
1  MIM / 2020 / LIIPIEC /SIERPIEŃ

BITWA WARSZAWSKA 
W GOGLACH VR

STR. 9

OBCHODY 76. ROCZNICY 
WYBUCHU 

POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
STR. 4

     ISSN 1507-4447                            BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA                   NUMER  6 / 288  LIPIEC/SIERPIEŃ 2020

               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI

WMUROWANIE
 AKTU EREKCYJNEGO, 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2
STR. 16-17



               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI2

Drodzy Czytelnicy,

wakacje dobiegają końca, a z pewnością 
był to czas niełatwy dla nas wszystkich. Trudno 
jest osiągnąć spokój, gdy niepokój o zdrowie  
i bezpieczeństwo przenika naszą codzienność. 
Brak pewności, jak będzie wyglądał nowy rok 
szkolny, jak ułoży się życie zawodowe i prywatne 
to kolejne zmartwienia najbliższych dni. 

Wydarzenia kulturalne, rocznice historyczne 
też odbywały się w trudnej atmosferze. Nieustannie się zastanawialiśmy, jak pogodzić 
jakość naszych przedsięwzięć i ich dobrą organizację z właściwym wypełnianiem za-
leceń wynikających ze stanu pandemii. 

Od jakiegoś czasu proponujemy Państwu świętowanie ważnych rocz-
nic w zmienionej formie. Oprócz oficjalnych ceremonii zapraszamy do udzia-
łu w wydarzeniach towarzyszących. Rodzinny piknik historyczny „Odkrywa-
my powstańcze historie” przygotowany przez MZM, MBP, MDK i UM zachwycił 
programem. Dziękujemy tym, którzy przyszli na spotkanie i wyrazili swoje zaintereso-
wanie działaniem. Oczywiście, życzylibyśmy sobie, żeby więcej osób brało udział  
w tego typu wydarzeniach, ale wiemy, że  zmiana przyzwyczajeń wymaga czasu. 

Sierpień to ostatni miesiąc pracy sekretarz miasta pani Jadwigi Frelak. Trudno bę-
dzie sobie wyobrazić urząd bez Jej obecności. Zadajemy kłam powiedzeniu, że nie ma 
ludzi niezastąpionych. Będziemy czerpać z doświadczenia pani sekretarz, korzystać  
z wypracowanych przez nią standardów pracy. Obiecujemy, że będziemy utrzymywać 
jakość pracy, której nas Pani nauczyła. Dziękujemy za wszystko. Życzymy powodzenia  
i  realizacji osobistych planów na zasłużonej emeryturze. 

W październiku czeka nas niezwykłe wydarzenie. Podczas uroczystej Sesji Rady 
Miasta uhonorowani będą architekci naszego samorządu. A gość specjalny – przed-
stawiciel Rady Europy wręczy na ręce burmistrza Honorowy Sztandar, nagrodę, którą 
miasto otrzymało za działania na rzecz solidarności europejskiej. Wydarzeniu będzie 
towarzyszył piknik, podczas którego zostaną zaprezentowane nasze osiągnięcia. 

Do zobaczenia i usłyszenia. 
Pozdrawiam 

Katarzyna Łaziuk
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy nowy rok szkolny  
i już 1 września uczniowie zauwa-
żyli pierwsze zmiany, które wynikają 
z zaleceń związanych z epidemią 
koronawirusa. Nie było w szkołach 
wspólnego dla wszystkich klas uro-
czystego apelu, przerwy między-
lekcyjne wyznaczone są w różnym 
czasie dla różnych klas, obiady 
wydawane są uczniom w różnych 
porach w zależności od rocznika. 
Drodzy rodzice, o kontakt z nauczy-
cielami i dyrekcją prosimy głów-
nie zdalnie, bez osobistych wizyt  
w szkole, jeśli nie jest to konieczne. 
Wszystkim nam teraz potrzebna 
cierpliwość i wzajemna wyrozu-
miałość. Razem na pewno prze-
trwamy ten trudny dla wszystkich 
czas obostrzeń epidemicznych.

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Marcin Jakubowski

Drogie mińszczanki, drodzy mińsz-
czanie, za nami uroczyste ob-
chody 100. rocznicy Bitwy War-
szawskiej. Dziękuję za pomoc  
w realizacji tego przedsięwzięcia 
pracownikom Urzędu Miasta i Mu-
zeum Ziemi Mińskiej oraz Fundacji 
Koncept Kultura, Fundacji Am-
basada Kultury, Towarzystwu Pa-
mięci 7. Pułku Ułanów Lubelskich. 
Podziękowania kieruję również 
do współorganizatorów roczni-
cy: starosty mińskiego Antoniego  
J. Tarczyńskiego, wójta Antoniego 
J. Piechoskiego i ks. Jerzego Mac-
kiewicza, proboszcza parafii pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny. Pomimo ograniczeń, któ-
re niesie za sobą czas pandemii, 
dziękuję mieszkańcom za czynny 
udział oraz pamięć o bohaterskich 
czynach naszych przodków. 

Po 30 latach działalności na 
rzecz mińskiej społeczności za-
kończyła pracę w urzędzie pani 
Jadwiga Frelak. Była, jest i pozosta-
nie mentorem zwłaszcza dla nas, 
samorządowców, poprzez swój 
profesjonalizm, godną podziwu 
wiedzę oraz odważne decyzje słu-
żące dobru mieszkańców miasta. 
Swoją pracowitością i sumienno-
ścią pani Sekretarz była wspar-
ciem dla wielu miejskich działań, 
za co serdecznie dziękuję. 

Od 31 sierpnia nowym Sekre-
tarzem Miasta jest pani Kinga  
Rosłoniec. W ramach zmian orga-
nizacyjnych powołałem drugiego 
zastępcę burmistrza, którym zosta-
je pani Eliza Bujalska, dotychcza-
sowa radna Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Jednocześnie likwi-
dacji poddane zostało stanowisko 
kierownika Wydziału Organiza-
cyjnego. Wszystkie wspomniane 
zmiany nie spowodowały zmian  
w funduszu wynagrodzeń.

W dniach 9-13 września zapra-
szam na 12. Festiwal Himilsbacha. 
Program będzie dostosowany do 
warunków epidemicznych, ale 
na pewno nie przeszkodzi nam to 
wspominać Janka – urodzonego 
w Mińsku Mazowieckim aktora na-
turszczyka, pisarza… kamieniarza. 
Wiodącym wątkiem Festiwalu bę-
dzie postać Leopolda Tyrmanda – 
legendarnego pisarza, publicysty, 
lidera polskiego ruchu jazzowego, 
ikony Warszawy lat 50. 

Zapraszam!
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76. rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego uczciliśmy w dwóch waż-
nych dla mińszczanek i mińszczan 
miejscach.

Wspólnie z miejskimi jednostkami: 
Muzeum Ziemi Mińskiej, Miejskim Do-
mem Kultury oraz Miejską Biblioteką 
Publiczną Miasto zaprosiło na wyda-
rzenie zorganizowane w ogrodzie przy 
willi dr. Jana Huberta. W ustawionych 
tam namiotach prezentowaliśmy histo-
rię Powstania, np. poprzez literaturę 
związaną z tym wydarzeniem, warsz-
taty poczty powstańczej, własnoręczne 
tworzenie przypinki czy warsztaty pio-
senki powstańczej. Pracownikom PWiK 
w Mińsku Mazowieckim dziękujemy za 
zapewnienie gościom orzeźwiającej 
wody z saturatora. 

Punktualnie o godz. 17.00 zawy-
ły syreny, a mieszkańcy miasta na mi-
nutę zastygli w bezruchu, upamiętnia-
jąc symbolikę Godziny „W”. Kwiaty  
w imieniu samorządu Miasta ku pamięci 
Powstańców pod pomnikiem Szarych 
Szeregów złożyli radni Robert Gałązka 
oraz Daniel Skarżyński. Uroczystości  
w tym miejscu zorganizowała Fundacja 
„Dziękujemy za Wolność”. Na terenie 
ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy pod 
okolicznościowym kamieniem wiązankę 
w imieniu samorządu miejskiego złożyli: 
zastępca burmistrza Krzysztof Micha-
lik oraz radni Mariusz Żyła i Jerzy Mróz. 
Oprawę przygotowała kadra ZSZ nr 2.

Dopełnieniem uroczystości był wie-
czorny koncert Miejskiej Orkiestry Ka-
meralnej „W pamięci naszej – ta pieśń” 
pod batutą Wenantego Macieja Doma-
gały. 

Dziękujemy mińszczankom i mińsz-
czanom, którzy 1 sierpnia postanowili  
w Mińsku Mazowieckim oddać hołd bo-
haterom Powstania Warszawskiego.

red., fot. Leszek Siporski i z arch. UM MM

Obchody 76. rocznicy wybuchu 
Powstania Warszawskiego
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Burmistrz Marcin Jakubowski  
w czwartek, 30 lipca, odebrał z rąk 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy okolicz-
nościową tablicę. 

Tablice będące symbolem działań 
wojennych w zwycięskiej Bitwie War-
szawskiej wręczone zostały na placu 
przed Belwederem przedstawicielom 
miejscowości, na terenie których znaj-
dują się miejsca pamięci związane  
z tym ważnym historycznym wydarze-
niem. Wymieniając nasze miasto pod-
czas uroczystości, wspomniano, że  
17 sierpnia grupa podpułkownika Sta-
nisława Wrzalińskiego, wsparta pocią-
gami pancernymi, plutonami czołgów, 
eskadrą lotnictwa, saperami i artylerią, 
zdobyła Mińsk Mazowiecki. 

red., fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

W 100. rocznicę bitwy warszawskiej 
byliśmy częścią projektu tworzącego 
słuchowisko „Cud nad Wisłą 1920 - 
audycje online”.

Materiałem źródłowym do scenariu-
szy 11 audycji była ówczesna prasa: Ku-
rier Płocki, Kurier Lwowski, Rzeczpospo-
lita, Ziemia Lubelska, Kurier Poznański, 
Front, Kurier Warszawski - wydawane  
w dniach 13-23 sierpnia 1920 r.

Każda audycja (ok. 10-15 minut) za-
wiera: raport z pola bitwy (dzienne komu-
nikaty Sztabu Generalnego). W drugiej 
części audycji usłyszeć można lokalne 
historie, reklamy, ogłoszenia, klepsydry, 
repertuar teatrów i kin oraz zdarzenia  
z bieżącego dnia opisane w jednej z po-
wyższych gazet.

Każdy odcinek był publikowany na 
kanale Facebook Fundacji Ambasada 
Kultury w dniach 13-23 sierpnia, a na-
stępnie udostępniany na stronach Fa-
cebook Koalicjantów. „Cud nad Wisłą 
1920 - audycje online” jest rozwinięciem 
projektu Fundacji „Bitwa Warszawska 
1920 na Mapie Google”.Poprzez mapę 

przybliżono odbiorcy pełny obraz ogro-
mu działań wojennych na terenie Polski 
tamtego okresu. 

Mapa aktualizowana była każde-
go dnia - zgodnie z kalendarium wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 roku na pod-
stawie dziennych komunikatów Sztabu 
Generalnego. Dzięki takiemu zabiegowi 
odbiorca każdego dnia otrzymał kon-
kretne informacje z linii frontu.
KOALICJANCI POLSKA:

Urzędy Miejskie: UM Mińsk Mazowiecki, 
UM Łuków, UM Legionowo, UM Garwolin, 
UM Sierpc, UM Wąbrzeźno, UM Płońsk, UM 

Grudziądz, UM Chełm, UM Konin, UM Góra 
Kalwaria, UM Łódź, UM Płock. Starostwa 
Powiatowe: powiat otwocki, powiat miński, 
powiat garwoliński, powiat makowski, po-
wiat sokołowski, powiat kozienicki, powiat 
ostrołęcki, powiat siemiatycki. 
URZĘDY MARSZAŁOKOWSKIE: Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego.
KOALICJANCI USA: Polskie Radio USA, Pol-
skie Radio.1030.1300 , Telewizja Polvision.
Projekt dofinansowano ze środków Progra-
mu Wieloletniego @NIEPODLEGŁA na lata 
2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego 
„Koalicje dla Niepodległej”.

Łukasz Gosławski

Z wizytą w Belwederze

Cud nad Wisłą 1920 
- audycje online
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W niedzielę, 16 sierpnia, rozpoczęliśmy 
cykl uroczystości w ramach obchodów 
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 
20. rocznicy koronacji obrazu Matki Bo-
żej Anielskiej zwanej  Hallerowską.

Wydarzenie zorganizowane w ogro-
dzie willi dr. Jana Huberta rozpoczął 
swoim wystąpieniem burmistrz Marcin 
Jakubowski, wspominając niezwykłą 
mobilizację ówczesnego społeczeństwa, 
wysiłek, mądre działanie oraz współpra-

cę, co sprawiło, że Polacy ochronili kraj 
i Europę przed bolszewikami. Burmistrz 
zaakcentował, że był to czas sprawdzia-
nu naszej odpowiedzialności za kraj, za 
ojczyznę. Było to świadectwo jedno-
ści myśli i czynów. Na pamiątkę wyda-
rzeń, które rozegrały się w sierpniu 1920 
roku w Mińsku Mazowieckim i okolicy, 
burmistrz Marcin Jakubowski otrzymał  
30 lipca br. z rąk Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy okolicznościową tablicę z in-
skrypcją: „1920-2020. Miejsce Pamięci 

Odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej oraz kopijnika 
ku chwale bohaterów 
Bitwy Warszawskiej

Bitwy Warszawskiej 1920 roku. W czasie 
narodowych obchodów setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz w stulecie wielkiego 
tryumfu naszego narodu w wojnie pol-
sko-bolszewickiej z wdzięcznością upa-
miętniamy zasługi wszystkich rodaków, 
którzy obronili wówczas wolność i suwe-
renność naszej Ojczyzny. W roku obcho-
dów stulecia Bitwy Warszawskiej tablicę 
przekazał Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda”. Tablica ta zosta-
ła umieszczona na murze przy siedzibie 
Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich, a jej uroczystego 
odsłonięcia dokonali wspólnie: burmistrz 
Marcin Jakubowski, wójt gminy Mińsk 
Mazowiecki Antoni J. Piechoski, starosta 
miński Antoni J. Tarczyński oraz prezes 
Towarzystwa Pamięci 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich Zenon Duszczyk.

Instytucjom będącym spadkobier-
cami wiktorii 1920 roku, dzisiejszym 
samorządom, służbom  mundurowym, 
stowarzyszeniom oraz osobom mającym 
wkład w upamiętnianie Bitwy Warszaw-
skiej wręczono okolicznościowe meda-
le wraz ze specjalnie przygotowanymi 
certyfikatami autentyczności. Z uwagi 
na zaplanowane wcześniej obowiązki 
Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki 
nie mógł osobiście przyjąć medalu, za-
tem skierował do mińszczanek i mińsz-
czan oraz zaproszonych gości list, który 
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odczytał burmistrz Marcin Jakubowski. 
Marszałek zaznaczył, że nikt z ówcze-
snych mieszkańców Mińska Mazowiec-
kiego i okolic nie przypuszczał, że na 
początku XX wieku wschodnie przed-
pole Warszawy stanie się tak ważnym 
punktem na mapie kontynentu europej-
skiego. Jak napisał, „Na ziemiach od 
Mińska Mazowieckiego do Radzymina 
miała miejsce walka nie tylko militarna 
pomiędzy dwiema armiami, ale również 
symboliczne starcie dwóch systemów 
wartości i dwóch ładów społeczno-po-
lityczno-gospodarczych”. O niezwykle 
istotnej dla świata roli polskiego zwy-
cięstwa nad bolszewikami w 1920 roku 
mówili również w swoich wystąpieniach 
posłowie Anna Maria Siarkowska i Cze-
sław Mroczek oraz ks. Jerzy Mackie-
wicz, proboszcz parafii pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny.

W ogrodzie przy muzeum odsłonię-
to również kopijnik poświęcony boha-
terom Bitwy Warszawskiej, a uczynili to  
płk dypl. pil. Krzysztof Stobiecki, dowód-
ca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego oraz 
poseł Czesław Mroczek.

Na koniec dyrektor muzeum Leszek 
Celej zaprosił do zwiedzania wnętrz willi 
i wyjątkowej ekspozycji szabel, a czas 
ten umilała Orkiestra Dęta Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Dziękujemy przybyłym 
mieszkańcom oraz gościom spoza mia-
sta, którzy zechcieli wspólnie upamiętnić 
100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

red., fot. Jarosław Łaziuk
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17 sierpnia 2000 roku prymas Józef 
Glemp ukoronował obraz Matki Bożej 
Anielskiej, od tego wydarzenia zwanej 
Hallerowską. W 1920 roku przed ob-
razem modlił się generał Józef Haller 
zawierzając Matce Bożej losy Bitwy 
Warszawskiej. 

Sto lat później, w tym samym miej-
scu, w kościele Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny odbyły się jubileuszowe 
obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. 
Mszy Świętej przewodniczył Nuncjusz  
Apostolski  w  Polsce Arcybiskup  
Salvatore Pennacchio. Liturgię konce-
lebrowali biskup warszawsko-praski  
Romuald Kamiński oraz biskup po-
mocniczy diecezji warszawsko-praskiej  
Marek Solarczyk.

Msza Święta poprzedzona była krót-
ką inscenizacją wyjazdu generała Hal-
lera do kościoła. Prezes Towarzystwa 
Pamięci 7. PUL, Zenon Duszczyk opa-
trzył tę scenę niezwykle ciekawą narra-
cją historyczną. Dzięki rekonstruktorom 
z Towarzystwa, uczestnicy spotkania 
mogli poczuć atmosferę sprzed 100 lat. 
Starosta Antonii Jan Tarczyński przed-
stawił uczestnikom Mszy rys historyczny 
wydarzeń 1920 roku. 

Biskup Marek Solarczyk w homi-
lii przypominał postać generała Józefa 
Hallera i ofiarność wielu osób:

- Jego osoba wzbudzała podziw  
u Polaków. Zdolności organizacyjne, wie-
dza wojskowa, autorytet dowódcy to nie 
wszystkie przymioty, które sprawiały za-
ufanie u innych. Był człowiekiem wielkiej 

Rocznica Koronacji Obrazu 
Matki Bożej Hallerowskiej
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Bitwa Warszawska w goglach VR 
WIRTUALNY TEATR HISTORII „NIE-
PODLEGŁA” PRZYBYŁ DO MIŃSKA! 

Już po raz drugi Mińsk Mazowiecki 
znalazł się w gronie 11 miast w Pol-
sce, które  odwiedził i odwiedzi  Wir-
tualny Teatr Historii „Niepodległa”.  
Z okazji 100. rocznicy Bitwy War-
szawskiej mińszczanie mieli okazję 
przenieść się w wirtualnym świecie 
do 1920 roku i wziąć udział w niezwy-
kłej misji dostarczenia meldunku do 
Cytadeli. Dzięki goglom VR widzowie  
obserwowali otaczający  świat oczami 
jednego z bohaterów filmu. Uciekając 
przed bolszewikami stali się uczest-
nikami zapierających dech wydarzeń. 
Czy udało im się dostarczyć meldunek 
i wpłynąć na losy jednej z najważniej-
szych bitew w historii nie tylko Polski, 
ale i świata? Pytania należy kierować 
do widzów, którzy obejrzeli już film. 
Czym jest Wirtualny Teatr Historii 
„Niepodległa"

Wirtualny Teatr Historii „Niepodległa” 
to stworzona przez Fundację Koncept 
Kultura oraz Biuro Programu „Niepod-
legła" przestrzeń, w której popularyzu-
jemy historię Polski za pomocą tech-
nologii Virtual Reality. Dzięki goglom 
VR i słuchawkom widzowie całkowicie 
przenoszą się w wirtualny świat wy-
darzeń sprzed lat, które rozgrywają 
się wokół nich. Obracając się na fo-
telu obserwują akcję oczami jednego  
z bohaterów. Nowoczesna technolo-
gia produkcji sprawia, że naprawdę 
mają wrażenie fizycznego uczestnic-
twa w przygodach bohaterów. 
W dniach 22–23 sierpnia w wirtualną 
podróż  mieszkańcy Mińska Mazo-
wieckiego doświadczyli, że polska 
historia może być fascynującą przy-
godą!

Film „Wiktoria 1920”
Jest sierpień 1920 roku. Polskie woj-
ska wciąż cofają się pod naporem 
armii bolszewickiej. Wszyscy zdają 
sobie sprawę, że nieuchronnie zbliża 
się ostateczne starcie, którego wynik 
wydaje się już przesądzony na korzyść 
bolszewików… Najważniejsze zadanie 
to obronić Warszawę i nie pozwolić 
Rosjanom wkroczyć do miasta. Jed-
nak wielomiesięczny wysiłek odcisnął 
swoje piętno na obu armiach. Nawet 
wśród Polaków panują defetystyczne 
nastroje i kiedy do obozu wojsk pol-
skich dociera tajemniczy meldunek, 
który należy przekazać na Cytadelę, 
jedynie czterech śmiałków podejmu-
ją się tej misji – wśród nich jest widz 
oglądający film oczami bohatera.  
Wierzą oni gorąco, że sprawa nie jest 
jeszcze przegrana i – wbrew rozkazom 
– postanawiają spróbować dostarczyć 
do Warszawy wiadomość.

Od tej pory widz staje się częścią grupy 
specjalnej składającej się ze studenta 
Janka Węgielskiego (w tej roli Dariusz 
Pieróg), ułana Władysława Brończa-
ka (Szymon Mysłakowski) oraz pilota 
Eskadry Kościuszkowskiej, Meriana  
C. Coopera (Patryk Szwichtenberg). 
Widz wraz z kompanami podróżuje 
samolotem, skacze na spadochronie, 
ucieka przed bolszewikami, bierze 
udział w walkach, snując jednocześnie 
plany na powojenną przyszłość.

red. fot. z arch. UM MM

szczerości i bardzo pokornej wiary. Pomimo 
piastowanych urzędów i ogromu zadań po-
trafił przeżywać z oddaniem czas modlitwy 
i wszystkie swoje starania zawierzać Bogu, 
a nade wszystko Matce Najświętszej. Czy-
nił to przed stu laty przy wielu okazjach,  
a tak wyjątkowe miejsce miała ta świąty-
nia i znajdujący się w niej wizerunek Matki 
Bożej Anielskiej. W osobie tego pierwszego 
ochotnika chcemy dziś dziękować za rze-
sze Polaków, którzy tak jak generał Haller 
nie wahali się wziąć do swojego życia ta-
jemnic Ojczyzny i podjąć dzieło miłości dla 
drugiego człowieka. Byli to żołnierze regu-
larnej armii i ochotnicy, którzy z gotowością 
do nawet największych poświęceń toczyli 

krwawe boje z wojskami bolszewickimi. 
To także ludność cywilna, która w wielora-
ki sposób służyła przygotowującym się do 
walki, udającym się na front, powracającym 
z ranami i poległym żegnanym z szacun-
kiem. Jak nie przywołać ochotników ducha, 
którzy w całej Ojczyźnie, ale tak wyjątkowo 
gorąco w Warszawie i jej okolicach modlili 
się do Boga o cud. Do wspólnoty ducha 
przywoływali orędownictwa świętych pa-
tronów, wśród których zawsze pierwsza 
była Matka Najświętsza.

Na zakończenie Mszy Św. Nuncjusz 
Apostolski abp Salvatore Pennacchio 
powiedział:

Przygotow
ano na podstaw

ie artykułu
„Tygodnika Siedleckiego”, fot. Agnieszka Król 

Jestem bardzo poruszony, że mogę 
być tutaj z Wami. Mogę sobie wyobrazić, 
co czuł mój poprzednik abp Achille Rat-
ti, późniejszy papież Pius XI, sto lat temu 
modląc się przed tym obrazem Matki Naj-
świętszej. 

Po Mszy nastąpiło złożenie kwiatów 
pod Pomnikiem Niepodległości. 

Wszystkim uczestnikom wydarzeń 
bardzo dziękujemy za obecność. Cieszy 
fakt, że sukces wydarzeń 100. rocznicy 
był wspólnym działaniem powiatu, gminy 
i miasta, służb mundurowych i instytucji 
miejskich. Dziękujemy mieszkankom  
i mieszkańcom Mińska za uczestnictwo 
w obchodach
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21 sierpnia minęła 78. rocznica likwi-
dacji mińskiego getta. Tamtego dnia 
1942 roku Niemcy spędzili na Stary Ry-
nek ponad 5000 osób: Żydów z Mińska  
Mazowieckiego, a także przesiedlo-
nych tu z Kalisza, Pabianic i Kałuszy-
na. Około 1300 z nich zabito w trakcie 
wypędzania z domów, w łóżku czy  
na ulicy. Pozostałych zaprowadzono 
na dworzec kolejowy, skąd następne-
go dnia wywiezieni zostali do obozu 
śmierci w Treblince. 

W wielowiekowych dziejach Mińska 
nie było zdarzenia porównywalnego z tą 
tragedią. Nigdy dotychczas tylu współo-
bywateli nie ucierpiało wskutek wydarzeń 
historycznych. Ogołocony z mieszkańców 
obszar położonego w sercu miasta getta, 
uliczny bruk i drewniana zabudowa stały 
się niemymi świadkami mordu dokona-

nego na żydowskich sąsiadach, współ-
tworzących charakter naszego miasta od 
kilku setek lat. Materialne pozostałości 
ich obecności niemal całkowicie zniknę-
ły, tworząc podziemną warstwę prochu  
i zgliszcz w archeologicznym profilu hi-
storii miasta nad Srebrną. Na cmentarzu 
żydowskim stoi pomnik, a na Starym Ryn-
ku i przy Szkole Podstawowej nr 4 stanęły 
tablice przywołujące wydarzenia sprzed 
prawie osiemdziesięciu lat – samotne 
ostańce pamięci. 

Zniknęli w jeden dzień, choć od trzech 
wieków żyli tu, uczyli się, pracowali i mo-
dlili – nasi żydowscy sąsiedzi.  Któż, jeśli 
nie my – mińszczanie – powinniśmy się-
gnąć po to dziedzictwo pamięci.  Któż, 
jeśli nie my – sąsiedzi sąsiadom… 

W piątek, 21 sierpnia, odbyły się 
miejskie uroczystości upamiętniające ten 
tragiczny dzień 1942 roku. Pani Ewa Bor-

Sąsiedzi sąsiadom

   AKTUALNOŚCI

kowska poprowadziła spacer historyczny, 
na Starym Rynku cofnęliśmy się pamięcią 
78 lat, a na cmentarzu żydowskim wysłu-
chaliśmy okolicznościowych wystąpień 
gości, pomodliliśmy się w zadumie oraz 
symbolicznie ułożyliśmy kamyki na na-
grobkach żydowskich sąsiadów.

W niedzielę, 23 sierpnia, mińszcza-
nie wzięli udział w plenerowym koncercie 
„Zachor znaczy pamięć” przygotowanym 
przez artystów z Krakowa, przyjaciół Te-
atru Żydowskiego w Warszawie oraz mo-
gli obejrzeć wystawę zdjęć upamiętniają-
cą ostatniego klezmera Galicji Leopolda 
Kozłowskiego.

Dziękujemy Towarzystwu Przyjaciół 
Mińska Mazowieckiego za zorganizowa-
nie uroczystości.

red., fot. z arch. UM MM

Audycja radiowa o naszym mieście
7 lipca mieliśmy możliwość zaprezen-
towania naszego miasta w audycji 
radiowej  zrealizowanej przez  radio 
WNET, w której mówiliśmy o historii 
miasta, jego dziedzictwie i tożsamości. 

Burmistrz Marcin Jakubowski pod-
kreślił, że Mińsk Mazowiecki to przede 
wszystko miasto tradycji militarnych  
i silnej tożsamości lokalnej. Dr Lilla Kłos 
opowiedziała o historycznym wkładzie 
kobiet w rozwój miasta. 

Przemysław Fedorowicz, pracow-
nik Muzeum Ziemi Mińskiej Działu  
7. Pułku Ułanów Lubelskich zaprosił na 
wernisaż wystawy międzywojennych 
szabel imiennych. Natomiast dyrektor 
Muzeum Ziemi Mińskiej  Leszek Celej 
wyraził radość z lokalnego patriotyzmu 

społeczności kraśniczan 
i mińszczan, którzy zgro-
madzili pamiątki po swo-
ich pułkach ułańskich, 
które obecnie wzbo-
gacają zasoby muzeal-
ne.  Dyrektor muzeum 
zwrócił również uwagę 
na niezwykle bogatą  
i interesującą historię 
postaci Jana z Gościań-
czyc, założyciela miasta. 
Dziękujemy Lokalnej Or-
ganizacji Turystycznej 
za zaproszenie naszego 
samorządu do udziału  
w projekcie.

https://wnet.fm/2020/07/07/od-chaty-do-chaty-gmina-jakubow/
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W tym roku „Rowerowy przeplataniec” 
zastąpił tradycyjny rajd rowerowy, któ-
ry od lat organizujemy w ramach Tury-
stycznego Mińska. 

Z uwagi na pandemię nie odbył się 
rajd ulicami miasta. Naszym wiernym 
fanom zaproponowaliśmy szereg in-
nych atrakcji. Konkursy sprawnościo-
we, pokazy akrobacji rowerowych, 
quiz wiedzy o znakach drogowych czy 
pokazy pierwszej pomocy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Dziękujemy 
za wsparcie przy organizacji wydarzenia 
Straży Miejskiej, Miejskiemu Domowi 
Kultury,  OSP Mińsk Mazowiecki oraz 
Klubowi Kolarskiemu V-Max za pełne 
wyzwań spotkanie. 

red., fot. z arch. UM MM

Piknik rodzinny „Rowerowy przeplataniec” 

Miasto Mińsk Mazowiecki złożyło 
wniosek o dofinansowanie zakupu 
komputerów przenośnych dla uczniów 
ze Szkół Podstawowych w Mińsku 
Mazowieckim w ramach projektu gran-
towego „Zdalna Szkoła +  w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 

Otrzymane dofinansowanie w kwo-
cie 104 961 zł zostało przeznaczone na 
refundację 44 szt. laptopów zakupio-
nych wcześniej ze środków własnych 
oraz na zakup kolejnych 15 komputerów 
przenośnych. 

Zakup sprzętu został dofinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta

Zdalna szkoła



               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI12

   AKTUALNOŚCI

Human Smart City 
w kolejnych dzielnicach

Projekt "Mińsk Mazowiecki – miasto 
inteligentnych dzielnic" jest komplek-
sowym działaniem służącym wytycze-
niu nowego standardu w przekształ-
caniu przestrzeni miejskich w ośrodki  
o stabilnych strukturach lokalnych 
gwarantujących wysoką jakość życia 
ich mieszkańców. 

W czerwcu i lipcu konsultacjami ob-
jęto trzy dzielnice Mińska Mazowieckie-
go, a rozpoczęto od osiedla Serbinów, 
gdzie z mińszczankami i mińszczana-
mi rozmawiano o propozycjach zago-
spodarowania terenu po rozebranych 
barakach. Pracownicy Urzędu Miasta 
oraz przedstawiciele firmy Utila zbiera-
li opinie mieszkańców na temat zmian, 
jakich oczekują w przestrzeni publicz-
nej w okolicy miejsca ich zamieszkania. 
Spotkaniom towarzyszyły animacje dla 
dzieci oraz poczęstunek z grilla. 

W ostatnią sobotę lipca przed połu-
dniem  miejskie namioty rozstawiono na 
terenie po dawnej kawiarni „Przyjaźń” 
przy ul. Warszawskiej, w sąsiedztwie 
parku. Najmłodsi mogli poczęstować 
się watą cukrową i popcornem, skorzy-
stać z malowania buziek, czy pobawić 
się z animatorką kolorowymi bańkami 
mydlanymi. Dorośli mińszczanie w roz-
mowie z pracownikami UM oraz przed-
stawicielami firmy Utila wyrażali swoje 
opinie, ale też dopytywali o możliwe 
koncepcje zagospodarowania terenu 
w okolicy ich miejsca zamieszkania, 
aby uczynić je przyjaznym dla wszyst-
kich mieszkańców. Orzeźwiającą wodą 
miejską z sokiem lub bez częstowali 
przedstawiciele PWiK w Mińsku Mazo-
wieckim. Poranne rozmowy dotyczyły 
dzielnicy ograniczonej ulicami: War-
szawską, Parkową, Jasną, Grobelnego, 

Żwirową, północno wschodnią granicą 
miasta, wschodnią granicą miasta (przy 
ogródkach działkowych Andriollego).

Jednocześnie przy parku uloko-
wano stanowisko do konsultowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północno-wschod-
niej części miasta.

Po południu punkt Human Smart 
City znajdował się przy skwerze gen. 
Piaseckiego, czyli u zbiegu ulic Piłsud-
skiego i Traugutta. Zakres opiniowania 
obejmował dzielnicę ograniczoną uli-
cami: Chełmońskiego, Parkową, War-
szawską, Siennicką, linią kolejową E20, 
1 Maja, Kopernika, Targową.

Zebrane opinie pozwolą na wypra-
cowanie koncepcji terenów rekreacyj-
nych oraz zmian funkcjonalno-prze-

strzennych, które będą konsultowane 
na kolejnych spotkaniach. Wypracowa-
ny standard będzie związany nie tylko 
z zaspokajaniem potrzeb natury czysto 
praktycznej, lecz również myśleniem 
strategicznym o rozwoju kultury w mie-
ście, integracji i animacji społecznej,  
a więc elementach istotnych dla budo-
wania tożsamości lokalnych niezbęd-
nych przy tworzeniu i utrzymywaniu 
wysokiej jakości kapitału społecznego  
i zaangażowania społeczności w rozwój 
miasta. Wkrótce kolejne spotkania dla 
mieszkańców. 

red., fot. z arch. UM MM

Bieżące informacje dostępne są na www.facebook.com/HSCMMz
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W środę, 29 lipca, burmistrz Marcin 
Jakubowski podpisał z Rodzinnym 
Ogrodem Działkowym im. Mikołaja Ko-
pernika umowę o udzielenie dotacji ze 
środków finansowych budżetu Miasta 
Mińsk Mazowiecki w kwocie 20 000 zł 
na realizację zadania „Termomoderni-
zacja budynku Domu Działkowca”. 

Kwota dotacji obejmuje 10 000 zł 
pokrywanych ze środków własnych bu-

dżetu miasta oraz 10 000 zł z Programu 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywiza-
cji Działkowców MAZOWSZE 2020”.

Burmistrz podpisał również umowę  
z Rodzinnym Ogrodem Działkowym 
„ANDRIOLLEGO” o udzielenie dotacji 
ze środków finansowych budżetu Mia-
sta Mińsk Mazowiecki w kwocie 20 000 
zł na realizację zadania „Wymiana pod-
łogi świetlicy Domu Działkowca ROD 

„Andriollego” w Mińsku Mazowieckim”. 
Kwota dotacji obejmuje 10 000 zł 

pokrywanych ze środków własnych bu-
dżetu miasta oraz 10 000 zł z Programu 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywiza-
cji Działkowców MAZOWSZE 2020”.

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

Wsparcie finansowe dla ROD

13 lipca Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego Adam Struzik, członkinie 
zarządu Elżbieta Lanc i Janina Ewa 
Orzełowska, burmistrz Marcin Jaku-
bowski oraz z-ca skarbnika Edyta 
Tchorzewska podpisali umowy do-
tyczące udzielenia dotacji z budżetu 
Województwa Mazowieckiego na dofi-
nansowanie realizacji zadań w ramach 
instrumentu wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego.

Mińsk Mazowiecki otrzymał trzy-
milionowe dofinansowanie na budowę 
drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej  
i ul. Łąkowej. Ponadto Samorząd Wo-
jewództwa przeznaczył 167 600 złotych 
na realizację następujących działań:
- przeprowadzenie inwentaryzacji  indy-
widualnych źródeł ciepła,
- wymianę podłogi świetlicy Domu 
Działkowca ROD "Andriollego",
- termomodernizację budynku Domu 
Działkowca.

3 miliony złotych 
z budżetu Samorządu Województwa 

Bardzo dziękujemy za zrozumienie 
potrzeb miasta i wsparcie finansowe na 
realizację zadań.

red., fot. z arch. UM MM
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Nowe aleje w parku miejskim
Trwają prace związane z remontem  
i przebudową trzech alei parkowych  
w Parku Dernałowiczów.
 
Wykonawcą zadania jest Zarząd Dróg 
Miejskich Sp. z o.o. w Mińsku Mazo-
wieckim. W ramach zadania wykonano 
już dokumentację projektową i uzyska-
no pozwolenie na budowę. 

Obecnie trwają prace budowlane zwią-
zane z wykonaniem nowych nawierzch-
ni. Alejka parkowa nr 1 będzie miała   
nawierzchnię z drobnego grysu, alejki  
nr 2 i 3 będą miały nawierzchnię   
z kostki betonowej w barwach jesieni, 
nawiązującą do kolorystyki alejek wyko-
nanych w ubiegłych latach.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
fot. z arch. UM MM
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15 lipca br. zakończono roboty bu-
dowlane związane z budową II etapu 
placu zabaw na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 3. 

W ramach inwestycji na placu za-
baw zamontowano i wykonano: zestaw 
zabawowy linowy wieża ze zjeżdżalnią  
i przejściami „Black Forest” firmy HUCK  
dla dzieci od 6 lat, huśtawkę gniazdko-
wą firmy Buglo dla dzieci w wieku 6-12 
lat, 2 szt. ławek firmy Buglo, nawierzch-
nię bezpieczną  pod urządzeniami amor-
tyzującą upadki (z granulatu gumowego  
z  warstwą EPDM), nawierzchnię z be-

Budowa placu zabaw 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 – II etap

tonowej kostki brukowej grubości 6 cm.
Wykonawcą II etapu budowy placu 

zabaw była firma  Adam Bujakiewicz  
„A&M PARTNERS, EKO-PARTNER”   
z Warszawy.       

Koszt realizacji inwestycji wyniósł: 
279 378,51 zł.                                                                                                                     

Plac zabaw przekazano już do użyt-
kowania, a administratorem jest Szkoła 
Podstawowa nr 3.

Zadanie zostało zrealizowane w ra-
mach budżetu obywatelskiego.

W czasie obowiązywania  stanu za-
grożenia epidemiologicznego plac za-
baw nie jest ogólnodostępny.

 

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

W środę, 1 lipca, miało miejsce sym-
boliczne wbicie łopaty pod rozbudowę 
drogi gminnej ul. 7. Pułku Ułanów Lu-
belskich wraz z infrastrukturą.

Miasto Mińsk Mazowiecki na mocy 
zawartego z Przedsiębiorstwem Wodo-
ciągów i Kanalizacji sp. z o.o. porozu-
mienia przeprowadziło postępowanie 
przetargowe, w ramach którego wyło-
niono wykonawcę tego zadania – firmę 
R.D.B. – Roboty Drogowe i Brukarskie 

Rozbudowa ulicy 
7. Pułku Ułanów Lubelskich

Mirosław Krysiuk z Mińska Mazowiec-
kiego.

Dokumentacja na rozbudowę drogi 
została wykonana w 2018 roku w ra-
mach inicjatywy lokalnej.

Zakres zadania obejmuje m. in.: bu-
dowę jezdni o szerokości 5,0 m o na-
wierzchni z betonu asfaltowego, budo-
wę chodnika i zjazdów o nawierzchni  
z kostki betonowej, budowę rowu otwar-
tego wraz z odcinkiem rowu krytego, 
budowę odcinka sieci kanalizacji desz-

Wykonanie systemu odwodnienia dofinansowane jest w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wo-
dami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I Etap” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywioło-
we, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami 
opadowymi na terenach miejskich.

czowej i drenażu odsączającego korpus 
drogi, budowę oznakowania poziomego 
i pionowego, budowę sieci wodocią-
gowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz  
z przepompownią ścieków.

Wartość umowy to 1 501 703,91 zł,  
w tym wartość odwodnienia 471 
973,58 zł.

Koszty budowy sieci wodociągowej 
i sanitarnej w wysokości 342 197,14 zł 
zostaną sfinansowane przez PWiK.

W czwartek, 23 lipca, w nowo powsta-
jący budynek Przedszkola Miejskiego 
nr 2 uroczyście wmurowano Akt Erek-
cyjny.

Akt podpisali burmistrz Marcin Ja-
kubowski oraz dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 2, a wśród za-
proszonych gości znaleźli się: sekretarz 
miasta Jadwiga Frelak, zastępca skarb-
nika Edyta Tchorzewska, radni Rady 
Miasta, przedstawiciele Rady Rodziców 
PM nr 2 i SP nr 2, autorka projektu bu-
dynku, wykonawca oraz inspektorzy 
nadzoru.

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego w PM nr 2
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Projekt jest odpowiedzią na zain-
teresowanie naszych uczniów i ich ro-
dziców możliwościami finansowania 
wyjazdów zagranicznych. Na jego re-
alizację otrzymaliśmy dofinansowanie 
w wysokości 111 021  zł. W ramach 
projektu grupa 20 uczniów pod opie-
ką 4 nauczycieli uda się na tydzień do 
Francji w celu odbycia zajęć wspólnie 
z uczniami Collège Barnave w Saint-
Égrève. Przed pobytem w Saint-Égrève, 
z którym Mińsk Mazowiecki łączą bar-
dzo dobre stosunki partnerskie, ucznio-
wie przygotują się do mobilności. Zaję-
cia obejmą przygotowanie językowe ze 
szczególnym naciskiem na komunika-
cję. Uczniowie poznają i utrwalą słow-
nictwo związane z tematyką projektu 
oraz będą ćwiczyć wypowiedzi w języ-
ku angielskim. Zaplanowano także zaję-
cia z informatyki, na których uczniowie 
przygotują prezentacje multimedialne 

oraz filmiki na temat naszego miasta  
i kraju oraz przygotowanie kulturowe na 
temat zwyczajów i systemu edukacji we 
Francji. 

Nasz interdyscyplinarny i wielo-
aspektowy projekt został wysoko oce-
niony przez Fundację Rozwoju Syste-
mu Edukacji podobnie jak poprzedni. 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Mińsku Mazowieckim od 
października 2019 do marca 2020 re-
alizowała projekt „Europa to My i nasze 
małe ojczyzny - tożsamość kulturowa 
w świetle tożsamości europejskiej.”  
W pierwszym naborze wniosków sko-
rzystaliśmy z dofinansowania w wy-
sokości 120 181 zł. W ramach tego 
projektu grupa 18 uczniów pod opieką  
4 nauczycieli spędziła tydzień w Hisz-
panii wspólnie z uczniami Institute of 
Secondary Education Miguel de Ce-
rvantes w Sewilli. 

Kompetentni Europejczycy w „Koperniku”

Oba nasze projekty odnoszą się 
do historii, geografii, kultury, tech-
nik informacyjnych oraz języków ob-
cych. Dają możliwość wykorzystania  
i poszerzania wiedzy, a przede wszyst-
kim umiejętności kluczowych bar-
dzo ważnych w edukacji. Wpisują się  
w podstawę programową, dzięki cze-
mu nasi uczniowie wzmacniają poczu-
cie tożsamości kulturowej, narodowej, 
regionalnej. Projekty w pełni odpowia-
dają  potrzebom uczniów "Kopernika". 
Poprawiają jakość i skuteczność kształ-
cenia. Służą rozwojowi wszystkim zaan-
gażowanym w ich realizację. Widzimy, 
że podejmowane działania przynoszą 
pozytywne i trwałe efekty uczniom, na-
uczycielom i szkole. Zapewne nasz po-
byt w Saint-Égrève również przyczyni 
się do rozwoju partnerstwa miast bliź-
niaczych.

opracowała wicedyrektor SP1 Iwona Dróżdż

AKTUALNOŚCI

Część przedszkolna  wykonywana jest 
pomiędzy istniejącymi budynkami szko-
ły i sali gimnastycznej. Będzie to obiekt  
w po części jednokondygnacyjny (znajdzie 
się tam ekologiczny taras oraz świetlik) 
i dwukondygnacyjny. Budynek zostanie 
połączony łącznikami  z salą gimnastycz-
na na poziomie I piętra oraz z zapleczem 
kuchni na poziomie parteru. Po prawej 
stronie od wejścia znajdować się będą 
sale dla dzieci z łazienkami i pomieszcze-
niami na leżaki. Na parterze przewidziano 
4 sale dla 25 dzieci na pobyt 10 godzinny,  
w tym dwie sale podzielone ścianą skła-
daną oraz 1 salę na 5-godzinny pobyt.  
Po lewej stronie od wejścia głównego 
przewidziano część administracyjną: salę 
do integracji sensorycznej oraz zaple-
cze kuchni. Szatnia dla uczniów została 
zlokalizowana na poziomie parteru cen-
tralnie przy wejściu. Na piętrze budynku 
umieszczono 3 sale na 25 osób. Z pozio-
mu piętra będzie możliwość skorzystania 
z zielonego tarasu.  Łącznie z obiektu 
będzie mogło skorzystać 225 dzieci. 
Obiekt zostanie wyposażony w platformę 
dla niepełnosprawnych, dźwig towaro-
wy.  W ramach zadania zostanie również 

wykonana instalacja fotowoltaiczna. Po-
wierzchnia użytkowa budynku przed-
szkola 1.423,56 m3, kubatura 4.635 m3

Zadanie jest realizowane w ramach 
pożyczki udzielonej przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego w ramach Instrumen-
tu Finansowego wdrażanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.

Projektant: Barbara Trojanowska – ar-
chitekt Stojadła, Mińsk Mazowiecki.

Wykonawca robót:  Zakład Usług 
Remontowych i Produkcyjnych „ZU-
RIP” S.A. z Małogoszczy. Wartość robót  
- 8 194 333,15 zł.
Termin wykonania - 31.05.2021 r.

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

Od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  
w Mińsku Mazowieckim rozpoczniemy realizację projektu „Kompetentni Euro-
pejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno - przyrodniczych 
oraz cyfrowych uczniów” w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów” pro-
jektu realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 
-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Inno-
wacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobil-
ności ponadnarodowej.
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Krzysztof Szczypiorski

Poeta, publicysta, malarz i muzealnik, 
zmarł 28 czerwca br. Opublikował kilka 
tomików wierszy, a jego twórczość lite-
racka została doceniona w ramach po-
etyckich konkursów krajowych i zagra-
nicznych. Od 1987 r. należał do Związku 
Literatów Polskich. Współtworzył,  
a następnie był redaktorem naczelnym 
lokalnych pism „Dzwon” (1991) i „Logos” 
(1996). W latach 1992 – 1996 był redak-
torem naczelnym samorządowej gazety 
„MiM”. W latach 1992 – 2010 współ-
tworzył i współredagował wraz z pre-
zesem Towarzystwa Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego Januszem Kuligowskim 
„Rocznik Mińskomazowiecki”.  Zainicjo-
wał utworzenie Towarzystwa Pamięci  
7. Pułku Ułanów Lubelskich oraz dopro-
wadził do założenia Muzeum 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazo-
wieckich. Obecnie placówka ta stanowi 
część Muzeum Ziemi Mińskiej, którego 
był pracownikiem. W latach osiemdzie-
siątych XX wieku był przewodniczącym 
mińskomazowieckiego oddziału Stowa-
rzyszenia „PAX”. Zaprojektował medal 
575–lecia Mińska Mazowieckiego, me-
dal dla zasłużonych obywateli miasta  
i klucz dla jego honorowych obywateli, 
a także sztandary: Mińska Mazowiec-
kiego, Towarzystwa Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego, Towarzystwa Pamięci  
7. Pułku Ułanów Lubelskich i Szkoły 
Podstawowej im.7. Pułku Ułanów Lubel-
skich w Wiśniewie. 

[Ze wspomnienia Tomasza Adamczaka]

Kazimierz Gałązka

Ś.p. Kazimierz Gałązka całe swoje życie 
związał ze szkolnictwem. Pracę w nieła-
twym zawodzie nauczyciela rozpoczął 
w 1959 roku w Szkole Podstawowej  
w Dębem Małym. Trzy lata później związał 
się ze szkołą w Wiciejowie. Kolejne eta-
py pracy zawodowej przypadły na pracę 
w Szkołach Podstawowych nr 2, nr 4, 
nr 1 i nr 5 w Mińsku Mazowieckim. Do 
1990 roku był dyrektorem tej ostatniej. 
Nie szczędził czasu ani sił, by szkoła roz-
wijała się i kwitła, stając się nowoczesną 
placówką oświatową. Troszczył się o nią, 
aktywnie zabiegając o konieczne wspar-
cie dla bazy lokalowej i dydaktycznej. Gdy 
była taka potrzeba, nie wahał się włączać 
w prace fizyczne. Jego współpracownicy 
zapamiętają Go jako wzór pracowitości  
i zaangażowania, człowieka o niespoży-
tej energii, pełnego werwy, operatyw-
nego i zaradnego. Wymagający wobec 
siebie, był jednocześnie pełen życzliwo-
ści, otwartości i wyrozumiałości wobec 
błędów, jakie zdarzają się i najlepszym. 
Nigdy nie zostawiał swoich nauczycieli 
samym sobie, gdy potrzebowali wsparcia 
i pomocy.  Był jednym z inicjatorów tak 
popularnych wśród młodych mińszczan 
letnich obozów w Lubiatowie. Starał się 
wychowywać młodzież w poczuciu wła-
snej wartości, ale i odpowiedzialności za 
siebie i innych. 

[Ze wspomnienia Ewy Szczerby, 
dyrektor SP nr 5 w Mińsku Mazowieckim]

ODESZLI...

Michał Wasilewski

Na początku lipca br. pożegnaliśmy zmar-
łego w wieku 98 lat śp. Michała Wasi-
lewskiego. Żołnierza Armii Krajowej, 26. 
Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, byłego 
przewodniczącego Powiatowej Rady do 
spraw Kombatantów, wieloletniego dy-
rektora Fabryki Obuwia „Syrena”, prezesa 
Mazovii. W swojej działalności na rzecz 
środowiska kombatanckiego dużą wagę 
przykładał do przyjacielskiej atmosfery 
współpracy. Jak wspominał w jednym 
z wywiadów „(…) kiedyś bywało różnie, 
nawet jedni nie podawali ręki drugim, 
bo uważali się za ważniejszych obroń-
ców ojczyzny. Dzisiaj tworzymy jeden ze-
spół weteranów II wojny światowej”. Pan  
Michał Wasilewski był autorem publi-
kacji o miejscach pamięci narodowej  
w powiecie mińskim, człowiekiem, który 
współtworzył historię Mińska Mazowiec-
kiego. Cenił sobie spotkania z młodzieżą, 
kiedy to mógł przybliżać młodszym poko-
leniom czas II wojny światowej z perspek-
tywy uczestnikach tych dramatycznych 
wydarzeń. Pielęgnował też tradycję pre-
zentowania sztandarów organizacji kom-
batanckich podczas każdej uroczystości 
państwowej na terenie powiatu mińskie-
go. Pan Michał był tak skromną osobą, że 
niewielu wiedziało, iż szanowna małżonka 
to rodzona siostra żony słynnego śpiewa-
ka operowego i aktora Bernarda Ładysza.
Michał Wasilewski został pożegnany salwą 
kampanii honorowej w obecności rodziny, 
przyjaciół i  władz samorządowych. 

 

W minione wakacje ze społeczności mińskiej na zawsze odeszli wielcy ludzie. Ich zasługi dla miasta są nieoce-
nione. Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi wspomnieniami o zmarłych. Znaczna obecność mińszczan na 
pogrzebach świadczy, iż byli to ludzie niezwykli, których nigdy nie zapomnimy. 

Małgorzata Przybysz bardzo aktywnie działała w Miejskiej Radzie Seniorów. Sprawy lu-
dzi starszych stawiała zawsze na pierwszym miejscu. Aby osiągnąć cel, argumentowała: 
"Pamiętaj, i Ty będziesz stary". Interweniowała w sprawie usunięcia barier architekto-
nicznych, które utrudniały życie nie tylko ludziom starszym, ale i osobom z niepełno-
sprawnościami. Starała się pomagać biednym, a także otaczać opieką ludzi schorowa-
nych i życiowo bezradnych. Każdy mógł liczyć na Jej pomoc. Taka była i taka pozostanie 
w naszej pamięci. Tak wspomina śp. Małgorzatę Przybysz przewodnicząca Miejskiej 
Rady Seniorów pani Wanda Rombel. Małgorzata Przybysz była członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.

Małgorzata Przybysz
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Z ogromnym smutkiem przyjęli-
śmy wiadomość o tragicznej śmierci  
st. sierż. Marcina Szpyruka. Ratując 
ludzkie życie, do końca wypełnił rotę 
policyjnego ślubowania.

Służbę w policji śp. Marcin Szpyruk roz-
począł 6 lat temu w Oddziale Prewencji 
Policji w Warszawie. Od stycznia 2018 r. 
dbał o bezpieczeństwo mieszkańców po-
wiatu mińskiego, pełniąc obowiązki służ-
bowe w Ogniwie Patrolowo-Interwencyj-
nym KPP w Mińsku Mazowieckim.

20 sierpnia br. wypoczywał z rodziną 
nad polskim morzem. Niestety, tego 
nieszczęśliwego dnia w wodach Bałty-
ku tonęła 12-letnia dziewczynka, czego 
świadkiem był śp. Marcin. Bez wahania 
ruszył na ratunek. Dziecko przeżyło, 
nasz policjant zniknął pod wodą. Na za-
wsze…

- To niewyobrażalna tragedia dla ro-
dziny, społeczności, w której żył oraz 
wszystkich policjantów z KPP w Mińsku 
Mazowieckim. – mówi burmistrz Marcin 
Jakubowski – Zginął, ratując drugiego 
człowieka. Jego bohaterstwo na za-
wsze pozostanie w naszej pamięci.

fot. z arch. KPP w Mińsku Mazowieckim

W tym trudnym czasie poza wsparciem 
duchowym ważne jest, by wdowie An-
nie oraz osieroconej 1,5-rocznej córce 
Alicji pomóc też materialnie. Poniżej 
publikujemy link ze szczegółami, jak 
można pomóc najbliższym śp. Marcina 
Szpyruka. 

https://zrzutka.pl/n46a4b

AKTUALNOŚCI

Zginął, ratując tonące dziecko

Nowy spektakl aktorów Teatru po Go-
dzinach w reżyserii Andrzeja Papisa 
nie jest wygodny. Tak jak niewygodne 
są pytania, od których chcieliby uciec 
bohaterowie dramatu. Tekst współ-
czesnego duńskiego dramatopisarza 
to mocny teatr psychologiczny, bez-
kompromisowo ujawniający bezrad-
ność rozumu w sytuacji ekstremalnej. 

Spektakl prezentowany jest w ramach 
„Dni skandynawskich” pod patronatem 
Burmistrza Marcina Jakubowskiego. 
Tekst Peter Asmussen,  przekład Paweł 

Śmierć jest innym gatunkiem muzyki

Partyka, obsada: Urszula Brzost, Pau-
lina Dobosz, Mariusz Jaguścik, Anna 
Obszarna, Radosław Stosio, Magdale-
na Zygnerska, produkcja Andrzej Papis, 
współpraca produkcyjna MDK Mińsk 
Mazowiecki i Klub Osiedlowy Spółdziel-

ni Mieszkaniowej „Przełom” w Mińsku 
Mazowieckim, sponsorzy: Kosbud Bra-
cia Kosińscy Sp.J., Studium Języków 
Obcych w Mińsku Mazowieckim, PHU 
Partner, REMEX. 

red., fot. z arch. UM MM
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   AKTUALNOŚCI

30. rocznica utworzenia Żandarmerii 
Wojskowej i 15. rocznica utworzenia 
Oddziału Specjalnego ŻW w Mińsku 
Mazowieckim były okazją do spotka-
nia i podsumowania pracy i osiągnięć 
jednostek.

Komendant Oddziału Specjalnego Żan-
darmerii Wojskowej płk Tomasz Szo-
plik i Komendant Centrum Szkolenia 
Żandarmerii Wojskowej płk Sławomir 
Niemirka wręczyli burmistrzowi Marci-
nowi Jakubowskiemu okolicznościowy 
album.

Składamy najlepsze życzenia i gratula-
cje Panom Komendantom, żołnierzom 
i pracownikom cywilnym jednostek. 
Dziękujemy za ważną pracę na rzecz 
bezpieczeństwa kraju, społeczności 
wojskowej i cywilnej.

red., fot. z arch. UM MM

Rocznice utworzenia ŻW 
oraz OSŻW w Mińsku Mazowieckim

Ppłk Krzysztof Gemza, komendant 
WKU wręczył burmistrzowi Marcinowi 
Jakubowskiemu medal z okazji 100. 
rocznicy powstania Terenowych Orga-
nów Administracji Wojskowej. Spotka-
nie było także okazją do podziękowań 
za bardzo dobrą współpracę z samo-
rządem w ramach realizacji zadań na 
rzecz obronności.

Gratulujemy rocznicy i dziękujemy za 
pracę na rzecz budowania i umacniania 
administracji wojskowej, reprezentowa-
nie wojska wobec społeczeństwa oraz 
władz rządowych i samorządowych.

red., fot. z arch. UM MM

100. rocznica 
powstania 
Terenowych 
Organów 
Administracji 
Wojskowej
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KULTURA

Kultura w sieci i w plenerze
Dzięki stopniowemu łagodzeniu ob-
ostrzeń związanych z epidemią, moż-
liwe stało się organizowanie plenero-
wych wydarzeń kulturalnych. Tak się 
szczęśliwie składało, że dotychczas 
wakacyjne miesiące w Miejskim Domu 
Kultury właśnie na takich wydarzeniach 
upływały.

Projekcje filmów w tegorocznym 
sobotnim kinie plenerowym poświęco-
ne były dwóm nurtom. W lipcu byli to 
Polacy w Hollywood. Widzowie obej-
rzeli filmy „Prywatne życie Sherlocka 
Holmesa” w reż. urodzonego w Suchej 
Beskidzkiej Billyego Wildera, „Hi Diddle, 
Diddle” z brawurową rolą Poli Negri, „Ofi-
cer i szpieg” w reż. Romana Polańskie-
go oraz obsypany nagrodami film Pawła 
Pawlikowskiego „Zimna wojna”. Z kolei 
w sierpniu przypomnieliśmy filmy Oska-
rowe: „To nie jest kraj dla starych ludzi”, 
„Green Book” oraz „Ból i blask”. Na nie-
dzielnej scenie plenerowej prezentowali 
się artyści w repertuarze skierowanym 
zarówno do najmłodszej, jaki i do dorosłej 
widowni. Największe muzyczne przeboje 
z filmów dla dzieci, piosenki z takich ba-
jek, jak m.in. „Kraina Lodu”, „Zaplątani”, 
„Toy story” czy „Mała Syrenka” usłyszeli 
najmłodsi podczas „Koncertu jak z bajki”.

Niesforne rodzeństwo: Zefirka, Kro-
pelkę i Płomyczka - dzieci Pani Ziemi po-
znały dzieci w czasie spektaklu „Przygo-
dy Zefirka i spółki”. Najmłodsi przekonali 
się, że każdy wspólny cel wymaga współ-
pracy i szacunku dla drugiej osoby, że to, 
co odróżnia nas od innych, często nie jest 
naszą wadą, ale największą wartością,  
a różnorodność stanowi o bogactwie na-
szej Planety, nasze życie zależy od dóbr 
Natury.

Na początku sierpnia najmłodsi wy-
płynęli w rejs, wysłuchując „Morskich 
opowieści Kapitana Guliwera”. W spek-
taklu zastosowano różne formy teatral-
ne: żywy plan, pacynki czy maski. Po-
szczególne przygody połączyły w całość 
żeglarskie piosenki. 

Podczas koncertu „Instrumenty i me-
lodie świata” dzieci wybrały się w mu-
zyczną wędrówkę po kontynentach, by 
poznać takie instrumenty, jak budzuki 
("Zorba" - Grecja), banjo ("Tico tico" i "O 
Zuzana" - USA), charango ("EL Condor 
Passa" -Boliwia) czy ukulele ("Pod da-
chami Paryża"). 

Kwintet jazzowy New Bone pięcio-
ma płytami utwierdził swoją pozycję na 
polskim rynku jazzowym. W czasie kon-

certu, który odbył się 26 lipca muzycy 
zaprezentowali swoją najnowszą płytę 
"Longing". Płyta ta to "historia o tęskno-
cie i przemijaniu opowiedziana językiem 
współczesnego jazzu. Znakomicie napi-
sane utwory, muzyka wielowymiarowa 
w kunsztownych aranżacjach wykonana 
przez wybitnych artystów. Dzieło głębo-
kie, dojrzałe. 

Natomiast pod dachy Paryża 9 
sierpnia przeniósł publiczność duet Lu-
cy&Tom. Usłyszeliśmy nowoczesne 
interpretacje piosenek Édith Piaf i jej 
śpiewających przyjaciół w wyjątkowych 
aranżacjach na głos i gitarę elektryczną. 
Koncert przeplatały opowieści o Édith, 
jej miłościach, przyjaźniach i Paryżu.

Zachowując wszystkie sanitarne ry-
gory i wymagania, zorganizowaliśmy 
również warsztaty dla dzieci w ramach 
Wakacji w Pałacu. Od 27 do 31 lipca 
każdego dnia w zajęciach brało udział 20 
dzieci. W czasie warsztatów powstały: 
lampka chmurka, hotel dla pszczół, wi-
szący ogród z butelek, poduszki relaksa-
cyjne napełnione ziarnami i ziołami oraz 
letnie kapelusze. 

Równolegle z wydarzeniami plene-
rowymi Miejski Dom Kultury w Mińsku 
Mazowieckim kontynuował działalność 
w sieci w ramach programu „Kultura  
w sieci” dofinansowanego ze środków Na-
rodowego Centrum Kultury oraz Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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W ramach projektu „zostajeMy  
w Domu z Kulturą” na fanpage’u MDK 
odbyły się projekcje spektakli dla dzieci 
i dorosłych oraz koncertów. 

„Bajka kosmiczna, czyli Astra 5” to 
historia Komandora Starta marzącego  
o spotkaniu z UFO i planującego uciecz-
kę z zaśmieconej Ziemi. 

Spektakl „Przygody Kacperka górec-
kiego skrzata” zrealizowany na podsta-
wie baśni Zofii Kossak opowiada o świe-
cie domowych stworków, chochlików  
i duszków. Świecie dla zwykłego śmier-
telnika niewidzialnym, ale w sposób 
istotny oddziałującym na rzeczywistość.

Postacią główną jest tu Kacperek - 
domowy Skrzat, który opiekuje się do-
mostwem i przewodzi barwnej groma-
dzie eterycznych istot. W wyniku własnej 
niefrasobliwości traci pewnego dnia swój 
magiczny talizman i zostaje porwany 
przez złego Sato - władcę ciemnego lasu 
pod górą Rzybrzyczką. Jednak, jeśli ma 
się przyjaciół, z każdej opresji można 
wyjść cało.

Ogromnym zainteresowaniem cie-
szył się koncert poświęcony Maciejo-
wi Zembatemu, który przez jakiś czas 
pomieszkiwał w Mińsku Mazowieckim, 
więc było to okazją do przypomnienia 
niebanalnej osobowości Zembatego  
w rocznicę jego odejścia. Maciej Zemba-
ty był artystą wszechstronnie uzdolnio-
nym, obdarzonym niezwykłą charyzmą, 
inteligencją i poczuciem humoru. Pro-
gram przygotowany przez Elżbietę Dęb-
ską - aktorkę, kompozytorkę, a przede 
wszystkim niepowtarzalną polską pio-
senkarkę - w oparciu o wieloletnią współ-
pracę z nim i cztery nagrane wspólnie 
płyty oraz zagrane setki koncertów  
w całej Polsce. Koncert ukazuje Zemba-
tego nie tylko jako wybitnego tłumacza 
Leonarda Cohena, kabareciarza, ale rów-
nież jako poetę, który pisał oryginalne, li-
ryczne piosenki. 

La Bogusha i Cristo Osorio zapro-
sili na spektakl „Muzyka słyszana przez 
dym”, w którym muzyka, taniec, pieśni 
polskich i hiszpańskich Cyganów wiodą 
przez dawno nieodwiedzane ścieżki i dro-
gi, pola i lasy z wiatrem, szumem drzew, 
za wołaniem matki i śmiechem dzieci, 
śladem dymu z cygańskich ognisk.

Pies Mazowiecki to muzyczne trio 
z Mińska Mazowieckiego powstałe  
w czerwcu 2011 r. W skład wchodzą: 
Adam Wojdak (gitara, wokal), Mateusz 
Dróżdż (instrumenty perkusyjne), Robert 
Niedziółka (gitara basowa). Grają brudną, 
energetyczną muzykę gitarową w której 
słychać wpływy sceny Seattle z lat 90. 
Eksperymentują z brzmieniem, sięgają 
od psychodelii przez punk, stoner rock 

      KULTURA
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po muzykę akustyczną. W ich twórczo-
ści słychać umiłowanie hard rocka lat 70.  
i 90.

W spektaklu „Kredyt zaufania” Iza 
Kała wcieliła się w profesjonalną trenerkę 
i prowadziła godzinny kurs rozwoju oso-
bistego. Kobiecość, miłość, zazdrość, 
relacje rodzinne to tylko niektóre z te-
matów poruszanych w spektaklu. Można 
potraktować godzinę w teatrze jak na-
miastkę prawdziwego coachingu – z tą 
różnicą, że coaching Izy jest z przymru-
żeniem oka – na wesoło i z dystansem.

„Pan Pasek i wydra” to adaptacja 
fragmentu pamiętników Jana Chryzosto-
ma Paska w wykonaniu Grzegorza Giera-
ka. Staropolszczyzna, urok szlacheckiej 
gawędy, wiele realiów z epoki. Świa-
dectwo czasów spisane przez naocz-
nego świadka błahych, a brzemiennych 
w skutkach wydarzeń. Wiele postaci, 
od króla Jana III poprzez lokalnego kle-
chę aż po wydrę, a tylko jeden aktor – to 
świetny przykład magii teatru.

KULTURA

Ponad 1500 komentarzy, prawie 8,5 
tysiąca wyświetleń! Wiedzieliśmy, że  
w czasie tej transmisji na żywo „łącza 
będą gorące”. Sitr0x - jeden z najwięk-
szych polskich Youtuberów spotkał się ze 
swoimi fanami na fanpage’u MDK. Karol 
jest entuzjastą nowych technologii, gier 
i aplikacji mobilnych oraz popularnych 
trendów lifestylowych na YouTube. Mło-
dy, uśmiechnięty, ambitny i pracowity, 
zawsze stara się dawać z siebie 100%, 
co pozwoliło mu odnieść ogromny suk-
ces jako twórcy. Podczas spotkania Si-
tr0x opowiadał jak zostać YouTuberem, 
jak wygląda „praca” YouTubera i z czym 
się to wiąże oraz odpowiadał na liczne 
pytania. 

Celem najnowszej współpracy Teatru 
Malabar Hotel i Figurentheater Wilde & 
Vogel było stworzenie spektaklu o robo-
czym tytule „Głośniej”, opartego głównie 
na motywach zaczerpniętych ze współ-
czesnych testów literackich Jonathana 
Safrana Foera (m.in. „Strasznie głośno, 

niesamowicie blisko”), a także Gunte-
ra Grassa („Blaszany bębenek”) i Aglai 
Vetarnyi („Dlaczego dziecko gotuje się  
w mamałydze?”). Inspiracji do powstania 
spektaklu dostarczyły utwory literackie, 
w których rzeczywistość ukazana jest  
z perspektywy dziecka, a zatem odmien-
nej niż w większości „dorosłych” utwo-
rów literackich. „Głośniej” to spektakl dla 
dorosłych, którego ideą jest podkreślenie 
roli „innego“, „obcego“ czy „niedojrzałe-
go“ we współczesnym świecie. To także 
próba uchwycenia kulturowej roli „inne-
go“ oraz ukazania świata z perspektywy, 
która została przez nas utracona, która 
jest obca.

 Warto przypomnieć, że wszyst-
kie wydarzenia zrealizowane w ramach 
programu „Kultura w sieci” bez ograni-
czeń można oglądać na fanpage MDK. 
Będą one dostępne do końca kwietnia 
2021 r. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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LEGIMI
 
Książki są wspaniałe! To wiemy wszy-
scy, ale czy każdy z nas miał okazję 
dowiedzieć się, czym są i jak działają 
ebooki? I która forma odbioru treści - 
papierowa czy elektroniczna jest dla 
niego bardziej odpowiednia? Biblioteka 
stwarza możliwość, aby zasmakować 
czytania z ekranu i docenić tę nowo-
czesną formę lektury. 

Ebooki to elektroniczne odpowiedni-
ki książek drukowanych. Ich treść jest 
identyczna, a dodatkowo odpowiednio 
sformatowana, by jak najlepiej prezen-
towała się na różnych urządzeniach. 
Biblioteka poprzez platformę Legimi, 
umożliwia czytelnikowi dostęp do po-

nad 60 000 ebooków bez limitu. Może-
my znaleźć tam książki takich wydaw-
nictw, jak Czarne, Literackie, Rebis, 
Czarna Owca, Nasza Księgarnia, Zysk 
i s-ka, Media Rodzina czy Prószyński. 
Dostępnych jest mnóstwo nowości  
i bestsellerów. 

Jak otrzymać dostęp do ogromnego 
zbioru ebooków? To bardzo proste. 
Odbierz w Czytelni Biblioteki specjalny 
kod, a będziesz mieć pod ręką nie jed-
ną, ale tysiące książek!      

FUNMEDIA
Wielu z nas za swój wakacyjny cel sta-
wia sobie zdobycie nowych umiejętno-
ści, rozwój osobisty, naukę czegoś no-
wego. Dla tych wszystkich ambitnych 
czytelników, którzy letnie dni wykorzy-
stali na poszerzanie wiedzy, biblioteka 
we współpracy z firmą Funmedia przy-
gotowała pakiet indywidualnych kur-
sów języków obcych online.  

Od 4 sierpnia zapraszaliśmy do Czy-
telni, Oddziału dla Dzieci oraz Filii po 
odbiór kodów dostępu do aplikacji, za 
pomocą której mogły cieszyć się multi-
medialną nauką. 

Lato pełne nowych możliwości!
Wakacyjny czas, wolny od pracy, szkoły i studiów przeznaczyć należy oczywiście na odpoczynek, ale nie musi być on zupełnie 
bierny. Biblioteka przygotowała dwie propozycje, które z pewnością sprawią, że nie będziemy się nudzić! 
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Z przyjemnością informujemy, że Biblioteka przystąpiła do ogólnopol-
skiego projektu „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”. Akcja ma na 
celu  zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania  
z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do 
Biblioteki, otrzyma  w prezencie wyjątkową „wyprawkę czytelniczą”. 

W pakiecie dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierwsze czytanki dla…”,  
a także „Kartę Małego Czytelnika”. Za każdą wizytę w bibliotece, zakoń-
czoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięce-
go, mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego literackie zain-
teresowania. Natomiast dla rodziców przygotowano broszurę informacyj-
ną o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka.

Czytelniku, 
nie przegap!
• 5 września, o godz. 13:00 odbę-

dzie się kolejna edycja „Naro-
dowego Czytania”. Tym razem 
wspólnie będziemy czytać „Bal-
ladynę” Juliusza Słowackiego. 

•  7 września, o godz. 17:30 – spo-
tkanie „Klubu Czytelnika” wokół 
książki „Argonauci” Maggie Nel-
son.

•  Zapraszamy do udziału w kon-
kursie fotograficznym „Odjazdo-
wy Bibliotekarz” – szczegóły na 
plakatach i stronie internetowej 

MBP, fot. z arch biblioteki
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1 sierpnia, w ramach 76. rocznicy 
Wybuchu Powstania Warszawskiego, 
bibliotekarze spotkali się z czytelniami  
w ogrodzie 7. Pułku Ułanów Lubelskich. 

Na odwiedzających czekały książki  
o tematyce powstańczej oraz warsz-
taty plastyczne. Można było wykonać 
plecaczek, posiłkując się gotowy-
mi wzorami symboli powstańczych. 
Wspólnie słuchaliśmy fragmentów 
książki Joanny Papuzińskiej „Asiunia”  

i graliśmy w  „bierki”. Na odwiedzają-
cych czekały słodkie upominki. 

22 lipca Czytelnia Biblioteki zapro-
siła nastolatków do udziału w twór-
czych warsztatach "Pocztówka z Miń-
ska Mazowieckiego". Głównym celem 
zajęć było zaprezentowanie młodzie-
ży zbiorów regionalnych, przybliżenie 
dawnej codzienności naszego Miasta 
poprzez stare zdjęcia i pocztówki. Do 
tej kreatywnej zabawy wykorzystaliśmy 

WAKACYJNE WYDARZENIA
technikę kolażu, polegającą na łącze-
niu dowolnych materiałów, elementów  
i nadawanie im nowego kontekstu. Ko-
laże zostały zeskanowane i wydrukowa-
ne w formie pocztówek. 

BIBLIOTEKA 
W CZASIE EPIDEMII
Przypominamy, że wypożyczanie ksią-
żek, filmów i audiobooków nadal od-
bywa bez wolnego dostępu do księgo-
zbioru i pomieszczeń bibliotecznych.  
Dokonujemy wypożyczeń przy zacho-
waniu zasad bezpieczeństwa. Wszyst-
kie punkty wypożyczania, tj.  Wypoży-
czalnia, Czytelnia i Oddział dla Dzieci są 
zabezpieczone płytą plexi. Książki i DVD 
z Czytelni można wypożyczyć na 2 tygo-
dnie bez kaucji. 

Zwracane książki Czytelnik umiesz-
cza w wyznaczonych pojemnikach. 
Każda książka/płyta obowiązkowo prze-
chodzi 3 - dniową kwarantannę w wy-
znaczonych pomieszczeniach Biblioteki. 

Zwrot na koncie w systemie biblio-
tecznym jest rejestrowany po kwaran-
tannie. Z uwagi na trwającą epidemię 
naliczanie kar nadal jest wstrzymane do 
odwołania. 

W Czytelni na I piętrze można ko-
rzystać z miejsca do pracy/nauki, z cza-
sopism, komputera (4 stanowiska, limit  
1 godzina) i książek na miejscu. Wszyst-
kie materiały podaje bibliotekarz. Moż-
liwe są już zapisy nowych czytelników, 
druk zobowiązania można pobrać ze 
strony mbpmm.pl i przynieść już wypeł-
niony. 

Podkreślamy, że czytelników obo-
wiązuje stosowanie maseczek i dezyn-
fekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznej 
odległości od innych osób.

  Katarzyna Pskiet, 
Miejska Biblioteka Publiczna 

  fot. z archiwum MBP
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30 lipca w Muzeum Ziemi Mińskiej, 
otwierając wystawę, wystąpił ze swoim 
recitalem Waldemar Pawlikowski.

Malarz, kurator wielu wystaw i organi-
zator przedsięwzięć z zakresu sztuk pla-
stycznych, ale także muzyk: kompozytor  
i wykonawca. Od 2000 r. prowadzi galerię 
„Ratusz” przy Gubińskim Domu Kultury. 
Kilkukrotny laureat Studenckich Festiwali 
Piosenki w Krakowie (1988 – 2009), Mię-
dzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA 
w Warszawie (2009), nagrody kulturalnej 
im. Corony Schroter (2009), pierwszej 
nagrody w polsko–niemieckim konkursie 
malarskim "Sztuka i Środowisko" (Gubin - 
Guben 2007), nagrody głównej w dziedzi-
nie malarstwa "Salonu Jesiennego" 41. 
Otwartego Przeglądu Plastyki Wojewódz-
twa Lubuskiego – Żary 2017, uczestnik  
i organizator wielu Międzynarodowych 
Plenerów Malarskich.

Na wystawę „Pejzaż” składają się prace 
powstałe na przestrzeni kilku ostatnich 
lat, wykonane w technice olejnej i pa-
stelowej, w których Waldemar Pawli-
kowski upodobał sobie rodzimy pejzaż. 
Obrazy w jego wykonaniu to niezwykle 
szlachetna afirmacja urody i bogactwa 
natury. Prezentacja wystawy w Muzeum 
Ziemi Mińskiej została przygotowana 
we współpracy z Agencją Zegart.

Muzeum Ziemi  Mińskiej 
  fot. z archiwum MZM

Pejzaż – Waldemar Pawlikowski 
– wernisaż i recital
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Sezon 2019/2020 pokazał, jak bar-
dzo wszyscy zaangażowani w rozgrywki 
Topaz Mińskiej Ligi Mistrzów potrafią się 
zjednoczyć, dostosować do trudnych 
warunków, czasem przezwyciężyć strach 
i wyjść na boisko w skwarze, podczas 
ulewy, dwa dni pod kolei, aby dokończyć 
to, co wspólnie zaczęliśmy. Za to dla 
Was, dla wszystkich zawodników wielkie 
dzięki i ukłony. 

Ten sezon to przede wszystkim sta-
bilizacja 10 zespołów w dwóch ligach, 
nowe twarze, młodzi ludzie i ich energia 
oraz starsi zawodnicy i ich doświadcze-
nie. Połączenie pokoleniowe cieszy naj-
bardziej. Piłka weryfikuje wiele rzeczy, tu 
możesz pokazać charakter, ambicje, na-
wet na amatorskim poziomie. Tak, mimo 
że to amatorskie rozgrywki, to chęć spor-
towej zdrowej rywalizacji porywa, w po-
wietrzu czuć emocje, chęć zwycięstwa.

Ten sezon to również zmiany. Spon-
sorem tytularnym została sieć sklepów 
TOPAZ oraz podtrzymaliśmy współpra-
cę z innymi partnerami i sponsorami. Od 
lat ligę wspiera burmistrz miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcin Jakubowski, który 
ligę objął patronatem, z czego jesteśmy 
dumni. Wsparcie okazują też: Rap-Way 
Sp. z o.o., Paweł Soszyński, Flexsport – 
Paweł Rybacki, DTZ Łukasz Dzięcielski, 
PWiK Mińsk Mazowiecki,  MOSiR Sp. z 
o.o. Dziękujemy staroście mińskiemu An-

toniemu J. Tarczyńskiemu, dzięki którego 
uprzejmości od lat możemy rywalizować 
na obiektach sportowych powiatu.

Całe to wsparcie przełożyło się w tym 
roku na możliwość zbudowania i urucho-
mienia własnej strony dzięki wsparciu  
i zaangażowaniu Krzysztofa Ratuskiego.

Sezon 2019/2020, 7. sezon Topaz 
Mińskiej Ligi Mistrzów bezapelacyjnie, 
po raz 3. z rzędu wygrywają Rap-Way 
Sami Swoi. Zwyciężają rywalizację w 1. 
lidze, biją kolejny rekord i nie mają dość! 
Ze Swojaków jest też najlepszy strzelec 
1. ligi Rafał Grabowski – 43 bramki oraz 
najlepszy zawodnik – Kamil Kuczeren-
ko, jak powiedział jeden z jego kolegów  
z drużyny, to co robi „Kuci” nie byłoby 
nas tu, gdzie jesteśmy. Kapitan Kamil Na-
lewka od lat dba o to, by na meczach była 
frekwencja i, jak się dowiedziałem, od lat 
motywuje chłopaków przed każdym me-
czem! 
A oto zwycięski skład:
Rafał Grabowski, Kamil Kuczerenko, 
Konrad Pawlak, Adrian Chłopik, Ka-
mil Nalewka, Martin Chłopik, Sebastian 
Grabek, Robert Przyborowski, Jakub 
Krzyżanowski, Arkadiusz Michalak, Ra-
fał Malinowski, Tomasz Bieliński, Bartosz 
Gruszczyński, Dariusz Klepacki, Mariusz 
Rechnio, Piotr Markowski.

II miejsce 1. ligi – To Tylko My - ekipa, 
która 2. sezon udowadnia, że w 1. lidze 

jest nieprzypadkowo. Ambitni, waleczni, 
nieustępliwi, narzucają swoje tempo i po-
trafią grać w piłkę. Dla wielu niewygodny 
rywal. Jednym słowem 2. miejsce to nie 
przypadek, jak mówią, to nie koniec.
Skład: 
Dawid Mrozik, Wiktor Sabal, Bartek Ko-
walczyk, Andrzej Woźniak(kapitan), Hu-
bert Konca, Hubert Brodzik, Wiktor La-
chowski, Karol Michalik, Kamil Wójcik, 
Filip Konca, Maciek Rzyszkiewicz, Patryk 
Grzęda, Przemek Muracki, Przemysław 
Matysiak.

III miejsce – 23. Baza Lotnictwa Tak-
tycznego im. ppłk. pil. Jana Zumbacha. 
Jak na wojskowych przystało, twardzi  
i waleczni. Po rundzie jesiennej na prowa-
dzeniu ligi. Niewiele brakowało, a sprawi-
liby niespodziankę, chociaż nie wiem, czy 
to byłaby niespodzianka, bo grać w piłkę 
potrafią! Z ich ekipy pochodzi najlepszy 
bramkarz sezonu – Piotr Kuś, a do tego 
kapitan drużyny. 
Skład:
Piotr Kuś, Paweł Kowalewski, Mariusz 
Kociubiński, Dariusz Pacuszka, Piotr 
Jaworski, Rafał Rozbiewski, Michał Ma-
linowski, Tomasz Markowicz, Jacek 
Dąbrowski, Michał Kobyliński, Damian 
Gruszka, Grzegorz Joński, Sebastian Ko-
zyra, Krzysztof Derda, Daniel Lewkowicz.

W II lidze emocje wcale nie były 
mniejsze. Jest to liga z dużo mniejszą 
średnią wieku, co cieszy, bo daje wiarę, 
że młodzież to nie tylko internet. Ci mło-
dzi ludzie, to wiele pozytywnych postaw  
i mega zaangażowanie. 

Zaczynam od absolutnych liderów, 
do ostatniej kolejki niepokonanych - Wa-
lencja, która postanowiła skupić się tylko 
na Topaz MLM i, jak mówią, za rok po-
walczyć o mistrza! Mega pozytywna eki-
pa, dla chłopaków gra to przyjemność  
i kapitan Krzysiek Piwek, który od lat to 
scala. Z tej ekipy pochodzi najlepszy za-
wodnik Hubert Kornet, który był niemal 
na każdym meczu i wniósł do ekipy na-
prawdę wiele.
Skład:
Przemysław Szuba, Mateusz Gromysz, 
Hubert Kornet, Bartek Suski, Adrian Że-
lazek, Stanisław Piwek, Norbert Świer-
czyński, Kamil Wróbel, Krzysztof Piwek, 
Kamil Walas, Rafał Szuba, Rafał Piwek, 

Tak, to był nietypowy sezon. Długo baliśmy się, jako organizatorzy, że nie będzie możliwe jego zakończenie, ale 
dziś nie o zarazie. Dziś o tym, jak miłość do piłki zwyciężyła wirusa. Zapraszam na podsumowanie 7. sezonu 
Topaz Mińskiej Ligi Mistrzów.

Miłość do piłki 
w czasach zarazy
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Sławomir Piwek, Piotr Gajowniczek, Ma-
ciej Lisiecki.

II miejsce – można powiedzieć dru-
żyna po przejściach, która w tamtym 
sezonie była na skraju upadku, w tym 
wywalczyli awans do 1. ligi. Wataha! To 
tylko pokazuje, że trzeba walczyć do koń-
ca, nie poddawać się i szukać rozwiązań! 
A walka o awans trwała do ostatniego 
gwizdka! 
Skład:
Adrian Pazura (62 bramki w sezonie), 
Krzysztof Mazek, Dawid Komosa, Piotr 
Fabiański, Rafał Sztorc, Łukasz Kraw-
czyk, Bartosz Główka, Bartosz Lipiński, 
Bartosz Płachecki, Filip Bieńkowski, To-
masz Gołębiewski, Sebastian Demianiuk, 
Paweł Miszczszyn, Paweł Rudnik, Seba-
stian Kowalewski.

III miejsce – drużyna, która swoją hi-
storię z piłką nożną rozpoczęła w roku 
2017 i dość szybko uplasowała się na 
trzecim miejscu podium. Drużyna, która 
niewątpliwie może pochwalić się najwięk-
szą ekipą kibiców, ultrasów. Drużyna, 
która czerpie ogromną radość z gry, ale  
i z całej Topaz Mińskiej Ligi Mistrzów. 
Oby tak dalej, gdyż właśnie takie postawy 
motywują najbardziej do działania. 

Skład
Aleksander Michałowski, Dominik 

Rochaczewski, Maksymilian Przedlacki, 
Mateusz Kucharski, Wojciech Tomusiak, 
Igor Flis, Jakub Piotrkowicz, Oskar Po-
lkowski, Aleksander Rosłoniec, Mikołaj 
Dębski, Krystian Chmielewski, Jakub 
Niedźwiedźiuk, Dawid Mazanka.

Czas na nagrody indywidualne w 2. 
lidze. Jak już wspominaliśmy, nagrodę 
najlepszego zawodnika zdobył Hubert 
Kornet z Walencji, najlepszym bram-
karzem został Michał Wojtyński – Kor-
niShon. Nagrodę najlepszego strzelca 
uzyskał z liczbą 63 bramek Dawid Sała-
siński z drużyn MK Gwiazdy. Dodatkową 
nagrodę przewidzianą dla kibiców Topaz 
Mińskiej Ligi Mistrzów, nagrodę dla naj-
lepszego typera zdobył Artur Czarnota, 
który zarówno jest zawodnikiem/kapita-
nem drużyny Canarinhos oraz wiernym 
kibicem ligi. 

Piotr Lichota 
fot. z arch.Mińskiej Ligi Mistrzów

Miński zawodnik od początku wy-
ścigowego weekendu utrzymywał dobre 
tempo.  Piątkowe treningi odbywały się  
w pełnym słońcu, natomiast sobota 
przywitała zawodników zachmurzonym 
niebem i opadami deszczu. Mokre kwa-
lifikacje  pozwoliły "Domelowi" zająć wy-
soką lokatę do popołudniowego wyścigu, 
który odbywał się ponownie na suchym 
torze. Niestety, karambol na 2. okrążeniu 
skutkował odwołaniem wyścigu i przenie-
sieniem go na niedzielę rano.

W ten sposób jednego dnia miały się 
odbyć dwa bardzo wymagające fizycznie 
wyścigi.

Pierwszy to świetny start i wysokie 4. 
miejsce w Mistrzostwach Polski. Drugi 
zaczynał się podczas padającego desz-
czu, a kończył na praktycznie suchym to-
rze. Równa i szybka jazda pozwoliła miń-
skiemu zawodnikowi stanąć na 3. stopniu 
podium WMMP.

We wrześniu polska runda wyścigowa 
na doskonale znanym torze w Poznaniu.

fot. z arch. Mariusza Domalewskiego

Motocyklowe zmagania mińszczanina
W dniach 25-26 lipca odbyła się 1. Runda Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski połączona z Między-
narodowymi Mistrzostwami Alpe Adria na węgierskim torze Pannoniaring.

SPORT
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8-9 sierpnia w Kręczkach koło Ożaro-
wa Mazowieckiego zostały rozegrane 
wojewódzkie turnieje finałowe mini-
siatkówki „Kinder Joy of moving 2020” 
w kategoriach dwójek, trójek i czwó-
rek siatkarskich. Prawo startu miało 
po 8 najlepszych drużyn w każdej ka-
tegorii. Mińsk Mazowiecki reprezen-
towały pierwsze drużyny dziewcząt 
w kategorii dwójek i czwórek siatkar-
skich, trenujące w mińskim „Olimpie”.  

Zawody rozegrano w reżimie sani-
tarnym i bez udziału publiczności. Mło-
de mińszczanki z rocznika 2009, Amelia 
Piotrowska i Julia Staszczak, rywalizu-
jące w dwójkach siatkarskich, okazały 
się najlepsze i po pięciu zwycięstwach 
zostały mistrzyniami Mazowsza.

Olimp Mistrzem Mazowsza

W pierwszym meczu grupowym 
pokonały Sferis GLKS Nadarzyn 2:0 
(17:15,15:11), w drugim Saską Warsza-
wa 2:0 (15:13, 15:10), w trzecim Dębinę 
Nieporęt 2:0 (15:11, 15:11),  w półfina-
le NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki 2:0 
(17:15, 15:12), a w finale Spartę Warsza-
wa II 2:1 (13:15, 15:13, 11:9). Mistrzowie 
i wicemistrzowie każdego województwa 
wywalczyli awans do wielkiego finału 
Ogólnopolskich Mistrzostw w minisiat-
kówce 2020. Niestety, kilka dni po wy-
walczeniu mistrzostwa województwa 
okazało się, że zawody ogólnopolskie 
zostały odwołane z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną.

Drużyna „Olimpu” z rocznika 2007, 
rywalizująca w czwórkach siatkarskich, 
została sklasyfikowana na 8. miejscu  

w województwie. Zawodniczki z rocz-
nika 2007, rywalizujące w kategorii 
czwórek siatkarskich, są uczennicami 
VI klasy sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Ich młod-
sze koleżanki z rocznika 2009 od wrze-
śnia zaczną naukę w VI klasie sportowej  
w SP nr 1, gdzie będą miały możliwość 
wszechstronnego rozwoju pod okiem 
nauczycieli i trenerów szkoły. 

SP nr 1 jest jedyną szkołą w powie-
cie, w której mamy program szkolenia 
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Pro-
gram ten jest przedsięwzięciem reali-
zowanym wspólnie przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki, Ministerstwo Sportu, Pol-
ski Związek Piłki Siatkowej, SP nr 1  
i MKS „Olimp”.
  Marcin Szulc, fot. z arch. MKS „Olimp”
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Jak co roku, w wakacje, klubowi-
cze Mińskiego Klubu Sportowego  
TAEKWON-DO uczestniczyli w letnim 
obozie sportowo-rekreacyjnym.

W dniach 18 lipca - 1 sierpnia kil-
kadziesiąt mińskich klubowiczek i klu-
bowiczów wraz z Mistrzem Jackiem 
Łuniewskim VII DAN i instruktorami: 
Markiem Skibą III DAN, Karolem Łu-
niewskim III DAN i Mateuszem Radom-
skim I DAN oraz opiekunami z prezes 
Martą Łuniewską na czele gościło na 
Pojezierzu Kaszubskim w ośrodku wy-
poczynkowym Psia Góra w miejsco-
-wości Swornegacie koło Chojnic.

Ze względu na obostrzenia związa-
ne z pandemią wszystkie planowane 

Obóz sportowo-rekreacyjny  
MKS TAEKWON-DO

SPORT

na pierwszą połowę roku zawody rangi 
mistrzowskiej organizowane przez Pol-
ski Związek Taekwon-Do zostały prze-
niesione na drugie półrocze. W związku  
z tym głównym celem obozu było przy-
gotowanie mińskich zawodników i za-
wodniczek do startów w tych impre-
zach.

 Klubowicze zostali podzieleni na 
trzy grupy treningowe w zależności od 
stopnia zaawansowania. Każdy dzień 
treningowy rozpoczynał się od poran-
nego rozruchu. W trakcie obozu kadra 
szkoleniowa prowadziła bardzo uroz-
maicone jednostki treningowe ukierun-
kowane pod rywalizację w zbliżających 
się zawodach sportowych - ze szcze-
gólnym uwzględnieniem układów for-

malnych, walki sportowej oraz technik 
specjalnych.

Pobyt na obozie urozmaicały kąpie-
le w jeziorze, wieczorne ogniska, pie-
czenie kiełbasek, dyskoteki, zumba, gry  
i zabawy zespołowe. Najmłodsi adepci 
prowadzili rywalizację o tytuł „Mistrza 
Sportu”, a także uczestniczyli  w „Ścież-
ce Strachu”. Odbyły się też zawody  
w walce aranżowanej oraz turniej ringo.

Duża ilość atrakcji sprawiła, że dwa 
tygodnie pobytu w kaszubskiej krainie 
jezior minęły bar-dzo szybko i klubowi-
cze z żalem opuszczali gościnne progi 
ośrodka.

oprac. na podst. mat. Klubu
fot. z arch. MKS TAEKWON-DO



               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI34

INFORMACJA
W dniu 6 sierpnia 2020 roku podpisano umowę dotacji Nr 1858/20/OZ/DA na dofinansowanie 
realizacji zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających 
azbest”. 

Całkowity koszt netto realizacji zadania wyniesie 26 910,00 zł. Procentowy udział środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w realizacji 
tego zadania wyniesie 70%. Pozostały wkład wniesie Miasto Mińsk Mazowiecki.

W tym roku zdemontowanych i przekazanych do utylizacji zostanie 3270 m2, tj. 49,05 Mg pokryć dachowych, wyko-
nanych z płyt cementowo – azbestowych, w różnym stopniu uszkodzenia. 

O dofinansowanie zadania mogli ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim (osoby  
fizyczne), nieprowadzące działalności gospodarczej. 

Azbest zaliczany jest do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym, szkodliwym dla człowieka, w związku  
z powyższym zasadne jest aby dokonać jego demontażu i przekazania do utylizacji.

 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki dofinansowano w formie dotacji przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 18 837,00 zł.

z up. BURMISTRZA Krzysztof Michalik
Zastępca Burmistrza

1. Uchwała Nr XXI.198.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r.   
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki;

2. Uchwała Nr XXI.199.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta  Mińsk Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu za rok 2019;

3. Uchwała Nr XXI.200.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmi-
strza Miasta Mińsk Mazowiecki z tytułu wykonania budżetu za rok 2019;

4. Uchwała Nr XXI.201.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;

5. Uchwała Nr XXI.202.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r.  w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów;

6. Uchwała Nr XXI.203.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r.  w sprawie przyjęcia przez Miasto 
Mińsk Mazowiecki do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów 
i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;

7. Uchwała Nr XXI.204.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r.  w sprawie konsultacji społecznych  
z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego na rok 2021;

8. Uchwała Nr XXI.205.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r.  w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ul. Józefa Chełmońskiego;

9. Uchwała Nr XXI.206.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r.  w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Mieście Mińsk Mazowiecki na rok szkolny 2020/2021;

10. Uchwała Nr XXI.207.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r.  w sprawie powołania Komisji Inwen-
taryzacyjnej Mienia Komunalnego;

11. Uchwała Nr XXI.208.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie po-
wołania Rady Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim;

12. Uchwała Nr XXI.209.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r.  w sprawie przystąpienia Miasta Mińsk 
Mazowiecki do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii”;

13. Uchwała Nr XXI.210.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r.  w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Mińsk Mazowiecki na rok 2020;

14. Uchwała Nr XXI.211.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020-2030;

15. Uchwała Nr XXI.212.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2020 r.  zmieniającej uchwałę w sprawie za-
sad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta 
29 czerwca 2020

URZĄD INFORMUJE

Z PRAC RADY MIASTA
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URZĄD INFORMUJE

Alkohol może mieć negatywny 
wpływ na wszystkie rozwijające się ko-
mórki i narządy, ale szczególnie wraż-
liwy na jego działanie jest mózg. Już  
w bardzo wczesnym okresie ciąży 
może on zostać trwale uszkodzony.  
W Polsce rocznie rodzi się ok. 1000 
dzieci z FAS .

FAS to zespół wad wrodzonych, 
somatycznych oraz neurologicznych.  
I choć nie ma dwojga identycznych dzie-
ci z FAS, wyróżnić można szereg bardzo 
typowych dla tego schorzenia wad, które 
mogą wystąpić w różnym natężeniu – od 
łagodnych do bardzo poważnych. Dzie-
ci z FAS rodzą się zwykle z niską wagą 
urodzeniową, którą trudno im „nadro-
bić” w późniejszym okresie, przez co są 
mniejsze od swoich rówieśników. Zda-
rza się, że mają specyficznie zniekształ-
coną twarz: krótkie szpary powiekowe, 
opadające powieki, szeroko rozstawione 
oczy, zeza, krótki, zadarty nos, szeroką 
nasadę nosa, cienką górną wargę, i, co 
bardzo charakterystyczne, wygładzo-
ną skórę między nosem a górną wargą 
(brak „rynienki”). Dzieci z FAS mogą 
mieć też duże lub zdeformowane uszy, 
niedorozwinięte płytki paznokci, krótką 
szyję, słabą koordynację wzrokowo-ru-
chową, problemy ze słuchem. Poza tym 
w przypadku tego schorzenia występuje 
też szereg problemów z funkcjonowa-
niem psychicznym i zachowaniem z po-
wodu uszkodzenia mózgu, które mogą 
być rozmaite, a wśród najbardziej typo-
wych wyróżnić można nadpobudliwość, 
nadwrażliwość, zaburzenia snu, działa-
nie bez refleksji, opóźnienia rozwojowe, 
deficyt uwagi, trudności z uczeniem się, 
upośledzenie myślenia przyczynowo - 
skutkowego czy zaburzenia mowy.

Pamiętajmy, że nie ma czegoś takie-
go,  jak „bezpieczna” dawka alkoholu 
spożywanego w czasie ciąży.  Nie ma 
też takiego napoju alkoholowego, któ-
ry byłby bardziej lub mniej szkodliwy 
dla płodu – piwo, wino czy wódka za-
wierają ten sam alkohol etylowy, tylko  
w różnych stężeniach. Przyjmuje się 
więc, że każda ilość alkoholu, nawet 
lampka wina czy okazjonalnie wypity 
drink, działa toksycznie na rozwijają-
ce się w łonie matki dziecko. Im więk-
sza ilość alkoholu, tym większe ryzyko 

wystąpienia poważnych uszkodzeń.  
Uszkodzenia mają charakter trwały, czę-
sto nieodwracalny. Część komórek ner-
wowych obumiera, a dziecko do końca 
życia obciążone jest bagażem nieswoich 
win.

  
   Opracowanie: Mińskie Centrum Profilaktyki

Światowy dzień FAS
9 września każdego roku obchodzimy światowy dzień FAS (Fetal Alcohol Syndrome), który jest zespołem uszkodzeń orga-
nizmu i związanych z tym zaburzeń rozwoju u dzieci matek pijących alkohol w czasie ciąży. Zarówno przyszłe mamy, jak  
i ich otoczenie, powinni pamiętać o tym, że spożywanie alkoholu w ciąży może nieść ze sobą ryzyko poważnych uszkodzeń 
płodu, które będą rzutować na całe życie dziecka. 
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URZĄD INFORMUJE

Rolniku, przygotuj się do spisu!
Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obo-
wiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowie-
dzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem. Bo nawet 
w naszym mieście mieszkają rolnicy objęci obowiązkiem udziału w Po-
wszechnym Spisie Rolnym.  

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie 
się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listo-
pada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 
czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni 
użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użyt-
kownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od 
Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku 
spisania się, list będzie zawierać ważne informa-
cje potrzebne do logowania się w aplikacji spi-
sowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do 
momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 
2020 przewidziano trzy metody do wyboru.
Samospis internetowy to kluczowa metoda spi-
sowa i o niej w pierwszej kolejności powinni 
pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, po-
nieważ spisać się można samodzielnie w domu 
przez komputer lub telefon z dostępem do In-
ternetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla 
rolników, którzy nie posiadają komputera lub te-
lefonu z dostępem do Internetu, planowane jest 
przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu 
Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może 
lub nie chce spisać się przez Internet, powinien 
zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 
279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspo-
mnianych opcji (Internet lub telefon), może spo-
dziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni 
pamiętać, że w takim przypadku nie będą już 
mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przeło-
żyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną 
pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszech-
ny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako 
badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa 
rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji po-
zwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. 
Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić 
zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające 
wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źró-
dłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 
2020 jest strona internetowa https://spisrolny.
gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę in-
ternetową lub konta społecznościowe (Facebo-
ok) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego  
w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc 
uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod nu-
mer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie 

https://spisrolny.gov.pl/
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