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Drodzy Czytelnicy,

cieszę się, że mogę skierować do Państwa kilka 
słów podsumowujących pracę samorządu i aktyw-
ność społeczną w ostatnim czasie. 

We wrześniu zaprosiliśmy mieszkańców do udzia-
łu w Festiwalu Himilsbacha. Jego program był bardzo 

interesujący, a realizacja respektowała zasady reżimu 
sanitarnego. Szczególnie zachwycił mapping zaprezen-

towany na fasadzie Pałacu Dernałowiczów opowiadający  
o życiu i twórczości naszego festiwalowego bohatera. Mińszczanie także zainteresowali się ple-
nerowym przedstawieniem krakowskiego teatru KTO na Starym Rynku. 

Na początku października odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona podsu-
mowaniu 30-letniej pracy samorządu. Spotkanie było okazją do  podziękowania twórcom lo-
kalnych struktur i ich uhonorowania. Pan Stanisław Woźnica otrzymał zaś tytuł Zasłużony dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki. Jego wkład w rozwój kultury muzycznej naszej społeczności jest nie-
oceniony. Gratulujemy! 

Uroczysta sesja miała też innych bohaterów – mieszkańców miasta.  Bo to właśnie do Pań-
stwa zwrócił się parlamentarzysta Rady Europy John Howell, wręczając wirtualnie na ręce bur-
mistrza  nagrodę Flag of Honour, przyznawaną miastom za ich wkład w budowanie solidarnej 
Europy. Burmistrz Marcin Jakubowski dedykuje ją każdemu z Państwa. Wiemy, że samorząd 
to mieszkańcy. Bardzo dziękujemy za wszystkie wyrazy uznania. Budowanie dobrych relacji  
z mieszkańcami to priorytet naszej pracy. Bardzo żałujemy, że większość mińszczan mogła ode-
brać gratulacje, jedynie oglądając relację z wydarzenia online. 

Cieszymy się, że sukce-
sy mińszczan spotykają się  
z tak pozytywnym odzewem  
w mediach społecznościo-
wych. Przypominamy o pani 
Magdalenie Mól, kierownicz-
ce czytelni MBP, która otrzy-
mała tytuł Innowacyjny Mene-
dżer Kultury. W naszej gazecie 
piszemy też o Piotrze Marcza-
ku, młodym sportowcu, któ-
ry otrzymał brązowy medal  
w judo w XVI Ogólnopolskim 
Białołęckim Turnieju Judo.   
Dzięki swojej pracy i zaan-
gażowaniu promujecie Pań-
stwo nasze miasto. Będziemy 
wdzięczni za dzielenie się  
z nami Waszymi sukcesami,  
o których z radością napisze-
my. Serdecznie gratulujemy  
i jeszcze raz dziękujemy. 

Z oczywistych względów świętowanie Dnia Niepodległości w tym roku będzie miało skrom-
niejszy charakter. Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku i strony internetowej, 
gdzie zamieścimy bardzo ciekawe materiały związane ze świętem. Będą krótkie filmiki opowia-
dające o śladach marszałka w Mińsku oraz kronika miasta roku 1918. Jak wyglądało wówczas 
nasze miasto? Co było ważne dla mieszkańców? Jakie były nastroje społeczne? Zachęcamy, 
odwiedzajcie nasze strony internetowe! 

Nowa rzeczywistość czasu pandemii i funkcjonowanie w niej przewartościowało nasze ży-
ciowe priorytety. Niepokój o zdrowie i życie własne i najbliższych towarzyszy każdemu z nas na 
co dzień. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje swoją pomoc w różnych sprawach. Za-
chęcamy do kontaktu i skorzystania ze wsparcia. My życzymy Państwu zdrowia i mimo wszystko 
wewnętrznej równowagi i spokoju ducha. 

Z pozdrowieniami 
Katarzyna Łaziuk
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Przemówienie Burmistrza na uro-
czystej sesji Rady Miasta z okazji 
30-lecia samorządu miejskiego. 

Szanowni Państwo.
30 lat temu mieszkańcom pol-

skich miast, w tym również i miesz-
kańcom Mińska Mazowieckiego, 
dano potężne narzędzie. Narzę-
dzie do samodecydowania o lo-
sach swojej wspólnoty lokalnej 
oraz o kształcie otaczającej nas 
przestrzeni. Dla Polski, która po kil-
kudziesięciu latach wychodziła  
z matni komunizmu, miało to zna-
czenie fundamentalne. Od teraz to 
nie partia, nie pierwszy sekretarz,  
a nawet nie władze centralne, 
tylko wybrani spośród nas przed-
stawiciele zaczęli decydować  
o tym, jak poprawiać warunki życia  

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Marcin Jakubowski

w naszym wspólnym mieście.  
W  Mińsku Mazowieckim bardzo 
szybko zaczęła powstawać nowo-
czesna infrastruktura komunalna, 
sieci wodociągowe i kanalizacyj-
ne, budowano zapomniane do-
tychczas drogi czy chodniki, przy 
szkołach powstawały sale gimna-
styczne. Samorząd miejski bardzo 
często wykraczał poza zapisane 
mu stricte zadania. W naszym 
mieście angażował się chociażby  
w budowę tunelu pod torami, 
przystanku kolejowego czy pod-
ziemnego przejścia przy dworcu 
kolejowym.  

Z biegiem lat oczekiwania 
mieszkańców były coraz większe, 
a więc i wyzwania dla samorządu 
dynamicznie się zmieniały. Mińsk  
Mazowiecki przeobrażał się na na-
szych oczach. Kiedy spojrzymy na 
fotografie czy filmy udostępnione 
nam ostatnio przez Towarzystwo 
Przyjaciół Mińska Mazowieckie-
go, widzimy ogromną przepaść, 
jaka dzieli nas od tamtych czasów.  
W ostatniej dekadzie rozwojowi 
miasta bardzo pomogły fundusze 
z Unii Europejskiej. Na różnego ro-
dzaju infrastrukturę komunalną, ale 
też na projekty społeczne  pozy-
skaliśmy ponad 260 000 000 zł. Jeśli 
chciałbym podsumować tych 30 
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lat samorządności, to najbardziej 
dumny jestem z naszej miejskiej 
społeczności. Bardzo świadomej, 
niesamowicie przedsiębiorczej, 
otwartej, europejskiej, szalenie 
ambitnej. To mińszczanki i mińsz-
czanie są najlepszym motorem  
i motywacją dla samorządowców 
w procesie rozwoju miasta. 

Jakie dzisiaj są wyzwania dla 
nas, samorządowców? To na 
pewno utrzymanie niezależności 
finansowej, to dbałość o podsta-
wowe wartości solidaryzmu, tole-
rancji i wolności. One, podobnie 
jak czyste powietrze, nie zostały 
nam dane raz na zawsze. Neutral-
ność klimatyczna, solidna eduka-
cja, opieka nad potrzebującymi  
i ciągłe zacieśnianie wzajemnych 
relacji to kierunki na kolejne deka-
dy. A jak będzie wyglądało nasze 
miasto za 30 lat? Dla nas, samo-
rządowców, jedynie „the sky is the 
limit”. 

fot. Paweł Kaim
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Uroczysta sesja Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki

4 października br. w Miejskiej Szkole 
Artystycznej odbyła się uroczysta se-
sja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, 
która zorganizowana została w ra-
mach obchodów 30-lecia samorządu.

Sesję otworzyli wspólnie burmistrz 
Marcin Jakubowski oraz przewodniczą-
cy rady Dariusz Kulma, który poprowa-
dził uroczystość.

Wstępem do uroczystości było 
wzruszające wykonanie przez Chór 
Mińskiego Towarzystwa Muzycznego 
piosenki „Mury”. Zaśpiewano ją w języ-
kach polskim i białoruskim, by symbo-
licznie okazać Białorusinom wsparcie 
w ich dążeniu do demokracji. Słowa 
solidarności kierowane były m.in. do 
mieszkańców Orszy, naszego miasta 
partnerskiego na Białorusi.

Spośród zaproszonych gości głos 
na uroczystej sesji zabrali, składając  

życzenia samorządowcom i podsumo-
wując 30-lecie, poseł Czesław Mroczek, 
poseł Daniel Milewski, starosta miński 
Antoni J. Tarczyński, Bartłomiej Balce-
rzyk reprezentujący Przedstawicielstwo 
Komisji Europejskiej w Polsce oraz pre-
zes Fundacji My obywatele Unii Euro-
pejskiej Olgierd Łukaszewicz.

Podczas uroczystej sesji przedsta-
wiciel Zgromadzenia Parlamentarne-
go Rady Europy John Howell wręczył 
burmistrzowi Marcinowi Jakubowskie-
mu Honorową Flagę. Nagroda, którą  
w 2020 r. otrzymało tylko 6 europej-
skich miast, przyznawana jest władzom 
lokalnym i społeczności mieszkańców 
w uznaniu dla ich dokonań w propa-
gowaniu idei europejskiej. W swoim 
wystąpieniu brytyjski parlamentarzysta 
wyraził podziw dla działań społeczności 
Mińska Mazowieckiego na rzecz war-
tości europejskich. Ponadto, podkreślił 
fakt, że  miasto uzyskało drugi stopień 
nagrody w bardzo krótkim czasie. Trze-
ci etap to Odznaka Honorowa Rady Eu-
ropy, czwarty - Nagroda Europy. 

Najwyższy stopień wyróżnienia  - 
Nagroda Europy - oprócz prestiżowej  
i honorowej wartości ma także wymier-
ny kształt finansowy. John Howell przy-
pomniał powody, dla których miasto 
zostało wyróżnione. Komisja doceniła 
działania na rzecz współpracy zagra-
nicznej, włączania młodzieży w proce-
sy decyzyjne i zaangażowanie miasta 

w promowanie kultury włączania osób 
z niepełnosprawnościami w życie spo-
łeczne i kulturalne miasta. Z powodu 
trwającej pandemii przekazanie nagro-
dy odbyło się w przestrzeni wirtualnej. 
Wręczenie Honorowej Flagi to święto 
całej społeczności. Burmistrz Marcin 
Jakubowski zadedykował ją mieszkań-
com w podziękowaniu za ich otwartość 
i zaangażowanie w rozwój społeczny 
miasta.

Uroczysta Sesja Rady Miasta była 
jednocześnie okolicznością dla uhono-
rowania twórców samorządu lokalnego 
z okazji 30-lecia samorządu w Polsce. 
Dla wszystkich osób, które pełniły funk-
cje radnych w Mińsku Mazowieckim od 
początku samorządności, przygotowa-
no okolicznościowy list z gratulacjami, 
a ten dla najdłuższych stażem radnych, 
burmistrza seniora oraz burmistrza 
urzędującego napisał prof. Jerzy Stę-
pień.

Wydarzenie to było również miej-
scem podziękowania Elżbiecie Siera-
dzińskiej, która w czerwcu br. przeszła 
na emeryturę, za wieloletnią pracę na 
stanowisku dyrektora Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. Uroczystym akcentem 
było wręczenie Stanisławowi Woźnicy 
tytułu Zasłużony dla Miasta Mińsk Ma-
zowiecki. Nauczyciel, piewca lokalnego 
folkloru, muzyk wchodząc na scenę, 
usłyszał piosenkę własnego autorstwa, 
ukłon organizatorów dla dorobku zasłu-
żonego obywatela miasta. Uroczystość 
zakończyła się klimatycznym koncer-
tem zespołu Czarny Nosal.

Dziękujemy przybyłym gościom za 
wyrozumiałość w związku z ogranicze-
niami, jakie nałożone zostały z uwagi na 
epidemię oraz wszystkim, którzy towa-
rzyszyli nam online podczas tego wyda-
rzenia.

red., fot. Leszek Siporski
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W skromnej oprawie z uwagi na ob-
ostrzenia epidemiczne 1 września na 
cmentarzu w Mińsku Mazowieckim 
przy kwaterach wojennych oddano 
hołd poległym żołnierzom oraz ofiarom 
cywilnym II wojny światowej. 

Kwiaty w imieniu mieszkańców powia-
tu mińskiego złożyli wspólnie: zastępca 
burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
Krzysztof Michalik, wójt Gminy Mińsk 
Mazowiecki Antoni J. Piechoski, staro-
sta miński Antoni J. Tarczyński oraz wi-
cestarosta miński Witold Kikolski.

red., fot. z arch. Starostwa Powiatowego

W rocznicę wybuchu II wojny światowej

Na 31 sierpnia na godz.13.00 Muzeum 
Ziemi Mińskiej zaprosiło mińszczan na 
Stary Rynek do publicznego odczyta-
nia 21 postulatów, które zmieniły obli-
cze Polski.

40 lat temu ludzie tworzący historię 
przekazali nam jako dziedzicom wielkie 
dziedzictwo pracy nad dobrem i nie-
podległością Ojczyzny. Sierpień 1980 
roku to czas, kiedy rozpoczął się dyna-
micznie proces tworzenia zrębów Pol-
ski niepdoległej, Polski demokratycznej, 
Polski samorządnej. - mówił do zebra-
nych Leszek Celej, dyrektor MZM i ini-
cjator spotkania. 

Słynnych 21 postulatów, które spi-
sano na podstawie żądań strajkujących 
zakładów pracy i po gorących dysku-
sjach liderów strajku, odczytali dyrektor 
Leszek Celej i radny Rady Miasta Jerzy 
Gryz.

Temu symbolicznemu wydarzeniu 
towarzyszyła wielkoformatowa grafika, 
a każdy z zebranych otrzymał okolicz-
nościową przypinkę odnoszącą się do 
wydarzeń 1980 roku.

red., fot. z arch. UM MM

Symbolicznie ku pamięci Sierpnia 1980

4 października, przed uroczystą sesją 
Rady Miasta, na ulicy przed Urzędem 
Miasta ustawiono stoiska przygotowa-
ne przez mińskie szkoły, kluby sporto-
we i artystyczne. Wydarzenie to było 
częścią obchodów 30-lecia samorzą-
du, podczas których podniosłym mo-
mentem było wręczenie naszemu mia-
stu Sztandaru Honorowego, nagrody 
przyznawanej przez Radę Europy, stąd 
podczas pikniku znalazło się wiele ak-
centów europejskich. Piknik poprowa-
dziła wiceburmistrz Eliza Bujalska.

Uczniowie ze SP nr 1 zaśpiewali  
o prawach człowieka. Ich występ bardzo 
spodobał się publiczności. Przygotowa-
ne stoisko z nagrodami i plakatami tema-
tycznymi wzbogaciło program. Regio-
nalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka” 
ze SP nr 2 śpiewająco i barwnie zapre-

zentował ochronę bogatej różnorodno-
ści kulturowej i językowej. Stoisko z ta-
blicami i eksponatami ze szkolnej Izby 
Regionalnej przyciągnęło uwagę gości.  
Wicedyrektor Izabela Saganowska przy-
gotowała z młodzieżą etiudę teatralną 
pt. „Inny”. Wobec tego, co uczniowie 
przedstawili na scenie w temacie wy-
kluczenia  społecznego i dyskrymina-
cji, nie można było przejść obojętnie. 
Szkoła Podstawowa nr 4 przygotowała 
stoisko poświęcone wspieraniu postę-
pu naukowo-technicznego.  Film dający 
możliwość interakcji z widzem oraz wy-
stawa poświęcona rozwojowi  technolo-
gicznemu w rejonie Mińska Mazowiec-
kiego to dowód na ogromny entuzjazm  
i kreatywność uczniów oraz opiekunów 
Czwórki. Dziewczęta ze SP nr 5 zapro-
siły odwiedzających piknik do obejrzenia 
etiudy, w której bez wątpienia widz mógł 

„Flag of Honour” Piknik Miejski 
– świętujmy razem!

zobaczyć, że solidarność to wspólnota 
działania. Stworzony przez ucznia SP 
nr 6 Mateusza Kowalczyka film pt. „Pod 
sztandarami pokoju”  to w bardzo cie-
kawej formie przeprowadzone rozmowy 
z uczniami tej szkoły, podczas których 
autor szukał odpowiedzi na pytanie 
„Czym jest pokój?”. Etiuda aktorska  
w wykonaniu uczennic Miejskiej Szkoły 
Artystycznej oraz podniosłe wykonanie 
aranżacji słynnego preludium do „Te 
Deum” Charpentiera w specjalnie na tę 
okazję przygotowanej  aranżacji były nie-
zwykłą pochwałą demokracji.

Szkolne stoiska tematyczne to nie 
wszystko. Na pikniku można było rów-
nież obejrzeć pokazy sportowe i arty-
styczne, zwiedzić punkty ustawione 
przez miejskie jednostki, zapoznając 
się z harmonogramem przygotowanych 
przez nie na najbliższy czas wydarzeń: 

Walhalla Fight Club, KW Grappler, Stu-
dio Tańca La Flaca, Muzeum Ziemi 
Mińskiej, Miejski Dom Kultury, Miejska 
Biblioteka Publiczna, MOSiR sp. z o.o., 
MKS Mazovia, Rolkowy Mińsk – Hoke-
jowy Klub Sportowy, KS Akademia Par-
kour Wschód, UKS PROBASKET  (mecz 
pokazowy w SP nr 1).

Dziękujemy mieszkańcom za przy-
jęcie zaproszenia na Piknik Miejski oraz 
wszystkim uczniom i ich opiekunom za 
przygotowanie wspaniały stoisk eu-
ropejskich, klubom sportowym i ta-
necznym za pokazy, jednostkom miej-
skim za przedstawienie mińszczankom  
i mińszczanom swoich dotychczaso-
wych i bieżących działań.

To wyróżnienie jest nagrodą dla 
wszystkich mieszkańców. Samorząd to 
wspólnota.

red., fot. z arch. UM MM
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12. Festiwal Himilsbacha
Nie było innej opcji. Festiwal Himilsba-
cha musiał się po prostu odbyć. To już 
przecież 12 lat, odkąd wspominamy  
w Miejskim Domu Kultury Janka po-
przez liczne wydarzenia artystyczne.

Mimo różnych nakazów i obostrzeń,  
w dużej mierze dzięki sprzyjającej po-
godzie, udało się zrealizować różno-
rodny i bogaty program. Były warsztaty 
fotograficzne, na których uczestnicy łą-
czyli się z Himilsbachem, może nie do-
słownie, ale na zdjęciach. Był mapping 
3D na fasadzie Pałacu Dernałowiczów,  
w trakcie którego premierowo wy-
brzmiał utwór „Bal u Sztrausa” w wyko-
naniu Trumba Jazz.

Nie ograniczyliśmy się wyłącznie do 
własnego podwórka i wprosiliśmy się  
z „Odmrożonymi” Limboskim & So-
snowskim do ogródka Galerii Emma, 
gdzie chłopaki zagrali wyśmienity kon-
cert. Maraton filmowy, czyli pokazy naj-
lepszych niezależnych krótkich filmów 
świata Grand Off 2020, zgromadził mi-
łośników dziesiątej muzy.

Kilka festiwalowych wydarzeń poświę-
conych było Leopoldowi Tyrmandowi  
w związku z trwającym w Polsce Ro-
kiem Tyrmanda w 100. rocznicę urodzin 
legendarnego pisarza, publicysty, lidera 
polskiego ruchu jazzowego, ikony War-
szawy lat 50., kontestatora PRL-owskiej 
rzeczywistości, autora „Dziennika 1954” 
i „Złego”. Tyrmand brylował w Warsza-
wie w latach 50. i na początku lat 60.

Himilsbach publicznie dał się poznać 
warszawskim sferom kulturalnym rów-
nież na przełomie tych lat… Zapewne 
ich drogi przecięły się nie raz… O Tyr-
mandzie opowiadali Mariusz Urbanek, 
autor książki „Zły Tyrmand” oraz Paweł 
Goźliński. A jak Tyrmand, to jazz, a jak 
jazz, to One Time Sekstet. Panowie na 
scenie dali niesamowity popis muzycz-
nego kunsztu.

Jej śmiech jest zaraźliwy, jej humor cza-
sem pikantny, ale zawsze elokwentny,  
a ona sama po prostu urocza. Kto? 
Oczywiście, Katarzyna Pakosińska, 
laureatka tegorocznej nagrody dla naj-
lepszego niezawodowego aktora -  MO-
NIDŁO. I to był zdecydowanie dobry 
wieczór.

Festiwalowi w tym roku towarzyszyły 
dwie wystawy: „Tyrmand – kalendarium 
życia” z Muzeum Jazzu w Warszawie 
oraz prac Bartosza Kosowskiego, auto-
ra tegorocznej grafiki festiwalowej.

A na zakończenie spektakularne, sym-
boliczne po prostu cudowne widowisko 
plenerowe „Zapach czasu” w wykona-
niu Krakowskiego Teatru Osobliwości.

MDK, fot. z arch. MDK
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na międzynarodowej 
konferencji w Telszach

   AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

25 września w mieście partnerskim 
Telsze na Litwie odbyła się międzyna-
rodowa  konferencja The International 
Conference of cross-crafting „Samo-
gitian, Polish and Georgian cross-cra-
fting: differences and similarities“. 

Na zaproszenie organizatorów  
przedstawicielki naszego miasta,  Ewe-
lina Spychała i Beata Sajewska, zapre-
zentowały  lokalne dziedzictwo dotyczą-
ce roli i funkcji kapliczek przydrożnych 
w powiecie mińskim. Prezentacja kon-
ferencyjna odbyła się w przestrzeni 
wirtualnej. Wydarzeniu towarzyszyło 
odsłonięcie trzech  kapliczek na Placu 
Katedralnym w Telszach.

red., fot. z arch. Telsz, www.telsiai.lt

29. Dni Chorągwi Mazowieckiej

Nowy skwer na mapie miasta

Mińsk Mazowiecki pod batutą Marcina 
Ślązaka, która wykonała utwory z 1920 
roku.

W 2021 roku w Mińsku Mazowieckim 
planowane są 30. Dni Chorągwi Mazo-
wieckiej. Do miasta przyjedzie około ty-
siąca Zuchów, harcerzy i instruktorów, 
a program wydarzenia będzie się łączył 
się z obchodami 600. rocznicy nadania 
praw miejskich naszemu miastu.

oprac. na podst. mat. Hufca ZHP ,,Mazowsze"  
w Mińsku Mazowieckim im. 1 PLM ,,Warszawa"

W sobotę, 19 września, w naszym mie-
ście miało miejsce wydarzenie, które 
zapoczątkowało święto mazowieckich 
harcerzy – 29. Dni Chorągwi Mazo-
wieckiej. 

Komendy Hufców z województwa 
mazowieckiego przybyły w godzinach 
porannych do Szkoły Podstawowej  
nr 1, aby uczestniczyć w zajęciach 
merytorycznych. Następnie, dzięki 
uprzejmości płk. Krzysztofa Stobiec-
kiego, dowódcy 23. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego, instruktorzy zwiedzili Izbę 
Pamięci w Barczącej, a także dzięki 
dyrektorowi Leszkowi Celejowi mo-
gli odwiedzić Muzeum Ziemi Mińskiej. 
Po przerwie poobiedniej rozpoczęła 
się druga część spotkania, po której 
wszyscy udali się do Miejskiej Szkoły 
Artystycznej na Koncert Inauguracyjny 
29. Dni Chorągwi Mazowieckiej. Część 
oficjalną rozpoczęli Komendantka Huf-
ca ZHP „Mazowsze” dh. pwd. Klaudia 
Glinka oraz Zastępca Komendantki 
Hufca dh phm. Dariusz Piętka. Bur-
mistrz Marcin Jakubowski w wystąpie-
niu ciepło wspominał swoje przygody 
w harcerskim mundurze oraz nawiązy-
wał do wzorcowej współpracy Miasta 
z mińskim środowiskiem harcerskim. 
Głos zabrali również: Mirosław Krusie-
wicz – Dyrektor Departamentu Edukacji 
i Sportu, Krzysztof Płochocki - radny 
Powiatu Mińskiego, który odczytał list 
od Senator Marii Koc, Waldemar Zby-
tek - przewodniczący Rady Gminy Sta-
nisławów. Po części oficjalnej koncert 
zagrała Miejska Orkiestra Dęta Miasta 

6 września w pobliżu skrzyżowania ulic Siennickiej i Szpitalnej, obok przystanka autobusowego, oficjalnie odsłonięto Skwer 
Dawnych Motocykli, na którym znajduje się również "przystanek historia" - miejsce, gdzie można poznać kilka kart z historii mo-
tocyklizmu w Mińsku Mazowieckim. Uroczystego otwarcia skweru dokonali burmistrz Marcin Jakubowski, prezes K.D.M. Magnet 
Daniel Gągol, wiceprezes K.D.M. Magnet Piotr Wojdyga oraz radni Rady Miasta. 

red., fot. z arch. KDM Magnet

Z inicjatywy Klubu Dawnych Motocykli MAGNET na mapie Mińska Mazowieckiego 
pojawiło się miejsce związane z zabytkową motoryzacją. 
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Na zaproszenie starosty mińskie-
go Antoniego J. Tarczyńskiego bur-
mistrz Marcin Jakubowski 25 września 
uczestniczył w dwóch wydarzeniach 
związanych z modernizacją infrastruk-
tury drogowej w naszym mieście.

Nowa sygnalizacja i kładka

W poniedziałek, 21 września, na te-
renie Oczyszczalni Ścieków przy  
ul. Chróścielewskiego wmurowano 
Akt Erekcyjny pod inwestycję o nazwie 
„Kompleksowe rozwiązanie systemu 
gospodarki osadowej na oczyszczalni 
ścieków w Mińsku Mazowieckim”. 

Inwestycja realizowana jest w ra-
mach projektu pn. „Stworzenie innowa-
cyjnego systemu gospodarki osadowej 
i uzdatniania wody dla potrzeb aglome-
racji Mińsk Mazowiecki”. Jest to przed-
sięwzięcie prowadzone przez Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Mińsku Mazowiecki, a wartość 
inwestycji to 62 799 112,47 zł przy dofi-
nansowaniu unijnym ponad 54%.  

Główne efekty realizacji zadania to: 
zwiększenie przepustowości oczysz-
czalni z 8 900 m3/d do 10 500 m3/d, eli-
minacja odpadu końcowego wytworzo-
nego w procesie oczyszczania ścieków 
poprzez przekształcenie go w nawóz 
rolniczy, ograniczenie negatywnego od-
działywania obiektu na środowisko oraz 
zwiększenie produkcji energii elektrycz-
nej i cieplnej ze źródeł odnawialnych 
(OZE).

red., fot. z arch. UM MM

Rusza inwestycja o wartości ponad 60 mln zł

Tego dnia uroczyście oddano do 
użytku nową sygnalizację świetlną na 
skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Dą-
brówki.  

Udostępniona również kładkę dla 
ciągu pieszo-rowerowego przez rzekę 

Srebrną wraz z urządzeniami do regu-
lacji poziomu wody w stawie w ciągu 
ulicy Budowlanej.

red., fot. Starostwo Powiatowe

Kolejne alejki w parku mają już nową 
nawierzchnię. Alejka prowadząca 
do Szkoły Podstawowej nr 3 ma na-
wierzchnię z drobnego grysu, alejka 
wiodąca od placu zabaw w stronę 
miejsca po ruinach dawnej oczysz-
czalni oraz alejka od placu zabaw  
w stronę kładki przy dużym stawie  
(w kierunku kościoła) mają nawierzch-
nię z kostki betonowej w barwach je-
sieni nawiązującą do kolorystyki alejek 
wykonanych w ubiegłych latach. 

Wartość inwestycji to 189 975,01 zł 
brutto. Wykonawcą był Zarząd Dróg 
Miejskich Sp. z o.o. w Mińsku Mazo-
wieckim.

red., fot. z arch. UM MM

Nowe alejki w parku
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24 września w Urzędzie Miasta zorga-
nizowano otwarte spotkanie konsulta-
cyjne dotyczące Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
realizowanego dla obszaru o łącznej 
powierzchni 117 ha w granicach okre-
ślonych na załączniku graficznym do 
uchwały Nr X.113.2015 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 26 paździer-
nika 2015r. (rejon cmentarza).

Dziękujemy za udział w spotkaniu 
mieszkańcom, inwestorom oraz wice-
przewodniczącej Rady Miasta Barbarze 
Redzie i radnemu Danielowi Skarżyń-
skiemu.

Konsultacje społeczne MPZP

Spotkanie miało na celu zaprezen-
towanie koncepcji planu miejscowego 
oraz zaprezentowanie dwóch narzędzi, 
za pośrednictwem których w terminie do 
31.10.2020 r. można składać ewentual-
ne wnioski/uwagi do zaproponowanych 
rozwiązań.

Są to konsultacje dodatkowe, wy-
kraczające poza obowiązki ustawowe,  
a mają na celu zaangażowanie miesz-
kańców/inwestorów w proces planowa-
nia na terenie naszego miasta.

Jednocześnie informujemy, że kon-
sultacje realizowane są przy wsparciu 
środków zewnętrznych. Miasto pozy-
skało grant na realizację pogłębionych 

konsultacji społecznych ze środków Unii 
Europejskiej w ramach projektu „Rozwi-
nięcie zasobów ludzkich i rzeczowych 
do prowadzenia procesu pogłębionych 
konsultacji i monitoringu społecznego 
w obszarze zagospodarowania i pla-
nowania przestrzennego w 20 gminach  
z terenu całej Polski”.
http://www.minskmazowiecki.geopor-
talgminy.pl/
http://cyfrowademokracja.pl/konsulta-
cje-spoleczne/konsultacje-miejscoweg
o-planu-zagospodarowania-przestrzen
nego-w-minsku-mazowieckim

red., fot. z arch. UM MM

Zakończenie prac na ul. Sikorskiego

Naprawa okresowa (in. naprawa rewi-
zyjna) to wykonanie prac obejmujących 
przegląd podzespołów i zespołów połą-
czony z częściowym ich demontażem 
z pojazdu trakcyjnego oraz naprawą 
lub wymianą elementów zużytych bądź 
uszkodzonych. Dla Kolei Mazowieckich 
wykona je ZNTK „Mińsk Mazowiecki” 
S.A.

Wykonanie napraw w poziomie 
utrzymania P4 odbywa się po przebyciu 
przez pojazd 500 tys. km lub co 5 lat.  
W przypadku ezt EN57 AL Kolei Ma-
zowieckich jest to pierwsza tego typu 
naprawa po naprawie P5. W sumie na 
naprawy w poziomie utrzymania P4 po-
jechało 39 ezt EN57 AL. Umowa z ZNTK 
„Mińsk Mazowiecki” S.A. opiewa na 

kwotę ponad 62 mln zł netto. Zgodnie  
z jej zapisami  wykonawca zrealizuje na-
prawy do końca 2021 r.

- W ostatnim czasie o parku tabo-
rowym Kolei Mazowieckich mówi się 
przede wszystkim w kontekście no-
wych pojazdów FLIRT. Jednak nasza 
troska o flotę dotyczy także właściwe-
go utrzymania starszych pojazdów,  
w tym m.in. ezt EN57 AL. Naprawy 
w poziomie utrzymania P4 dotyczą 
przede wszystkim wymiany wszyst-
kich tych elementów, które w wyniku 
eksploatacji uległy zniszczeniu oraz 
zużyciu. Służą więc przede wszystkim 
zapewnieniu właściwego poziomu bez-
pieczeństwa podczas jazdy – tłumaczy 
prezes Czesław Sulima.

Ze strony Kolei Mazowieckich umo-
wę podpisali: Robert Stępień, prezes 
zarządu, oraz Czesław Sulima, członek 
zarządu, dyrektor eksploatacyjny, ze 
strony wykonawcy: Krzysztof Adamski, 
prezes zarządu, dyrektor generalny, oraz 
Jacek Bilski, członek zarządu, dyrektor 
produkcji.

mat. i fot. Koleje Mazowieckie

Zakończono prace związane  z  reali-
zacją zadania „Budowa kanalizacji wód 
opadowych w ul.  Gen.  Władysława Si-
korskiego”. 

Umowę na tę inwestycję podpisano 
10 marca br. Wykonawcą zadania była 
firma Roboty Drogowe i Brukarskie Miro-
sław Krysiuk. Dokumentację projektową 
opracowało Biuro Usług Inżynierskich 
Bartłomiej Małetka. Nadzór inwestorski 
w branży drogowej sprawował Arkadiusz 

Bogucki, w branży sanitarnej Jerzy Nie-
ścioruk.

W ramach inwestycji  wykonano:
-   jezdnię o szerokości 5 m o na-

wierzchni z betonu asfaltowego (na odcin-
ku od ul. Leśnej do ul. Krasickiego) oraz 
z betonowej kostki brukowej (na odcinku 
od ul. Krasickiego w kierunku północnym),

-  obustronne chodniki, zjazdy i place 
do zawracania z betonowej kostki bruko-
wej,

- likwidację rowu przydrożnego wraz 
z przepustami,

- nowy przepust pod drogą,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- drenaż  odsączający korpus drogi,  
- nowe oznakowanie poziome i pio-

nowe.
Koszt  zadania to ok. 1,8 mln zł,  

w tym wartość kanalizacji deszczowej  
598 562,01 zł.

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

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.

Umowa dla ZNTK
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Rok 1920 był rokiem wyjątkowym w tak 
krótkiej wówczas, bo zaledwie czteroletniej 
historii szkoły. Trwała wojna polsko-bol-
szewicka. Dyrektor szkoły Ignacy Rowicki 
poszedł na wojnę z bolszewikami na czele 
młodzieży dwóch najstarszych roczników 
gimnazjum. 

Młodzież bardzo licznie odpowiedziała na 
apel generała Józefa Hallera i zgłosiła się 
do ochotniczej amii. Zostali zmobilizowani 
w 201. Ochotniczym Pułku Piechoty, który 
miał wielkie zasługi na polu bitwy. Z wojny 
nie powróciło dwóch uczniów z najstarsze-
go (przedmaturalnego) rocznika i nauczy-
cielka szkoły żeńskiej. Jedni na ołtarzu Oj-
czyzny złożyli ofiarę krwi, bo zostali ranni, 
a dwóch uczniów złożyło ofiarę najwyższą, 
ofiarę swojego młodego życia. To im dedy-
kowany był pomnik przed szkołą odsłonięty 
i poświęcony 26 czerwca 1938 r. podczas  
I Zjazdu Koleżeńskiego przez księdza pre-
fekta Józefa Dziąga. Źródła podają, iż tylko 
ksiądz prefekt Józef Dziąg znał imiona i na-
zwiska tych uczniów, a po raz ostatni wy-
brzmiały one podczas uroczystości poświę-
cenia pomnika. Pomnik przetrwał okupację 
niemiecką, stacjonowanie wojsk rosyjskich 
na terenie szkoły, ale nie przetrwał Polski 
Ludowej, został zdemontowany. We wrze-
śniu 1991 r. podczas VI Zjazdu Absolwentów  
i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogól-

nokształcącego w Mińsku Mazowieckim 
odsłonięto i poświęcono obelisk upamiętnia-
jący poległych uczniów. Na pomniku umiesz-
czona jest inskrypcja „Uczniom poległym za 
wolność Naszej Ojczyzny w sierpniu 1920 r.”
Zbliżała się setna rocznica Bitwy Warszaw-
skiej. Beata Duszczyk i  Zofia Wróblew-
ska postanowiły przywrócić pamięć o tych 
młodych ludziach, którzy polegli w wojnie  
z bolszewikami w sierpniu 1920 roku. W roku 
szkolnym 2019/2020 realizowano w szko-
le projekt edukacyjny z 15-osobową grupą 
młodzieży zatytułowany „Rok 1920 na Ziemi 
Mińskiej”. W bieżącym roku szkolnym pro-
jekt jest kontynuowany.
Dotychczasowe efekty wspólnej pracy to:
- pierwotna inskrypcja na pomniku,
- informacja o tym, że na pomniku był wyryty 
orzeł piastowski,
- ustalenie imienia, nazwiska i miejsca śmier-
ci jednego z dwóch poległych uczniów,
- ustalenie ochotniczego oddziału, w którym 
była zmobilizowana młodzież ze szkoły,
- ustalenie imienia i nazwiska nauczycielki 
języka polskiego z Siedmioklasowej Pensji 
Żeńskiej Marii Grochowskiej,
- ustalenie przebiegu uroczystości  
z 26 czerwca 1938 roku z odsłonięcia  
i poświęcenia pomnika,
 - dotarcie do materiałów opublikowanych  
w różnych źródłach na temat historii pomni-
ka przed szkołą.

14 sierpnia 2020 r. przed pomnikiem 
„Uczniom poległym za wolność Naszej  
Ojczyzny w sierpniu 1920 r.” odbyły się  
w obecności pocztu sztandarowego i grupy 
nauczycieli uroczystości upamiętniające bo-
haterów wojny polsko–bolszewickiej. Joanna 
Papińska, dyrektor Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Miń-
sku Mazowieckim, Beata Chromińska i Kata-
rzyna Rosochacka złożyły wieniec i zapaliły 
znicze. Zofia Wróblewska zapoznała zgro-
madzonych z efektami projektu „Rok 1920 
na Ziemi Mińskiej” oraz przedstawiła piękną 
i wzruszającą historię pomnika przed szkołą. 
Szczegółowe informacje o projekcie znajdują 
się na stronie internetowej szkoły.

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowiec-
kim doceniło wkład nauczycieli i młodzie-
ży szkoły w przywracanie pamięci uczniów  
i nauczycielki poległych w wojnie polsko-bol-
szewickiej 1920 roku i uhonorowało placów-
kę medalem.

9 września 2020 r. dyrektor Joanna Papiń-
ska odebrała pamiątkowy medal podczas 
uroczystości, która miała miejsce na XL Kon-
wencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Miń-
skiego.

oprac. na podst. mat. Z. Wróblewskiej

Medal 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej dla Liceum Ogólnokształcącego 
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

Na początku września w Mińsku Ma-
zowieckim odbyły się warsztaty z sa-
moobrony dla kobiet. Uczestniczki po-
znały na nim, jak za pomocą kolorów 
określić naszą świadomość sytuacyj-
ną, jak przewidzieć niebezpieczeństwo 
i jak do niego nie dopuścić. Panie do-
wiedziały się też, kiedy warto wzywać 
pomoc, a kiedy od tego odstąpić oraz 
jak wybrać bezpieczną drogę do domu.

Po dawce wiedzy teoretycznej przeszli-
śmy do praktyki. CombatKickboxing, 
Krav Maga oraz Combat 56 to techniki 
systemów walki i obrony, które królowa-
ły podczas zajęć. Nauka przyjmowania 
postawy obronnej, negocjacje kryzyso-
we, obrona przed obchwytami i nagłymi 

atakami, walka i obrona przed nożem, 
przeciwdziałanie szantażowi bronią pal-
ną, wykorzystanie do obrony przedmio-
tów dnia codziennego to część zadań, 
jakie czekały na panie uczestniczące  
w warsztatach.

Całość przedsięwzięcia objęta zosta-
ła honorowym patronatem Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki, a przeprowa-
dzona była przez żołnierzy Wojskowego 
Klubu Sportów Walki GARDA mieszczą-
cego się przy mińskim Oddziale Specjal-
nym Żandarmerii Wojskowej.
Organizatorzy kierują podziękowania za 
wsparcie przy organizacji warsztatów do 
Fit&Joy, Firmie LAVRO, NATOmilitaria, 
DIETOstrefa.

Kamil Panek - licencjonowany instruktor 
PZKB, międzynarodowe uprawnienia 
instruktora Krav Maga Combat System, 
przedstawiciel na Polskę Krav Maga  
Pistol School

WKSW "Garda", fot. z arch. klubu

Podsumowanie warsztatów z samoobrony

Zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy, 
edukatorów ze szkół i placówek oświa-
towych z powiatu mińskiego do wzięcia 
udziału w konkursie „Mińsk Mazowiec-
ki – moje miasto”, który organizowany 
jest jako jedno z wydarzeń uświetniają-
cych 600-lecie nadania praw miejskich 
Mińskowi Mazowieckiemu.

Regulamin na stronie:
www.minsk-maz.pl 
w zakładce aktualności.

Konkurs „Mińsk Mazowiecki – moje miasto”
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Niezwykłym uhonorowaniem zakoń-
czyły się obchody roku jubileuszowe-
go 25-lecia Salezjańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. ks. Augusta 
Czartoryskiego w Mińsku Mazowiec-
kim. Wspólnota szkolna została na-
grodzona medalem pamiątkowym 
„Pro Masovia” za zasługi na rzecz kul-
turalnego rozwoju Mazowsza. Nadanie 
odznaczenia odbyło się na terenie pla-
cówki 28 września.

Uroczystość uświetnili m.in. marszałek 
województwa mazowieckiego Adam 
Struzik, starosta powiatu mińskiego An-
toni Jan Tarczyński oraz wicestarosta 
powiatu mińskiego Witold Kikolski, któ-
rzy oficjalnie przekazali odznaczenie na 
ręce przewodniczącego społeczności 
salezjańskiej w Mińsku Mazowieckim 
księdza dyrektora Ryszarda Woźniaka.

W czasie wydarzenia goście mieli oka-
zję zapoznać się z historią placów-
ki. Uczniowie Salezjańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego przygotowali pod 
okiem opiekunów, Jakuba Maguzy  
i Diany Gajc-Piątkowskiej, program ar-
tystyczny, na który składały się: mini-
recital szkolnego zespołu muzycznego 
Kreska, monodram poetycki, będący 
kolażem wierszy Tadeusza Różewicza, 
w interpretacji Klaudii Karpińskiej oraz 
impresja taneczno-muzyczna w wy-
konaniu aktorów grupy teatralnej Do 
Trzech Razy Sztuka.

Medal „Pro Masovia” jest odznacze-
niem nadawanym osobom fizycznym, 
instytucjom, jednostkom samorządu 
terytorialnego oraz organizacjom po-
zarządowym, które swoją działalnością 
wydatnie przyczyniły się do rozwoju 
Mazowsza. Odznaczenie nadawane jest 
przez zarząd województwa mazowiec-
kiego od 2006 roku. 

Artur Milewski, fot. z arch. szkół salezjańskich

„Pro Masovia” dla salezjanów

8 września burmistrz Marcin Jakubow-
ski oraz kierownik Wydziału Promo-
cji, Kultury i Sportu Katarzyna Łaziuk 
złożyli wizytę dyrekcji i pracownikom 
Studium Języków Obcych w Mińsku 
Mazowieckim.

Z radością przyjęliśmy wiadomość, 
że Studium Języków Obcych w Mińsku 
Mazowieckim wchodzi w 30. rok swojej 
działalności. To piękny Jubileusz, który 
jest dumą zarówno dla dyrekcji i pracow-
ników, jak i dla całego miasta. Dorobek 

edukacyjny szkoły widać na każdym kro-
ku, m.in. w nagrodach i wyróżnieniach, 
jakie zdobywała. Są to chociażby na-
groda Powiatu Mińskiego „Laura 2006”, 
Miński Darczyńca Roku 2004 oraz wiele 
innych zaszczytnych tytułów. Mińska 
młodzież ma szansę wzbogacać zdolno-
ści językowe poza podstawowym progra-
mem nauczania lub edukować się w ję-
zykach innych niż oferowane w szkołach 
powszechnych, zdobywa wysokie noty 
na konkursach i w olimpiadach z języków 
obcych. Przyjazna atmosfera nauki oraz 

Jubileusz 30-lecia Studium Języków Obcych
mecenat wielu lokalnych wydarzeń to 
znaki rozpoznawalne placówki. 

Z okazji Jubileuszu 30-lecia Studium 
Języków Obcych pragniemy pogratulować 
osiągnięć oraz wielu tysięcy słuchaczy, 
którzy mieli szczęście otrzymać certyfika-
ty dzięki nauce w Państwa szkole. Życzy-
my kolejnych lat owocnej pracy na rzecz 
społeczności lokalnej, niegasnącej energii  
i zapału w realizacji zamierzonych planów. 
Niech życzliwość otaczających Państwa 
ludzi towarzyszy Wam każdego dnia.

red., fot. z arch. UM MM

Po wakacyjnej przerwie Szkoła Podstawowa nr 5 wraca do działań związanych 
z realizacją projektu „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i in-
nowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020.

W ramach projektu uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dy-
daktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających z zakresu różnych przedmiotów, jak 
język angielski, informatyka czy matematyka. Uczniowie uczestniczyli też w zaję-
ciach o niecodziennej tematyce – robotyka, zagrożenia w cyberprzestrzeni, psycho-
edukacja, rozwijanie kreatywności.

Warsztaty prowadzone były w niewielkich grupach, co podniosło ich efektyw-
ność. Wniosły wiele ciekawych treści i przykłady praktycznych zastosowań. 

na podst. mat. SP nr 5

Torami nowej edukacji w SP nr 5

24 września w Szkole Podstawowej nr 5 gościł Jacek Pyżalski, doktor habilitowany nauk humani-
stycznych w zakresie pedagogiki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor 
licznych publikacji, trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań, badacz warunków pracy 
i kondycji psychicznej nauczycieli.  

Prof. Pyżalski przeprowadził  szkolenie metodyczne dla nauczycieli Piątki pt.„Jak skutecznie motywować uczniów do nauki  
i rozwiązywać problemy w szkole”. Wykładowca podjął się odpowiedzi na pytania nurtujące niemal wszystkich pedagogów.  
Teoretycznej analizie zagadnień towarzyszyły przykłady z wieloletnich doświadczeń pedagogicznych oraz pracy badawczej.

Szkolenie metodyczne dla nauczycieli 

m
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Koncertowe pożegnanie 
Dujera 
W kwietniu br. działalność zakończyła 
kawiarnia Dujer - miejsce, które przez 
wiele lat było ważnym punktem na mu-
zycznej mapie Mińska Mazowieckiego. 
To tam swoje pierwsze koncerty dawały 
lokalne zespoły. Do Dujera regularnie 
przyjeżdżały ciekawe alternatywne gru-
py z całej Polski. Lokal z ul. Kolejowej 
był dla wielu miejscem muzycznie for-
macyjnym i inspirującym do twórczego 
działania. Muzycznym hymnem tego 
miejsca stał się refren piosenki Maków 
i Chłopaków „Kariera od Dujera do Du-

jera” odnoszący się do faktu, że bar był 
jednym z nielicznych miejsc w okolicy, 
w którym mińskie zespoły mogły wystę-
pować.

19 września plenerowy koncert na 
tarasie MDK zagrały zespoły, które w 
ten sposób złożyły podziękowanie dla 
kultowego pubu.  Na scenie wystąpili 
Muzyka Końca Lata – najbardziej ro-
mantyczny zespół w powiecie mińskim, 
Maki i Chłopaki - big beatowy kwartet 
z mazowieckich Mrozów oraz Pies Ma-
zowiecki - muzyczne trio z Mińska Ma-
zowieckiego grające „brudną”, energe-
tyczną muzykę gitarową z nawiązaniami 
do polskiej alternatywy. 

Król Maciuś
Maciuś został królem, choć ma dopie-
ro kilka lat. Nie wie, co król może robić,  
a czego zabrania królewska etykieta. 
Jak rządzić królestwem, kiedy jesz-
cze nie umie się pisać, czytać i liczyć? 
Kto ma władać krajem? Ministrowie 
czy król? Maciuś zmienia prawo i sta-
je się Królem Maciusiem Pierwszym 
– Reformatorem i powołuje dziecięcy 
parlament. O znaczeniu dzieciństwa  
i odpowiedzialności opowiadał spektakl  
w wykonaniu Teatru Wariacja wysta-
wiony w MDK 4 października. 

Kultura w sieci
To już ostatnie propozycje MDK w ra-
mach programu dotacyjnego Narodo-
wego Centrum Kultury i Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Na fanpage MDK można obejrzeć 
koncert „Piosenki o miłości” w wykona-
niu Szymona Pejskiego - niezwykle uta-
lentowanego wokalisty, multiinstrumen-
talisty oraz autora tekstów. Po wielu 
występach na festiwalach oraz współ-
pracy przy ścieżkach dźwiękowych do 
filmów nadeszła chwila na w pełni solo-
wy album artysty. Płyta, której premiera 
odbyła się 11 września, jest kompilacją 
piosenek z pogranicza rocka i popu  
w bardzo nastrojowym subtelnym wy-
daniu, choć nie brakuje też utworów  
z pazurem.

Propozycją dla najmłodszych wi-
dzów jest spektakl na fortepian i ma-
rionetkę na podstawie baśni Hansa 

Christiana Andersena „Celineczka”. 
Utrzymana w baśniowej konwencji 
wzruszająca opowieść prostej kobiety 
i małej dziewczynki: dwóch bohaterek 
patrzących na świat różnymi oczyma. 
Dźwięki płynące z fortepianu w niepo-
jęty sposób łączą te dwie postaci. Ten 
artystyczny eksperyment ma na celu 
przybliżyć wciąż aktualną twórczość 
Andersena. Wydobywa z niej refleksję 
nad niejednoznacznością otaczające-
go nas świata, w którym przegląda się 
nasza rzeczywistość. Muzyka, taniec, 
śpiew, rytm, słowo i improwizacja,  
a przy tym mnóstwo postaci – boha-
terów baśni Andersena – to wszystko  
w jednym spektaklu. 

Wspaniałą rozrywkę zapewni mu-
zyczny spektakl o miłości, w dużej 
części komediowy, z piosenkami dwu-
dziestolecia międzywojennego „Retro 
miłość”.

MaturaToBzdura to program ko-
medii kontrowersyjnej, który daje do 
myślenia długo po tym, jak skończyłeś 
się śmiać. Zadając Polakom proste py-
tania, np.: W którym roku odbyła się bi-
twa pod Grunwaldem, czy Ziemia krąży 
wokół Słońca, z czego robi się rodzyn-
ki, twórcy kanału udowadniają bezsens 
matury, czyli uczenia się na pamięć, aby 
tylko zdać. 7 października na fanpage 
MDK odbyło się spotkanie na żywo  
z twórcami kanału.

Mazowieckie Muzyczne 
Spotkania bez Barier
To cykl koncertów organizowany przez 
Fundację Czas Sztuki dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury. Dwa 
z nich odbyły się w Miejskim Doku Kul-

tury. 26 września wystąpili: Katarzyna 
Wiwer - sopran, Joanna Solecka - kla-
wesyn i Tomasz Ślusarczyk - trąbka 
barokowa. W programie usłyszeliśmy 
piękne kompozycje barokowe takich 
kompozytorów, jak: G.F. Haendel,  
J. S. Bach, A. Scarlatti. Koncert 3 paź-
dziernika poświęcony był wyłącznie in-

strumentom smyczkowym: skrzypcom  
i wiolonczeli. Podczas koncertu wystą-
pili Roshko Brothers i The Time Trio.  
W programie znalazły się kompozycje: 
J. S. Bacha, R. Gliere’a, J. Halvorsena, 
A. Dvoraka i L. Boccheriniego.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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Narodowe Czytanie 
2020
Jak co roku Biblioteka włączyła się  
w akcję pod nazwą „Narodowe Czyta-
nie”, udowadniając, że wspólna lektu-
ra może być niezwykle przyjemna i in-
spirująca. 5 września na skwerze przy 
Placu Kilińskiego mińszczanie czytali 
„Balladynę” Juliusza Słowackiego. Tra-
dycyjnie imprezie patronował Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jaku-
bowski. W tym roku do osób czytają-
cych z nami dołączyli aktorzy z „Teatru 
po Godzinach”. Anna Obszarna specjal-

nie na tę okazję przygotowała scena-
riusz złożony z wybranych fragmentów 
dramatu. Dzięki temu mogliśmy wspól-
nie stworzyć niepowtarzalny spektakl. 
Na zakończenie dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej wręczyła wszystkim 
uczestnikom prezenty w postaci pięk-
nie wydanych egzemplarzy „Balladyny” 
opatrzonych pamiątkowym stemplem  
z datą i nazwą wydarzenia. 

Dziękujemy wszystkim mińszczanom, 
którzy zaszczycili nas swoim udzia-
łem, w szczególności przedstawicielom 
Urzędu Miasta, Miejskiej Rady Senio-
rów oraz uczniom, nauczycielom i bi-
bliotekarkom ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazo-
wieckim, którzy dołączyli do nas wraz  
z dyrektorem Grzegorzem Wyszogrodz-
kim. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku również spotkamy się na wspólne 
czytanie i będzie nas jeszcze więcej!

Nowa odsłona 
bookcrossingu
Od września przed budynkiem Biblio-
teki realizowana jest nowa odsłona 
bookcrossingu. Dwa działy Biblioteki 
- Oddział dla Dzieci i Wypożyczalnia 
dla dorosłych połączyły siły i wspólnie 
zorganizowały nietypową akcję promu-

jącą czytelnictwo. Przed wejściem do 
Biblioteki na instalacji umieszczone są 
książki, które czytelnicy mogą zabrać 
do domu. Egzemplarze są zabezpieczo-
ne foliowymi koszulkami, które pocho-
dzą z wtórnego obiegu, co wpisuje się 
w nasze ekologiczne działania i chroni 
zbiory przed deszczem. Zachęcamy do 
udziału w akcji! Każdy może wybrać coś 
dla siebie i podarować książce drugie 
życie. 

Szkolenie z kodowania 
- Minecraft
Biblioteka zaprosiła młodych programi-
stów i fanów gry Minecraft do wzięcia 
udziału w szkoleniu online. Zajęcia skła-
dały się z czterech spotkań po 60 minut, 
w godzinach popołudniowych. Kurs zo-
stał przygotowany z myślą o osobach, 
które miały już kontakt z grą Minecraft  
i chcą poszerzyć swoje umiejętności. 
Zaczynając od programowania sposo-
bem bloczkowym, uczestnicy poznali 
główne założenia kodowania i zapo-
znali się z edukacyjną wersją gry. Ko-
lejnymi krokami było programowanie w 
językach PYTHON oraz JAVASCRIPT. 
Szkolenie z kodowania Minecraft udo-
wodniło, że zdobywanie umiejętności to 
świetna zabawa.

Konkurs „Odjazdowy 
Bibliotekarz”
Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w któ-
rej bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy 
książek oraz rowerów wspólnie przejeż-
dżają przez miasto lub okolicę. W tym 
roku, z uwagi na sytuację epidemicz-
ną w kraju, realizacja wydarzenia była 
utrudniona, ale nie niemożliwa. W miej-
sce wspólnej wycieczki zaproponowa-
liśmy czytelnikom konkurs. Aby wziąć 
w nim udział, należało sfotografować 
swoje własne wakacyjne przejażdżki ro-
werem. 14 września Biblioteka ogłosiła 
wyniki. Laureatami konkursu zostały: 
Ewa Pszczółkowska, Iwona Krasuska  
i Małgorzata Chwesiuk. Serdecznie gra-
tulujemy!

Legimi i Funmedia – 
jesienna kontynuacja 
projektów
Biblioteka poprzez platformę Legimi 
umożliwia czytelnikowi dostęp do po-
nad 60 000 ebooków bez limitu. Mo-
żemy zasmakować czytania z ekranu  
i docenić tę nowoczesną 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. 
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!      

Dla wszystkich czytelników mamy rów-
nież drugą propozycję. Biblioteka we 
współpracy z firmą Funmedia przygo-
towała pakiet indywidualnych kursów 
języków obcych online. Zapraszamy do 
Czytelni, Oddziału dla Dzieci oraz Filii 
po odbiór kodów dostępu do aplikacji, 
za pomocą której będziesz cieszyć się 
multimedialną nauką.

tekst: Katarzyna Pskiet 
MBP Mińsk Mazowiecki

Nowości 
w zbiorach 
bibliotecznych
Niespodziewany wybuch pandemii  
i ogłoszenie przez Bibliotekę Narodo-
wą  zasad funkcjonowania bibliotek 
publicznych w tych warunkach spowo-
dowały ograniczenie zakupów nowości 

wydawniczych do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mińsku Mazowieckim.  
W tym okresie w bibliotece trwały prace 
związane z inwentaryzacją zbiorów, ich 
porządkowaniem, wprowadzaniem  do 
opracowania deskryptorów Biblioteki 
Narodowej. Stopniowe luzowanie zaka-
zów pozwoliło dopiero w drugiej poło-
wie maja na zamawianie nowych ksią-
żek, audiobooków i filmów. Wszystkie 
nowe nabytki, zanim zostaną opraco-
wane, muszą przejść trzydniową kwa-
rantannę. Dział Gromadzenia i Opraco-
wania Zbiorów sukcesywnie przekazuje 
nowe książki i inne dokumenty do Wy-
pożyczalni, Czytelni, Oddziału dla Dzie-

ci, „Aquarium” Działu Zbiorów Obco-
języcznych i Filii. Miejska Biblioteka 
Publiczna od  wielu lat uczestniczy  
w Narodowym Programie Rozwoju Czy-
telnictwa i pozyskuje dodatkowe środ-
ki finansowe na zakup nowych książek 
(drukowanych i audiobooków). W 2020 r. 
mińska książnica pozyskała 23 000 zł. 

Szczególnym zainteresowaniem wśród 
czytelników cieszą się powieści oby-
czajowe, historyczne, kryminalne  
i sensacyjne. Wszyscy czekają na nowe 
tytuły Remigiusza Mroza, Joanny Jax, 
Maxa Czornego, Agnieszki Krawczyk. 
Szczególnie satysfakcjonuje nas fakt, 
że wśród popularnych autorów znaleźli 
się mińszczanie: Paula Er, J. B. Grajda 
i Artur Pomierny. Bardzo popularne są 
także reportaże przedstawiające współ-
czesny świat, książki podróżnicze, pu-
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Hanna Babilońska to artystka zafascynowana pejzażem przyrodniczym, dzieląca życie między Mińskiem Mazowieckim  
a Hiszpanią. 

Na wystawie można obejrzeć obrazy z plenerów zagranicznych, jak i tych malowanych w Polsce. Zobaczymy również pa-
stele, których tematyką jest martwa natura. Podczas wernisażu 6 października wystąpił duet w składzie: Katarzyna Łuszczyk 
- wiolonczela i Bartłomiej Łuszczyk - klarnet.

Na wystawę muzeum zaprasza do 8 listopada do siedziby przy ul. Okrzei 16.

Biblioteka poleca:
Książki dla dorosłych:
-  Małgorzata Gutowska - Adam-
czyk : Osiedle Sielanka. T. 1, Nie-
znajoma. – Warszawa:  Prószyński 
Media, 2020
- Ałbena Grabowska: Uczniowie 
Hipokratesa. T. 1, Doktor Bogumił. – Warszawa: Marginesy, 2020  
- Guillaume Musso: Sekretne życie pisarzy. – Warszawa: Wydawnic-
two Albatros, 2020
- Ellena Ferrante: Zakłamane Zycie dorosłych. – Katowice: Wydawnic-
two Sonia Draga, 2020

Audiobooki: 
- Marek Niedźwiecki: Dyrdymarki. – Warszawa: Wielka Litera 2020
- Robin Cook : Geneza. – Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2020

Książki dla dzieci:
- Emocje. Niby nic, a jednak…  – Catherine Dolto, Colline Faure Poirée
- Miguela Gouvei: Kocyk. – Warszawa: Wydawnictwo Kropka, 2020
- Astrid Desbordes, Paulne Martin: Mój dom. – Warszawa: Wydawnic-
two Entliczek, 2020
- Małgorzata Ogonowska, Artur Rogoś: Co zrobić z tą górą śmieci.  
– Gdańsk: Wydawnictwo Adamada, Wydawnictwo Części Proste, 2020

Audiobooki:
-  Beata Ostrowicka: Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korcza-
ku. – [Piaseczno]: Storybox - Heraclon International, 2020
-  Grażyna Bąkiewicz: Ta potworna wojna. – [Piaseczno] : Storybox - 
Heraclon International, 2020
-  Jakub Skworz: Adaś Mickiewicz. Łobuz i mistrz. – [Piaseczno]; Sto-
rybox -  Heraclon International, 2020

Filmy:
-  Lighthouse; Filmostrada 
-  McMafia. Sezon 1; Best Film
-  Midsommar. W Biały dzień; Gutek Fillm
-  Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierw-
sza Tajemnica; Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
      
 

      KULTURA

blikacje popularnonaukowe i naukowe  
z różnych dziedzin wiedzy. 

Wszystkie materiały biblioteczne moż-
na dodatkowo zamówić telefonicznie 
lub mailowo po wcześniejszym spraw-
dzeniu dostępności wybranych książek  
i filmów w naszym katalogu online.

Wypożyczalnia – tel. (025) 740 51 67, 
wypozyczalnia@mbpmm.pl
Oddział dla Dzieci – tel. (025) 740 50 87, 
dzieci@mbpmm.pl
Czytelnia – tel. (025) 740 51 04, 
czytelnia@mbpmm.pl
Filia nr 2 - tel. (025) 758 94 45, 
filia2@mbpmm.pl

Anna Cudna, MBP w Mińsku Mazowieckim

     
   tekst: Anna 
Cudna
     
   MBP w Miń-
sku Mazowieckim

W Muzeum Ziemi Mińskiej trwa wystawa malarstwa 
„Pasje i twórczość Hanny Babilońskiej”

Muzeum Ziemi Mińskiej wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Polskiego Pat-
chworku przygotowuje wystawę pt. 
„Raz na ludowo”, która zostanie 
otwarta już w listopadzie.

Zapraszamy do śledzenia informa-
cji na stronie: 

www.mzm-minskmaz.pl 

MZM. fot. z arch. MZM

WYSTAWA 
PATCHWORKU
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Niezwykłym widowiskiem zakończy-
ła się trwająca od 9 lipca w Dziale  
7. Pułku Ułanów Lubelskich MZM 
wystawa czasowa „Szable Imienne  
II Rzeczpospolitej”. 

Obejmowała ona  25 unikatowych 
grawerowanych szabel oficerskich.  
3 października, w ramach finisażu, mu-
zeum zorganizowało pokazy kaskader-

skie, dzięki którym widzowie mogli zo-
baczyć podobne szable w akcji. Jako 
pierwsi wystąpili członkowie Stowarzy-
szenia Polska Sztuka Krzyżowa, którzy 
wyjaśnili tajniki konstrukcji szabli oraz 
zaprezentowali podstawowe techniki 
ataku i obrony w tradycyjnej polskiej 
szermierce. Następnie swe umiejętno-
ści we władaniu lancą i szablą konno, 

m.in. cięcia z góry, z dołu, oraz młyńce 
i zbieranie kółek pokazali kaskaderzy  
z grupy StuntBros. Swój występ zakoń-
czyli tzw. dżygitówką, czyli ćwiczeniami 
gimnastycznymi podczas jazdy konno. 
Całość odbyła się przy niesamowitej 
grze świateł oraz w rytmie przedwojen-
nych pieśni wojskowych.

MZM, fot. Krzysztof Rokicki

Trójbój Rakietkowy
W niedzielę, 11 października, odbył się 
Trójbój Rakietkowy polegający na jed-
noczesnej rywalizacji w trzech konku-
rencjach, których głównym atrybutem 
jest rakieta lub rakietka (badminton, te-
nis stołowy oraz tenis ziemny). Zwycięz-
cę pojedynku wyłania suma punktów 
zdobytych w trzech dyscyplinach.

W zawodach wystartowało 9 za-
wodników, których w pierwszej fazie 
podzielono na dwie grupy eliminacyj-
ne. Po rozgrywkach systemem „każ-
dy z każdym” po dwóch najlepszych  
z obu grup utworzyło pary półfinałowe. 
W pierwszej z nich Augustyn Budek po-
konał Ireneusza  Wróblewskiego 36-26, 
a w drugiej Wojciech Piątek zwyciężył 
Mariusza Gwardiaka 36-27. Finał tur-
nieju okazał się niezwykle emocjonu-
jący. W pierwszym starciu Piątek roz-
gromił Budka w badmintonie 15-1, ale 
w tenisie stołowym role się odwróciły: 
Augustyn wygrał 15-2. O zwycięstwie  
w zawodach miał zadecydować mecz 
tenisa ziemnego. Z początku lekką prze-
wagę osiągnął Budek, ale Piątek wyrów-
nał stan pojedynku na 14-14, a ponieważ 
gra toczyła się do 15 punktów, decydo-

wał ostatni. Piątkowi wyszedł mocny 
serwis, którego Augustyn nie skontrolo-
wał i triumfatorem imprezy został Woj-
ciech Piątek, wygrywając finał 32-30.

Trecie miejsce zajął Ireneusz Wró-
blewski, pokonując Gwardiaka 37-33. 
Trudno mówić tu o niespodziankach, 
ponieważ pierwsza trójka już nieraz wy-
grywała lub plasowała się w czołówce 
trójboju. Na zakończenie organizatorzy  

wręczyli puchar zwycięzcy i upominki 
pierwszej „ trójce” turnieju.

Trójbój rakietkowy kończy sezon te-
nisowy na kortach przy ul. Wyszyńskie-
go. Obecnie zmagania sportowe MOSiR 
przenosi do hal gimnastycznych zaprzy-
jaźnionych szkół, aby doskonalić swoje 
umiejętności w tenisie stołowym oraz 
badmintonie.

MOSiR, fot. z arch MOSiR

SPORT

11 października br. w Warszawie odbył się XVI Ogólnopolski Białołęcki Turniej Judo "Memoriał Grzegorza Malika 2020". 

Zawodnik mińskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo KONTRA Piotr Marczak zajął na nim trzecie miejsce w kate-
gorii wiekowej U14 (kat. wagowa do 50 kg). Gratulujemy!

fot. UKS Judo Kontra

Brąz dla Piotra Marczaka

Pokazy kaskaderskie na finisaż
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W tym roku w związku z ograniczeniami 
spowodowanymi epidemią, a także z po-
wodu procedur związanych z przekształ-
ceniem  ośrodka w spółkę, aktywności 
było mniej, a sam nabór rozpoczął się 
dość późno. Zajęcia, jakie zapropono-
wano tegorocznym uczestnikom Wakacji  
z MOSiR, to pływanie, tenis ziemny, dzień 
z MOSiR, wakacyjny survival oraz turniej 
siatkówki plażowej. Na koniec wakacji 
zorganizowany został piknik sportowo–
rekreacyjny pod nazwą „Koniec lata to 
nie koniec świata”. 

W ramach zajęć na basenie utwo-
rzone zostały 4 grupy w różnym wieku.  
W dniach 3-14.08 zajęcia grupowe po-
prowadził instruktor Tomasz Radomiński. 
Przez 2 tygodnie od godz. 9.30 do godz. 
12.00 podstaw nauki pływania uczyły się 
dzieci w wieku 6 lat. W 2 grupach tre-
ningowych udział brało 24 uczestników. 
Kolejne zajęcia z pływania odbywały się 
w dniach 17-28.08. W tym okresie pro-
wadzone były zajęcia dla dzieci w wieku 

7-9 lat oraz 10-12 lat. Treningi prowa-
dzili instruktorzy Marcin Sadoch i Alicja 
Misiołek. Łącznie w tym okresie naukę 
pobierało 30 uczestników. Na koniec 
wszystkich zajęć z pływania uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe certyfikaty oraz 
upominki. Kolejną aktywnością zapropo-
nowaną przez nasz ośrodek były zajęcia 
z tenisa ziemnego. Treningi odbywały się 
w dniach 24-28.08, a podczas nich utwo-
rzone zostały 2 grupy zawodników. Na 
zajęcia od godz. 12.30 uczęszczały dzieci 
w wieku 7-9 lat, natomiast o godz. 13.30 
w wieku 10-12 lat. Łącznie w obu grupach 
udział wzięło 16 młodych adeptów tenisa 
ziemnego.  W ostatnim dniu zajęć odbył 
się mini turniej tenisowy podsumowujący 
cały tydzień spotkań. W ramach podzię-
kowań za udział w aktywności uczestnicy 
dostali pamiątkowe upominki. W ostat-
nim tygodniu sierpnia odbyły się również 
Dzień z MOSiR oraz Wakacyjny Survival. 
Pierwsza wymieniona forma zajęć zorga-
nizowana była 24.08. Dzień zaplanowany 
został w godzinach 9.00–15.00 i składał 
się z następujących aktywności i atrakcji: 
warsztaty taneczne, warsztaty pieczenia 
pizzy, pływanie łódkami oraz zajęcia ba-
senowe.  W Dniu z MOSiR uczestniczyło 
20 dzieci w wieku 7-9 lat. Dziećmi opie-
kowali się pracownicy i instruktorzy na 
co dzień pracujący w spółce.  28 sierpnia 
odbył się kolejny już wakacyjny survival. 
To sprawdzona forma aktywności, która 
gościła w ofercie ośrodka w latach po-
przednich. Zajęcia skierowane były do 
dzieci i młodzieży w wieku 10-14 lat, a na 
wyjazd do Bazy Survivalovej Przygody, 
gdzie odbywały się zajęcia, zgłosiło się 
21 śmiałków. Wydarzenie zaplanowano 
w godzinach 9.00–15.00. Uczestnicy po-
znali tam podstawy przetrwania w trud-
nym terenie, nauczyli się podstaw pierw-
szej pomocy, a mieli również okazję do 
sprawdzenia się na profesjonalnym torze 
przeszkód. Nie lada atrakcją był też paint-
ball. Tradycyjnie już survival zakończył się 
ogniskiem z kiełbaskami. 

W ostatni sierpniowy weekend zo-
stał zorganizowany Wakacyjny Turniej 
Siatkówki Plażowej. W sobotę rozegrana 
została kategoria kobiet, w której uczest-

niczyło 8 drużyn. Tyle samo chętnych ze-
społów wystąpiło w turnieju niedzielnym 
w kategorii mężczyzn. Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni medalami, pucharami oraz 
upominkami. W całej akcji uczestniczyło 
ponad 150 osób. Przedsięwzięcia MOSiR 
miały charakter sportowo-rekreacyjny. 
Zajęcia prowadzone były przez wykwa-
lifikowanych instruktorów posiadających 
niezbędne uprawnienia, doświadczenie 
i wiedzę w tematyce szeroko pojętego 
bezpieczeństwa na tego typu akcjach. In-
struktorzy i opiekunowie w pełni kontro-
lowali poczynania wypoczywających na 
zajęciach dzieci i dorosłych. 

 W niedzielę, 30 sierpnia, na bo-
iskach wielofunkcyjnych na obiekcie przy  
ul. Wyszyńskiego 56 zorganizowano 
piknik sportowo–rekreacyjny pod ha-
słem „Koniec lata to nie koniec świata”. 
Piknik trwał od godz. 12.00 do 19.00,  
a w związku z ograniczeniami jednocze-
śnie mogło na nim przebywać 200 osób. 
Dla uczestników dostępne były nieod-
płatne atrakcje, takie jak: dmuchańce, 
eurobungee, wielki tor wipeout, mecha-
niczne koniki, ścianka wspinaczkowa 
oraz mnóstwo zabaw i konkursów. Dla 
wszystkich rodzin w ramach Miejskiego 
Dnia Rodziny zorganizowane były konku-
rencje sportowo-rekreacyjne z przymru-
żeniem oka. Każda rodzina, która zgłosiła 
chęć udziału, po wypełnieniu krótkiego 
oświadczenia otrzymywała obiegową 

Sprawozdanie z akcji 
Wakacje z MOSiR 2020
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o. w sierp-
niu przeprowadził akcję Wakacje z MOSIR, która była skierowana do dzieci i mło-
dzieży z terenu miasta i okolic. Nabór na aktywności był dostępny dla wszystkich 
zainteresowanych, a zgłoszenia były przyjmowane telefonicznie. Tak jak w latach 
poprzednich o zakwalifikowaniu do grupy decydowała kolejność zgłoszeń.

kartę konkurencji. Po wykonaniu 8 testów 
sprawnościowych rodzina otrzymywa-
ła nagrodę gwarantowaną. Dodatkowo 
każdy los brał udział w losowaniu nagród 
głównych pod koniec imprezy. Na pikniku 
można było podziwiać występy cyrkow-
ców, iluzjonistów, szczudlarzy, żongle-
rów czy baloniarzy. Każdy chętny mógł 
również wykonać własnoręcznie magnes, 
breloczek, ekotorbę, a także pograć na 
cymbergaju lub wziąć udział w konkursie 
plastycznym. W międzyczasie podczas 
trwania wydarzenia na głównej scenie or-
ganizowane były konkurencje dla dzieci  
i dorosłych. Za oprawę muzyczną pod-
czas imprezy odpowiedzialni byli pro-
fesjonalni didżeje, którym przygrywał 
saksofonista A.Rec Sax. Wydarzenie 
zorganizowano w reżimie sanitarnym. 
Podczas pikniku wszyscy uczestnicy 

musieli posiadać maseczki, a przed wej-
ściem na obiekt obowiązywała dezynfek-
cja dłoni. Przed skorzystaniem z atrakcji 
każdy chętny również musiał skorzystać 
z obowiązkowej dezynfekcji dłoni. Nad 
całością bezpieczeństwa czuwali ochro-
niarze. Mimo obostrzeń, imprezę można 
uznać za udaną, o czym świadczą pozy-
tywne reakcje uczestników.

Podczas wakacji Aquapark Miejski 
odwiedziło 23 877 osób. Z „biletu wa-
kacyjnego” w cenie 4 zł obowiązującego 
od poniedziałku do piątku dzieci i mło-
dzież do 25. roku życia skorzystało 5 548 
osób. W stosunku do 2019, oczywiście  
w związku z pandemią, został zanoto-
wany spadek odwiedzających Aquapark  
i korzystających z biletu wakacyjnego.

MOSiR, fot. z arch MOSiR
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10 października w hali sportowej  
SP nr 1 rozegrano XI Turniej NO GI Fight 
Grappler Cup. Odbywające się w reżi-
mie sanitarnym zawody NO GI zgroma-
dziły w hali sportowej 250 uczestników   
z całej Polski. 

Goszczono w sumie prawie 50 klu-
bów, m.in. z : Ełku, Łodzi, Białegostoku, 
Olsztyna, Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, 
Ostrowa Wielkopolskiego, Warszawy, 
Radomia, Kobyłki, Włocławka, Stalowej 
Woli, Siedlec, Otwocka, Suwałk, Dębli-
na, Wałbrzycha, Giżycka.   

II miejsce na podium dla mińskiego Grapplera

Ostatnia wrześniowa sobota okaza-
ła się szczęśliwa dla podopiecznego 
trenera Marcina Frankiewicza z Klu-
bu Walki Grappler/MKS MMA Team.  

Damian Wieczorek wystartował  
w X Pucharze Polski NO GI Jiu Jitsu, 
który odbył się w Luboniu koło Pozna-
nia. To jedne z obowiązkowych zawo-
dów w kalendarzu Jiu Jitsu, w których 
zawsze biorą udział mińscy grapplerzy. 

W kategorii Młodzicy Junior Młod-
szy do  44 kg mińszczanin po stoczeniu 
3 walk wywalczył brązowy medal. Ser-
decznie gratulujemy!

mat. KW Grappler

Brązowy krążek w Jiu Jitsu dla mińszczanina

Zwycięstwa 26 przedstawicieli miń-
skiego Grapplera zapewniło klubowi 
miejsce na podium i zajęcia II miejsca. 
Poniżej klasyfikacja medalowa z udzia-
łem zawodników klubu:

Złoto: Zdzisław Raubo, Jarosław Bo-
decki, Andrzej Frankiewicz, Maksymilian 
Krusiewicz, Ivan Novyk, 
Srebro: Agata Lipska, Dawid Wicik, Bo-
rys Mroczek, Wojtek Krupa, Wojtek Wo-
cial, Dominik Wocial, Antoni Rosa

Brąz: Stanisław Lech, Marcin Frankie-
wicz, Marcin Frankiewicz, Aleksander 
Kozłowski, Bartek Pyrka, Aleksander 
Wąsowski, Jakub Raubo.

mat. KW Grappler

• Uchwała Nr XXII.213.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2020 r.    
w sprawie uchwalenia „Strategii elektromobilności dla Miasta Mińsk Mazowiecki”, 

• Uchwała Nr XXII.214.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 
2028, 

• Uchwała Nr XXII.215.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zawar-
cia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Mińsk Mazowiecki  
przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki, 

• Uchwała Nr XXII.216.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2020 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta, 

• Uchwała Nr XXII.217.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2020 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta, 

• Uchwała Nr XXII.218.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2020 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, 

• Uchwała Nr XXII.219.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2020 r.  w sprawie zmian  
w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2020, 

• Uchwała Nr XXII.220.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2030.

• Uchwała Nr XXIII.221.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przeka-
zania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Uchwały podjęte na sesjach 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
28 września i 12 października 2020

Z PRAC RADY MIASTA

URZĄD INFORMUJE

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 małżeń-
skim. 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 przed-
stawiane 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 1970 roku lub wcześniej i nie otrzymały Medalu 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, mogą zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim do końca 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  
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Firma MPK Pure Home zajmująca się 
odbiorem, transportem i utylizacją od-
padów udostępniła mieszkańcom mia-
sta Mińsk Mazowiecki własną mobilną 
aplikację MPK Pure Home Moje Odpa-
dy. Zadaniem aplikacji jest podpowia-
danie mieszkańcom, co i kiedy mogą 
zrobić ze swoimi odpadami.

Podstawowa funkcja to zarządza-
nie harmonogramem odbioru śmieci. 
Na dzień przed odbiorem danej frakcji 
mieszkańcy otrzymują za pośrednic-
twem aplikacji komunikat z przypo-
mnieniem. Aplikacja ułatwia również 
zamawianie specjalnych kontenerów 

Kłopoty ze śmieciami? Pomoże aplikacja MPK 
Mobilna aplikacja od MPK Pure Home w Mińsku Mazowieckim

budowlanych (KP-7) przeznaczonych na 
większą partię niestandardowych odpa-
dów, np. poremontowych.

Aplikacja podaje również aktualne 
informacje o miejscu, w którym miasto 
prowadzi PSZOK tj. Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz ja-
kie odpady można do PSZOK oddać.

Jak to działa?
Aplikację można pobrać nieodpłatnie 
z Google Play. Po jej zainstalowaniu 
mieszkańcy otrzymują dostęp do nastę-
pujących funkcji:
- dostęp do harmonogramu wywozu od-
padów online
- opcja powiadomienia o typie odpadów, 
które będą odbierane następnego dnia
- możliwość automatycznego przesła-
nia fotografii nielegalnego składowiska 
śmieci pod e-adres uprawnionych pra-
cowników
- łatwe zamówienie kontenera budowla-
nego KP-7
- uzyskanie informacji, jak segregować 
odpady
- zapoznanie się z ciekawostkami dot. 
odpadów

Zajęcia socjoterapeutyczne to jedna  
z form oddziaływań profilaktycznych sta-
wiających sobie za cel przekazywanie 
oraz pogłębianie wiedzy na temat pro-
blemów związanych z uzależnieniami, 
kształtowanie prozdrowotnych nawyków, 
zdobywanie umiejętności usprawniają-
cych społeczne funkcjonowanie, a także 
tworzenia warunków do wycofywania się 
z ewentualnych zachowań ryzykownych. 

Fundacja wspierania dzieci i  młodzieży

  PORT

Od wielu lat w naszym mieście dzia-
łania w tym zakresie prowadzi Fundacja 
Wspierania Młodzieży Port. Działalność 
Fundacji wspierana jest przez Miasto  
w ramach realizacji Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk 
Mazowiecki.

W Punkcie Rozwoju Port, miesz-
czącym się przy ul. Małej 6, doświad-
czona kadra pomaga młodym ludziom 
nabywać umiejętności budowania rela-
cji z rówieśnikami i dorosłymi oparte na 
szczerości, zaufaniu, szacunku i poczu-
cie bezpieczeństwa. Port to też miej-
sce, w którym nastolatki mogą rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania, a także 
zarażać nimi innych. W Porcie można 
skorzystać z siłowni, zagrać w bilard lub 
ping-ponga, skorzystać z pracowni ku-
linarnej, fotograficznej i komputerowej. 

Chętne osoby mogą uzyskać po-
moc w nauce. Codziennie organizowa-
ne są różnego rodzaju aktywności, np. 
wspólne przygotowywanie posiłków 
czy spotkania społeczności. Chętnych 
zapraszamy do udziału w zajęciach.

Opracowanie: Mińskie Centrum Profilaktyki 

URZĄD INFORMUJE URZĄD INFORMUJE

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: biuro@purehome.pl

W ramach projektu HUMAN SMART 
CITY od 1 września do 22 paździer-
nika br. zorganizowano warsztaty 
konsultacyjne służące wypracowa-
niu z mieszkańcami strategii rozwoju 
poszczególnych dzielnic oraz stwo-
rzeniu koncepcji zagospodarowania 
wybranych przestrzeni wspólnych. 
Spotkania odbywały się w sześciu 
dzielnicach: IV, V, VI, VII, VIII oraz IX. 
Połączone były często z piknikami 
sąsiedzkimi z wieloma atrakcjami dla 
najmłodszych oraz strefą gastrono-
miczną i quizami dla dorosłych.

Mieszkańcy pozytywnie odbierają 
dzielnicę IV (pn.-zach. część miasta). 
Doceniają ciszę i spokój, które w niej 
panują. Negatywnie oceniają jakość 
powietrza w dzielnicy, co ich zdaniem 
wynika ze złej jakości paliw, którymi są 
ogrzewane okoliczne domy. Dzielnica 
V (na południa tory, od zachodu grani-
ca miasta, od północy ul. Warszawska, 
od wschodu ul. Kopernika) oceniana 
jest przez mieszkańców pozytywnie ze 
względu na ciszę i spokój. Rozmów-
cy proponowali, by utworzyć miejsce 
spotkań w okolicach kościoła i basenu, 
ponieważ często po mszy widać tam 

osoby rozmawiające w grupach. Dziel-
nica VI (od południa tory, od zachodu 
rzeka, od północy ul. Warszawska, od 
wschodu ul. Mickiewicza, Dąbrówki  
i granica miasta) odbierana jest jako 
najbardziej zróżnicowana przestrzennie 
i społecznie spośród wszystkich w Miń-
sku Mazowieckim. Pozytywnie ocenia-
ny jest dostęp do komunikacji publicz-
nej, usług użyteczności publicznej, jak  
i do sklepów. Wg rozmówców w  dziel-
nicy istnieje deficyt zieleni publicznych,  
a wzdłuż ul. Siennickiej tworzą się za-
tory. Problemy w Dzielnicy VII (od połu-

dnia i zachodu granica miasta, od pół-
nocy tory, od wschodu linia kolejowa 
Pilawa-Krusze) koncentrują się wokół 
ulicy Chróścielewskiego. Mieszkań-
cy uważają, że samochody na tej ulicy 
osiągają za wysoką prędkość oraz że 

Miasto konsultuje z mieszkańcami
brakuje oświetlenia przejść dla pie-
szych. Mieszkańcy postulują utworze-
nie placu zabaw razem z małym miej-
scem integracji. Rozmówcy z Dzielnicy 
VIII (od południa granica miasta, od za-
chodu linia kolejowa Pilawa-Krusze, od 
północy tory, od wschodu rzeka) czują, 
że dzielnica ta traktowana jest gorzej 
niż pozostałe części miasta, że za mało 
jest tu organizowanych wydarzeń. Pro-
ponują, by Muzeum Ziemi Mińskiej zo-
stało zaangażowane we współtworze-
nie animacji kulturalnych w tej dzielnicy. 
Mieszkańcy zwracali także uwagę, że 

ze względu na budowę nowych osiedli 
mieszkaniowych należy pomyśleć o no-
wym przejeździe kolejowym. W Dziel-
nicy IX (od wschodu i południa granica 
miasta, od zachodu rzeka, od północy 
tory) mieszkańcy narzekają na brak 
miejsc parkingowych,  niedobór pu-
blicznych placów zabaw oraz problem 
grodzenia osiedli – stwarza to utrudnie-
nia w komunikacji zarówno pieszej, jak 
i kołowej. 

Wzrost zachorowań na covid-19 
skierował rząd do opublikowania no-
wych zasad funkcjonowania, wprowa-
dzono większe obostrzenia. W związku 
z tym zmuszeni jesteśmy wstrzymać do 
odwołania  pikniki sąsiedzkie. 

Prosimy obserwować stronę 
www.minsk-maz.pl, 

gdzie poinformujemy o powrocie do po-
przedniej formuły konsultacji.

red., fot. z arch. UM MM
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URZĄD INFORMUJE
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