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Drodzy Czytelnicy,

ostatni czas obfitował w wydarzenia zwią-
zane z 30-leciem samorządu lokalnego i 599. 
rocznicą nadania praw miejskich naszemu 
miastu. Życzylibyśmy sobie spotkać się z Pań-
stwem osobiście, tymczasem przygotowany 
program obchodów obejmował głównie dzia-
łania w przestrzeni Internetu. Między innymi 
zaprezentowaliśmy krótki film podsumowują-

cy najważniejsze przedsięwzięcia samorządu zrealizowane na przestrzeni ostatnich  
30 lat. Samorząd rozumiemy jako wspólnotę mieszkańców. Dziękujemy za współpracę 
i Państwa wsparcie, bez nich nie udałoby się tak dużo osiągnąć. Ciekawa jestem, czy 
życzenia od przyjaciół z miast partnerskich Państwa ucieszyły? Dla mnie to był bardzo 
wzruszający moment. Oficjalne obchody 30-lecia przełożone zostały na 4 październi-
ka. Wówczas osobiście podziękujemy mińskim architektom samorządności za ich pra-
cę na rzecz rozwoju naszego miasta. 

Mam nadzieję, że dotarła do Państwa wiadomość o nagrodzie Rady Europy dla 
naszego miasta. To ogromna radość znaleźć się w towarzystwie sześciu europejskich 
miast, które otrzymały Honorowy Sztandar za działania na rzecz promocji wartości 
europejskich i działań na rzecz wspólnego dobra. Zapraszam do zapoznania się ze 
szczegółowymi informacjami dotyczącymi tego wyróżnienia (s. 8). Na ręce burmistrza, 
ale dla całej społeczności mińskiej, Honorowy Sztandar zostanie wręczony przez przed-
stawiciela Rady Europy już za kilka miesięcy. Będziemy informować Państwa o szcze-
gółach tego wydarzenia. 

Przed nami wyczekiwane wakacje. Dziękujemy uczniom, nauczycielom, rodzicom 
za odpowiedzialną postawę w tym trudnym czasie epidemii. Dla nas wszystkich była 
to trudna lekcja cierpliwości, pokory i solidarności. 

Koniec roku szkolnego to także czas pożegnania pani Elżbiety Sieradzińskiej, dyrektorki 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, która 26 czerwca odchodzi na emeryturę. Serdecznie dzięku-
jemy za Jej pracę i wkład w rozwój kultury w naszym mieście. Dzięki stworzonej przez panią 
dyrektor Alei Gwiazd Literatury Mińsk wzmacnia swój wizerunek jako miejsce ważne dla ludzi 
kultury. Życzymy pani Elżbiecie Sieradzińskiej realizacji planów osobistych oraz zdobywania 
nowych doświadczeń. 

 Z pozdrowieniami 
Katarzyna Łaziuk
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo,

nie jest pustym sloganem to, że 
każde wybory są dla obywateli 
świętem demokracji. Z uwagi na 
pandemię nie mogły się odbyć wy-
bory prezydenckie zarządzone na 
10 maja, dlatego ogłoszono nowy 
termin. Zależy nam na takim przy-
gotowaniu wyborów, by wszystkie 
mińszczanki i wszyscy mińszczanie 
mogli bezpiecznie skorzystać ze 
swoich praw wyborczych. Uczest-
nictwo w wyborach to nie tylko 
nasze prawo i przywilej, ale także 
przejaw patriotyzmu. Zachęcam BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Marcin Jakubowski

wszystkich do czynnego uczest-
nictwa w głosowaniu 28 czerwca 
oraz 12 lipca, gdy zajdzie potrzeba 
rozstrzygnięcia wyborów w II turze. 

Mińsk Mazowiecki powoli wra-
ca na normalne tory swojej działal-
ności. Sukcesywnie otwierane były 
obiekty sportowe i kulturalne, a na 
początku lipca ruszy basen miejski. 
Jednak z niepokojem obserwuję 
wysoki codzienny wskaźnik zacho-
rowań na COVID-19, co pokazuje, 
że epidemia w naszym kraju jesz-
cze się nie skończyła. Proszę Pań-
stwa, abyście nadal zachowywali 
wszelkie środki ostrożności, trzymali 
dystans społeczny i przestrzegali 
zasad wprowadzonych w czasie 
epidemii.

Inwestycje w mieście postępu-
ją. Rośnie nowa siedziba Przed-
szkola Miejskiego nr 2, a wkrótce 
„wbijamy łopatę” pod budowę 
ulicy 7. Pułku Ułanów Lubelskich. 
Robimy wszystko, by w związku  
z epidemią mieszkańcy w jak naj-
mniejszym stopniu odczuli spowol-
nienie w niektórych obszarach 
funkcjonowania m.in. naszego 
miasta.

Drogie mińszczanki, drodzy 
mińszczanie, dziękuję za pozy-
tywny odzew na propozycje, ja-
kie przygotowaliśmy w przestrzeni 
internetowej w zamian za wyda-
rzenia, które nie mogły odbyć się 
plenerze czy naszych miejskich 
jednostkach. Dziękuję za wspólne, 
choć skromne świętowanie 599. 
urodzin Mińska Mazowieckiego 
oraz 30-lecia samorządu. 

Życzę Wam udanego i bez-
piecznego wypoczynku w czasie 
wakacji. Dzieciom i młodzieży gra-
tuluję dobrych wyników kończą-
cych trudny i wyjątkowy rok szkolny 
2019/20. Wspierajmy się i  bądźmy 
dobrej myśli, że wkrótce życie spo-
łeczne w Mińsku Mazowieckim, 
jak i całym kraju, wróci do normy 
sprzed epidemii.
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   AKTUALNOŚCI

Upamiętnienie Świętego Jana Pawła II  

Należy również przypomnieć, że  
w okresie PRL w ramach mińskiego oddziału 
Stowarzyszenia „Pax” jego prezes Krzysz-
tof Szczypiorski (uhonorowany tytułem Za-
służony dla Miasta Mińsk Mazowiecki) zor-
ganizował dwie wystawy w prowadzonym 
przez siebie klubie „Pax-u” przy ul. War-
szawskiej. Pierwsza w 1987 r. z okazji trze-
ciej pielgrzymki Papieża Polaka do Ojczyzny  
i rok później z racji 10-lecia pontyfikatu. Na 
te wystawy składały się głównie mało dziś 
znane prace rozpoznawalnych ówczesnych 
artystów zasłużonych dla Mińska Mazo-
wieckiego: Marka Nojszewskiego (który od 
kilku lat ma w mieście rondo swego imienia) 
- plansza pielgrzymek papieskich po świecie  
i grafiki Marka Chabrowskiego, w tym bazyliki  
w Wadowicach.

Ale papież Jan Paweł II to przede 
wszystkim honorowy obywatel samorzą-
dów polskich, gdyż spośród wielu zasłużo-
nych dla Polski osób, właśnie Jan Paweł II 
jest najczęściej spotykanym honorowym 
obywatelem polskich samorządów. I tak,  
w roku kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny Jan 

Paweł II, z wniosku trzech mińskich stowa-
rzyszeń do kapituły ds. tytułów honorowych, 
której mistrzem był Krzysztof Szczypiorski,  
a kanclerzem  Janusz Kuligowski, Rada Miasta  
10 marca 1999 roku nadała Janowi Pawło-
wi II tytuł Honorowy Obywatel Miasta Mińsk 
Mazowiecki (Uchw. RM Nr VI/51/99). Było 
to w skali Polski jedno z pierwszych nadań 
honorowego obywatelstwa samorządu. Tytuł 
został wręczony na audiencji indywidualnej 
na Watykanie 11 kwietnia 1999 r. w trakcie 
pielgrzymki z mińskiej parafii Św. Antoniego. 
Dyplom wręczył papieżowi ówczesny miński 
burmistrz Zbigniew Grzesiak, a symbolicz-
ne klucze miasta ówczesny radny Ryszard 
Luba.

Wcześniej, 16 września 1996 r., na 
terenie przykościelnym mińskiej parafii  
pw. Św. Antoniego miało miejsce poświę-
cenie przez nuncjusza papieskiego ks. abp. 
Józefa Kowalczyka i ordynariusza diecezji 
ks. bp. Kazimierza Romaniuka wzniesionego 
jako wotum dziękczynne za pontyfikat Ojca 
Świętego Jana Pawła II pomnika mu poświę-
conego.  W kościele tym jest relikwiarz (zro-

biony z przetopionych precjozów ofiarowa-
nych przez parafian) z kroplą krwi wówczas 
błogosławionego Jana Pawła II. Dodatkowo  
w prezbiterium znajduje się herb papieski, 
a w prawej części kościoła obraz ukazujący 
Papieża Polaka. Zaś na wierzy kościelnej je-
den z trzech dzwonów im. Maryja, który po-
święcony jest papieżowi Janowi Pawłowi II. 

22 września 1996 r. wzniesiono pamiąt-
kową wolnostojącą płytę marmurową z wi-
zerunkiem papieża przed frontem kościoła 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.  
W samym zaś kościele po lewej stronie od 
dnia kanonizacji 27 kwietnia 2014 r. znajduje 
się kaplica adoracji Najświętszego Sakra-
mentu oraz relikwie papieża z jego zakrwa-
wionych szat.

Aby oddać szacunek i pamięć, nie tylko papieżowi Janowi Pawłowi II, ale i osobom i instytucjom, które podjęły się 
trudu upamiętnienia Jego wielce znaczącego pontyfikatu, szczególnie dla Polaków, należy przypomnieć, że bodaj 
pierwszą związaną z Mińskiem Mazowieckim postacią, która uwieczniła Papieża Polaka w twórczości, był rówieśnik 
Karola Wojtyły Tadeusz Chróścielewski (Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki), który napisał kilka wierszy 
poświęconych Janowi Pawłowi II, a które to zawarł w kilku antologiach. I podobnie jak Papież Polak zmarł w 2005 r. 
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Podczas pielgrzymki do Ojczyzny,  
w trakcie mszy świętej przed katedrą war-
szawsko-praską, 13 czerwca 1999 r., pa-
pież, już w katedrze, poświęcił złotą koronę 
(wykonaną z precjozów ze złota ofiarowa-
nych przez wiernych) dla obrazu Matki Bo-
żej Anielskiej, od 2000 już jako Matki Bożej 
Mińskiej zwanej też Hallerowską lub wcze-
śniej Akowską, dla kościoła pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, który od doniosłej 
uroczystości 80. rocznicy Cudu nad Wisłą  
w Mińsku Maz., za zgodą ordynariusza die-
cezji w dniu 17 sierpnia Roku Jubileuszo-
wego 2000 ogłoszony został Sanktuarium 
Matki Bożej Hallerowskiej. Koronę w tym 
dniu nałożył ówczesny Prymas Polski Józef 
Kardynał Glemp i pierwszy ordynariusz war-
szawsko-praski (Honorowy Obywatel Miasta 
Mińsk Mazowiecki od 2001 r.) ks. bp prof. 
Kazimierz Romaniuk. 

Jak w każdej świątyni rzymskokatolic-
kiej, tak również w mińskich kościołach far-
nych, w dniach, kiedy Jan Paweł II odchodził 
z tego świata na przełomie marca i kwietnia 
2005 r., mińszczanie spotykali się na czuwa-
niach i nabożeństwach w intencjach Papieża 
Polaka. Szczególnie duży wkład w dniach 
wielodniowej żałoby narodowej wnieśli  
w upamiętnienie pontyfikatu Jana Pawła 
II mińscy harcerze ZHP i ZHR, organizu-
jąc spontaniczny żałobny pochód uliczny.  
Pochód kilku tysięcy ludzi idących w ci-
szy, w blasku pochodni, świec oraz zniczy 
w asyście duszpasterstwa i „białej służby  
z czasów pielgrzymek” od placu przed kinem 
„Światowid” pod pomnik papieża przed ko-
ściołem pw. Św. Antoniego.

W 2005 r. Gimnazjum Miejskie nr 2 przy-
jęło za patrona Jana Pawła II. Z dumą nosi 
zaszczytne imię, także po przekształceniu  
1 września 2017 r. gimnazjum w Szkołę Pod-
stawową nr 3, gdyż taki patronat zobowią-
zuje. W 88. rocznicę urodzin Karola Wojtyły 

przemianowano Szkołę Podstawową i Pu-
bliczne Gimnazjum w Hucie Mińskiej i nada-
no patronat Karola Wojtyły. 

Powiatowy Dzień Papieski obchodzony 
jest co roku w październiku począwszy od 
2008 r. Pierwsza edycja odbyła się z okazji 
30. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na pa-
pieża i nikt się nie spodziewał, że stanie się 
cyklicznym wydarzeniem w kalendarzu po-
wiatu mińskiego. Przedsięwzięcie jest unika-
towe, bo tworzą je trzy szkoły: Szkoły Sale-
zjańskie w Mińsku Maz., Szkoła Podstawowa 
nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Maz. i Szko-
ła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Hucie 
Mińskiej. Co roku Powiatowy Dzień Papie-
ski swoim mecenatem obejmują: starosta 
miński, burmistrz miasta i wójt gminy. Poza 
tym, przedsięwzięciu patronują instytucje 
warszawskie: Instytut Papieża Jana Pawła II, 
Centrum Myśli Jana Pawła II, Muzeum Jana 
Pawła II. Organizatorzy, z koordynatorką 
działań polonistką mińskiej „Trójki” Izabelą 
Saganowską, dbają o wysoki poziom mery-
toryczny proponowanych działań i ich różno-
rodność. Starają się upowszechniać naucza-
nie papieża Polaka i integrować społeczność 
lokalną wokół tej wielkiej postaci. Działania 
kierowane są do różnych grup wiekowych  
i zawodowych. Do tej pory organizatorzy 
zaproponowali mieszkańcom powiatu miń-
skiego następujące formy uczczenia pamięci  
o Janie Pawle II: konkurs recytatorski, mu-
zyczny, plastyczny, fotograficzny, literacki, 
dziennikarski, grę miejską, rozgrywki spor-
towe, spotkania z autorami książek o Janie 
Pawle II, koncerty, spektakle, happening 
uliczny, konferencję naukową, dyktando  
z papieża, Familiadę papieską, konkursy 
multimedialne, quiz znajomości historii Pol-
ski, konkurs na lapbook, wystawy i inne. 
Często podsumowaniom Powiatowych Dni 
Papieskich towarzyszą wydawnictwa w po-
staci folderów pokonkursowych.

Ale nie tylko we wspomnianych szkołach 
pamięć o Papieżu Polaku jest żywo kultywo-
wana. W mińskim Gimnazjum i Liceum im. 
Polskiej Macierzy Szkolnej już kilkukrotnie 
przypomniano o nim na okolicznościowych 
wystawach, głównie publikacji i wydawnictw 
zwartych w szkolnej bibliotece, za sprawą 
wieloletniej kierownik biblioteki Zofii Wró-
blewskiej. 2 kwietnia 2006 r. w 1. rocznicę 
śmierci papieża, 27 kwietnia 2014 r., z racji 
jego kanonizacji oraz w 2015 r. z okazji Roku 
Świętego Jana Pawła II.

26 czerwca 2017 r., w ramach dekomu-
nizacji, jedna z ważniejszych ulic w centrum 
miasta otrzymała nazwę  Jana Pawła II.

Proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzci-
ciela ks. Marian Sobieszek doprowadził  
w dniu święta patrona miasta i odpustu 
parafialnego 24 czerwca 2006 r. do posa-
dzenia przed wejściem do kościoła dębu 
im. Jana Pawła II., wyhodowanego z żołędzi 
poświęconych przez papieża Jana Pawła 
II w dniu 28 kwietnia 2004 roku jako daru 
leśników Ziemi Mińskiej. Przed kościołem 
znajduje się też dzwon, który nosi imię Jan 
Paweł II Wielki i apel papieski „Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi”, jak i dzwon Św. Kata-
rzyna z sentencją Dar pracowników ZNTK w 
roku beatyfikacji bł. Jana Pawła II 1.05.2011 
w Mińsku Mazowieckim, to jeszcze ostat-
nio w Narodowe Święto Niepodległości 
11 Listopada, w stulecie odzyskania Nie-
podległości w 2018 r. została odsłonięta  
i poświęcona przed bramą wjazdu na teren 
przykościelny parafii patrona miasta Św. 
Jana Chrzciciela tablica, gdzie pod tekstem 
o dziejowej wymowie jest sentencja „Pokój 
Tobie Polsko! Jan Paweł II”.

Artur Piętka, Muzeum Ziemi Mińskiej,  
28 kwietnia 2020 r.
fot. z arch. UM MM
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Pod koniec maja nasze miasto święto-
wało zarówno swoje 599. urodziny, jak 
i 30-lecie polskiego samorządu. Z tej 
okazji, mając na względzie bezpieczeń-
stwo mieszkańców podczas epidemii, 
Urząd Miasta zorganizował wirtualne 
obchody z małym akcentem w plenerze. 

Na stronie internetowej UM oraz na 
portalach społecznościowych ukazało 
się „Vademecum samorządności” zapra-
szające w podróż po meandrach historii 
mińskiego samorządu oraz film „30 lat 
samorządu w Mińsku Mazowieckim”. 
Opublikowaliśmy tez życzenia samorzą-
dowe od starosty i wójtów, burmistrzów 
powiatu mińskiego. Z samego rana  

29 maja przekazaliśmy miesz-
kańcom Mińska Mazowieckiego 
życzenia od burmistrzów miast 
partnerskich z Europy i USA na 
okoliczność 599. rocznicy nada-
nia praw miejskich. Była to nie-
spodzianka, o której nie wiedział 
nawet burmistrz. 

Użytkownikom portalu Face-
book zaproponowaliśmy na ten 
dzień okazjonalną nakładkę na 
zdjęcie profilowe. Wyjątkowym 
prezentem dla mińszczan i mia-
sta były utwory muzyczne przy-
gotowane przez Mińską Kapelę 
Małego Stasia. Tuż po 15.00 
wokół ronda im. gen. Hallera kilkukrotnie przejechała grupa motocy-

klistów z Klubu Dawnych Motocykli MA-
GNET, a chwilę później niespodziewanie 
pojawił się burmistrz Marcin Jakubowski, 
by złożyć przechodniom życzenia w dniu 
miejskich urodzin. 

Zwieńczeniem happeningu był ta-
niec młodzieży ze Studia Tańca La Flaca 
przy dźwiękach utworu Anny Jantar „Tyle 
słońca w całym mieście”. Pod koniec wy-
stępu w niebo poszybowały żółte i niebie-
skie balony – w kolorach naszego miasta. 
„Ten horyzont skończy się człowiekiem” 
to piosnka, którą mińszczanin Daniel Ga-
łązka nagrał specjalnie z okazji miejskiej 
rocznicy, a opublikowaliśmy ją w naszych 
kanałach na portalach społecznościo-
wych i na stronie internetowej. 

Dziękujemy mieszkańcom Mińska 
Mazowieckiego za to, że mimo trudnego 

30-lecie samorządu i urodziny miasta 
w czasie epidemii
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Sad i jabłoń samorządności

21 maja, na zaproszenie władz Warsza-
wy, burmistrz Marcin Jakubowski wziął 
udział w  symbolicznym sadzeniu jabło-
ni w parku Pole Mokotowskie z okazji 
ogólnopolskich obchodów 30-lecia wy-
borów samorządowych. 

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Rafał 
Trzaskowski (prezydent m.st. Warsza-
wy), Ewa Malinowska-Grupińska (prze-
wodnicząca Rady m.st. Warszawy) oraz 
wójtowie i burmistrzowie z podwarszaw-
skim gmin. Wolne wybory samorządowe 
z 27 maja 1990 r. są jednym z sukcesów 
rewolucji "Solidarności". Dziś, w dobie 
epidemii, potrzebujemy nowej solidar-
ności. Ona rodzi się właśnie teraz, w na-
szych małych ojczyznach. 

Zainspirowani warszawskim Sadem 
Samorządności burmistrz Marcin Jaku-

bowski i przewodniczący Rady Miasta 
Dariusz Kulma posadzili w Mińsku Ma-
zowieckim rajską jabłoń, która swymi 
żółtymi owocami cieszyć będzie oko 
przy parku miejskim.

Marcin Jakubowski: "Trudno o lep-
szy symbol obrazujący 30 lat pracy sa-
morządu niż jabłoń przepięknie kwitnąca 
i wydająca obfite owoce".

Dariusz Kulma: "Tak jak to drzewo 
jabłoni, które każdego roku obdarowu-
je nas swoimi owocami, tak samorząd 
to ogromny dar, ale i odpowiedzialność 
dla mieszkańców. Dzięki niemu możemy 
bezpośrednio wpływać na to, co dzieje 
się tam, gdzie mieszkamy i żyjemy".

(red.), fot. R. Motyl (Warszawa), UM MM

czasu epidemii ograniczającego nas we 
wszelkich społecznych działaniach, pozy-
tywnie odpowiedzieli na zaproponowaną 
formę świętowania 30-lecia samorząd-
ności oraz 599. rocznicy nadania praw 
miejskich.  Dziękujemy też instytucjom 
samorządowym, rządowym, parlamenta-
rzystom za życzenia, które napłynęły do 
Urzędu Miasta z okazji wspomnianych 
dwóch rocznic. Uroczysta sesja Rady 
Miasta, podczas której uhonorujemy ar-
chitektów lokalnej samorządności, z uwa-
gi na epidemię zaplanowana jest wyjątko-
wo na 4 października br.

Życzmy sobie, by za rok, w 600. 
rocznicę, czas był bardziej sprzyjający  
i dający nam możliwość szerokiego za-
prezentowania kilkusetletniej historii Miń-
ska Mazowieckiego.

(red.), fot. Jarosław Łaziuk
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Nagroda Europy, utworzona przez Zgro-
madzenie Parlamentarne w 1955 r., jest 
najwyższym wyróżnieniem, jakie moż-
na przyznać miastu europejskiemu 
za jego działania na rzecz wspólnoty. 
Unia Europejska nagradza miasta za 
ich aktywną promocję wartości euro-
pejskich. Zgromadzenie Parlamentar-
ne Rady Europy oferuje co roku cztery 
nagrody: Dyplom Europejski, Sztandar 
Honorowy, Tablicę Honorową i Nagro-
dę Europejską. 

Ta ostatnia wiąże się z wysoką na-
grodą finansową. Cieszymy się, że 
droga do zdobycia najwyższego wyróż-
nienia jest już coraz krótsza, ponieważ 
miesiąc temu otrzymaliśmy wspaniałą 
wiadomość, że Mińsk Mazowiecki, jako 
jedno z sześciu miast europejskich, 
otrzymał Sztandar Honorowy. Dwa lata 
temu wyróżniono nas Dyplomem Euro-
pejskim.

Poniżej przedstawiamy tylko kilka 
flagowych działań zgłoszonych do kon-
kursu.   We wniosku byliśmy zobowią-
zani przedstawić szczegółowe działania 
na rzecz współpracy z miastami part-
nerskimi oraz opisać inne obszary ak-
tywności. Ta nagroda bardzo wiele dla 
nas znaczy.  Docenienie naszych dzia-
łań jest dla nas wielkim wyróżnieniem  
i radością. Dziękujemy mieszkańcom  
za otwartość,  współpracę, udział w wy-
darzeniach.  Wam, drodzy mińszczanie 
i mińszczanki, dedykujemy tę nagrodę. 
Młodzieży, wolontariuszom i kierownic-
twu  Fundacji EBU składamy szczegól-
ne podziękowania. 

Składając wniosek postanowiliśmy 
skupić się na uwydatnieniu działań, 
które miasto podejmuje na rzecz mło-
dzieży w ramach rozwoju polityki mło-
dzieżowej będącej priorytetem miasta  
w 2019 r. Zapoczątkowany dialog mię-
dzy decydentami a młodzieżą był inicja-
tywą zachęcającą młodzież do większej 
aktywności w lokalnej społeczności.  
W efekcie Międzyszkolna Inicjatywa Sa-

morządowa zrzeszająca miejskie samo-
rządy uczniowskie rozpoczęła współ-
pracę z miastem w celu stworzenia 
pierwszego centrum młodzieżowego.  
W Mińsku Mazowieckim działa Euro-
pejski Punkt Informacji Młodzieżowej 
EURODESK, który został nagrodzony 
w 2019 r. za projekt Eurodesk Garden 
jako doskonały przykład integracji eu-
ropejskiej. Mieszkańcy miasta w każ-
dym wieku mają możliwość udziału  
w międzynarodowych działaniach edu-
kacyjnych i kulturalnych dzięki pro-
jektom finansowanym z programów 
Erasmus+. Działania te realizowane są 
przez Fundację Rozwoju Międzykultu-
rowego EBU, a także miejskie placówki 
oświatowe. W roku 2019 na rzecz mia-
sta działało 54 wolontariuszy z całej Eu-
ropy w ramach programu Europejskie-
go Korpusu Solidarności.

Wykazane aktywności i spójność 
działań skierowanych na dialog, szacu-
nek, zrozumienie zyskały przychylność 
Komisji. Innym działaniem, które opi-
saliśmy we wniosku był projekt Kultura 
Włączania,  niezwykłe przedsięwzięcie 
finansowane z grantu Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu 
Marszałkowskiego i Miasta Mińsk Mazo-
wiecki. Idea „kultury włączającej”, która 
jest przedmiotem naszych działań, jest 
ściśle związana z promowaniem peł-
nego włączenia osób z niepełnospraw-
nością w życie społeczne i kulturalne. 
Jednym z jej filarów jest odpowiednie 
przygotowanie kadr i upowszechnia-

nie wiedzy dotyczącej wspierania osób  
z niepełnosprawnościami oraz wdraża-
nie dobrych praktyk w tym zakresie. 

Miasto Mińsk Mazowiecki pogłębiło 
współpracę z miastami partnerskimi na 
podstawie umów dwustronnych i stwo-
rzyło podstawy dla nowych partnerstw 
w dziedzinie edukacji, kultury i rozwoju 
lokalnego. Budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego i podkreślanie korzyści 
płynących ze współpracy to mianownik 
podejmowanych przez miasto działań, 
których celem było utrwalenie i wzmoc-
nienie wartości europejskich. 

Z okazji 15-lecia przystąpienia do 
Unii Europejskiej Miasto zorganizowało 
wydarzenie Rozsmakuj się w Europie. 
Była to wspaniała okazja do zaprezen-
towania dziedzictwa Europy i pokaza-
nia korzyści, jakie płyną z członkostwa  
w Unii. Dialog z mieszkańcami, wsłu-
chiwanie się w  ich potrzeby, oczekiwa-
nia i opinie są priorytetami miasta. To 
mieszkańcy mają decydujący głos przy 
podejmowaniu decyzji o sposobie wy-
datkowania publicznych pieniędzy. Po 
raz kolejny zostało zaoferowane miesz-
kańcom budżetowanie partycypacyjne. 
Aby zachęcić obywateli do aktywnego 
udziału w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego, przeprowadzono profre-
kwencyjną kampanię informacyjną.

Z pewnością uwagę Komisji przykuł 
też projekt Mińsk Mazowiecki - mia-
sto inteligentnych dzielnic realizowany  
w ramach programu Human Smart City. 
Jego celem jest rozpoznanie potrzeb 
mieszkańców i stworzenie wspólnej 
przestrzeni zgodnie z oczekiwaniami 
mieszkańców. Wypracowany standard 
będzie związany nie tylko 

z zaspokajaniem potrzeb natury 
czysto praktycznej, lecz również myśle-
niem strategicznym o rozwoju kultury  
w mieście, integracji i animacji spo-
łecznej, a więc elementach istotnych 
dla budowania tożsamości lokalnych 
niezbędnych przy tworzeniu i utrzymy-
waniu wysokiej jakości kapitału spo-
łecznego i zaangażowania społeczności  
w rozwój miasta. 

To wszystko nie byłoby możliwe bez 
otwartości i chęci do współpracy ze 
strony Burmistrza Miasta i pracowników 
urzędu i jednostek miejskich. Współpra-
ca jest bardzo istotną wartością euro-
pejską, którą staramy się wdrażać na 
każdym kroku. 

(red.), fot. z arch. UM MM

Honorowy Sztandar - kolejne europejskie 
wyróżnienie dla Mińska Mazowieckiego!
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Na podstawie opinii Głównego In-
spektora Sanitarnego (GIS) podjęliśmy 
decyzję, by tegoroczny sezon letni 
wykluczał uruchomienie fontann i kur-
tyn wodnych PWiK. Jednak w połowie 
maja otrzymaliśmy od wojewody kolej-
ne pismo w tej sprawie, gdzie wyrażona 
została opinia Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwowego 
Zakładu Higieny. 

Jak pisze dyrektor NIZP, główną dro-
gą szerzenia się zakażeń SARS-CoV-2 
obok bezpośredniego kontaktu jest dro-

ga kropelkowa, podczas której cząstki 
wirusa zawarte w wydzielinie dróg od-
dechowych osoby chorej wykrztuszane 
są podczas rozmowy, kaszlu i kichania 
i przenoszone na odległość ok. 2 m,  
a następnie zostają zainhalowane przez 
znajdujące się w pobliżu osoby zdrowe 
i przenikają do ich dróg oddechowych, 
stając się przyczyną zakażenia. 

W temacie fontann, instalacji wod-
nych typu „dry-plaza” i podobnych NIZP 
uważa, że ryzyko szerzenia się infekcji 
SARS-CoV-2 dotyczy przede wszystkim 

licznego gromadzenia się ludzi wokół 
tych obiektów i związanego z tym ryzyka 
infekcji drogą kropelkową przez bezpo-
średni kontakt. Ewentualne skażenie ae-
rozolu wodnego ma mniejsze znaczenie.

Biorąc pod uwagę powyższe bur-
mistrz zdecydował o uruchomieniu fon-
tann pływających na stawach w parku 
miejskim. Nadal nieczynne pozostaną 
fontanny na placu przed Pałacem Derna-
łowiczów oraz przy rondzie gen. Hallera. 

 
(red.), fot. Rafał Szczepankowski

Sezon z fontannami na stawach



               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI10

   AKTUALNOŚCI

Warsztaty Human Smart City

Cykl szkoleń dla pracowników w ra-
mach projektu „ Mińsk Mazowiecki 
– miasto inteligentnych dzielnic” obej-
mował osiem spotkań. W warsztatach 
uczestniczyli pracownicy Urzędu Mia-
sta Mińsk Mazowiecki i Urzędu Gminy 
Mińsk Mazowiecki. Tematyka szkoleń 
spójna była z założeniami projektu Hu-
man Smart City, a poruszone treści 
dotyczyły diagnozy, ewaluacji, kwestii 
dostępności, partycypacyjnego two-
rzenia strategii dla dzielnicy i projek-
towania przestrzeni publicznej, audytu 
urbanistycznego  oraz zasad efektywnej 
współpracy urzędników z architektami  
i urbanistami.

Poniżej przedstawione jest krótkie pod-
sumowanie warsztatów. Mamy nadzieję, 
że  omawiane treści przyciągną uwagę  
innych samorządowców, architektów 
czy po prostu osoby zainteresowane za-
gadnieniami związanymi z inteligentnymi 
miastami.  

Audyt dostępności 
architektonicznej 

Liczba osób z niepełnosprawnością 
systematycznie wzrasta. Według Świa-
towego Badania Zdrowia grupa ta okre-
ślana jest na ponad 700 milionów osób, 
co stanowi ponad 15% populacji Ziemi. 
Oznacza to, że co 7. człowiek mijany na 
ulicy jest osobą z niepełnosprawnością. 

Ludzie są różni, maja różne możliwości  
i różne potrzeby. Biorąc pod uwagę zróż-
nicowanie wśród użytkowników prze-
strzeni miejskich, konieczny jest dobór 
rozwiązań, które je uwzględniają. I wła-
śnie o tym, jak dostosować przestrzeń 
publiczną do wymagań wszystkich oby-
wateli, rozmawiali uczestnicy dwudnio-
wych warsztatów, które prowadzone 
były przez dr. inż. arch. Paulinę Totę.  
Różnorodność możliwości fizycznych, 
sensorycznych i intelektualnych po-

szczególnych użytkowników przestrzeni 
miejskich jest ogromna. W procesie pro-
jektowym i wykonawczym pod uwagę 
powinny być brane przede wszystkim 
możliwości psychiczne, sensoryczne 
oraz intelektualne poszczególnych użyt-
kowników przestrzeni. Mając na wzglę-
dzie różnorodność użytkowników prze-
strzeni miejskich, konieczny jest dobór 
narzędzi, które uwzględniają potrzeby  
i możliwości osób z ograniczeniami  
w poruszaniu się, ograniczeniami sen-
sorycznymi, psychicznymi czy intelek-
tualnymi. Ponadto, użytkownicy wóz-
ków, osoby z małymi dziećmi, seniorzy, 
kobiety w ciąży oraz osoby nieznające 
języka danego kraju. Osobą z niepełno-
sprawnością może stać się każdy w za-
leżności od sytuacji i okoliczności. 

Uczestnicy warsztatów  poznali zasa-
dy projektowania uniwersalnego, czyli 
rozwiązań kompleksowych, wprowa-
dzających dostępność na każdym eta-
pie procesu projektowania, wykonania, 
użytkowania budynku czy przestrzeni. 
Prawdopodobnie urzędnicy nie będą 
wykonywać audytu dostępnościowego, 
ale ważne jest, aby na etapie projekto-
wania usług mieli wiedzę z zakresu do-
stępności architektonicznej. 

Diagnoza społeczna 

Po co robić diagnozę społeczną? Na to 
pytanie najkrótsza odpowiedź brzmi – po 
to, aby zyskać dostęp do doświadczeń 
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dla nas niedostępnych, szukać inspira-
cji, wyjść poza urzędniczą perspektywę 
w kreowaniu polityki miasta. Podczas 
szkolenia uczestnikom została przeka-
zana niezbędna wiedza do samodziel-
nego zaplanowania prostego badania 
społecznego i oceny jakości koncepcji 
przedstawionej przez inne zespoły, np. 
ofert firm badawczych. W ramach bloku 
tematycznego zostały omówione nastę-
pujące zagadnienia:
- określenie celu badań i sformułowanie 
problemu badawczego, 
- formułowanie pytań badawczych, 
- podstawowe metody badań ilościo-
wych i jakościowych, 
- dobór i liczebność próby w badaniach, 
- prowadzenie badań terenowych, 
- raportowanie. 
W części praktycznej szkolenia uczest-
nicy zapoznali się z modelowym projek-
tem badawczym dotyczącym przestrze-
ni miejskiej, a następnie zaprojektowali 
własny proces badawczy odpowiadają-
cy na potrzeby miasta. 

Ewaluacja 

Ewaluacja jest rodzajem badania, któ-
rego przedmiotem jest sposób realizacji 
jakiegoś działania, np. projektu. Ma po-
móc w sprawdzeniu, czy robimy wszyst-
ko, by cele działania zostały osiągnięte, 
czy stosujemy optymalne rozwiązania, 
podejmujemy właściwe decyzje. Ewalu-
acja oznacza opartą na faktach, syste-
matyczną refleksję nad sensem naszego 
działania. Pozwala określić, na ile cele, 
które staramy się osiągnąć, odpowiada-
ją na realne, trafnie określone problemy  
i potrzeby. Pomaga zdiagnozować ist-
niejące deficyty i rozumieć rzeczywi-
stość społeczną, w której pracujemy, 
aby w razie potrzeby elastycznie reago-
wać i modyfikować cele programów. 

Wiedza z zakresu ewaluacji jest niezbęd-
na do samodzielnego zaplanowania 
badania ewaluacyjnego i oceny jako-
ści koncepcji ewaluacji przestawionych 
przez inne podmioty, które świadczą 
usługi dla samorządu. 

Partycypacyjne 
tworzenie strategii 
dla dzielnicy 

Czym jest partycypacja społeczna, jak 
ją rzetelnie realizować w kontaktach  
z mieszkańcami - zastanawiali się 

uczestnicy kolejnych warsztatów. W naj-
szerszym rozumieniu partycypacja spo-
łeczna, zwana też obywatelską, oznacza 
zaangażowanie obywateli i ich udział  
w kształtowaniu życia społecznego. 

W partycypacji wyraża się gotowość 
mieszkańców do samoorganizacji i dzia-
łania na rzecz wspólnego dobra. Wiedza 
z zakresu i rozumienia partycypacji jest 
niezwykle ważna, pozwala autentycznie 
wsłuchać się w potrzeby mieszkańców 
i dać wszystkim możliwość decydowa-
nia o alokacji zasobów. Ważne jest, aby 
rozumieć partycypację właściwie. Nie 
może ona być działaniem pozornym. 
Nie chodzi również o to, by mieszkańcy 
akceptowali decyzje podejmowane od-
górnie, ale mieli rzeczywisty wpływ na 
rozwój miasta. 

Partycypacyjne 
projektowanie 
przestrzeni publicznej 

Jaki cel przyświeca partycypacji  
w kształtowaniu przestrzeni? Odpowiedź 
to wypracowanie projektu przestrzeni 
spełniających oczekiwania obecnych 
i przyszłych użytkowników, włączenie 
mieszkańców i użytkowników w proces 
programowania i realizacji inwestycji. 
Powiązanie procesu partycypacyjnego 
z procesem inwestycyjnym w szczegól-
ności dotyczy działań koncepcyjnych. 
Działania partycypacyjne poprawiają 
także związek mieszkańców z realizo-
waną przestrzenią publiczną. Uczestni-
cy warsztatów zapoznani zostali także 

z metodą prototypowania, która ozna-
cza testowanie rzeczywistości. Oznacza 
wypracowanie na etapie analiz i danych 
prototypu, testowanie i obserwację,  
a następnie wdrożenie gotowej realiza-
cji. To działanie z pewnością zostanie 
wdrożone w trakcie współprojektowania 
przestrzeni wspólnej w naszym mieście. 

Audyt urbanistyczny 

Audyt jest przygotowaniem do projek-
towania i zbudowaniem bazy danych. 
Celem audytu miejskiego jest określenie 
warunków brzegowych oraz ram działa-
nia dla projektów w skali urbanistycznej 
i architektonicznej. Aby dobrze go prze-
prowadzić, należy zebrać i przetworzyć 
informacje na temat zróżnicowania spo-
łecznego, ekonomicznego i urbanistycz-
nego przestrzeni miejskiej. 

Zasady efektywnej 
współpracy urzędników 
z architektami 
i urbanistami 

Ostatni moduł serii warsztatów dla kadr 
w ramach projektu HSC dotyczył zasad 
współpracy urzędników z architektami  
i urbanistami. Uczestnikom została prze-
kazana podstawowa wiedza na temat 
zamówień publicznych, ze szczególnym 
naciskiem na projekty przestrzeni pu-
blicznej oraz obiektów użyteczności pu-
blicznej. W ramach bloku tematycznego 
omówione zostały sposoby pozyskania 
projektu w prawie zamówień publicz-
nych. 

Udział w warsztatach utwierdził urzędni-
ków w przekonaniu o wartości rozwoju 
ich kompetencji i dbałości o jakość ofe-
rowanych usług. 

Katarzyna Łaziuk
fot. z arch. UM MM
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Jak to z epidemiami w Mińsku bywało…

Epidemie i pandemie chorób zakaźnych 
towarzyszyły ludzkości od zarania dzie-
jów. Nie ominęły także Mińska, a ich 
rozprzestrzenianiu sprzyjały szczególnie 
działania wojenne.  

W XVII i XVIII w. licznym wojnom RP 
towarzyszyła dżuma. Choć nie była ona 
już tak zjadliwa jak w wiekach wcześniej-
szych, to rok 1652 nazwano „rokiem czar-
nej śmier-ci”. Dżuma nawiedziła Mazow-
sze także w 1706/7 r. i ok. 1770 r. Możliwe 
więc, że odkopane w 2016 r. przy remon-
cie ul. Kościelnej zbiorowe jamy grobowe, 
w których chowano nawet po kilkanaście 
osób są pokłosiem XVII/XVIII w. epidemii 
dżumy. Z kolei w XIX w. dotarła do Euro-
py epidemia azjatyckiej cholery, która w  
Mińsku pojawiła się podczas powstania 
listopa-dowego wraz z wojskami rosyj-
skimi. Choroba nękała Królestwo Polskie 
jeszcze wielokrotnie: 1837 r., 1847-49 r., 
1852 r., 1867 r., 1873r., 1892/3 r., 1905/6 
r. Dokładnie 12 IV 1831 r. dr Karol Kacz-
kowski potwierdził zachorowania u żoł-
nierzy w Kałuszynie i działając w imie-
niu Rządu Narodowego, zalecił wojsku 
izolację, urządzając szpital choleryczny  
w Mieni i lazarety w Mińsku. Ludność cy-
wilna podlegała Komitetowi Centralnemu 
Zdrowia. Praktykujących w Królestwie 335 
lekarzy i 105 felczerów wsparło w walce 
z epidemią ok. 200 lekarzy z Francji, An-
glii i Prus w zamian za wysokie zarobki. 
Zachorowalność na cholerę sięgnęła ok. 
1 %, umierało ponad 50 % zakażonych. 
Za zwalczanie choroby odznaczono m.in. 
dr. Kaczkowskiego, lekarza Żelazowskie-
go i aptekarza Józefa Maszardo z Mieni. 
W 1848 r. cholera, mimo licznych zacho-
rowań w powiecie warszawskim (48 % 
wyzdrowień, 51,7 % zgonów), nieznacznie 
tylko dotknęła nasze miasto. Walką z nią 

zajął się Komitet Centralny Zapobiegania 
Cholerze, a Rada Lekarska Królestwa Pol-
skiego wydała specjalne wskazówki dla 
nielekarzy, gdzie zalecano picie czystej 
wody, naparów ziołowych z rumianku, 
mięty i melisy, lekkostrawną dietę, a także 
zachowanie higieny. Największe zachoro-
wania nastąpiły w Kongresówce w 1852 
r., kiedy ze 100 tys. zakażonych zmarło  
ok. 49 tys. osób. W 1867 r. na cholerę za-
chorowało ok. 200 tys. osób, zmarło ponad 
96 tysięcy. W tym roku epidemia zdzie-
-siątkowała pobliski Kałuszyn, zachoro-
wały 172 osoby, a zmarło 61. W ostatnich 
latach XIX w. wraz z kolejnymi falami cho-
lery władze Mińska wyznaczyły miejsce 
kierowania zakaźnie chorych - barak/izo-
latkę, stanowiący część inwentarza miej-
skiego. Sytuacja była trudna, bo w mieście 
nie było szpitala i praktykowało zazwyczaj 
trzech lekarzy. W 1892 r. powstał kordon 
sanitarny na stacji kolejowej w Nowo-
-Mińsku w związku z zachorowaniami na 
cholerę, gdyż obawiano się przeniesienia 

choroby z guberni siedleckiej. Kwarantan-
nę urządzono w 3-pokojowym, wynajętym 
domu w pobliżu dworca. Przygotowano 
drugi obiekt, który w razie potrzeby peł-
niłby funkcję szpitala cholerycznego. Pro-
wadzono dezynfekcję odzieży żołnierzy 
stacjonujących w mieście oraz przybywa-
jących do miasta kupców. Walkę z epide-
mią nadzorował Naczelnik powiatu i jego 
pomocnicy. Kamery dezynfekcyjne wy-
znaczono również w Kałuszynie, Mrozach, 
Kołbieli, Latowiczu. Walcząc z cholerą izo-
lowano chorych, prowadzono dezynfek-
cję mieszkań czy wagonów kolejowych, 
zamykano targi i jarmarki, tworzono kor-
-dony sanitarne. Gazety pisały o zalecanej 
prewencji, podawano liczby zachorowań  
i zgonów. Dopiero badania Roberta Ko-
cha, który odkrył w 1883 r. przecinkowca 
cholery pozwoliły na skuteczniejszą walkę 
z chorobą. 

Kolejne epidemie przyniosła Wielka 
Wojna 1914-1918 i wojna polsko bolsze-
wicka. Cholerę niejako zastąpił dur brzusz-
ny, czerwonka, pojawiła się pandemia 
grypy hiszpanki. Jeszcze w czasie trwa-
nia wojny niemieckie władze okupacyjne 
wprowadziły rozporządzeniem policyj-
nym obowiązek meldowania o chorobach 
zakaźnych, o czym informował Kreiss-
blatt – gazeta urzędowa Powiatu Nowo-
-Mińskiego. Każdorazowo lekarz/felczer 
powiadamiał burmistrza o rozpoznanym 
przypadku choroby zakaźnej. Jeżeli była 
to cholera czy tyfus plamisty musiał te-
legraficznie lub telefonicznie poinformo-
wać Naczelnika Powiatu i odnotowywać  
w specjalnych wykazach każdorazowy 
przypadek. Po ich wyzdrowieniu lub zgo-
nie dezynfekowano mieszkania chorych. 
Tu warto nadmienić, że uruchomienie 
szpitala powiatowego Mińsk zawdzięcza 
właśnie epidemii duru brzusznego. Spra-
wa budowy placówki leczniczej sięgała 
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1870 r. Ostatecznie w 1890 r. Warszaw-
ska Rada Gubernialna Dobroczynności 
Publicznej zdecydowała wybudować po-
wiatowy szpital ogólny. Budowa ruszyła 
pod koniec okupacji rosyjskiej z inicjatywy 
Filipa Rodkiewicza („Gazeta Urzędowa na 
powiat Mińsk Mazowiecki” nr 5/1926 r.). 
Niemcy z powodu rozprzestrzeniającej 
się epidemii tyfusu plamistego dokończyli 
budowę i najprawdopodobniej w 1916 r. 
(spotyka się daty 1915 r., 1917 r.) urucho-
mili placówkę – obecnie taką placówkę 
nazwano by szpitalem jednoimiennym.  
W budynku obowiązkowo pojawi-
ła się komora dezynfekcyjna, pral-
nia, suszarnia parowa, studnia 
artezyjska i kanalizacja. Obiekt nad-
zorował lekarz powiatowy dr Werner.  

W dniach 21-22 maja br. strażacy  
z Ochotniczej Straży Pożarnej Kędzie-
rak przeprowadzili akcję ozonowania  
w miejskich przedszkolach.

W czwartek wstawiono ozonator do 
przedszkoli nr 1, 2 i 3, a w piątek do 
kolejnych trzech. Urządzenie zostało 
zakupione decyzją burmistrza Marcina 
Jakubowskiego. Ozonowanie pozwala 
na zachowanie czystego, świeżego po-
wietrza bez bakterii, wirusów i grzybów. 
Swoje działania strażacy przeprowadzi-
li w godzinach popołudniowych, gdy  
w placówkach przedszkolnych nie było 
dzieci i pracowników. Akcję nadzoro-
wała komendant Straży Miejskiej Anna 
Kwiatkowska.

(red.), fot z arch UM MM

Ozonowanie w przedszkolach

W połowie maja firma BARTEK wsparła 
przedszkola w Mińsku Mazowieckim, 
przekazując kilkadziesiąt pudełek ręka-
wiczek jednorazowych. 

Mińskie placówki bardzo dobrze przy-
gotowały się do „odmrażania” oświaty, 
jednak każdy gest jest na wagę złota. 15 
maja przedstawicielka firmy – Katarzyna 
Nowacka, przekazała na ręce burmistrza 
Marcina Jakubowskiego wspomniane 
środki ochrony. Posłużą one pracowni-
kom przedszkoli przy codziennych czyn-
nościach w trakcie pracy. Akcję koordy-
nował radny Jerzy Mróz.

(red.), fot z arch UM MM

Rękawiczki dla przedszkoli

W II RP w mińskim szpitalu powiatowym 
cały czas funkcjonował oddział zakaźny. 
Brak danych o zachorowaniach w Miń-
sku na hiszpankę. W Warszawie w la-
tach 1918-1920 zmarło na nią 2 tys. osób 
(ćwierć procenta populacji). Podczas woj-
ny polsko-radzieckiej w pobliskiej Mieni 
funkcjonował lazaret dla żołnierzy. Oba-
wiając się epidemii, w mieście i powiecie 
stale monitorowano występowanie chorób 
zakaźnych, zwłaszcza duru plamistego, 
odry, czerwonki i gruźlicy. Kontrolę nad 
stanem zdrowia mieszkańców sprawowali 
lekarze powiatowi – Zygmunt Rozen i Wła-
dysław Gucewicz. W zapobieganiu epide-
miom pomagały działania policji sanitarnej 
kontrolującej m.in. dworce kolejowe, łaź-
nie, hotele, restauracja, zakłady fryzjerskie, 

piekarnie, masarnie, jatki, sklepy spożyw-
cze, studnie i ustępy. Najwięcej zastrzeżeń 
było do piekarni i ja-tek. Prowadzono po-
gadanki, prelekcje, szczepienia. 

II wojna światowa to przede wszyst-
kim wybuchające epidemie tyfusu 
plamistego. Bieda, głód, brud, stło-
czenie ludzi sprzyjało roznoszeniu za-
razków przez wszy, chociaż nosicie-
lami były szczury. Do mińskiego getta 
tyfus przynieśli uciekinierzy z Warszawy.  
Wprowadzone po wojnie szczepienia za-
hamowały rozwój tej choroby. Wciąż były 
groźne gruźlica, dyfteryt, polio. W l. 1957-
58 gnębiła nas grypa azjatycka, w l. 1968-
69 grypa Hong-Kong, a w 1977 r. grypa 
rosyjska. 

Lilla Kłos, fot. Leszek Siporski i z arch. UM MM
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Projekt pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim- I etap” realizowany  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz 
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

W ramach wspólnej realizacji inwesty-
cji z  Przedsiębiorstwem Wodociągów  
i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Ma-
zowieckim pn.: „Rozbudowa drogi 
gminnej ul. 7. Pułku Ułanów Lubelskich  
w Mińsku Mazowieckim”  i „Budowa 
sieci wodociągowej oraz kanalizacji sa-
nitarnej wraz z przepompownią ścieków 
w ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Miń-
sku Mazowieckim” przeprowadzono 
postepowanie przetargowe w wyniku 
którego w dniu 4 czerwca br. zawarto 
umowę z wykonawcą - firmą Roboty 
Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. 

W zakresie zadania realizowanego 
przez Miasto znajduje się budowa ka-
nalizacji deszczowej, rowu krytego  
i drenażu.  Kolektor składa się z odcin-
ków sieci na końcach rowu o  średnicy 
400 mm. Łączna długość budowanego 
odcinka sieci to 4 m. W ramach zadania 
na długości ok. 236,5 m zostanie wy-
konany rów otwarty z odcinkiem rowu 
krytego o średnicy 600mm na długości 
159,40m. Dodatkowo w celu poprawy 
odprowadzenia wód opadowych i roz-
topowych zostanie wykonany drenaż   
o średnicy 110 mm.

W ramach inwestycji zostanie też wy-
konana nowa nawierzchnia jezdni, zjaz-
dów i chodników, nowe oznakowanie 
pionowe i poziome.

Zakończenie prac przewiduje się na ko-
niec grudnia 2020 r.

Wartość  zadania realizowanego przez 
Miasto to 1 159 506,77 zł, w tym war-
tość robót związanych z budową syste-
mu odwodnienia  471 973,58 zł.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
fot. z arch. UM MM

Podpisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa systemu odwodnienia  
w ul. 7. Pułku Ułanów Lubelskich”

   AKTUALNOŚCI

Inwestycje retencyjne
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Umowę na tę inwestycję podpisano 10 
marca br. Wykonawcą zadania jest fir-
ma Roboty Drogowe i Brukarskie Miro-
sław Krysiuk. Zakończenie prac przewi-
duje się na koniec września 2020 r.

W zakresie zadania znajduje się 
budowa kanalizacji deszczowej skła-
dającej się z następujących elementów 
infrastruktury: kolektor KD, wpusty ka-
nalizacji deszczowej wraz z przykana-
likami do kolektora, studzienki ścieko-
we oraz studnie rewizyjne żelbetowe. 
Kolektor składa się z odcinków sieci  
o  średnicy 315 mm.

W ramach inwestycji ponadto zosta-
nie wykonana nowa nawierzchnia jezd-
ni, zjazdów i chodników, nowe oznako-
wanie pionowe i poziome.

Wartość umowna zadania to 1 730 
728,08 zł, w tym wartość kanalizacji 
deszczowej  599 693,24 zł.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
fot. z arch. UM MM

Trwają prace związane  z  realizacją zadania „Budowa kanalizacji wód opado-
wych w ul. Generała Sikorskiego”

AKTUALNOŚCI
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18 czerwca w sali koncertowej Miej-
skiej Szkoły Artystycznej miało miej-
sce Walne Zebranie członków Sto-
warzyszenia Radość Trzeciego Wieku 
oraz zakończenie roku akademickiego 
2019/20. 

Spotkanie zorganizowano przy zacho-
waniu wszelkich środków bezpieczeń-
stwa związanych z epidemią korona-
wirusa. Wśród zaproszonych gości byli 
m.in.: Katarzyna Łaziuk – kierownik 
wydz. Promocji, Kultury i Sportu w UM, 
Elżbieta Sieradzińska – dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, Leszek Celej 

Zakończenie roku w MUTW

– dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej oraz 
wykładowcy akademiccy dr hab. Violet-
ta Machnicka i dr hab. Jerzy Jackowicz. 
Podczas wystąpienia przed gośćmi  
i członkami Walnego Zebrania pre-
zes Jadwiga Maciejewska szczególną 
uwagę zwróciła na liczne projekty, któ-

re Stowarzyszenie realizuje z pomocą 
środków zewnętrznych. W skali roku 
akademickiego jest to 40-50 tys. zł. 
Projekty dotyczą działalności edukacyj-
nej oraz aktywizacji seniorów.

(red. ) fot. z arch UM MM

Trwa budowa Przedszkola nr 2

Pomimo pandemii koronawirusa  kontynuowane są roboty budowlane związane z budową budynku Przedszkola Miejskiego  
nr 2 w Mińsku Mazowieckim.  Obecnie wykonywane są przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynku oraz stan surowy otwar-
ty.  Planowany termin zakończenia prac to maj 2021 r. Zadanie jest realizowane w ramach pożyczki udzielonej przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
fot. z arch. UM MM

   AKTUALNOŚCI
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Tytuł niniejszego artykułu jest jednocześnie tytułem projektu realizowanego przez nasze miasto dzięki 
funduszom otrzymanym w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju HUMAN 
SMART CITIES. (obecnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

Pierwsze skojarzenia z inteligentnym miastem wiążą się z wykorzystaniem najnowszej technologii 
informacyjno-komunikacyjnej, która zwiększa  interaktywność i wydajność infrastruktury miejskiej. 

Konferencja inaugurująca projekt 

Podczas konferencji inaugurującej projekt padły ważne słowa wynikające z obserwacji rzeczywi-
stości miasta. Duża część mieszkańców Mińska Mazowieckiego traktuje je jako przystanek na życio-
wej drodze. Twórcom projektu zależało na tym, aby Mińsk stał się stacją docelową. Aby po uzyska-
niu wyższego statusu społecznego nowi mieszkańcy chcieli zostać w nim na stałe. Liczne rozmowy, 
diagnozy i spostrzeżenia zweryfikowały wstępne założenie. Zrozumieliśmy, że jeśli nawet pobyt  
w Mińsku będzie tylko jakimś etapem w życiu, to i tak chcemy uczynić go najlepszym czasem, 
który daje dobre doświadczenia na przyszłość. 

Gośćmi konferencji byli uznani specjaliści w różnorodnych dziedzinach związanych z rozwojem spo-
łecznym, gospodarczym czy kulturalnym miasta. Podczas spotkania omówione zostały założenia 
i działania projektowe, które mają prowadzić do powstania kompleksowej dokumentacji zawie-
rającej inteligentne rozwiązania dla zidentyfikowanych w diagnozie problemów i wyzwań prze-
strzeni publicznej każdej z dzielnic Mińska Mazowieckiego oraz wybranych sołectw. 

W ramach projektu powstanie jedna pilotażowa 
przestrzeń wspólna, której budowa będzie mier-
nikiem efektywności dotychczasowych działań  
i wskazówką, co do implementacji opracowa-
nych rozwiązań w innych dzielnicach. 

MIŃSK 
MAZOWIECKI 

- miasto inteligentnych dzielnic
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Human Smart City - idea, założenia, działania, efekty

Wyzwania stojące przed miastem to przede wszystkim rozwój oraz napływ mieszkańców, więc główne cele 
projektu stanowią: budowanie więzi z miastem i integracja mieszkańców. Wśród najważniejszych działań 
projektowych przeprowadzone zostaną diagnozy potrzeb mieszkańców miasta, mieszkańców gminy oraz 
potencjalnych mieszkańców miasta. Równolegle będą realizowane szkolenia dla pracowników Urzędu 
Miasta, Hackathon, ogólnomiejski warsztat Charette oraz warsztaty edukacyjne dla mieszkańców. 
Realizacja projektu podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy będzie realizowany na osiedlu Serbinów, a dwa 
kolejne w pozostałych dzielnicach miasta. 

Projektowanie wspólnej przestrzeni publicznej powinno również uwzględniać potrzeby osób starszych. 
Podczas warsztatów na ten temat przedstawiono główne trendy występujące  globalnie w XXI wieku, 
czyli przede wszystkim starzenie się  społeczeństwa  i  urbanizacja, które niosą za sobą nowe wyzwania  
i potrzeby związane z tymi zjawiskami. Projektowanie przestrzeni publicznych powinno odpowiadać na 
potrzeby osób starszych. 

Partycypacja społeczna

Filarem projektu HSC jest partycypacja społeczna rozumiana jako kluczowy element rozwoju miasta. 
Jakie korzyści  można  odnieść,  pytając o opinie mieszkańców? 
Przede wszystkim poznaje się wtedy perspektywę różnych osób, a mieszkańcy mają możliwość wyrażenia 
swoich potrzeb, które później mogą zostać uwzględnione przy projektowaniu dokumentu lub inwestycji. 

Hackathon
Jednym z działań w ramach projektu jest zorganizowanie Hackathonu, który jest  narzędziem partycypacji 
społecznej. Jest to maraton projektowania skierowany do programistów (informatyków, twórców interfejsów, 
ale też menedżerów projektów), które trwa krótko (dzień lub weekend), a jego celem jest rozwiązanie zada-
nego problemu związanego z projektowaniem.
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W okresie listopad – grudzień 2019 r. przeprowadzono diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego, mieszkańców gminy oraz potencjalnych mieszkańców miasta. Opracowane wyniki pozwolą 
projektować przestrzeń publiczną w oparciu o zgłoszone przez mieszkańców postulaty.

W ramach diagnozy mieszkańców miasta przeprowadzono 385 wywiadów i 3 spotkania. 
Poniższy wykres przedstawia dane na temat jakości życia w mieście. 

Diagnozy społeczne

Poniższy wykres przedstawia
dane na temat 
jakości życia w mieście

80% mieszkańców dobrze ocenia Mińsk Mazowiecki. Jako atuty miasta mieszkańcy wymieniają do-
bre skomunikowanie wewnętrzne i zewnętrzne, możliwość rozwoju gospodarczego i estetykę prze-
strzeni publicznych. Mieszkańcy proponują przede wszystkim spotkania konsultacyjne jako formę ak-
tywizacji społecznej. Dostęp do usług publicznych i miejsc parkingowych, ruch samochodowy, jakość 
powietrza, system monitoringu, rynek pracy to obszary, w których oczekuje się zmian. 

Zmiany społeczne i przestrzenne należy wprowadzić przy jednoczesnym wzmacnianiu więzi i tożsa-
mości lokalnej. 

Szczegółowe raporty i wyniki diagnoz można znaleźć pod linkiem: 

https://www.minsk-maz.pl/894,human-smart-city

Najważniejsze wnioski dotyczące diagnozy
 potrzeb mieszkańców
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Do działań, które już się odbyły, należy zaliczyć także warsztat urbanistyczny (zwany warsztatem Cha-
rette) z udziałem urbanisty, socjologa i architekta krajobrazu, którego celem było wypracowanie 
i przedstawienie ogólnomiejskich koncepcji rozwoju przestrzeni wspólnych. Pracownicy Urzędu Mia-
sta Mińsk Mazowiecki oraz Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z urbanistami wypracowywali kie-
runki rozwoju miasta z uwzględnieniem aspektów społecznych oraz środowiskowych i dyskutowali 
o nich. Spotkanie miało na celu stworzenie właściwej płaszczyzny do wspólnej dyskusji i współpracy 
wszystkich zainteresowanych stron, których projekt bezpośrednio dotyczy.

Uczestnicy warsztatów Charette podkreślali, że bliskość Warszawy powoduje powiększenie liczby 
mieszkańców oraz budynków mieszkalnych, co wywołuje chaos urbanistyczny. Inne spostrzeże-
nie dotyczyło rekomendacji dla miasta, aby „otworzyło się na rzekę” poprzez utworzenie bulwaru  
i ścieżki spacerowej pełniącej funkcję edukacyjną. 

Jako obszar problemowy wskazano natężenie ruchu samochodowego i niewystarczającą liczbę 
miejsc parkingowych przy stacji kolejowej. Problemem miasta jest też brak usług oraz rozwiązań 
przestrzennych w różnych dzielnicach. Większość wydarzeń kulturalnych ma miejsce w centrum 
miasta. 

Warsztaty Charette

Realizacja projektu przewidziana jest do grudnia 2021 r. Być może ze względu na pandemię i brak 
możliwości realizacji niektórych działań termin zostanie wydłużony. Nad realizacją zadań czuwa 
burmistrz i pracownicy Urzędu Miasta. Wsparcie merytoryczne oferuje opiekun projektu z ramienia 
ministerstwa. 
  

Współczesne inteligentne miasto to przede wszystkim miasto przyjazne 
– takie, które oferuje mieszkańcom wysoki komfort życia 

– mieszkania, pracy, załatwiania codziennych spraw, 
wypoczynku i udziału w kulturze. To miasto sprzyjające nawiązywaniu 

i podtrzymywaniu relacji między ludźmi. 
To właśnie nasz cel. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie

www https://www.minsk-maz.pl/894,human-smart-city 

oraz polubienia profilu projektu na portalu Facebook https://www.facebook.com/HSCMMz/ 

oraz towarzyszenia nam podczas realizacji projektu.

Tekst: Katarzyna Łaziuk

Wsparcie

Miasto
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3 czerwca minęła 100. roczni-
ca urodzin Tadeusza Chróście-
lewskiego - poety i pisarza po-
chodzącego z naszego miasta. 

Z tej okazji wzbogaciliśmy wy-
stawę stałą Czytelni Regionalnej  
o gablotę poświęconą Tadeuszo-
wi Chróścielewskiemu. W gablocie 
znajdują się książki oraz drobne pa-
miątki m.in. kartki pocztowe, bilety  
i dedykacje.

Tadeusz Chróścielewski 
(ur. 3 czerwca 1920 r. w Mińsku Ma-
zowieckim, zm. 17 sierpnia 2005 r.  
w Łodzi) – polski pisarz i tłumacz. 
Ojciec poetki Doroty Chróścielew-
skiej i prawnika – prof. dr. Woj-
ciecha Chróścielewskiego, mąż 
Honoraty Chróścielewskiej pisar-
ki, autorki utworów dla dzieci. Od 
1945 roku związany z Łodzią, gdzie 
był pracownikiem naukowym Uni-
wersytetu Łódzkiego, nauczycielem  
w szkołach licealnych, a po II wojnie 

światowej pracował w redakcji tygodnika "Wieś". Przez 
wiele lat był redaktorem Wydawnictwa Łódzkiego oraz 
redaktorem naczelnym Kwartalnika Społeczno - Kultu-
ralnego "Osnowa". 

Tadeusz Chróścielewski napisał wiele powieści, opo-
wiadań, tomików poezji, gawęd historycznych i szki-
ców literackich. Tłumaczył wiersze poetów rosyjskich, 
białoruskich, ukraińskich, litewskich, a także jugosło-
wiańskich i niemieckich. Tworzył lirykę pejzażową i re-
fleksyjną. W 1985 r. wydał wspomnienia pod tytułem 
"Uczeń czarnoksiężników".

Zmarł 17 sierpnia 2005 r., w wieku 85 lat. Pochowany 
jest na cmentarzu na Radogoszczu w Łodzi.
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• Wypożyczanie oraz przyjmowanie zwro-
tów książek, filmów, audiobooków odby-
wa się bez wolnego dostępu do księgo-
zbioru i pomieszczeń bibliotecznych. 
• Wypożyczenia odbywają się przy za-
chowaniu zasad bezpieczeństwa. Punkty 
wypożyczania  w Wypożyczalni, Czytelni 
i Oddziale dla Dzieci są zabezpieczone 
płytą plexi.
• Czytelników obowiązuje stosowanie 
maseczek i dezynfekcja rąk oraz zacho-
wanie bezpiecznej odległości od innych 
osób.
• Każda książka/płyta obowiązkowo 
przechodzi 3-dniową kwarantannę w wy-
znaczonych pomieszczeniach.
• Zachęcamy czytelników do pobrania 
aplikacji umożliwiającej korzystanie z kar-
ty bibliotecznej w telefonie np. Stocard.
• Do odwołania nie odbywają się zajęcia 
w Oddziale dla Dzieci, spotkania autor-
skie, lekcje, warsztaty i inne wydarzenia.
• Wznowiliśmy już zapisy nowych czytel-
ników, druk zobowiązania można pobrać  
z naszej strony i przynieść już  wypełniony
• Naliczanie kar nadal jest wstrzymane do 
odwołania.
• Książki z Czytelni można wypożyczyć 
na 2 tygodnie bez kaucji.
• Nie ma możliwości korzystania z toalet 
w budynku biblioteki.
• Powyższe zasady mogą ulec zmianie 
stosownie do sytuacji.
Bądźmy cierpliwi i wyrozumiali dla siebie 
nawzajem. Dbajmy o wspólne bezpie-
czeństwo. 
Do zobaczenia!

Od poniedziałku, 8 czerwca, możecie 
odwiedzać nas w Czytelni na I piętrze. 
Oczywiście na nowych zasadach.

Jeśli piszecie pracę, przygotowujecie 
się do egzaminów lub po prostu marzycie  
o chwili ciszy i spokoju, zapraszamy Was 
do korzystania z miejsca w Czytelni.

Dla relaksu możecie poczytać prasę 
lub przejrzeć nasze nowości. Wszystko 
podaje bibliotekarz uzbrojony w masecz-
kę i płyn o dezynfekcji. Możliwe jest też 
ksero materiałów bibliotecznych i wydruki  
z komputera.

Bez względu na okoliczności, a nawet 
tym bardziej w obecnym czasie, roz-
mawianie jest nam potrzebne. Dlatego 
kontynuujemy projekt „Rozmowy przy 
wspólnym stole” w wersji on-line, przy 
wspólnym ekranie. 

Rozmowy przy wspólnym stole to 
inicjatywa Fundacji Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego, to spotkania, 
rozmowy na różne tematy, ale przede 
wszystkim to budujące się wokół roz-
mów znajomości, przyjaźnie, relacje.

On-line rozmawialiśmy już o dobrych 
praktykach w czasie pandemii, dzielili-
śmy się tym, co czujemy, myślimy i ro-
bimy w izolacji. Znajdowaliśmy liczne 
plusy nowych okoliczności. Spotkaliśmy 

Biblioteka w czasach zarazy…

Czytelnia 
odmrożona!

Rozmowy przy 
wspólnym stole
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się także wokół działań Młodzieżowego 
Strajku Klimatycznego. Zastanawialiśmy 
się wspólnie czym w ogóle jest kryzys 
klimatyczny - jakie zmiany są z nim zwią-
zane i czym grożą? Jakie działania pro-
wadzi Młodzieżowy Strajk Klimatyczny  
i dlaczego powstał ten ruch? Co każdy  
z nas może zrobić w obliczu wyzwań 
związanych z kryzysem klimatycznym. 

Kolejne spotkanie poświęcimy te-
matowi, który porusza opinię publiczną.  
Zapraszamy Was do rozmowy o tym, 
co wiemy, a czego nie chcemy wiedzieć 
o LGBT+? Skąd biorą się uprzedzenia? 
Kim są osoby LGBT+ i o co im chodzi? 
Czy to nas dotyczy? Dlaczego w ogóle 
rozmawiać o "takich sprawach"? W na-
szym kraju to nie jest łatwy temat. Cią-
gle się go wykorzystuje w politycznych 
strategiach. I to jest bardzo przykre. Bo 
za tym skrótem są ludzie, bliscy, przyja-
ciele, rodzina.

Spotkania odbywają się przez plat-
formę ZOOM. Żeby wziąć w nich udział, 
trzeba mieć komputer z kamerką i słu-
chawkami lub smartfona i dostęp do in-
ternetu. Są to spotkania zamknięte, dla-
tego prosimy osoby chętne o zgłoszenia 
mailowe na adres czytelnia@mbpmm.pl . 
Tylko wtedy dostaniecie link do wirtual-
nego pokoju.

Tegoroczni maturzyści nie mieli łatwo, 
stres egzaminacyjny połączony z nie-
pewnością i izolacją, a także brak możli-
wości nauki w Czytelni w ostatnich, naj-
trudniejszych tygodniach… 

Jednak Ci, którzy wzięli udział w na-
szym programie „Powodzenia na ma-
turze” i już od jesieni zbierali pieczątki 
(wystarczy mieć ich 15), mogą zgłaszać  
się po relaksujące nagrody:  książki, no-
tesy,  kupony do Warszawska  Zapieksy  
i Kawa oraz do Lodów Prawdziwych.

Cieszymy się, że wielu maturzystów 
wybrało Czytelnię jako miejsce nauki. To 
wspaniały wybór! Bardzo lubimy, kiedy 
do nas przychodzą, kiedy możemy im 
pomóc, wskazać potrzebne książki, zna-
leźć ciekawy artykuł, albo chociaż się 
uśmiechnąć i podtrzymać na duchu. 

MBP, fot. z arch biblioteki

Nagrody 
dla wytrwałych!
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W ostatnim czasie Miejski Dom Kul-
tury musiał zmierzyć się z sytuacją, 
jaka w jego historii miejsca nie mia-
ła, a mianowicie z zawieszeniem 
działalności i odwołaniem wyda-

rzeń artystycznych z udziałem pu-
bliczności. Ta sytuacja bez prece-
densu skłoniła nas do poszukiwania 
innych form aktywności. Podobnie 
jak inne instytucje kultury prze-

nieśliśmy nasze działania do sieci  
i za pośrednictwem naszego fanpa-
gea staraliśmy się urozmaicać pu-
bliczności czas siedzenia w domu.  

Na początek, dla rozruszania szarych 
komórek i niejako rozgrzewkę przed 
12. Festiwalem Himilsbacha, zapropo-
nowaliśmy rozwiązanie krzyżówki po-
święconej naszemu naturszczykowi. 
Jej autorem był Janusz Nowak, prezes 
Mińskiego Klubu Szaradzistów ISKRA. 
Spotkała się ona z dużym odzewem - 
rozwiązania napływały z całego kraju. 

Zamknięcie MDK odcięło najmłodszych 
od warsztatów artystycznych, w których 
tak chętnie uczestniczyli. Wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu, do dzieci  
i młodzieży skierowaliśmy ofertę warsz-
tatów on line. Wspólnie z naszą instruk-
torką teatralną Urszulą Brzost przygo-
towaliśmy cykl warsztatów teatralnych.  
W oparciu o jej autorskie teksty „Kłó-
tliwe buciki (ludziki)”, „Pan Bałagan”, 
„Kraina Dziwolągów” i „Cygańska baśń 
o żabie” powstały warsztaty, które dzie-
ci mogły odtworzyć w swoich domach.   

Marzec i kwiecień od ponad 20 lat  
w MDK upływały pod znakiem „Zmagań  
o Pałacową Maskę” - konkursu teatral-
nego dla dzieci i młodzieży. Przez cały 
tydzień na naszej scenie gościliśmy 
wówczas grupy teatralne z całego po-
wiatu mińskigo. Spektakle dostarczały 
nam dużo radości i wzruszeń. Maska ob-
jawiła wiele aktorskich talentów. Z przy-
czyn wiadomych w tym roku ten i inne 
konkursy się nie odbyły. Nie poddaliśmy 
się jednak i zaproponowaliśmy konkurs 
„Maska w sieci”. Zadanie konkursowe 
polegało na przygotowaniu i nagraniu 
własnej interpretacji spektaklu na pod-
stawie naszych trzech warsztatów te-
atralnych. Po obejrzeniu nadesłanych 
mini spektakli jury postanowiło przyznać: 
3. miejsce Poli Osińskiej (jury doceni-
ło piękne ilustracje i ciekawą historię),  
2. miejsce Klaudii Karpińskiej (jury doce-
niło charakteryzację i ogólne wykonanie) 
i 1. miejsce Annie Kołodziejczyk (jury było 
pod wrażeniem zaangażowania dzieci  
w fantastyczne zainscenizowanie sce-
nek). Wszystkie spektakle można oczy-
wiście zobaczyć na naszym fanpage. 

MDK ZARZUCIŁO SIEĆ KULTURY
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Czas kwarantanny objął niestety świą-
teczne przygotowania. Ale, że żadna 
sytuacja nam niestraszna, wspólnie  
z pracownią Too Doo przygotowaliśmy 
dwa rodzinne warsztaty, na których  
z rzeczy, które można znaleźć w każdym 
domu stworzyliśmy słoiczki na wielka-
nocne słodkości oraz nauczyliśmy się 
farbowania jajka z naturalnymi wzorami.  

Ogromnym zainteresowaniem i oglą-
dalnością cieszyły się również warsz-
taty robotyczne przygotowane przez 
LabRobotics. Przez 4 tygodnie uczest-
nicy rozwiązywali logiczne zadania, 
budowali z klocków projekty, a w na-
grodę otrzymywali możliwość prze-
testowania przez kilka dni zestawów 
robotycznych  we własnych domach.   

Strzałem w dziesiątkę okazała się emi-
sja animacji wyprodukowanej przez 
MDK w 2019 r. na podstawie komik-
su Wojtka "Cihego" Cichonia i Artura 
Grzendy pt. „Kmieć Grzegorz”. Była to 
niewątpliwa gratka dla mińszczan (i nie 
tylko), miłośników historii i komiksów. 
Nasz komiks przybliża tego sympatycz-
nego i rezolutnego bohatera na tle nie-
zwykłej i barwnej epoki średniowiecza. 
Fakty historyczne, takie jak lokowa-
nie miasta czy też pierwsza wzmianka  
o Mińsku Mazowieckim, mieszają się  
z fikcyjnymi wydarzeniami, które po-
wstały jedynie w wyobraźni autorów. Tak 
czy inaczej, w zabawny sposób przybli-
żają nam historię naszej lokalnej wspól-
noty. W roli Janusza z Gościańczyc 
wystąpił burmistrz Marcin Jakubowski.  

Dorosłą widownię zaprosiliśmy na mo-
nodram w wykonaniu Lidii Sycz z „Fran-
cuzki nie tyją”. To spotkanie z francu-
ską sztuką życia. Francuzki potrafią 
znaleźć „le joie de vivre” - przyjemność  
w każdym momencie. Tymi pozytyw-
nymi emocjami aktorka starała się na-
tchnąć publiczność, pokazując, jaką 
radość można znaleźć w przygotowywa-
niu i smakowaniu jedzenia. Pokazała jak 
znaleźć swój styl w zależności od mijają-
cego czasu. Jak, prawie bez wysiłku, za-
dbać o swoją sylwetkę. A przede wszyst-
kim odkrywała sekrety francuskiej diety. 

Cały czas pamiętaliśmy o naszej naj-
młodszej widowni. Z myślą o nich Teatr 
w Ruchu przygotował wyjątkowy spek-
takl „Cyrk w ogrodzie”. Spektakl opowia-

dał historię trójki przyjaciół zamieszkują-
cych sklep z zabawkami. Dzieci poznały 
Słonicę Bożenę, Pluszowego Lisa Benka 
i Żołnierzyka Patryka. Bohaterowie nie 
chcieli dłużej przesiadywać bezczynnie 
na sklepowej półce. Pragnęli zrobić coś, 

co odmieni ich życie i uczyni ich na tyle 
wyjątkowymi, by w końcu ktoś zechciał 
przygarnąć ich do siebie. Postanowili… 
otworzyć swój własny cyrk! Nie było to 
proste zadanie - Słonica ma sporo ciał-
ka jak na akrobatkę, Żołnierzyk kuleje 
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na jedną nogę a Lis, choć chciałby być 
cyrkowym czarodziejem, nie zna jesz-
cze ani jednej sztuczki. Przy okazji dzie-
ci dowiedziały się, że każdy z nas jest 
wartościowy dokładnie taki, jaki jest. Że 
nie potrzeba się starać być kimś innym, 

żeby zasłużyć na uznanie i miłość. Oraz, 
że zawsze jest czas na wielkie marzenia!
Na naszej wirtualnej scenie w tym czasie 
nie mogło zabraknąć koncertów. Roz-
poczęliśmy nowy cykl  Piątkowe Wirtu-
alne Koncerty Kameralne. Jako pierwszy 

wystąpił Daniel Gałązka z premierowym 
utworem „Przytuleni”, a następnych 
odsłonach zobaczyliśmy Rudą i Lazera  
z zespołu Red Lips oraz Nicka Sincklera. 
Nie zabrakło również wirtualnej gale-
rii, w której zaprezentowaliśmy prace 
powstałe na warsztatach plastycznych 
prowadzonych przez MDK. Wystawa 
podzielona została na kilka części, tak 
by wszystkie grupy miały swoja galerię. 
Prezentowaliśmy prace najmłodszych 
artystów (6-12 lat) oraz efekty twórczo-
ści grupy młodzieżowej oraz osób doro-
słych. 

Jak się można było przekonać oglądając 
galerię, na zajęciach, które z pasją od 
wielu lat prowadzi Elżbieta Dunajewska, 
powstają prace wykorzystujące różne 
techniki, tak by zaspokoić zainteresowa-
nia wszystkich warsztatowych artystów. 
Warsztaty plastyczne skierowane są do 
osób lubiących rysować, malować, po-
czątkujących oraz do tych, którzy chcą 
doskonalić swoje umiejętności plastycz-
ne. Podczas zajęć uczestnicy poznają 
zasady perspektywy, kompozycji, pro-
porcji, konstruowania przedmiotów, po-
staci, elementów pejzażu, światłocienia 
i budowania głębi w obrazie. Zapoznają 
się również z technikami malarskimi, ta-
kimi jak: tempera, akwarela, akryl, olej. 
W technikach rysunkowych tworzymy 
zarówno w ołówku, jak i węglu oraz tu-
szu. W celu doskonalenia umiejętności 
warsztatowych uczestnicy ćwiczą stu-
dium martwej natury, roślin, studium 
postaci oraz elementów pejzażu. Zajmu-
jemy się również małymi formami rzeź-
biarskimi.

Warsztaty plastyczne dla dorosłych skie-
rowane są do wszystkich kreatywnych 
osób, pasjonatów malarstwa, rysunku, 
rzeźby i innych form plastycznych. Pro-
gram warsztatów oparty jest głównie 
na zainteresowaniach i oczekiwaniach 
uczestników zajęć. Staramy się rozwi-
jać zamiłowanie do sztuki, wspierając 
merytorycznie. Wszystkim uczestnikom 
zapewniamy wsparcie w rozwiązywa-
niu różnych problemów twórczych oraz 
technicznych.

Na naszej scenie swoim opowiadaniem 
o Kolumbii zafascynował nas Ameryką 
Łacińską. Nie mogliśmy ponownie za-
prosić go do nas, więc tym razem to my 
gościliśmy u niego. Oczywiście mowa 
o Tomaszu Słodkim, który wspólnie  
z Jesusem Salomonem Ramos Castillo 
podczas spotkania on-line zabrali nas  
w podróż po Wenezueli i pokazali, jak 
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przygotować smakołyki rodem z tego 
zakątka świata. Gościem kolejnego spo-
tkania poświęconego sztuce wystąpień 
publicznych był Maciej Orłoś - dzienni-
karz, aktor filmowy i telewizyjny.

W międzyczasie MDK, dostosowując się 
do nowych realiów działalności, złożył 
wniosek do programu dotacyjnego Na-
rodowego Centrum Kultury i Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Kultura w sieci” i otrzymaliśmy 37 tys. zł 
dotacji. Projekt spotkał się z ogromnym, 
największym w historii programów dota-
cyjnych NCK, zainteresowaniem. Zgło-
szono do niego prawie 6 tys. wniosków, 
a przygotowany przez Miejski Dom Kul-
tury projekt "zostajeMy w Domu z Kultu-
rą" znalazł się wśród 1 182 zwycięskich. 
Środki z tego programu są przeznaczo-
ne na wsparcie i rozwój działalności kul-
turalnej i artystycznej w sieci w czasie 
epidemii koronawirusa. Wszystkie efekty 
działań dostępne będą za darmo w In-
ternecie.

Dzięki dofinansowaniu już niedługo bę-
dziemy mogli zaprosić Was na kolejne 
niezwykłe koncerty, spektakle i wyda-
rzenia kulturalne on-line!
Uznaliśmy, że żaden wirus nie zdoła zni-
weczyć nam radości Dnia Dziecka i przy-
gotowaliśmy na 1 czerwca cały dzień 
atrakcji internetowych. 

Zaczęliśmy spektaklem (Zimowa) Kra-
ina Czarów (a to wszystko dlatego, że w 
tym roku zima o nas zapomniała). Trój-

ka bohaterów przeniosła się z Zimy do 
Ciepłych Krajów, gdzie poznała Pszczo-
łę, która nauczyła ich co nieco o ekolo-
gii. Bohaterowie wyruszyli w drogę, w 
poszukiwaniu marzeń oczywiście - bo 
ruszyli, by znaleźć magiczny pył, który 
spełnia marzenia. 

Ci, którzy byli z nami rok temu, zapew-
ne doskonale pamiętają  Frutaki. A tych, 
którzy nie mieli okazji poznać tych sym-
patycznych postaci, zaprosiliśmy na po-
dzielony na trzy tematyczne bloki kon-
cert w wykonaniu Centrum Uśmiechu. 

Dzieci poznały śliczną królewnę Lenę 
Aerię Softellę Lekkosławę - bohaterkę 
"Baśni o leciutkiej królewnie". Żyła ona 
sobie dawno, dawno temu. Niestety, jej 
zła ciotka – czarownica rzuciła na nią 
czar. Za jego sprawą mała królewna stra-
ciła swoją wagę i całe dnie unosiła się w 
powietrzu niczym balonik. Jak na złość 
czarownicy, królewnie ten stan rzeczy 
bardzo się jednak spodobał. Zamiast się 
smucić i narzekać, ona całe dnie śmiała 
się radośnie i nigdy, przenigdy nie płaka-
ła, czym działała złej ciotce na nerwy… 
Rosła zdrowa i szczęśliwa i wszyscy 
poddani ją kochali, choć jej królewscy 
rodzice bardzo się martwili tym, że mała 
Lena jest samolubnym lekkoduchem…

Podczas warsztatów „Domowa pie-
karnia” zaprosiliśmy dzieci i rodziców  
w wirtualną podróż śladem chleba. Moż-
na było zobaczyć dawne narzędziach, 

różne sposoby pieczenia chleba w Pol-
sce i na świecie, a także przyjrzeć się 
dziwnym kształtom wypieków. Sami też 
działaliśmy – ugniatając, kulając, formu-
jąc i piekąc proste, szybkie i smaczne 
bułki.

Kolejnym wydarzeniem on-line był 
spektakl „Kocham Bałtyk” zrealizowany  
w konwencji one women comedy show, 
charakteryzujący się lekką konwencją, 
humorem i improwizacją. Przedstawienie 
w reżyserii Agnieszki Przepiórskiej, zna-
nej jako Dzika Agnes, HGW i Samotna 
Matka z kultowego teatru kabaretowego 
„Pożar w Burdelu”, aktorki związanej na 
co dzień z Teatrem Polonia w Warsza-
wie. Spektakl powstał na podstawie tek-
stu Zośki Papużanki, autorki dwukrotnie 
nominowanej do Paszportów Polityki 
oraz do Nagrody Literackiej Nike.

I tak po prawie trzech miesiącach zawie-
szenia, powoli i bezpiecznie otwieramy 
się dla publiczności. Mamy nadzieję, że 
spragnionej bezpośredniego kontaktu  
z kulturą. 7 czerwca w plenerowej sce-
nerii spotkali się ci, którzy chcieli dać 
drugie życie niepotrzebnym szpargałom 
oraz ci, którzy tylko na taką okazję cze-
kali - słowem miłośnicy naszej wyprze-
daży garażowo - antykwarycznej.

A już niebawem kolejne plenerowe wy-
darzenia artystyczne na żywo, z udzia-
łem publiczności oraz te, które będą od-
bywały się na naszym fanpage w sieci. 

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK i UM MM
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Plener rzeźbiarski pt. „Konstanty 
Laszczka artysta niepodległości - na 
nowo odkrywany” był pierwszym takim 
wydarzeniem w Mińsku Mazowieckim. 

Plener rzeźbiarski 
Patronem oraz inspiracją dla twórców 

rzeźb był Konstanty Laszczka - polski 
rzeźbiarz, malarz, grafik, profesor i rektor 
ASP w Krakowie, urodzony w Makówcu 
Dużym w powiecie mińskim. Plener trwał 
5 dni (8-13.06.), a zlokalizowany był na 
terenie Muzeum Ziemi Mińskiej Dział  
7. PUL przy ul. gen. Sosnkowskiego 4.  

Podczas pleneru z bali drewna  
o wymiarach 3 m x 1,5 m powstały czte-
ry monumentalne rzeźby stanowiące 
obecnie ekspozycję plenerową w ogro-
dzie muzeum. Głównym narzędziem 
pracy rzeźbiarzy były piły spalinowe. Ten 
pokazowy styl pracy nazywany jest ca-
rvingiem. 

W plenerze udział wzięli artyści 
rzeźbiarze: Janusz Błażejewski, Marcin 
Lichosyt, Mirosław Czeladka, Grzegorz 
Michlak, którzy na swoim koncie mają 
wiele osiągnięć w rzeźbie plenerowej. 
Dzieła noszą nazwy: Orlęta Lwowskie, 
Pamięci Legionów Polskich, Alegoria 
wodza z ulubioną klaczą, Żołnierz Le-
gionów.

MZM, fot z arch. muzeum
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7 czerwca w ogrodzie muzeum przy 
willi hr. Łubieńskiej zebrana publicz-
ność podziwiać mogła prace Roberta 
Kukli z cyklu malarskiego pod tytułem 
„Muzycy”.

Jest to zestaw 24 prac wykonanych 
akrylami i olejami na unikatowym karto-
nowym podłożu, czasem splecionym, 
wielokrotnie zamalowywanym farbami 
ściennymi. Przedstawiają ulubionych 
muzyków autora, którymi są najczęściej 
giganci polskiego i amerykańskiego jaz-
zu czy rocka, m.in.: Miles Davis, John 
Coltrane, Nina Simone, Jan Ptaszyn 
Wróblewski. Cykl rozwija się cały czas, 
a w tej postaci, która eksponowana jest 
w Muzeum Ziemi Mińskiej, nie był jesz-
cze nigdzie prezentowany. Ekspozycja 
przygotowana została we współpracy  
z Agencją Zegart.

Wydarzeniem towarzyszącym wysta-
wie są plenerowe koncerty w ogrodzie 
muzealnym.  Otwarcie uświetnił występ 
grupy Trumba Jazz w składzie Rafał 
trumpet/flugelhorn, Janusz - double 
bass, Ed - drums, a jako gość specjal-
ny wystąpiła Dorota Kaczorek (wokal). 
Wydarzenie obejrzeć można na stronie 
internetowej www.mzm-minskmaz.pl. 

28.06 zagra Maszynka do bluesa, 
a na finisażu wystawy, 26.07, wystąpi 
rockowy zespół Tarło. Wystawę oglą-
dać można do 26 lipca w Muzeum Ziemi 
Mińskiej przy ulicy Okrzei 16.

Robert Kukla - absolwent Uniwer-
sytetu Śląskiego (Wydział Artystyczno-
-Pedagogiczny, 1995 r.). Zajmuje się 
malarstwem, scenografią teatralną, 
projektowaniem graficznym, sztuką uli-
cy oraz prowadzi zajęcia warsztatowe 
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 
Pracownik Świdnickiego Ośrodka Kul-
tury. Organizator i kurator wielu wystaw  
i imprez artystycznych. Stypendysta 
Miasta Świdnicy (2008 r.) i laureat Na-
grody Miasta Świdnicy w Dziedzinie 
Kultury (2015 r.). Autor wystaw indywi-
dualnych oraz uczestnik wielu wystaw 
zbiorowych w prestiżowych instytucjach 
wystawienniczych w Polsce.

MZM, fot. z arch. muzeum

Wernisaż wystawy Roberta Kukli pt. „Muzycy” 
oraz koncert plenerowy Trumba Jazz
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Biegowy splot Dreptaka dla Emilki

W bardzo krótkim czasie Miński Klub 
Biegacza „Dreptak” zorganizował bieg 
charytatywny pn. „Biegowy splot dla 
Emilki”. W organizację zaangażowało 
się wiele instytucji oraz partnerów pry-
watnych. Pierwotna data i zasady były 
inne, jednak trzeba było dostosować 
się do obecnie panujących obostrzeń 
związanych z  pandemią wirusa SARS-
-CoV-2. Cel był jeden zebrać jak naj-
większą kwotę na rehabilitację dziew-
czynki. 

Zwyciężczyniami i zwycięzcami cha-
rytatywnego biegu zostali Laura Komo-
rzycka i Kacper Kowalski (400 metrów), 
Zuzanna Jarek i Gabriel Żaczek (600 me-
trów), Martyna Żeberek i Jan Dzięcielski 
(1000 metrów) oraz Maryla Brzezińska  
i Aleksander Dziecięlski (1500 metrów). 
Na drugich lokatach uplasowali się, za-
chowując kolejność, Antonina Celej  
i Wojciech Dzięcielski, Zofia Proczek  
i Bartosz Pieńkowski, Anna Szylberg i Ma-
teusz Świętochowski oraz Maria Mroczek 
i Kacper Paździoch. Na trzecich miejscach 
sklasyfikowano natomiast Julię Ście-
chowską i Maksymiliana Pachacza, Adę 
Jaśkiewicz i Pawła Węglińskiego, Emilię 
Kałowską i Łukasza Trepanowskiego oraz 
Maję Mikucewicz i Kacpra Trepanowskie-
go. Za najlepszą drużynę biorącą udział w 
zawodach uznano zespół Klubu Sporto-
wego Barakuda Mińsk Mazowiecki. Warto 
podkreślić, że każdy z uczestników biego-
wej imprezy otrzymał pamiątkowy medal 
oraz wziął udział w losowaniu interesu-
jących nagród rzeczowych. Najlepsi po-
wrócili do domów bogatsi także o pamiąt-
kowe puchary. Zebrane wpisowe zostało 
przeznaczone na rehabilitację czterolet-
niej Emilki. Sportowe wydarzenie odbyło 
się na leśnych terenach przylegających 
do stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim. Ho-
norowy patronat nad biegami objęli wójt 
Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz 
Piechoski i burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki Marcin Jakubowski. Organiza-
torem imprezy był Miński Klub Biegacza 
Dreptak Mińsk Mazowiecki.

MKB Dreptak, fot. z arch. klubu
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Z PRAC RADY MIASTA

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta 
11 maja 2020 roku

INFORMACJA  DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA MEDALI  
ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE

 
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018r., poz. 400  
ze zm.) Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Medal przyznawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Organem uprawnionym do przedstawienia Prezydentowi RP wniosku w sprawie nadania medalu  mieszkańcom miasta Mińsk 
Mazowiecki jest Wojewoda Mazowiecki.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się Prezydentowi RP nie wcześniej niż w roku 
kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. 
Czas oczekiwania na przyznanie medali trwa kilka miesięcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Kancelaria Prezydenta RP 
przesyła Jubilatom podpisany przez Prezydenta RP list gratulacyjny. Urząd Stanu Cywilnego po otrzymaniu medali powiadamia 
Jubilatów o planowanym terminie uroczystego wręczenia odznaczeń. Podczas uroczystości medale przyznane przez Prezydenta 
RP wręcza Burmistrz Miasta.

Organizacja uroczystości jubileuszowych nie podlega opłacie skarbowej. Osoby, które nie zgłaszały jubileuszu po przeżyciu 
wspólnie 50 lat i nie otrzymały medalu mogą zgłosić chęć otrzymania medalu od Prezydenta RP również później. Osoby przedsta-
wiane do odznaczenia Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie muszą spełniać warunek niekaralności. 

Urząd Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim występuje do Wojewody Mazowieckiego z inicjatywą (projektem wniosku) 
nadania medali w sytuacji, gdy zamieszkali na terenie miasta Mińsk Mazowiecki Jubilaci lub ich najbliższa rodzina zgłoszą zgodę 
na wystąpienie z takim wnioskiem.

Pary małżeńskie z Mińska Mazowieckiego, które zawarły związek małżeński w 1969 roku lub wcześniej i nie otrzymały Medalu 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim w terminie do końca 
sierpnia 2020 roku. Podany termin zgłoszeń wiąże się z określoną wyżej procedurą.

 O terminie i szczegółach organizacji uroczystości wręczenia medali Jubilaci zostaną powiadomieni w zaproszeniu przesłanym 
listownie przez  Urząd Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim.

 Iwona Stawska
                                                 zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

1. Uchwała Nr XX.188.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej 
obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których Miasto Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym,

2. Uchwała Nr XX.189.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie utworzenia w Urzędzie Miasta 
Mińsk Mazowiecki wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których Miasto Mińsk Mazowiecki jest 
organem prowadzącym,

3. Uchwała Nr XX.190.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów 
porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez miasto Mińsk Mazowiecki,

4. Uchwała Nr XX.191.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej 
od Powiatu Mińskiego,

5. Uchwała Nr XX.192.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy skweru w Miń-
sku Mazowieckim,

6. Uchwała Nr XX.193.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki”,

7. Uchwała Nr XX.194.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Mińsku Mazowieckim,

8. Uchwała Nr XX.195.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. 

9. Uchwała Nr XX.196.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 maja 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk 
Mazowiecki na rok 2020

10. Uchwała Nr XX.197.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020-2030

URZĄD INFORMUJE
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URZĄD INFORMUJE  
OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
z dnia 12 czerwca 2020 roku 

 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1  

i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979), Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podaje do wiadomości 
wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji 
wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 

 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej w Mińsku Mazowieckim 

1 

Arynowska, Bagnista, Bratnia, Cienista, Emilii Plater, gen. Leopolda Okulickiego, Janusza Korczaka, Kresowa, Królewiecka, ks. Stanisława 
Brzóski, Kwiatowa, Majowa, Małopolska, Marcina Borelowskiego, Mazurska, Mieszka I, Nowy Świat od 35 do końca numery nieparzyste i od 66 
do końca numery parzyste, Piasta, por. Władysława Klimaszewskiego, por. Ludwika Wolańskiego, Świętokrzyska od 47 do końca numery 
nieparzyste i od 48 do końca numery parzyste, Wspólna, Ziemowita, Zygmuntowska 

Szkoła Podstawowa Nr 5  
im. Józefa Wybickiego 

ul. Małopolska 11 

2 

Boczna od 11 do końca numery nieparzyste i od 18 do końca numery parzyste, Bohaterów Monte Cassino, Chabrowa, Dębowa, Feliksa 
Rawskiego, gen. Władysława Andersa, gen. Władysława Sikorskiego, Grabowa, Ignacego Krasickiego, Jana Kochanowskiego, Janka Paruzela, 
Janusza Kusocińskiego, Jasna, Karpatczyków, Kołowa, Leśna, Obrońców Tobruku, Powstańców Warszawy, Słoneczna, Szczecińska od 23  
do końca numery nieparzyste i od 12 do końca numery parzyste, Zuzanny Małaszczyckiej 

Szkoła Podstawowa Nr 3  
im. Jana Pawła II  
ul. Budowlana 2 

3 

Elizy Orzeszkowej od 23 do końca numery nieparzyste i od 34 do końca numery parzyste, Henryka Sienkiewicza, Jagiellońska, Józefa 
Chełmońskiego od 1 do 19 numery nieparzyste i od 2 do 2C numery parzyste, Karpacka, Kaszubska, Litewska, Marii Dąbrowskiej, Marii 
Konopnickiej, Nowy Świat od 1 do 33 numery nieparzyste i od 2 do 64 numery parzyste, Pomorska, Stefana Żeromskiego, Sudecka, Śląska, 
Świętokrzyska od 1 do 45 numery nieparzyste i od 2 do 46 numery parzyste, Targowa, Tatrzańska, Urocza, Warszawska od 1 do 81 numery 
nieparzyste, Warszawskie Przedmieście, Wielkopolska, Władysława Reymonta, Zacisze 

Szkoła Podstawowa Nr 5  
im. Józefa Wybickiego  

ul. Małopolska 11 

4 

11 Listopada od 1 do końca numery nieparzyste i od 6 do końca numery parzyste, Boczna od 1 do 9A numery nieparzyste i od 2 do 16 numery 
parzyste, Budowlana od 1 do końca numery nieparzyste i od 6 do końca numery parzyste, Gdańska, Gnieźnieńska, Józefa Chełmońskiego od 21  
do końca numery nieparzyste i od 4 do końca numery parzyste, Juliana Tuwima, Krótka, Majątkowa, Olsztyńska, Szczecińska od 1 do 21 numery 
nieparzyste i od 2 do 10 numery parzyste, Toruńska  

Przedszkole Miejskie z Oddziałem 
Specjalnym i Oddziałem 

Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli 
Smoczyńskiej  

ul. Juliana Tuwima 2 

5 11 Listopada od 2 do 4 numery parzyste, Bankowa, Topolowa, Warszawska od 83 do 173 numery nieparzyste Miejski Dom Kultury  
ul. Warszawska 173 

6 

Andrzeja Struga, Bolesława Chrobrego od 1 do końca numery nieparzyste, Budowlana od 2 do 4E numery parzyste, dr. Jana Huberta, Franciszka 
Żwirki, Jana III Sobieskiego, Kazimierza III Wielkiego, Kościelna, Malinowa, Mikołaja Reja, Parkowa, Przemysłowa, Stanisława Wigury, Stefana 
Batorego, Stefana Czarnieckiego, Walerego Wróblewskiego, Warszawska od 175 do 263 numery nieparzyste, Władysława Łokietka, Żwirowa  
od 1 do końca granicy miasta numery nieparzyste i od 2 do 26 numery parzyste, Juliana Grobelnego, Ogrodowa 

Szkoła Podstawowa Nr 3  
im. Jana Pawła II  
ul. Budowlana 2 

7 

Jana Pawła II od 1 do 19 numery nieparzyste i od 2 do 16 numery parzyste, Elizy Orzeszkowej od 1 do 21B numery nieparzyste i od 2 do 32 
numery parzyste, Graniczna od 1 do 13 numery nieparzyste i od 2 do 18 numery parzyste, Różana, Stanisławowska, Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego od 32/34 do 48 numery parzyste, Stefana Okrzei od 31 do końca numery nieparzyste i od 18 do końca numery parzyste, Tartaczna 
od 1 do 25 numery nieparzyste i od 2 do 32 numery parzyste, Warszawska od 2 do 90 numery parzyste, Wiśniowa, Zachodnia 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Mikołaja Kopernika  

ul. Mikołaja Kopernika 9 

8 

1 Maja, Adama Asnyka, Bolesława Prusa, Elwiro Michała Andriollego, Florencja, gen. Józefa Bema, Graniczna od 15 do końca numery 
nieparzyste i od 20 do końca numery parzyste, Grzybowa, Jana Heweliusza, Jerzego Skarżyńskiego, Kolejowa, Licealna, Michaliny 
Szczepankowskiej, Piękna, Polowa, Siedlecka, Stefana Kardynała Wyszyńskiego od 27 do końca numery nieparzyste i od 50 do końca numery 
parzyste, Szarych Szeregów, Szczepana Redy, Tartaczna od 27 do końca numery nieparzyste i od 34 do końca numery parzyste, Wenecka, 
Zielona, Zofii Kalinowskiej, Zofii Nałkowskiej, Plac Dworcowy  

Liceum Ogólnokształcące 
im. Polskiej Macierzy Szkolnej 

ul. Piękna 7A 

9 Jana Pawła II od 21 do końca numery nieparzyste i od 18 do końca numery parzyste, Mikołaja Kopernika, Stefana Kardynała Wyszyńskiego od 21 
do 25 numery nieparzyste i od 30 do 30A numery parzyste, Stefana Okrzei od 21 do 29 numery nieparzyste i od 14 do 16 numery parzyste 

Szkoła Podstawowa Nr 1  
im. Mikołaja Kopernika  

ul. Mikołaja Kopernika 9 

10 

Bolesława Limanowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Józefa Piłsudskiego od 15 do końca numery nieparzyste i od 14 do końca numery parzyste, 
Mała, Spółdzielcza od 11 do końca numery nieparzyste i od 12 do końca numery parzyste, Stefana Kardynała Wyszyńskiego od 1 do 19A numery 
nieparzyste i od 2 do 28 numery parzyste, Stefana Okrzei od 1 do 19 numery nieparzyste i od 2 do 12B numery parzyste, Tadeusza Kościuszki, 
Zawiszy, Zygmunta Kazikowskiego od 1 do 25 numery nieparzyste i od 2 do 24 numery parzyste 

Zespół Szkół Ekonomicznych  
ul. Zygmunta Kazikowskiego 18 

11 

Bulwarna, Józefa Mireckiego od 1 do 13A numery nieparzyste i od 2 do 18 numery parzyste, Józefa Piłsudskiego od 1 do 13 numery nieparzyste  
i od 2 do 12A numery parzyste, Konstytucji 3 Maja, Nadrzeczna, Plac Jana Kilińskiego, Rodziny Sażyńskich, Romualda Traugutta, Spółdzielcza 
od 1 do 9 numery nieparzyste i od 2 do 10A numery parzyste, Warszawska od 92 do 178A numery parzyste, Zgoda, Zygmunta Kazikowskiego  
od 27 do końca numery nieparzyste i od 26 do końca numery parzyste 

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Mińsku Mazowieckim 
ul. Józefa Piłsudskiego 1a 

12 Adama Mickiewicza, Dąbrówki od 1 do 25 numery nieparzyste i od 2 do 18 numery parzyste, Jana Długosza, Jana Matejki, Miodowa, Plac Stary 
Rynek, Warszawska od 180 do 238 numery parzyste 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1  
ul. Dąbrówki 10 

13 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Bolesława Chrobrego od 2 do końca numery parzyste, Warszawska od 265 do końca numery nieparzyste i od 240  
do końca numery parzyste, Żwirowa od 28 do końca numery parzyste 

Przedszkole Miejskie Nr 6  
ul. Warszawska 250/81 

14 Dąbrówki od 27 do końca numery nieparzyste, Hipolita Konopki, Jana Łupińskiego, Jaśminowa, Józefa Sylwestrowicza, Marii Grochowskiej,  
płk. Zygmunta Chmieleńskiego, ppłk. Mariana Skrzyneckiego, Rodziny Łubieńskich, Sędomierska, 

Przedszkole Miejskie Nr 6  
ul. Warszawska 250/81 

15 1 PLM Warszawa od 1 do 1D numery nieparzyste, Błonie, Szkolna  
Zespół Szkół  

im. Marii Skłodowskiej – Curie  
ul. 1 PLM Warszawa 1 

16 1 PLM Warszawa od 3 do 3A numery nieparzyste, Braci Śniadeckich od 1 do 7 numery nieparzyste i od 2 do 20 numery parzyste, Cicha  
Zespół Szkół  

im. Marii Skłodowskiej – Curie  
ul. 1 PLM Warszawa 1 

17 1 PLM Warszawa od 2 do 14 numery parzyste, Górki, Józefa Mireckiego od 15 do 17 numery nieparzyste i 20 numer parzysty, Siennicka od 1  
do 27 numery nieparzyste i od 2 do 18A numery parzyste, Szpitalna od 1 do 27 numery nieparzyste i od 2 do 22A numery parzyste  

Szkoła Podstawowa Nr 4  
im. Powstańców Styczniowych  

ul. Siennicka 17 

18 

1 PLM Warszawa od 5 do końca numery nieparzyste i od 16 do końca numery parzyste, 30 Lipca, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Braci 
Śniadeckich od 9 do końca numery nieparzyste i od 22 do końca numery parzyste, Dąbrówki od 20 do końca numery parzyste, Dolna, Gabriela 
Narutowicza, Ignacego Paderewskiego, Juliana Grzeszaka, Szpitalna od 29 do końca numery nieparzyste i od 24 do końca numery parzyste, 
Kosmiczna, Wincentego Witosa, Królowej Jadwigi, Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień”, Mariana Benki, Mieczysława Ługowskiego, 
Oskara Kolberga, Stanisława Mińskiego  

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1  
ul. Dąbrówki 10 

19 
Aureliusza Chróścielewskiego, Chochołowska, gen. Kazimierza Sosnkowskiego od 43 do końca numery nieparzyste i od 10 do końca numery 
parzyste, gen. Stanisława Maczka, Kołbielska, Mleczarska, Osiedlowa, Sosnowa, Spokojna, Tadeusza Smoleńskiego, Wesoła, Wiejska, 
Wierzbowa, Wrzosowa, Zielna 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  
im. Powstańców Warszawy  

ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 43 

20 
gen. Kazimierza Sosnkowskiego od 1 do 41D numery nieparzyste i od 2 do 8F numery parzyste, Letniskowa, Lipowa, Łąkowa, Mariana 
Langiewicza, Miła, Mrozowska, Piaskowa, Sportowa, Stanisława Staszica, Stanisława Wyspiańskiego, Stankowizna, Widok, Konstantego 
Rudzkiego, Dźwigowa, Zbigniewa Mirosza 

Szkoła Podstawowa Nr 6  
im. Henryka Sienkiewicza  

ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1 

21 
Akacjowa, Fryderyka Chopina, Heleny Modrzejewskiej, Henryka Wieniawskiego, Józefa Chłopickiego, Juliusza Słowackiego, Kasztanowa, 
Klonowa, Ludowa, Mazowiecka, Rodziny Popielów, Siennicka od 29 do końca numery nieparzyste i od 20 do końca numery parzyste, Spacerowa, 
Stanisława Moniuszki, Władysława Broniewskiego 

Szkoła Podstawowa Nr 4  
im. Powstańców Styczniowych  

ul. Siennicka 17 

22 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim – odrębny obwód głosowania dla pacjentów Szpitala Powiatowego  
w Mińsku Mazowieckim 

SP ZOZ 
ul. Szpitalna 37 

 

1. Lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełnosprawnych są lokale OKW:  Nr 4, Nr 6, Nr 7, Nr 8,  Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 17, Nr 20, Nr 21. 
2. Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. 
3. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który ukończył 60 lat może głosować przez pełnomocnika. 
4. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 
5. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. (niedziela) od godz. 700 do godz. 2100. 

                    Burmistrz Miasta 
/-/ 

 Marcin Jakubowski   

WYBORY PREZYDENTA RP 2020
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URZĄD INFORMUJE

UCHWAŁA NR 60/2020
PAŃSTWOWEJ 

KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia wzorów infor-
macji o sposobie głosowania i wa-
runkach ważności głosu w wyborach  
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Pań-
stwowa Komisja Wyborcza uchwala, co 
następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór:
1) informacji o sposobie głosowania  
i warunkach ważności głosu w wybo-
rach Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, określony w załączniku nr 1 do 
uchwały;
2) informacji o sposobie głosowania  
i warunkach ważności głosu w ponow-
nym głosowaniu w wyborach Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej, określony 
w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Informacje umieszcza się w lokalu 
wyborczym, w tym także w miejscu za-
pewniającym tajność głosowania.
3. Informacje mogą zostać sporządzone 
w druku czarno-białym.

§ 2. Traci moc uchwała Państwowej  
Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 
2015 r. w sprawie ustalenia wzorów 
informacji o sposobie głosowania i wa-
runkach ważności głosu w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
(M.P. poz. 253).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak

WYBORY PREZYDENTA RP 2020
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