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Szanowni Państwo,

w tym roku spotykaliśmy się z Państwem 
rzadziej niż zwykle. Pandemia pokrzyżowała nie 
tylko te z naszych działań. Instytucje kultury zmu-
szone zostały do przeniesienia swojej aktywności  

w większości w przestrzeń Internetu. Choć trudno 
jest przyzwyczaić się do odbioru kultury i uczest-

nictwa w niej poprzez ekran komputera, to ma to 
też swoje dobre strony. Zyskaliśmy dostęp do koncertów, 

spektakli, festiwali filmowych, w których być może nie mielibyśmy  okazji uczestniczyć.  
W ramach różnych webinariów, które możemy odtwarzać w dogodnym dla nas cza-
sie, poznajemy nowe narzędzia komunikacji i zdobywamy nowe umiejętności. 

Bardzo dziękuję Miejskiej Bibliotece Publicznej za wspaniałą serię programów 
"Telewizji między półkami". A Miejski Dom Kultury przygotowuje filmy animowane i za-
prasza do udziału w warsztatach online. Niestety, nie mogliśmy się spotkać osobiście  
z artystami Piwnicy pod Baranami w ramach Festiwalu Skrzyneckiego, ale koncert on-
line zagrany specjalnie dla mińszczan był piękny, czuły i  bliski. Muzeum Ziemi Mińskiej 
cały czas pracuje nad okolicznościowymi publikacjami. Wszystkie jednostki zaś złożyły 
wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kolejne działania. Na 
wyniki musimy poczekać jednak kilka miesięcy.

W ostatnim numerze MIMa w 2020 r. szczególnie zachęcamy do zapoznania się 
z tekstem podsumowującym mijający rok. Przedstawiamy Państwu najważniejsze 
wydarzenia z różnych obszarów życia naszej społeczności. Z artykułu o programie 
Rozwój Lokalny dowiecie się Państwo o bardzo ważnym projekcie, nad którym praco-
waliśmy przez ponad dziesięć miesięcy.

Przedstawiamy także plany związane z jubileuszem 600-lecia miasta. Jesteśmy 
otwarci na wszelkie sugestie i propozycje współpracy.

Dziękujemy za cały, trudny ze względu na pandemię, rok współpracy. Życzmy  
sobie, by 2021 był lepszy, a my zdrowsi i spokojniejsi.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!
Z pozdrowieniami 
Katarzyna Łaziuk
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Szanowni Państwo.
Za kilka miesięcy – 29 maja  

2021 r. - rozpoczniemy wspólne hi-
storyczne świętowanie obchodów 
600-lecia praw miejskich Mińska Ma-
zowieckiego. Pandemia, niestety,  
uniemożliwia nam liczny i powszechny 
udział w wydarzeniach, szczególnie 
tych planowanych na pierwszą poło-
wę przyszłego roku. Dlatego po konsul-
tacjach z radnymi, urzędnikami oraz 
dyrektorami miejskich instytucji pod-
jąłem decyzję o zmianie terminu jubi-
leuszowych obchodów. Będą trwały 
nieprzerwanie od 29 maja 2021 do 30 
maja 2022 r., kiedy to zorganizujemy 
jubileuszowy finał na miarę 600-lecia. 

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Marcin Jakubowski

Do tego czasu znakomita większość 
z Państwa zostanie już zaszczepiona 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i orga-
nizacja imprez na wielką skalę będzie 
dla nas wszystkich bezpieczna. 

Na ostatniej sesji rada miasta przy-
jęła jednogłośnie przedstawiony prze-
ze mnie projekt budżetu na rok 2021. 
Z uwagi na ostatnie zmiany prawne 
oraz kryzys wywołany pandemią ko-
ronawirusa dochody budżetu nie 
napawają optymizmem. Pomimo to 
zdecydowałem o finasowaniu wielu 
potrzebnych i od dawna wyczekiwa-
nych inwestycji - zakończenie budowy 
przedszkola Miejskiego nr 2 oraz bu-
dowę trzech ważnych i strategicznych 
ulic: ulicy Huberta, ulicy Wolańskiego 
oraz łącznika pomiędzy ulicami Mro-
zowską i Łąkową.  Ponadto, udzielimy 
pomocy finansowej na wykonanie 
oświetlenia ścieżki biegnącej od gra-
nic miasta do Huty Mińskiej, co jest 
znakiem naszej dobrej współpracy  
z Gminą Mińsk Mazowiecki. Istotną 
pozycją przyszłorocznego budżetu są 
również wydatki na funkcjonowanie 
komunikacji miejskiej, której zasięg  
i zakres ulegnie zwiększeniu już od po-
łowy 2021 roku. 

AKTUALNOŚCI – str. 4 -25
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Miasto pomogło sprzedawcom chryzantem 
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Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„WSPIERAJ SENIORA” 
Wyniki konkursu "Świąteczne pierniczki"
Szlachetna Paczka
Za długoletnie pożycie małżeńskie… 
Eko Symbol 2020 już wręczony 
Piękny jubileusz pani Karoliny Gaza 
Dostosowujemy komunikację miejską 
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Kapliczka przeniesiona 
Nowe kolumbarium 
„Termomodernizacja budynku Domu Działkow-
ca” – ROD im. Mikołaja Kopernika w Mińsku 
Mazowieckim 
„Wymiana podłogi świetlicy Domu Działkowca 
ROD „Andriollego” w Mińsku Mazowieckim” 
Wymiana urządzeń grzewczych 
Przebudowa rowu na odcinku od ul. Leśnej do 
ul. Walerego Wróblewskiego oraz przebudowa 
zbiorników retencyjnych
Zakończono budowę odwodnienia 
w ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich
1000 książek dla papieskiej trójki 
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Miejski Dom Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna 
Muzeum Ziemi Mińskiej 

SPORT – str. 30-33

Podsumowanie Maratonu Pływackiego
Mistrzowskie Jiu Jitsu
Grappler trzy razy na podium!
Mistrzostwa Polski Taekwon-Do

Z PRAC RADY MIASTA – str. 38-39

URZĄD INFORMUJE – str. 40-42

Dla upamiętnienia 600-lecia 
adania nam praw miejskich Mu-
zeum Ziemi Mińskiej zamówiło wy-
konanie dwóch rzeźb: Anny Mińskiej  
i Jana z Gościańczyc. Staną one na 
Starym Rynku oraz nowo projekto-
wanym Skwerze 600-lecia u skrzyżo-
wania ulic Warszawskiej i Parkowej.  
W przestrzeni miejskiej pojawi się też 
600 drzew, które już w przyszłym roku 
będą mogli Państwo wykupić lub wy-
licytować, oferując tym samym swój 
wkład w jubileusz, jak i w ochronę śro-
dowiska. 

Na dalszych stronach MiMu pre-
zentujemy Państwu apel Rady Mia-
sta Mińsk Mazowiecki do Premiera 
Mateusza Morawieckiego  w sprawie 
przyszłego podziału środków unij-
nych, zachowania  administracyjnej 
integralności Mazowsza oraz  niepo-
mijania naszego miasta przy podzia-
le środków rządowych.  Apel został  
wystosowany na ostatniej sesji  
14 grudnia. 
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Uroczystości inne niż zwykle
Czas epidemii odcisnął piętno na każ-
dej przestrzeni naszego życia: pry-
watnej, zawodowej, społecznej. Wiele 
wydarzeń w tym roku nie odbyło się 
lub musiały być zmodyfikowane i do-
stosowane do warunków wskazanych 
w rządowych rozporządzeniach.

Obchody 102. rocznicy odzyskania 
przez Polskę zmuszeni byliśmy prze-
nieść do sieci. Jedynie delegacja sa-
morządowa, z zastępcą burmistrza 
Elizą Bujalską na czele, oraz delegacje 
różnych instytucji i organizacji złożyły 
kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. 

Na inne aktywności zaprosiliśmy miesz-
kańców do internetu. Można było obej-
rzeć kilka odcinków reportażu „Ślady 
Piłsudskiego w Mińsku Mazowieckim”, 
posłuchać Dzwonu Niepodległości bi-
jącego dla bohaterów czy zapoznać 
się z Kroniką roku 1918. Koncert Nie-
podległościowy w wykonaniu The Time 
Quartet był  znakomitym zwieńczeniem 
obchodów, aczkolwiek ze znacznym 
odstępem czasowym, ponieważ skutki 
epidemii nie ominęły również muzyków.

red., fot. z arch. UM MM

W rocznicę powstania Związku Inwa-
lidów Wojennych RP zastępca bur-
mistrza Eliza Bujalska, komendant 
OSŻW płk Tomasz Szoplik, przewod-
niczący powiatowej rady ds. komba-
tantów Tomasz Górny oraz prezes 
mińskiego oddziału ZIW RP Józef Je-
dynak oddali hołd inwalidom wojen-
nym, składając kwiaty pod poświęco-
nym im pomnikiem.

red., fot. z arch. UM MM

101. rocznica 
powstania ZIW 

31 października burmistrz poinfor-
mował, że wesprze sprzedawców 
handlujących w naszym mieście 
żywymi kwiatami, które były prze-
znaczone na dekoracje grobów  
i nie zostały sprzedane w związku  
z zamknięciem cmentarza. 

O refundację tych działań można 
było zwrócić się do Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Odkupione chryzantemu ustawiliśmy 
głównie w miejscach pamięci na tere-
nie Mińska Mazowieckiego.

Miasto pomogło sprzedawcom chryzantem

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  przystąpił do realizacji Programu 
koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

„WSPIERAJ SENIORA”
Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70. roku życia, któ-

re w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy 
rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegają-
cej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawo-
wej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej).

W ramach Programu „Wspieraj seniora” został powołany Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów,  
w ramach którego została  uruchomiona specjalna infolinia przeznaczona dla seniorów powyżej 70. roku życia  

22 505 11 11 
za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc.

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?
·  Zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11.
· Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie.
· Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU 
MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
„WSPIERAJ SENIORA”
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Eko Symbol 2020 już wręczony
8 grudnia w siedzibie Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej w Mińsku 
Mazowieckim redaktor naczelny  „Mo-
nitora Rynkowego” i „Monitora Bizne-
su” Jakub Lisiecki oficjalnie wręczył 
prezesowi mińskiej spółki Jarosławowi 
Belkiewiczowi nagrodę „Eko Symbol 
2020”. W imieniu organizatorów gratu-
lacje zostały złożone również na ręce 
burmistrza Marcina Jakubowskiego.

Z sukcesu PEC cieszyliśmy się wspólnie 
z mieszkańcami już pod koniec listopa-
da, gdy poza informacją o „Eko Symbo-
lu 2020” dotarła również ta o przyzna-
niu spółce tytułu "EKOSTRATEG za rok 
2020" czy o wejściu do grona laureatów 
„Diamentów Forbesa 2021” w prestiżo-
wym rankingu uwzględniającym wyniki 
finansowe firmy, wartość majątku, płat-
niczą wiarygodność oraz brak zdarzeń 
negatywnych. 

red., fot. z arch. PEC

Róża jest symbolem miłości, sil-
nych uczuć. Kojarzona jest  pamię-
cią, przebaczeniem, łaską, zwy-
cięstwem oraz pięknem. W wielu 
kulturach róża uważana była za 
kwiat boski i magiczny. 

Magiczne i piękne też było spotka-
nie Burmistrza Marcina Jakubow-
skiego z 17 małżeństwami, które 
15 grudnia 2020 otrzymały medale 
przyznawane osobom, które prze-
żyły co najmniej 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Na awersie  
w środku medalu, na okrągłej tarczy 
pokrytej różową emalią umieszczo-

Za długoletnie pożycie małżeńskie…
ne są dwie srebrzone, oksydowane 
róże. Na odwrotnej stronie w środ-
ku umieszczony jest monogram RP, 
a w otoku napis: ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

Uroczystość odbyła się z zachowa-
niem reżimu sanitarnego i dystansu 
społecznego. Mamy nadzieję, że 
piękna sala ślubów wynagrodziła 
ewentualne niedogodności. Gratu-
lujemy wspaniałej rocznicy.

Medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie otrzymali:

Gabriela i Jerzy Jackiewiczowie

Irena i Eugeniusz Drzazgowie

Lucyna i Michał Kasprzykowscy

Jadwiga i Jan Kwiatkowscy

Zofia i Włodzimierz Leszczyńscy

Elżbieta i Bogdan Palowie

Stanisława i Jan Patejczykowie

Irena i Adam Pokorscy

Kazimiera i Izydor Petrusowie

Honorata i Marian Rokiccy

Jolanta i Tadeusz Sadowscy

Barbara i Wiesław Sekularowie

Krystyna i Czesław Wittowie

Danuta i Stanisław Woźnicowie

Elżbieta i Bogdan Zbereccy

Krystyna i Franciszek 

Zdanowiczowie

Emilia i Roman Kowalczykowie

USC, red., fot. z arch. UM MM

"Lubię ludzi" to motto Szlachetnej 
Paczki widniejące na koszulkach wo-
lontariuszy, których podczas tego-
rocznej akcji odwiedziła zastępczyni 
burmistrza Eliza Bujalska. W tym roku 
paczki trafiły do 34 rodzin potrze-
bujących wsparcia. Z całego serca 
dziękujemy 12 wolontariuszom pod 
kierownictwem Łukasza Sitarka, nie-
zawodnym strażakom z Grzegorzem 
Wojciechowskim na czele, przedsta-
wicielom firmy Aventa i wszystkim za-
angażowanym w tę szlachetną inicja-
tywę. Lubimy ludzi!

red., fot. z arch. UM MM

Szlachetna 
Paczka 

Dziękujemy za bardzo liczne zgłosze-
nia do konkursu. Otrzymaliśmy ponad 
sto wspaniałych prac! Wybór laure-
atów był ogromnym wyzwaniem, jed-
nak udało się nam ich wyłonić.

Autorką zwycięskiej pracy, która zo-
stała użyta w projekcie kartki świą-
tecznej miasta jest Maja Kołodziej-
czyk, kl. VIIb, Szkoła Podstawowa nr 6.

W kategorii kl. 0-III zwyciężyli:
I miejsce – Alicja Soćko, kl. 0a, Publicz-
na Salezjańska Szkoła Podstawowa
II miejsce – Natalia Kowalik, kl. 0a, Pu-
bliczna Salezjańska Szkoła Podstawo-
wa
III miejsce – Antoni Gałązka, kl. 0a, Pu-
bliczna Salezjańska Szkoła Podstawowa

wyróżnienie – Grzegorz Świderski,  
kl. Ic, Szkoła Podstawowa nr 5
wyróżnienie – Zuzanna Przybyłko, kl. Id, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Oliwier Łoboda, kl. IIIb, 
Szkoła Podstawowa nr 3
wyróżnienie – Katarzyna Masak, kl. Ia, 
Szkoła Podstawowa nr 5
wyróżnienie – Borys Zembek, kl. IIIb, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Maria Och, kl. IIIe, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Zofia Szach, kl. 0a, Szko-
ła Podstawowa nr 6
wyróżnienie – Magda Zalewska, kl. Id, 
Szkoła Podstawowa nr 4
wyróżnienie – Laura Malinowska, kl. Id 
Szkoła Podstawowa nr 1
wyróżnienie – Wiktor Ciężkowski , kl. 2, 

Publiczna Salezjańska Szkoła Podsta-
wowa 
wyróżnienie – Miłosz Ciężkowski, kl. 2, 
Publiczna Salezjańska Szkoła Podsta-
wowa.

W kategorii kl. IV-VIII zwyciężyli:
I miejsce – Ewelina Pastuch, kl. IVb, 
Szkoła Podstawowa nr 4
II miejsce – Magdalena Araźna, kl. VIa, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
III miejsce – Marcel Nowakowski,  
kl. IVb, Szkoła Podstawowa nr 3 
wyróżnienie – Filip Zembek, kl. VIa, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Milena Kołodziejczyk,  
kl. IVc, Szkoła Podstawowa nr 6
wyróżnienie – Dawid Winiarek, kl. IVb, 
Szkoła Podstawowa nr 1 
wyróżnienie – Julia Krzyżanowska,  
kl. VIb, Szkoła Podstawowa nr 4
wyróżnienie – Aleksandra Gańko, kl. Vb, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Wojciech Zalewski,  
kl. IVb, Szkoła Podstawowa nr 4
wyróżnienie – Anna Zalewska, kl. VIc, 
Szkoła Podstawowa nr 4

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział 
w konkursie.

O sposobie odbioru nagród poinformu-
jemy w najbliższym czasie. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymają słodki 
upominek.

red., fot. z arch. UM MM

Wyniki konkursu "Świąteczne pierniczki"
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"Brońmy się przed pozorami miłości, nie 
miłujmy słowem i językiem, ale czynem  
i prawdą"

Papież Jan Paweł II

Słowa Jana Pawła II były mottem dzie-
wiątej edycji Powiatowego Konkursu 
Pięknego Czytania. W bieżącym roku 
mija 100 lat od urodzin Papieża Polaka 
oraz 150 lat od śmierci Marii Konopnic-
kiej. Ta podwójna rocznica zgromadziła, 
tym razem wirtualnie, w Bibliotece Pe-
dagogicznej w Mińsku Mazowieckim 
miłośników literatury. Organizatorem 
konkursu oprócz wspomnianej Biblio-
teki Pedagogicznej były Szkoły Sale-
zjańskie w Mińsku Mazowieckim, a pa-
tronował mu starosta miński Antoni Jan 
Tarczyński.

Mimo iż ze względu na pandemię 
konkurs odbył się online, udział w nim 
wzięło 65 uczestników.  Najwięcej w ka-
tegorii pierwszej, w której uczestnicy czy-
tali utwory Marii Konopnickiej. Ich pre-
zentacje oceniało jury, w którym zasiadły: 
Renata Bakuła, Marta Trzeszkowska, 
Anna Popławska, oraz przewodnicząca – 
Stanisława Gujska.

Rodzi się pytanie, dlaczego pisarka 
i poetka tak odległych już czasów jest 
nadal popularna wśród dzieci? Przecież 
wielu krytyków literackich i dorosłych 
czytelników uważa, że utwory Marii Ko-
nopnickiej są archaiczne, przestarzałe, że 
czas zastąpić je nowoczesnymi formami 
i współczesnymi treściami. Jednak dzieci 
często wybierają je do czytania spośród 
innych pozycji w bibliotekach. Czy nie 
chodzi o to, że kunszt pisarski autorki był 
i nadal jest doskonały? W czasach  jej 
współczesnych został uznany za abso-
lutnie nowatorski. Odbiegał od modelu 
innych ówczesnych pisarzy np. Jachowi-
cza. Maria Konopnicka wyszła do dzieci 
ze śpiewem, humorem, fantazją literacką. 
Jak sama mówiła:  Nie przychodzę uczyć 
dzieci, ani też ich bawić. Przychodzę  
z nimi śpiewać. Jej literatura trafiała do 
wyobraźni. Autorka nie chciała wyłącz-
nie pouczać, moralizować. Postanowiła 
tworzyć literaturę dziecięcą bez dydak-
tycznych celów, choć nie zawsze się to 
udawało. W jej twórczości znajdziemy  
i jedno, i drugie. Niestosowaną dotąd fan-
tastykę, o której panowało przekonanie, 
że jest szkodliwa dla dziecięcych umy-
słów, dzieci uwielbiały O krasnoludkach 

i sierotce Marysi. Pokochały też wiersze 
śpiewne zebrane w tomiku Co słonko 
widziało. Polubiły wiersze pełne humo-
ru np. Stefek Burczymucha. Również  
i w naszym konkursie te pozycje uczest-
nicy wybierali  najczęściej.

Sądzę, że nie ma dziecka, które nie 
zna losów małej gęsiarki i chwalącego 
się odwagą Stefka albo psotnego Fran-
ka. Wierzymy, że ta twórczość nigdy nie 
przestanie być potrzebna i ważna w na-
szej polskiej dziecięcej literaturze.
 
Jury  w pierwszej kategorii wiekowej wyłoniło 
następujących laureatów:
klasy I-V szkoły podstawowe
1. Bartosz Czwarnóg, kl. II, Szkoła Podstawo-
wa  nr 1 w Mińsku Maz., op. p. Iwona Glinka
1. Dawid Ostrowski, kl. II, Publiczna Salezjań-
ska Szkoła Podstawowa w Mińsku Maz., op. 
p. Edyta Kuć
2. Wiktoria Szostak,kl. V,  Szkoła Podstawo-
wa w Wielgolesie, op. p. Roma Piłatkowska
2.Maksymilian Rudnicki, kl. II, Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Mińsku Maz., op. p. Bożena 
Kupiec
3. Jagoda Mlazga, kl. III, Szkoła Podstawowa 
w Brzózem, op. p. Renata Miziarska-Grzyb
3. Olga Król, kl. II, Szkoła Podstawowa w Sta-
nisławowie, op. p Elżbieta Binkowska

Wyróżnienia
Filip Brandota, kl. IV, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Mrozach, op. p. Agnieszka Wojdak, Zuzan-
na Dobrowolska, kl.II,  Szkoła Podstawowa  
w Mistowie, op. p. Maria Jolanta Szuba Liliana 
Komorowska, kl. II, Szkoła Podstawowa nr 6  
w Mińsku Maz., op. p. Bożena Swatko,Weroni-
ka Dąbkowska, kl. II,  Szkoła Podstawowa nr 1 
w Mińsku Maz., op. p. Mirosława Matak
 

Zadaniem starszych uczniów było 
przygotowanie 3-minutowego fragmentu 
tekstu twórczości Jana Pawła II. Młodzież 
miała szerokie możliwości wyboru, toteż 
prezentowane utwory rzadko się powta-
rzały. Tylko Tryptyk rzymski był czytany 
wielokrotnie. Dzieło mówiące o człowie-
ku, o sensie jego życia, jego egzystencji 
i przemijaniu ziemskim to utwór, który 
pomaga młodym zrozumieć sprawy dla 
nich najważniejsze, znaleźć odpowiedzi 
na nurtujące ich pytania.

Wielu uczestników konkursu wy-
bierało fragmenty homilii wygłaszanych 
bądź to do wszystkich zgromadzonych 
podczas pielgrzymek do Polski, bądź też 
głoszonych  do młodzieży. W każdym 
przypadku wybierano ważne treści  doty-
czące miłości do Boga, ojczyzny i solidar-
ności między ludźmi.

Warte podkreślenia jest to, że konkurs 
odbył się inaczej niż poprzednie. Uczest-

nicy musieli sobie zadać trochę więcej 
trudu, by nagrać zarówno obraz,  jak  
i dźwięk oraz przesłać nagrania do biblio-
teki pedagogicznej. Trzeba przyznać, że 
udało się to prawie doskonale. Niektórzy 
dołożyli wielu starań dotyczących zarów-
no własnego stroju, jak też miejsca i tła, 
które posłużyło do pięknego przeczytania 
wybranych utworów.             

Jurorki doceniły te starania i nagrodziły nastę-
pujących uczestników:
kl. VI-VIII szkoły podstawowe
1. Martyna Kozłowska, kl. VII - Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Mińsku Maz., op. Agnieszka 
Kożuchowska
2. Zofia Piekut, kl. VII - Szkoła Podstawowa  
w Brzózem, op. p., Małgorzata Kowalska-Płatek
2. Julia Kowalczyk , kl. VI - Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Mrozach, op. p. Barbara Dobosz
3. Zuzanna Gałązka, kl. VII - Szkoła Podstawo-
wa w Siennicy, op. p. Magdalena Biernat
3. Julia Czapska, kl. VIII - Szkoła Podstawo-
wa w Dobrem,  op. p. Anetta Bodecka, Maria 
Pawińska
Wyróżnienia:
Karina Iwanicka, kl. VI - Szkoła Podstawowa  
w Stanisławowie, op. p. Agnieszka Badura
 
Szkoły ponadpodstawowe
1. Zuzanna Niemyjska, kl. I - Zespół Szkół  
nr 1 im. Kazimierza  Wielkiego w Mińsku Maz.,  
op. p. Aneta Martyniak

2. Nikodem Szwed, kl. III - Zespół Szkół nr 1 
im. Kazimierza  Wielkiego w Mińsku Maz., op. 
p. Małgorzata Szuba
2. Olga Bartnicka, kl. III - Salezjańskie Liceum 
Ogólnokształcące w Mińsku Maz., op. p. Diana 
Gajc-Piątkowska
3. Łucja Piwowarczyk, kl. II - Zespół Szkół im. 
Gnoińskich w Siennicy., op. p. Agata Wąsow-
ska
3.Rafał Smoliński, kl. III - Salezjańskie Liceum 
Ogólnokształcące w Mińsku Maz., op. p. Diana 
Gajc-Piątkowska

Wyróżnienia:
Wojciech Chilimoniuk, kl. III - Zespół Szkół im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Maz., op. 
p. Elżbieta Horoszko, Agnieszka Bielakowska 
Justyna Bajszczak, - Medyczna Szkoła Poli-
cealna w Mińsku Maz., op. p. Elżbieta Ładno, 
Magdalena Duszczyk, - Medyczna Szkoła Po-
licealna w Mińsku Maz., op. p. Elżbieta Ładno  
 
Wszystkim uczniom i nauczycielom dzię-
kujemy i  gratulujemy oraz  zapraszamy 
za rok do udziału w dziesiątej, jubileuszo-
wej edycji Powiatowego Konkursu Pięk-
nego Czytania. Czym wtedy zaskoczą 
nas organizatorzy...?         
 

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach
filia w Mińsku Mazowieckim

1 listopada 1920 roku w rodzinie Marian-
ny i Wincentego Rek w miejscowości 
Wólka Konstancja koło Mińska Mazo-
wieckiego, jako piąte dziecko, urodziła 
się Karolina.

Uczęszczała do Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowiec-
kim, gdzie ukończyła 7 klas. Po szko-
le wyjechała do rodziny w Warszawie  
i mieszkała tam 11 lat. Przeżyła w stolicy 
wybuch II wojny światowej oraz Powsta-
nie Warszawskie, w którym uczestniczyła 
jako łączniczka. Poznała tam Stanisława 
Gaza i w 1949 roku wyszła za niego za 
mąż. Z tego związku urodziło się 3 dzieci: 
Hanna, Ryszard i Małgorzata. 

W roku 1958  podjęła pracę w Fa-
bryce Nakryć Stołowych w Stojadłach, 
gdzie przepracowała 20 lat na różnych 
stanowiskach. W 1978 roku pani Karo-
lina przeszła na emeryturę. Cieszy się 
swoją rodziną: najstarszą córką Hanną  
z mężem Ryszardem i dwojgiem ich dzie-
ci Przemkiem i Magdaleną; synem Ry-
szardem, jego żoną Marzenną i dwojgiem 
ich dzieci Izabelą i Rafałem oraz najmłod-
szą córką Małgorzatą, z którą mieszka.

1 listopada br. Karolina Gaza skoń-
czyła 100 lat. W związku z pandemią ten 
piękny jubileusz musiał się odbyć bez 
uczestnictwa jubilatki, więc w jej imieniu 

Piękny jubileusz pani Karoliny Gaza

życzenia oraz upominek przyjęły od Bur-
mistrza Mińska Mazowieckiego Marcina 
Jakubowskiego i przedstawicielek Urzę-
du Stanu Cywilnego córka Małgorzata, 
synowa Marzenna i wnuczka Izabela. 

Pani Karolinie życzymy wielu lat  
w zdrowiu i niegasnącej pogody ducha.

fot. z arch. prywatnego
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We wrześniu 2020 r. zakończono ro-
boty budowlane i oddano do użytku 
nowe kolumbarium na cmentarzu ko-
munalnym wykonane z granitu.

Całe kolumbarium  składa się z 81 szt. 
wnęk do pochówku zwłok spopielo-
nych.
Wykonawcą kolumbarium był pan Ma-
rian Zając  z Tokarni.
Całkowity koszt inwestycji – 249 800 zł 

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

Nowe 
kolumbarium

Kapliczka przeniesiona
W 2020 r Miasto Mińsk Mazowiecki 
przy współfinansowaniu ze środków  
z budżetu Powiatu Mińskiego przenio-
sło pochodzącą z XVIII wieku kaplicz-
kę ufundowaną przez właścicieli mia-
sta i folwarku Mińsk.  

Zbudowana  została z cegły w  formie ko-
lumny zwieńczonej ażurową kapliczką. 
Ozdobiona na cokole wąskimi, półkoli-
ście zamkniętymi płycinami. Na zwień-
czeniu słupa znajdowała się uszkodzona 
figura Chrystusa, obecnie figura święte-
go Jana Nepomucena. Zmianę lokaliza-
cji oraz renowację przeprowadziła firma 
REMEX sp. z o.o. sp. komandytowa.

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

Dostosowujemy komunikację miejską 
do potrzeb mińszczan

Pracownicy Wydziału Gospodarki 
Komunalnej UM oraz przedstawiciel 
Zarządu Dróg Miejskich uczestniczy-
li 25 listopada w próbnym objeździe 
zmodyfikowanych tras autobusów 
komunikacji miejskiej. Obowiązywać 
będą od nowej umowy tj. od lipca 
2021 roku. Autobusem miejskim  do-
jedziemy m.in. do stacji PKP Anielina 
oraz osiedli mieszkaniowych przy ulicy 
Warszawskie Przedmieście. Wkrótce 
szczegóły tras wraz z propozycją sieci 
przystanków.

Od wielu miesięcy przygotowujemy 
się do aplikowania o środki zewnętrzne 
na zakup zeroemisyjnych pojazdów do 
obsługi komunikacji miejskiej w Mińsku 
Mazowieckim. 

Opracowujemy już wniosek na sfi-
nansowanie przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej zakupu autobusów elektrycz-
nych. Burmistrz Marcin Jakubowski, 
zastępca burmistrza Krzysztof Micha-
lik oraz kierownik wydziału gospodarki 
komunalnej Rafał Czerechów 3 grudnia 
odwiedzili Oddział Przewozów R-4 „Sta-
lowa“– zajezdnia należący do Miejskich 
Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.  
w Warszawie, gdzie kierownik Oddziału 
Antoni Mroczek zaprezentował pojazdy 
oraz proces obsługi technicznej.

9 grudnia władze miasta, radni  
i mieszkańcy mieli możliwość prze-
jażdżki autobusem eCitaro. Jazda 
próbna związana jest z planami zakupu 
przez nas autobusów elektrycznych. 

eCitaro to w pełni elektryczny autobus 
miejski w dopracowanym standardzie. 
Inteligentne zestrojenie technologii 
akumulatorów i ładowania, połączenie  
w sieci z systemami IT i komunikacji 
oraz wyrazisty, futurystyczny design 
czynią z niego nowy standard dla elek-
trycznych autobusów miejskich, goto-
wy już dziś na nadejście miasta przy-
szłości. Elektromobilność nasuwa wiele 
pytań. Podczas przejazdu pasażerowie 
mogli usłyszeć o danych technicznych, 
eksploatacji i serwisie. Autobus jest 
bardzo cichy, wygodny, przestronny, 
a przede wszystkim ekologiczny. Po 
próbnym przejeździe z samorządow-
cami autobus wyjechał na trasę linii M2  
i inni mińszczanie mogli doświadczyć 
przyjemności z jazdy. 

red., fot. z arch. UM MM
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Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” ze środków finansowych budżetu 
Województwa Mazowieckiego na zadanie:
  

„Wymiana podłogi świetlicy 
Domu Działkowca 
ROD „Andriollego” w Mińsku Mazowieckim”   
Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000,00zł. Kwota ta stanowi ok. 28% wartości dofinansowania  zadania, przy war-
tości całkowitej projektu 36.900,00zł.  

Na wartość całkowitą zadania składa-
ją się środki pozyskane z Województwa 
Mazowieckiego w kwocie 10.000,00zł, 
środki z dotacji ze środków finanso-
wych budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki  
w kwocie 10.000,00zł oraz środki własne 
ROD w kwocie 16.900,00zł.

Zadanie polegało na wykonaniu pod-
łogi o powierzchni 130 m2 w świetli-
cy Domu Działkowca usytuowanego  
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „An-
driollego” wraz z zakupem niezbędnych 
materiałów.  

Zadanie pn. ”Wymiana podłogi świetli-
cy Domu Działkowca ROD „Andriollego” 
w Mińsku Mazowieckim współfinanso-
wano przy pomocy środków z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Działkowców MAZOWSZE 2020”. 

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 
 MAZOWSZE 2020” ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie:

„Termomodernizacja budynku Domu Działkowca” 
– ROD im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim
Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000,00zł. Kwota ta stanowi ok. 30% wartości dofinansowania  zadania, przy 
wartości całkowitej projektu 33.980,00zł.  

Na wartość całkowitą zadania składa-
ją się środki pozyskane z Województwa 
Mazowieckiego w kwocie 10.000,00zł, 
środki z dotacji ze środków finanso-
wych budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki  
w kwocie 10.000,00zł oraz środki własne 
ROD w kwocie 13.980,00zł.  

W ramach zadania dokonano ter-
momodernizacji budynku Domu Dział-
kowca znajdującego się na terenie 
ROD im. Mikołaja Kopernika w Mińsku 
Mazowieckim. Celem projektu było 
zmniejszenie ucieczki ciepła z budynku,  
a także podwyższenie temperatury na we-
wnętrznej powierzchni budynku, co pozy-
tywnie wpłynie na komfort użytkowania. 

Zadanie pn. ”Termomodernizacja 
budynku Domu Działkowca” współ-
finansowano przy pomocy środków  
z budżetu Województwa Mazowieckiego  
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 
2020

W grudniu 2020 r. zakończono wymia-
nę  urządzeń grzewczych w budyn-
kach mieszkalnych jednorodzinnych 
i w komunalnych lokalach mieszkal-
nych wielorodzinnych na terenie mia-
sta w ramach projektu pn. ”Ograni-
czenie niskiej emisji ciepła poprzez 
wymianę urządzeń grzewczych na 
terenie miasta Mińsk Mazowiecki”  
w ramach RPO WM 2014-2020 

Oś priorytetowa IV Przejście na go-
spodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3. 
Redukcja zanieczyszczeń powietrza, 
Typ projektów: Ograniczenie „niskiej 
emisji, wymiana urządzeń grzewczych.

W ramach całego przedsięwzięcia 
zakupiono i zamontowano w budyn-
kach mieszkalnych jednorodzinnych 38  
gazowych, kondensacyjnych urządzeń 
grzewczych, jedno urządzenie grzew-
cze na pellet oraz  jeden węzeł cieplny.

W 14 komunalnych lokalach miesz-
kalnych w budynkach wielorodzinnych 
wykonano wewnętrzne instalacje ga-
zowe oraz zamontowano gazowe, kon-
densacyjne urządzenia grzewcze.

Wykonawcami robót budowlanych, 
montażowych  oraz dostaw były firmy:
-  BUDMAR S.C z Sulejówka reprezen-
towana przez pana Jana Wójcika
- KESEL Spółka z o. o z Mińska Mazo-
wieckiego reprezentowana przez pana 
Leszka Sokołowskiego
- HYDRO-GAZ Paweł Rękawek z Gar-
wolina
- PEC Serwis Sp. z o. o. z Siedlec
Całkowita wartość przedsięwzięcia wy-
niosła ok. 883 997 zł.

Zadanie zostało dofinansowane  
w 89% ze środków Unii Europejskiej 
oraz budżetu państwa. 11% wartości 
przedsięwzięcia stanowił udział finan-
sowy mieszkańców miasta.

Umowa o dofinansowanie projektu 
pomiędzy Województwem Mazowiec-
kim a Miastem Mińsk Mazowiecki zo-
stała zawarta w dniu 6.09.2019 r. 

Obecnie trwa rozliczanie finansowe 
poniesionych wydatków.

Wymiana urządzeń grzewczych 
przyczyni się do redukcji zanieczysz-
czeń powietrza na terenie miasta.

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

Wymiana urządzeń grzewczych
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Zakończono prace związane  z  re-
alizacją zadania „Budowa systemu od-
wodnienia w ul. 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich”

Miasto Mińsk Mazowiecki na mocy 
zawartego z Przedsiębiorstwem Wo-
dociągów i Kanalizacji sp. z o.o. po-
rozumienia przeprowadziło postępo-
wanie przetargowe, w ramach którego 
wyłoniono wykonawcę. Umowę na tę 
inwestycję podpisano 10 marca br. Wy-
konawcą zadania była firma Roboty 
Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk. 
Dokumentacja projektowa została wy-
konana w ramach inicjatywy lokalnej  
w 2018 roku przez Biuro Usług Inżynier-
skich Bartłomiej Małetka. Nadzór inwe-
storski w branży drogowej był  sprawo-
wany przez Arkadiusza Boguckiego,  

Zakończono budowę odwodnienia 
w ul. 7. Pułku Ułanów Lubelskich

w branży sanitarnej przez Jerzego Nie-
ścioruka.

W ramach zadania wykonano m. in.: 
jezdnię o szerokości 5 m o nawierzchni 
z betonu asfaltowego, chodnik i zjaz-
dy o nawierzchni z kostki betonowej, 
system odwodnienia w postaci  rowu 
otwartego wraz z odcinkiem rowu kry-
tego i sieci kanalizacji deszczowej oraz  
drenażu odsączającego korpus drogi, 
oznakowanie poziome i pionowe, od-
cinek sieci wodociągowej oraz  kanali-
zacji sanitarnej wraz z przepompownią 
ścieków. 

Wartość umowy to 1 523 555,54 zł,  
w tym wartość odwodnienia 466 935,01 zł.

Koszty budowy sieci wodociągowej 
i sanitarnej w wysokości 341 826,48 zł 
zostały sfinansowane przez PWiK. 

Wykonanie systemu odwodnie-
nia  zostało dofinansowane w ramach 
projektu pn. „Rozbudowa systemu 
gospodarowania wodami opadowymi  
w Mińsku Mazowieckim – I Etap” do-
finansowanego z Programu Opera-
cyjnego 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 gospodaro-
wania wodami opadowymi na terenach 
miejskich.

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

Zakończono prace związane  z  re-
alizacją zadania „ Przebudowa rowu na 
odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego 
Wróblewskiego oraz przebudowa zbior-
ników retencyjnych.

Wykonawcą zadania była firma Ro-
boty Drogowe i Brukarskie Mirosław 
Krysiuk. Dokumentacja projektowa zo-
stała wykonana przez Biuro Usług Inży-
nierskich Bartłomiej Małetka. 

W ramach zadania wykonano m. in.: 
przebudowę rowu bez nazwy na od-
cinku od ul. Kusocińskiego do ul. Wró-
blewskiego wraz z likwidacją, budową  
i przebudową urządzeń wodnych  
w jego ciągu; remont 3 zbiorników re-

Przebudowa rowu na odcinku od ul. Leśnej 
do ul. Walerego Wróblewskiego 
oraz przebudowa zbiorników retencyjnych

tencyjnych zlokalizowanych w parku 
miejskim wraz z likwidacją i budową 
nowych urządzeń wodnych; budowę 
kanalizacji deszczowej  DN315 w ul. 
Budowlanej wraz z wylotem.

Realizowana inwestycja znacząco 
poprawiła drożność urządzenia wod-
nego, jakim jest rów i zminimalizowała 
ryzyko zalania i podtopień posesji zlo-
kalizowanych w jego sąsiedztwie.

Wartość robót wyniosła 1 113 
716,39 zł.

Wykonanie zadania    zostało do-
finansowane w ramach projektu pn. 
„Rozbudowa systemu gospodarowa-
nia wodami opadowymi w Mińsku Ma-

zowieckim – I Etap” dofinansowanego  
z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020, działanie 
2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz  
z zabezpieczeniem i zwiększeniem od-
porności na klęski żywiołowe, w szcze-
gólności katastrofy naturalne oraz mo-
nitoring środowiska, typ projektu 2.1.5 
Systemy gospodarowania wodami opa-
dowymi na terenach miejskich.

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

   AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

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.

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.
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Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim wy-
grała w ogólnopolskim konkursie czy-
telniczym. Szkolna biblioteka dosta-
nie 1000 książek.

W piątej edycji konkursu „1000 po-
wodów, by czytać” organizowanego  
przez Empik wzięło udział 550 szkół 
podstawowych z całej Polski. W trwa-
jącym miesiąc głosowaniu oddano 540 
tys. głosów, w tym ponad 22 tysiące 
na mińską trójkę. Dzięki tym głosom 
Szkoła Podstawowa nr 3 z Mińska zna-
lazła się wśród dziesięciu zwycięskich 
placówek.

Oprócz papieskiej trójki nagrodzo-
ne zostały szkoły z Okuniewa, Sero-
komli, Leszna, Krakowa, Zielonej Góry, 
Zabrańca, Trzebosi, Niepołomic, Mysz-
kowa. Do każdej placówki trafią książki 
i czytniki do e-booków o wartości ok. 
25 tys. zł.

Organizatorzy konkursu 7 grudnia 
przekazali szkołom oficjalne wyniki. Do 
papieskiej trójki dotarły takie między 
innymi słowa od Empiku:

- Ogromnie nas cieszy i daje mnó-
stwo pozytywnej energii fakt, że idea 

naszego konkursu i starania o książki 
do szkolnej biblioteki jednoczą całą lo-
kalną społeczność - dzieci, nauczycieli 
oraz rodziców. Jesteśmy pod wraże-
niem Państwa determinacji i skutecz-
ności w nagłaśnianiu akcji, tak aby 
zwiększyć szanse biblioteki na zwycię-
stwo. Jesteśmy pewni, że 1000 książek 
oraz czytniki do e-booków, które prze-
każemy, dostarczą dzieciom mnóstwa 
wrażeń i jeszcze umocnią w nich pasję 
czytania!

Rzeczywiście w promocję konkur-
su zaangażowała się cała społeczność 
mińskiej trójki. Powstała specjalna 
grupa na facebooku zachęcająca do 
codziennego głosowania. Powstał film 
promujący konkurs, dwie animacje, 
mnóstwo przeróżnych memów, plaka-
ty, ogłoszenia. Nauczyciele zachęcali 
uczniów do głosowania na lekcjach. 
Rada Rodziców ogłosiła konkurs dla 
najbardziej zaangażowanej klasy – 
wśród młodszych uczniów wygrała 2d, 
a wśród starszych – 4b. Codziennie 
można było typować ilość oddanych 
danego dnia głosów. Zwycięscy wy-
grywali bony na pizzę, domowy chleb 
czy słodkie wypieki. Pomysłowość ro-

1000 książek dla papieskiej trójki 
– WYGRALIŚMY! 

dziców, pracowników szkoły i uczniów 
była imponująca i skuteczna – jak się 
okazało.

- Nie byłoby tej nagrody, gdyby nie 
determinacja i zaangażowanie dużej 
grupy wzajemnie wspierających się lu-
dzi. Dziękujemy za każdy głos i bardzo 
się cieszymy z tego przedświąteczne-
go prezentu – podsumowuje dyrektor 
szkoły Grzegorz Wyszogrodzki.

Wśród najbardziej aktywnych osób 
promujących ideę konkursu znaleźli 
się: przewodnicząca Rady Rodziców 
Monika Lubańska, wiceprzewodni-
czący Dariusz Świętochowski, a tak-
że Anna Osińska, Sylwia Mróz, Aneta 
Wójcik, Dariusz Zalewski, Hanna Oku-
niewska, Hanna Osińska, Irena Lange, 
Teresa Rakoczy, Urszula Kuczkowska, 
Joanna Rakoczy, Magdalena Czajka, 
Kasia Saleta, Katarzyna Nowicka-Graj-
da, Karolina Mysiorska, Aneta Piętka, 
Aleksandra Kołak. To z pewnością 
niepełna lista – podziękowania należą 
sią każdemu, kto wsparł mińską trójkę  
w drodze do zwycięstwa.

Do końca grudnia trwać będzie 
proces zamawiania książek. Uczniowie 
SP nr 3 mogą przekazywać paniom bi-
bliotekarkom swoje książkowe marze-
nia znalezione na stronach Empiku, by 
współtworzyć listę nagród. Jak przewi-
duje harmonogram konkursu – do koń-
ca lutego książki i czytniki e-booków 
trafią do nagrodzonych szkół. Jak tylko 
dotrze do nas ta niezwykła przesyłka, 
na pewno pochwalimy się przed całym 
miastem, bo to nasz wspólny sukces.

Izabela Saganowska
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Już za chwilę wkroczymy w znaczący 
rok w historii naszego miasta. Do jubile-
uszu przygotowujemy się od wielu mie-
sięcy, jednak czas pandemii zmusił nas 
do zrewidowania planów. Program ob-
chodów chcieliśmy ogłosić w momencie 
pewności jego realizacji. Niestety, obec-
na sytuacja nie pozwala na rozpoczęcie 
obchodów od stycznia. Podjęliśmy de-
cyzję, że inauguracja działań odbędzie 
się w dniu urodzin miasta, czyli 29 maja 
2021 roku, a świętowanie  zakończymy 
rok później.  Mamy nadzieję, że decyzja 
spotka się z Państwa zrozumieniem,  
a okoliczności pozwolą na godne ob-
chody jubileuszu i liczne spotkania.

Powiat Miński ubiega się w Urzędzie 
Marszałkowskim  o zaszczyt bycia Kul-
turalną Stolicą Mazowsza 2021.  Wyniki 
konkursu zostaną wkrótce ogłoszone.  
Zatem  jako miasto  mamy nadzieję być  
jednymi z gospodarzy tego przedsię-
wzięcia, w ramach którego chcieliby-
śmy realizować zaplanowane działania  
i promować nasz region nie tylko w skali 
lokalnej.

Ambasadorami jubileuszu są wyjąt-
kowi ludzie świata kultury. Mińszczanki 
panie Małgorzata Gutowska-Adamczyk 
i Krystyna Gucewicz oraz mińszczanie 
Tomasz Karolak i Paweł Goźliński. Na-
sze działania wspierają dyrektorzy in-
stytucji, przedstawiciele organizacji po-
zarządowych oraz osoby zasłużone dla 
miasta, które tworzą Honorowy Komitet 
Obchodów 600-lecia. Obchody pragnie-
my oprzeć na mieszkańcach i osobach 
związanych z naszym miastem, bo je-
steśmy przekonani o Państwa wyjątko-
wym kapitale i umiejętnościach. Myślą 
przewodnią obchodów są RELACJE. 
Chcemy je umacniać, odbudowywać, 
rozwijać na kilku płaszczyznach: spo-
łecznej, artystycznej, publicznej.

Działania, które zaplanowaliśmy  
w płaszczyźnie społecznej opierają 
się przede wszystkim na spotkaniach  
z drugim człowiekiem. Nie chodzi nam 
o spektakularne wydarzenia, ale bycie 
razem, o wspólne świętowanie. Spotka-
my się na piknikach sąsiedzkich, pikniku 
lotniczym, zaprosimy do udziału w histo-
rycznym korowodzie, na bal i potańców-
kę międzypokoleniową. A może zechcą 
Państwo uczestniczyć w spacerach 
tematycznych? Czy kuszące okażą się 
np. te z nutką grozy - “Mroki miasta”? 
Z projektem “Mińsk na kółkach”, który 

Jubileusz 600-lecia

zakłada serię warsztatów przeprowa-
dzonych dla mieszkańców różnych miej-
scowości naszego powiatu, pojedziemy 
specjalnie przygotowanym do projektu 
samochodem użyczonym przez rad-
nego Marcina Skarżyńskiego. To nasz 
sposób na wzmacnianie relacji z naszy-
mi regionalnymi partnerami. Wyjazdom 
będzie towarzyszyła mobilna wystawa  
o Mińsku. Dużo przestrzeni pozostawia-
my młodzieży. Międzynarodowa konfe-
rencja i wymiana młodzieży finansowane 
z programu Erasmus+ będą okazją do 
wymiany doświadczeń i prac nad stra-
tegią rozwoju polityki młodzieżowej. Po-
nadto, planujemy także cykl spotkań ze 
znanymi mieszkańcami, który z pewno-
ścią Państwa zainteresuje.

Mamy nadzieję, że dzięki elementom, 
które pojawią się w przestrzeni publicz-
nej, zostawimy wyraźny ślad naszego 
świętowania dla przyszłych pokoleń. Na 
przykład o chlubie naszego miasta, jaką 
była fabryka obuwia Syrena, przypomni 
ławeczkowy but, element ławeczek hi-
storycznych, przybliżających przeszłość 
naszego Mińska. A na terenie przedszkoli 
miejskich zagoszczą siedziska bajkowe. 
W mieście pojawią się także rzeźby Anny 
Mińskiej i Jana z Gościańczyc. Mamy 
nadzieję także na otrzymanie grantu  
z Forum Dialogu na trwałe upamiętnienie 
mińskiej społeczności żydowskiej. Waż-
ne jest, aby mińszczanie wiedzieli, gdzie 
mieściła się np. pierwsza w Królestwie 
Polskim szkoła wyższa (jesziwa). Nie-
zwykły projekt “600 drzew na 600-lecie” 
zakłada posadzenie w przestrzeni miasta 
drzew, które będą pamiątką jubileuszu 
na całe życie. O szczegółach będziemy 
informować Państwa na stronach inter-
netowych miasta. Chętni mogą mieć 
swój własny, żywy pomnik pamięci.

Działania artystyczne zaplanowa-
ne na rok jubileuszowy nas zachwycają  
i niezwykle cieszą. Dzieliliśmy się już suk-
cesem Teatru po godzinach, który otrzy-
mał dofinansowanie z Budżetu  Obywa-
telskiego Mazowsza na przedstawienia 
teatralne pt. “Tryptyk miński”. Artyści 
opowiedzą  o przeszłości, teraźniejszości 
i wizji miasta w przyszłości. “Projekt 600” 
koordynowany przez Muzeum Ziemi 
Mińskiej skierowany do artystów z Miń-
ska i tych z miastem związanych polega 
na zaprezentowaniu prac artystycznych  
poświęconych miastu. Wystawa zwycię-
skich prac już w czerwcu 2021. Będzie-

my mogli też odwiedzać wystawy kolek-
cjonerskie min. pana Mariusza Dzienio. 
Ci z Państwa, którzy znają tego wspa-
niałego lokalnego historyka, wiedzą, że 
to zapowiedź prawdziwej lekcji historii. 
Cykliczne koncerty, festiwale, wydarze-
nia w roku jubileuszowym będą miały 
wyjątkowy charakter. Miejski Dom Kultu-
ry złożył wniosek do Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego na sztukę 
teatralną pod roboczym tytułem “Niebo 
nad Mińskiem”, opowiadającą o  Janie 
Himilsbachu i jego relacjach z ludźmi  
i miastem. Biblioteka natomiast planuje 
wyjątkową edycję Alei Gwiazd Literatu-
ry. Nie możemy doczekać się mappingu  
o historii miasta przygotowywanego 
przez MDK.

 Klamrą oficjalnych obchodów będą 
uroczyste sesje Rady Miasta, podczas 
których uhonorujemy osoby zasłużo-
ne dla miasta, podpiszemy deklarację 
„Mińsk Mazowiecki - Miasto Wolności, 
Równości i Tolerancji”. Będziemy świę-
tować razem z naszymi przyjaciółmi  
z miast partnerskich.

Z jubileuszem miasta zbiega się kilka 
innych ważnych rocznic. Prosimy uważ-
nie śledzić informacje o wydarzeniach 
planowanych przez 7. PUL czy 23. Bazę 
Lotnictwa Taktycznego. Razem planuje-
my świętowanie ważnych wydarzeń hi-
storycznych.

W przygotowaniu jest wiele publika-
cji. Cieszymy się już na kolejny z sze-
ściu tomów historii Mińska. Z inicjatywy 
mińszczanek wydane będą wiersze dla 
dzieci, magazyn jubileuszowy “Mińskie 
klimaty, mazowieckie czasy” czy publi-
kacja o włodarzach miasta. 

Z oczywistych względów nie publi-
kujemy jeszcze szczegółowego harmo-
nogramu wydarzeń jubileuszowych, ale 
bardzo chcieliśmy podzielić się z Pań-
stwem tym, co do tej pory wypracowa-
liśmy. Zaznaczamy, że program  może 
ulec zmianie z uwagi na aktualną rzeczy-
wistość.

Ponawiamy nasz apel do współtwo-
rzenia programu jubileuszu. Harmono-
gram uzupełnimy o Państwa pomysły. 
Bardzo ważne dla samorządu są inicja-
tywy oddolne. 600-lecie miasta to świę-
to każdego mieszkańca i każdy jest jego 
gospodarzem.

Zapraszam do kontaktu.
Katarzyna Łaziuk

katarzyna.laziuk@umminskmaz.pl

STYCZEŃ

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy grała dla ratowania zdro-
wia i życia dzieci. Miński sztab WOŚP 
zebrał w sumie ze wszystkich puszek, 
licytacji i działań rekordową sumę 130 
917,69 zł. Szefową mińskiego sztabu 
WOŚP była Ewelina Oberzig.

W ramach dofinansowania na reali-
zację zadania pn.: „Zakup wyposa-
żenia pracowni informatycznej dla 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1  
w Mińsku Mazowieckim” zostały dopo-
sażone dwie funkcjonujące w ZSP nr 1 
pracownie informatyczne. Zakupiono: 
26 monitorów, 25 komputerów, tablicę 
multimedialną, 3 switche zarządzalne, 
drukarkę sieciową, 2 głośniki, 25 opro-
gramowań biurowych. Całkowita war-
tość zadania to 80 396,08 zł. 

21 stycznia  zawarliśmy umowę z Za-
kładem Usług Remontowych i Pro-
dukcyjnych „ZURIP” S.A. na budowę 
Przedszkola Miejskiego nr 2 (ul. Szkol-
na). Koszt robót budowlanych to ok. 
8,2 mln zł, w tym pożyczka z Jessica 
2 - ok. 6,3 mln zł.

W dniach 18-19 stycznia zorganizo-
wano obchody 10–lecia kompleksu 
„Aquapark Miejski z Lodowiskiem” 
przy ul. Wyszyńskiego 56. Uroczystość 
obfitowała w atrakcje sportowe dla 
dzieci i dorosłych.

Pod patronatem Polskiego Związku 
Kikcboxingu 18 stycznia zorganizowa-
no Ogólnopolski Turniej Kickboxingu. 

Rozegrano blisko 400 walk w formu-
łach walki na pałki piankowe (naj-
młodsi), pointfighting, Light Clontact 
oraz Kick-Light na 5 matach, walki K1 
w ringu. Pomysłodawcą i organizato-
rem tego przedsięwzięcia był Kamil 
Chłopik. 

LUTY

3 lutego zawarliśmy umowę z  R.D.B. 
– Roboty Drogowe i Brukarskie Miro-
sław Krysiuk na przebudowę rowu na 
odcinku od ul. Leśnej do ul. Wróblew-
skiego oraz zbiorników retencyjnych 
w parku miejskim. Inwestycję  reali-
zowano w ramach projektu pn. „Roz-
budowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazo-
wieckim – I etap”. 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana 
Pawła II została wybrana jako jedna 
z 20 szkół w całej Polsce, w których 
realizowany będzie prestiżowy 3-let-
ni projekt „Szkoła dla innowatora”. 
Zgodnie z założeniami ma on wspie-
rać szkoły i rozwijać u młodych ludzi 
kompetencje proinnowacyjne.

MARZEC

W związku z ogłoszeniem stanu epi-
demii koronawirusa i wprowadze-
niem różnego rodzaju obostrzeń,  
w trosce o bezpieczeństwo mieszkań-
ców, zmodyfikowaliśmy w Urzędzie 
Miasta zasady przyjęć interesantów  
i załatwiania spraw. Strażnicy miejscy 
wyszli z pomocą w dostarczaniu na 

terenie miasta paczek żywnościo-
wych do najbardziej potrzebujących 
seniorów.

W połowie marca na portalu społecz-
nościowym ruszyła akcja społeczna 
„Widzialna ręka Mińsk Maz.”, w ra-
mach której założono grupę dyskusyj-
ną do pomocy w epidemii.

10 marca podpisaliśmy umowę na 
budowę kanalizacji wód opadowych 
w ul. Sikorskiego. Wartość umow-
na zadania to 1 730 728,08 zł, w tym 
wartość kanalizacji deszczowej 599 
693,24 zł. 

KWIECIEŃ

W ramach projektu grantowego 
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego” otrzymaliśmy 
dofinansowanie w kwocie 99 118,32 
zł  na zakup 56 komputerów przeno-
śnych dla uczniów ze szkół podstawo-
wych. Dodatkowo przeznaczyliśmy 
środki własne na zakup 44 sztuk. Łącz-
nie zakupiono 100 komputerów prze-
nośnych na kwotę 176 997,00 zł.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkań-
ców burmistrz postanowił o zakupie 
25 tys. wielorazowych maseczek od 
firmy BARTEK. Dystrybucja na terenie 
miasta odbywała się cyklicznie do 
30 kwietnia.  Pracowników urzędu 
wsparli strażacy z OSP Kędzierak, OSP 
Mińsk Mazowiecki,  harcerze z Hufca 
ZHP „Mazowsze” oraz dwoje radnych 
miasta.

Przez cały rok regularnie w gazecie samorządowej „MIM” informowaliśmy Was, drodzy mieszkańcy, o tym, co dzieje 
się w naszym mieście. Były to relacje z wydarzeń kulturalnych, sportowych, oświatowych, informacje o inwestycjach 
i planach miasta. W poniższym podsumowaniu przybliżamy niektóre z najważniejszych i tych, które budziły wasze 
największe zainteresowanie. 
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W kwietniu otrzymaliśmy wspaniałą 
wiadomość, że Mińsk Mazowiec-
ki, jako jedno z sześciu miast euro-
pejskich, otrzymał Flagę Honorową 
– nagrodę Rady Europy. Dwa lata 
temu wyróżniono nas Dyplomem Eu-
ropejskim. Uroczyste wręczenie Flag 
of Honour nastąpiło w październiku 
podczas uroczystości, w trakcie której 
połączyliśmy się internetowo z przed-
stawicielem Rady Europy posłem Joh-
nem Howellem, który przekazał mia-
stu tę nagrodę.

MAJ

Z okazji 599. rocznicy nadania praw 
miejskich oraz 30-lecia polskiego sa-
morządu, mając na względzie bez-
pieczeństwo mieszkańców podczas 
epidemii, Urząd Miasta zorganizo-
wał wirtualne obchody z akcentem  
w plenerze. W sieci ukazało się „Va-
demecum samorządności”, a po po-
łudniu wokół ronda gen. Hallera prze-
jechali motocykliści z KDM MAGNET, 
chwilę później burmistrz złożył prze-
chodniom życzenia. Zwieńczeniem 
happeningu był taniec Studia Tańca 
La Flaca przy dźwiękach utworu Anny 
Jantar „Tyle słońca w całym mieście”. 

21 maja, na zaproszenie władz War-
szawy, burmistrz wziął udział w sym-
bolicznym sadzeniu jabłoni w parku 
Pole Mokotowskie z okazji ogólno-
polskich obchodów 30-lecia wybo-
rów samorządowych. Zainspirowani 
warszawskim Sadem Samorządności 
burmistrz Marcin Jakubowski i prze-
wodniczący Rady Miasta Dariusz Kul-
ma posadzili w Mińsku  rajską jabłoń, 
która swymi żółtymi owocami cieszyć 
będzie oko przy parku miejskim. 

W maju rozpoczęliśmy działania  
konsultacyjne w ramach rojektu 
"Mińsk Mazowiecki – miasto inteli-
gentnych dzielnic", służące wytycze-
niu nowego standardu w przekształ-
caniu przestrzeni miejskich w ośrodki  
o stabilnych strukturach lokalnych 
gwarantujących wysoką jakość życia 
ich mieszkańców. 

W maju strażacy z OSP Kędzierak 
przeprowadzili akcję ozonowania w 
miejskich przedszkolach. Urządzenie 
do ozonowania zostało zakupione 
decyzją burmistrza, a akcję nadzo-
rowała komendant Straży Miejskiej 
Anna Kwiatkowska. 

CZERWIEC

W ramach wspólnej inwestycji z PWiK 
sp. z o.o.  pn.: „Rozbudowa drogi 
gminnej ul. 7. Pułku Ułanów Lubelskich  
w Mińsku Mazowieckim” i „Budowa 
sieci wodociągowej oraz kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią ście-
ków w ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w 
Mińsku Mazowieckim”  4 czerwca za-
warto umowę z firmą Roboty Drogo-
we i Brukarskie Mirosław Krysiuk. War-
tość zadania to 1 159 506,77 zł, w tym 
wartość robót związanych z budową 
systemu odwodnienia 471 973,58 zł. 

Na terenie Muzeum Ziemi Mińskiej 
Dział 7. PUL odbył się plener rzeźbiar-
ski pt. „Konstanty Laszczka artysta nie-
podległości - na nowo odkrywany”. 
To pierwsze takie wydarzenie w Miń-
sku Mazowieckim. Podczas pleneru  
z bali drewna o wymiarach 3 m x 1,5 
m powstały cztery monumentalne 
rzeźby stanowiące ekspozycję plene-
rową w ogrodzie muzeum. 

LIPIEC

Burmistrz Marcin Jakubowski udzielił 
wywiadu korespondentowi francu-
skiej gazety Le Monde” Jakubowi 
Iwaniukowi. Poruszono temat zbliża-
jących się wyborów prezydenckich 
w Polsce oraz spraw ważnych dla 
mieszkańców. 

Władze miasta, dyrekcja ZSP nr 1 oraz 
zaproszeni goście wspólnie wmuro-
wali Akt Erekcyjny pod budowę no-
wej siedziby Przedszkola Miejskiego nr 
2. Wartość robót to 8,1 mln zł, a termin 
wykonania planowany jest na koniec 
maja 2021 r. 

W lipcu od Samorządu Województwa 
Mazowieckiego nasze miasto otrzy-
mało 3 mln zł dofinansowania na 
budowę łącznika ul. Mrozowskiej i ul. 
Łąkowej oraz 167 600 zł na przepro-
wadzenie inwentaryzacji  indywidual-
nych źródeł ciepła, wymianę podłogi 
świetlicy Domu Działkowca ROD "An-
driollego" oraz termomodernizację 
budynku Domu Działkowca.

Mińsk Mazowiecki przystąpił do Sa-
morządowego Komitetu na rzecz 
upamiętnienia Bitwy Warszawskiej. 
Na zaproszenie Marszałka Senatu RP 
prof. Tomasza Grodzkiego burmistrz 
Marcin Jakubowski sygnował porozu-

mienie samorządowe, a towarzyszył 
mu dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej 
Leszek Celej.

15 lipca zakończono roboty budow-
lane związane z budową II etapu 
placu zabaw na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 3. Projekt  sfinansowano z 
Budżetu Obywatelskiego.

Burmistrz Marcin Jakubowski 30 lipca 
odebrał z rąk Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy okolicznościową tablicę bę-
dącą symbolem działań wojennych  
w zwycięskiej Bitwie Warszawskiej. 

Mariusz „Domel” Domelawski na po-
dium Wyścigowych Motocyklowych 
Mistrzostw Polski. 

W lipcu stanowisko dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej objęła pani Karo-
lina Wieczorek, która placówkę zna 
doskonale, ponieważ przystępując do 
konkursu, była już jej pracownikiem.

SIERPIEŃ

Rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego uczciliśmy, składając 
kwiaty ku pamięci bohaterów i ofiar 
tamtych dni, uruchamiając symbo-

licznie dźwięk syren oraz organizując 
wydarzenia plenerowe. W namio-
tach przy muzeum 7. PUL prezentowa-
liśmy historię Powstania np. poprzez 
literaturę związaną z tym wydarze-
niem, warsztaty poczty powstańczej, 
własnoręczne tworzenie przypinki czy 
warsztaty piosenki powstańczej. 

16 sierpnia, w ramach obchodów 
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej na 
terenie MZM Działu 7. PUL osobom 
oraz przedstawicielom instytucji ma-
jącym wkład w zachowanie pamię-
ci o bohaterach Bitwy Warszawskiej 
wręczono okolicznościowe medale 
pamiątkowe. Wmurowano też tablicę 
od Prezydenta RP i odsłonięto kopijnik 
ku chwale bohaterów bitwy.

Na Starym Rynku, w 40. rocznicę wy-
darzeń sierpnia 1980 roku Muzeum 
Ziemi Mińskiej zorganizowało happe-
ning, podczas którego publicznie od-
czytano 21 postulatów, które zmieniły 
oblicze Polski. Temu symbolicznemu 
wydarzeniu towarzyszyła wielkofor-
matowa grafika, a każdy z zebranych 
otrzymał okolicznościową przypinkę 
odnoszącą się do wydarzeń 1980 roku.
21 sierpnia minęła 78. rocznica likwi-
dacji mińskiego getta. Pamięć kilku 
tysięcy mińskich Żydów uczciliśmy na 
cmentarzu żydowskim wspólną zadu-
mą i złożeniem kwiatów. 

Mińszczanki z rocznika 2009: Amelia 
Piotrowska i Julia Staszczak, rywalizu-
jące w dwójkach siatkarskich, zostały 
mistrzyniami Mazowsza podczas tur-
nieju „Kinder Joy of moving 2020” w 
Kręczkach. Dziewczęta trenują w miń-
skim klubie „Olimp”.

W ramach projektu Human Smart 
City kontynuowaliśmy pikniki sąsiedz-
kie połączone z konsultacjami doty-

czącymi wspólnej przestrzeni miej-
skiej. Najmłodsi mińszczanie korzystali 
z ciekawych animacji, a dorośli zgła-
szali swoje koncepcje i propozycje, 
mając przy tym również możliwość 
zrelaksowania się, chociażby pod-
czas własnoręcznego stworzenia po-
pularnego lasu w słoiku.

Po 30 latach działalności na rzecz 
mińskiej społeczności zakończyła 
pracę na stanowisku Sekretarza Mia-
sta pani Jadwiga Frelak. Od 31 sierp-
nia nowym Sekretarzem Miasta jest 
pani Kinga Rosłoniec. 

WRZESIEŃ

W ramach zmian organizacyjnych  
w UM burmistrz powołał  drugiego za-
stępcę, którym została pani Eliza Bu-
jalska, dotychczasowa radna Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki. 

Magdalena Mól, kierowniczka czytel-
ni MBP, otrzymała tytuł Innowacyjny 
Menedżer Kultury.  To już druga mińsz-
czanka doceniona za innowacyj-
ną aktywność w przestrzeni miasta.  
W 2019 roku tytuł „Innowacyjnego 
Menedżera Kultury” otrzymała Eliza 
Bujalska.

Piotr Marczak otrzymał brązowy me-
dal w judo w XVI Ogólnopolskim Bia-
łołęckim Turnieju Judo. 

W związku z epidemią 12. Festiwal Hi-
milsbacha miał skromniejszą oprawę. 
Wydarzenia poświęcone były Leopol-
dowi Tyrmandowi.

Przedstawicielki Mińska Mazowiec-
kiego, Ewelina Spychała i Beata Sa-
jewska, uczestniczyły w wirtualnej 
międzynarodowej konferencji zor-
ganizowanej w Telszach na Litwie, 
podczas której zaprezentowały rolę  
i funkcję kapliczek przydrożnych  
w powiecie mińskim.

Z inicjatywy Klubu Dawnych Moto-
cykli MAGNET na mapie Mińska Ma-
zowieckiego pojawiło się miejsce 
związane z zabytkową motoryzacją. 
Skwerowi przy ul. Szpitalnej nadano 
nazwę Dawnych Motocykli.
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AKTUALNOŚCI

Początki nabożeństwa Drogi Krzyżo-
wej sięgają średniowiecza. W Polsce 
jego formuła przyjęła się w XVIII w. Po 
zatwierdzeniu w 1879 r. przez papieża 
Leona XIII Stowarzyszenia Ustawicznej 
Drogi Krzyżowej nabożeństwo upo-
wszechniło się. Pożądanym elementem 
wyposażenia kościoła stały się stacje 
męki pańskiej. Ich masowa produkcja 
przyniosła uproszczoną formę i koloryt 
oraz mechaniczny sposób powielania. 
Równolegle funkcjonowały sceny re-
alistyczne oraz te z symbolem krzyża, 
opatrzone kolejnym numerem stacji.

W mińskiej farze 14 stacji Drogi Krzyżo-
wej kanonicznie erygowano w 1886 r. Akt 
erekcji zaginął w 1949 r. podczas przepro-
wadzki ks. proboszcza Władysława Osiń-
skiego. Co najmniej jeden obraz ufundował 
proboszcz parafii NNMP ks. Franciszek 
Kołaczewski, który w latach 1862-1878 
był archiwariuszem archidiecezji warszaw-
skiej, do 1890 r. proboszczem i dziekanem 
mińskim, a od 1893 r. kapelanem cmenta-
rza bródnowskiego. W ślady proboszcza 
poszedł Jan Biernacki – gospodarz ze 
wsi Brzóze, późniejszy członek mińskiego 
dozoru kościelnego, który za 85 srebr-
nych rubli zakupił stację Drogi Krzyżowej.  
W spisie inwentarza z 19 lipca 1890 r. war-
tość jednej stacji określono na 65 rubli, zaś  
w spisie z 17 września 1907 r. na 140 rubli. 

Obrazy, a raczej wypukłorzeźby 
umieszczono w nawie głównej i prezbite-
rium. Miały kształt małej kapliczki flanko-
wej posiadającej z obu stron kolumienki, 

 Droga Krzyżowa w kościele pw. NNMP 

na których wsparty był trójkątny szczyt 
zwieńczony krzyżem. W informacji z 1890 
r. zapisano, że stacje posiadały złocone 
ramy, prawdopodobnie wykonane z drew-
na dębowego. Wewnątrz zamkniętej pół-
-okrągłym łukiem płaskiej niszy znajdowała 
się łącząca płaskorzeźbę i obraz scena pa-
syjna. Wykonane były z masy mozaikowej, 
którą komponowano ze składników mine-
ralnych, wypalano bądź mieszano z kle-
jem. Najprawdopodobniej mińska Droga 
Krzyżowa powstała w warszawskim Zakła-
dzie Artystyczno-Kościelnym J. Szpetkow-
skiego i Spółki (filie w Poznaniu i Wilnie). 

Wykonane z masy mozaikowej stacje 
drogi krzyżowej w spisach inwentarza pa-
rafii z 1890 r. i z 1907 r. błędnie nazwano 
oleodrukami. Zapewne tym określeniem 
administrujący parafią ks. Marceli Karpiń-
ski chciał podkreślić ich wówczas sztam-
powy, seryjny charakter. Ks. Karpiński miał 
artystyczne zdolności, namalował dla miń-
skiego kościoła obraz przedsta-wiający 
św. Antoniego Padewskiego i św. Rocha.   

W 1977 r. przy usuwaniu ze ścian miń-
skiej fary starych tynków zdjęto XIX-wiecz-
ne stacje Drogi Krzyżowej. Prowadzony 
przez ks. proboszcza Henryka Kliznera 
gruntowny remont kościoła zmienił jego 
wystrój, a stacje zostały przekazane do 
renowacji do pracowni konserwatorskiej  
w Krakowie. Niestety, nigdy już nie powró-
ciły na swoje rodzime miejsce i ślad po 
nich zaginął. Oryginalne stacje zastąpiono 
lżejszą, bardziej pastelową wersją gipso-
wą. Nowe stacje zawisły w 1979 roku na 
odnowionych  ścianach świątyni w nawach 

bocznych. W miejscu dawnych stacji po-
wieszono pozłacane odbłyśniki i kinkiety 
oświetleniowe.

Nieznane są dokładne losy mińskiej 
Drogi Krzyżowej, aż do momentu jej od-
nalezienia po żmudnych poszukiwaniach 
w kościele pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Pokoju w Banio-
sze pod Warszawą w  2016 roku.  Stacje 
męki pańskiej odnalazł swoim staraniem 
Jarosław Belkiewicz. Niestety, zostały od-
nalezione tylko płaskorzeźby wmurowane 
w ściany kościoła w Baniosze. Drewniane 
rzeźbione ramy stanowiące formę kapli-
czek flankowych prawdopodobnie bez-
powrotnie zaginęły lub uległy zniszczeniu. 
Idea odnalezienia stacji i ich powrotu do 
Kościoła pw. NNMP w Mińsku Mazowiec-
kim zrodziła się wiele lat temu, szczególnie 
na prośbę matki Jarosława Belkiewicza, 
również rodowitej parafianki, a decyzja  
o podjęciu działań zrodziła się w trakcie 
koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „MAZOW-
-SZE” w kościele parafialnym w 2012 roku 
z okazji 590. rocznicy erekcji parafii. Zaan-
gażował się on nie tylko w ich odszukanie, 
ale i rekonstrukcję oraz powrót na dawne 
miejsce. Pomysł zaakceptował proboszcz 
parafii NNMP ks. prałat Jerzy Mackiewicz.  
Myślą przewodnią działań rekonstruk-
cji stacji Drogi Męki Pańskiej jest ich od-
tworzenie i umieszczenie na oryginalnych 
miejscach w kościele na 600-lecie erekcji 
parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Mińsku Mazowieckim, które przy-
pada na 2022 rok.

Lilla Kłos
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21 września na terenie Oczyszczalni 
Ścieków przy ul. Chróścielewskiego 
wmurowano Akt Erekcyjny pod in-
westycję o nazwie „Kompleksowe 
rozwiązanie systemu gospodarki 
osadowej na oczyszczalni ścieków w 
Mińsku Mazowieckim”. Jest to przed-
sięwzięcie prowadzone przez PWiK,  
a wartość inwestycji to 62 799 112,47 zł 
przy dofinansowaniu unijnym ponad 
54%. 

Zajęcia merytoryczne, zwiedzanie 
Izby Pamięci w 23. Bazie Lotnictwa 
Taktycznego, odwiedziny w Muzeum 
Ziemi Mińskiej to część aktywności, 
jakie czekały na uczestników 29. Dni 
Chorągwi Mazowieckiej. Wydarzenie 
zorganizowano w Mińsku, ale z uwa-
gi na epidemię agenda musiała być 
dostosowana do wymogów dystansu 
społecznego.  

PAŹDZIERNIK

4 października w MSA odbyła się uro-
czysta sesja Rady Miasta, która zorga-
nizowana została w ramach obcho-
dów 30-lecia samorządu. Podczas 
wydarzenia wręczono panu Stanisła-
wowi Woźnicy tytuł Zasłużonego dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki. Przedstawi-

ciel Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy John Howell wręczył bur-
mistrzowi Marcinowi Jakubowskiemu 
Honorową Flagę. Wydarzeniu towa-
rzyszył  piknik europejski. Uczniowie 
szkół podstawowych zaprezentowali  
programy artystyczne  odnoszące się 
do wartości europejski i symbolizują-
cych integrację i współpracę. 

Zakończono budowę nowych alejek 
w parku. Wartość inwestycji to 189 
975,01 zł brutto. Wykonawcą był Za-
rząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Miń-
sku Mazowieckim.

Zakończono prace związane z reali-
zacją zadania „Budowa kanalizacji 
wód opadowych w ul. Gen. Włady-
sława Sikorskiego”. Koszt zadania to 
ok. 1,8 mln zł, w tym wartość kanaliza-
cji deszczowej 598 562,01 zł. 

Zakończono prace związane z prze-
niesieniem zabytkowej kapliczki tzw. 
Latarni Umarłych. Wcześniejsza loka-
lizacja (zbyt blisko drogi, ul. Kościel-
nej) powodować mogła degradację 
konstrukcji. Zabytek przeniesiono kilka 
metrów w stronę parku. W kosztach 
partycypowały miasto i powiat. Cał-
kowita wartość przedsięwzięcia to ok. 
80 tys. zł.

Liceum Ogólnokształcącego im. Pol-
skiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Ma-
zowieckim otrzymało Medal 100. rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej. 
Uruchomiliśmy aplikację My Local 
News, dzięki której mieszkańcy mogą 
być na bieżąco z najważniejszymi in-
formacjami dotyczącymi miasta.

LISTOPAD

Zakończyliśmy prace nad wnioska-
mi do kolejnego etapu weryfikacji  
w programie "Rozwój Lokalny".  Wszyst-
ko po to, aby powalczyć o dofinanso-
wanie, dzięki któremu Mińsk Mazowiec-
ki może pozyskać aż 10 mln euro na 
realizację naszych wspólnych planów.

Z uwagi na epidemię festiwal im. Pio-
tra Skrzyneckiego odbył się w bardzo 
skromnym wydaniu. Niemniej nie za-
brakło koncertu finałowego w wyko-
naniu Piwnicy Pod Baranami, a kaba-
ret zagrał i zaśpiewał dla mińszczan 
online.

GRUDZIEŃ

Projekt "Mazowiecki Tryptyk Teatralny. 
Nasza przeszłość, teraźniejszość i przy-
szłość" będzie realizowany w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. 
Dzięki głosom mieszkańców projekt 
zdobył wymaganą ilość głosów do 
realizacji.

Polska Rada Przedsiębiorczości przy-
znała spółce PEC tytuł „EKOSTRATEG 
za rok 2020”. Ponadto, decyzją Kapi-
tuły Programu Symbol, Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej w Mińsku 
Mazowieckim uzyskało tytuł EkoSym-
bol 2020. PEC znalazł się także w pre-
stiżowym gronie laureatów „Diamen-
ty Forbesa 2021”. 

Szkoła Podstawowa nr 3 wygrała  
w ogólnopolskim konkursie czytelni-
czym EMPIK. Szkolna biblioteka dosta-
nie 1000 książek.

13 grudnia minęło 10 lat od zaprzy-
siężenia Marcina Jakubowskiego na 
burmistrza Mińska Mazowieckiego.  
W sieci opublikowaliśmy najważniejsze 
z tego okresu dokonania samorządu 
oraz niespodziankę – wirtualne życze-
nia dla burmistrza od prezydenta m. st. 
Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

W ramach przyszłorocznych obcho-
dów 600-lecia miasta wyłoniliśmy lau-
reatów konkursu „Mińsk Mazowiecki 
– moje miasto”. Zadaniem uczestnikó 
w było stworzenie scenariuszy zajęć  
o historii i kulturze miasta. 

IV
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Nastrojone dusze
 
To jedno z kilku wydarzeń, które udało 
się zorganizować na scenie Miejskiego 
Domu Kultury pomiędzy jednym a drugim 
zamknięciem spowodowanym epidemią.  

Spektakl Krzysztofa Niedźwiedzkiego 
„Stroiciel grzebieni” daleki był od na-
dęcia i stawiał na inteligentny humor. 
Publiczność wciągnięta w pośmiertne 
problemy została zaangażowana w hi-
storię, przy okazji dobrze się bawiąc.  

„Stroiciel grzebieni” to wbrew pozorom 
nie jest spektakl o śmierci. Koniec ży-
cia jest tylko pretekstem do rozmyślań  
o uczuciach, wartościach i perspekty-
wie z jaką patrzymy na świat. To bez 
wątpienia piękna opowieść o miłości.

Promujemy naszych
 Jednym ze statutowych za-
dań Miejskiego Domu Kultury jest 
promocja lokalnych twórców i umożli-
wienie im rozwoju artystycznego. Dla-
tego więc, gdy tworzący pod pseudo-
nimem Krzysztof Robert zwrócił się do 
MDK z propozycją pokazania swoich 
prac, bez wahania zorganizowaliśmy 
wystawę jego rysunków - portretów.  

Artysta, jak sam o sobie mówi, nie ma 
wykształcenia plastycznego, jednak za-
wsze znał kogoś kto miał, albo rysował, 
malował itp. - to go onieśmielało, ale 
nie zniechęcało. Zawsze słuchał dużo 
muzyki i uświadomił sobie, że punk-
-rockowcy nie potrafili grać, natomiast 
zupełnie się tym nie przejmowali - gra-

li. To był ich sposób ekspresji. Zaczął  
w podobny sposób myśleć o swoim ry-
sowaniu. 

Muzyka 
w zgodzie z naturą
Jazzmani Michał Szczerbiec, Arek 
Osenkowski, Wojciech Madajski i Woj-
ciech Bylica 25 października na scenie 
MDK zagrali utwory z płyty The Last 
Scavenger. A raczej wystawili swo-
isty spektakl audiowizualny z efektami 
dźwiękowymi naśladującymi przyrodę.

Mińskie reggae
Czy jest coś, co wyróżnia i łączy reg-
gae powstające nad rzeką Srebrną? 
Odpowiedzi na to pytanie postano-
wił poszukać podczas koncertu zaty-
tułowanego „Z archiwum mińskiego 
reggae” zespół Jeziora. Koncert on-
line miał swoją premierę 6 grudnia.  

Na pierwszy rzut ucha Mińsk Mazo-
wiecki nie jest miastem, które kojarzy-
łoby się z reggae. Powstała w 2016 
grupa Jeziora jest bodajże pierwszą, 
która jednoznacznie określa się jako ze-
spół tworzący w tym właśnie gatunku. 
Wcześniej jednak wiele mińskich kapel 
działających na przełomie XX i XXI wie-
ku flirtowało z muzyką rodem z Jamajki. 
Grunge'owe riffy z regałowym bujaniem 
łączyli w swoich piosenkach muzycy 
DeLaCore. Miński kwartet miał zresztą 
w swoim dorobku brawurowe wykona-
nie przeboju Boba Marleya „Iron, Lion, 
Zion”. Z kolei grupom takim jak Szcze-
kamnaciebie i Reggres Faja bliżej było 
do popularnego na początku lat 80.  
w Polsce stylu punky reggae. Oba 
wspomniane zespoły lubiły podczas 
koncertów w Dujerze przeplatać wol-
niejsze „regały” szybszymi nume-
rami w stylu ska. Psychodelicznym 
transem podszyte były reggae'owe 
utwory legendarnej grupy Gurtwert 
Hurtkin. Z kolei najweselsze reggae  
w powiecie grało trio Jaskółeczki  
z pobliskich Mrozów. Jamajską wibra-
cję z bigbitem w kilku piosenkach po-
łączyła mińska Muzyka Końca Lata. 

Grupa Jeziora zebrała dostępne na-
grania różnych zespołów z Mińska Ma-
zowieckiego i okolicy. Okazuje się, że  
w stylu reggae-ska powstało na ziemi 
mińskiej do tej pory ponad 30 kom-

pozycji dotykających takich tematów 
jak miłość, duchowość, ekologia, to-
lerancja, czy pasja tworzenia. Nie wy-
czerpując tematu, Jeziora przygoto-
wały przekrojowy program koncertowy 
prezentujący ten przegapiony wątek 
w historii mińskiej sceny muzycznej. 

Koncert współorganizowany z Samo-
rządem Województwa Mazowieckiego 
można bezpłatnie obejrzeć na fanpage 
MDK. 

German 
rozbrzmiewa w sieci
Festiwal Piosenki Anny German „Eury-
dyka” w Mińsku na Białorusi stworzyła 
Marina Tawarnicka. Przegląd promuje 
twórczość Anny German i kultywuje pa-
mięć o tej niezwykłej artystce. Pofestiwa-
lowe koncerty jakie od kilku lat odbywały 
się w Mińsku Mazowieckim przyciągały 
rzesze słuchaczy, miłośników artystki.  

W tym roku ze względu na epide-
mię koncert odbył się online. Była 
to okazja by usłyszeć artystów  
z Polski i Białorusi, którzy od lat byli 
członkami jury i gośćmi Festiwalu. 

W koncercie udział wzięli Aurelia Sob-
czak, Marina Towarnicka, Nadzieja 
Brońska, Agnieszka Babicz, Marek 
Ravski, Barbara Droździńska oraz Wit 
Oleszkiewicz.

Ach, ten Fogg
„Foggorama", „Leć Piosenko”, „Poletko 
Pana Fogga", „Z piosenką przez świat” 

czy „Fogg and Rock" to tylko niektóre 
tytuły jakże licznych programów estra-
dowych Mieczysława Fogga, który na 
przestrzeni sześciu dekad dał szesna-
ście tysięcy koncertów w Polsce i w po-
nad trzydziestu innych krajach. 
 
Teraz w trzydzieści lat po śmierci arty-
sta powrócił we wspomnieniach na Ma-
zowsze.

W trakcie spotkania online z prawnu-
kiem artysty Michałem Foggiem pre-
zentowane były prywatne zdjęcia 
artysty, okraszone opowieściami prze-
kazywanymi w rodzinie z pokolenia na 
pokolenie. Legenda Mieczysława Fogga  
w zderzeniu z rzeczywistością,  
a wszystko   przeplatane utworami z re-
pertuaru bohatera.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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Co roku w listopadzie spotykaliśmy 
się na Festiwalu Piotra Skrzyneckiego. 
Nie inaczej miało być i teraz. 12. edy-
cja była już dopięta, program ustalony, 
artyści gotowi. Rusinek, Andrus, Piw-
nica – wszyscy czekali na spotkanie 
z mińską publicznością. Okazja była 
szczególna – wszak to 90. rocznica 
urodzin Piotra Skrzyneckiego. 

Uczestnicy Przeglądu Piosenki 
Poetyckiej tak bardzo cieszyli się na 
możliwość występu przed publicz-
nością. Jednak stało się inaczej. Po-
nowne zamknięcie placówek kultury 
zmusiło nas w ostatniej chwili do od-
wołania zaplanowanych wydarzeń.  

Skrzynecki  mimo wszystko Jednak nie chcieliśmy tak do końca re-
zygnować z tego wielkiego święta sztu-
ki, jakim niewątpliwie jest Festiwal Piotra 
Skrzyneckiego. Jego zwieńczeniem za-
wsze jest koncert Piwnicy pod Baranami. 
Wydarzenie w tym roku odbyło się onli-
ne. "Przemożny władca sztuki"- koncert 
dedykowany Piotrowi S. w 90. rocznicę 
urodzin mistrza - twórcy tego magicz-
nego miejsca w samym sercu Krakowa. 
To on otwierał oczy na inny sposób ży-
cia, na inny sposób myślenia o sztuce. 
Pokazywał jak intensywnie można z nich 
korzystać. Był to koncert o radości, ob-
cowaniu z ludźmi i głębokiej przyjaźni. 
Był to koncert o Artyście czarowniku, 
artyście alchemiku, artyście bajarzu i in-
nych ważnych dla niego osobach. 

      KULTURA KULTURA

24 grudnia może przyjść nagle i nie-
oczekiwanie. Szczególnie, gdy dzie-
je się to w przypadku rozkapryszonej  
i samolubnej dziewczynki.
Czy św. Mikołaj będzie o niej pamię-
tał? W jaki sposób nasza bohaterka 
przygotuje się na jego przyjście?
Czasami jednak zdarza się, że dosta-
jemy coś zupełnie innego niż się spo-
dziewaliśmy...
Jak w takiej sytuacji zachowa się na-
sza bohaterka? Czy w tej wyjątkowej 
sytuacji uda jej się odnaleźć coś waż-
niejszego i cenniejszego niż prezenty 
pod choinką?
Wzruszająca i zabawna opowieść wi-
gilijna. 
Mikołajkowy spektakl dla dzieci w wy-
konaniu Teatru na Walizkach
Emisja online 23 grudnia 2020, godz. 
18.00. Dostęp bezpłatny.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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IBUK Libra 
– biblioteka 
czynna całą dobę 
„Dla chcącego nic trudnego” mamy 
ochotę powiedzieć, słysząc o możli-
wościach, które stwarzają nam nowe 
technologię. Od lipca działa platforma 
Legimi, która umożliwia czytelnikowi 
dostęp do ponad 60 000 ebooków bez 
limitu. Od sierpnia czytelnicy mogą  
korzystać z nauki zdalnej poprzez 
kody do kursów językowych, udostęp-
niane przez  Bibliotekę. 

Jednak na tym nie poprzestajemy 
i szukamy wciąż nowych rozwiązań 
technicznych, które ułatwią wszyst-
kim nam dostęp do literatury i wiedzy. 
Obecnie zapraszamy do korzystania  
z platformy IBUK Libra. Znajdziemy 
tu literaturę faktu, poradniki, podręcz-
niki akademickie, książki naukowe  
i oczywiście powieści. IBUK Libra nie 
wyznacza limitu stron, które można 
przeczytać w określonym czasie. Nie 
trzeba instalować żadnej aplikacji, wy-
starczy przeglądarka internetowa. Do-
datkowo czytelnik otrzymuje dostęp 
do narzędzi takich jak: wyszukiwanie 
pełnoekranowe i fasetowe, czy też 
tworzenie notatek. Aby zacząć, wy-
starczy pobrać darmowy kod z Biblio-
teki. Gorąco zachęcamy do tej formy 
obcowania z kulturą.  

Rozmowy przy 
wspólnym ekranie
Pomimo trudnej sytuacji związanej  
z pandemią, Biblioteka niezmiennie 
promuje czytelnictwo i zachęca czy-
telników do uczestnictwa w wyda-
rzeniach kulturalnych, które obecnie 
przeniosły się do Internetu. 

Organizacja spotkań czytelniczych 
w ich tradycyjnej odsłonie nie jest 
obecnie możliwa. Zdajemy sobie jed-
nak sprawę, jak ważna jest rozmowa, 
a w obecnym czasie być może jeszcze 
cenniejsza. „Rozmowy przy wspólnym 
stole” odbywają się obecnie online. 
Dlatego 

3 listopada, pod hasłem „Co to zna-
czy dbać o siebie?” chętni czytelnicy 
spotkali się za pośrednictwem platfor-
my ZOOM i wymienili swoimi doświad-
czeniami. Kolejne zdalne rozmowy, tym 
razem na temat Magii Świąt, miały miej-
sce 1 grudnia. 

W dalszym ciągu aktywny jest 
również nasz „Klub Czytelnika”, który 
skupia wokół siebie fanów literatury  
w różnym wieku. 24 listopada, młodzież 
i dorośli mogli online podzielić 

się wrażeniami po lekturze książek: 
„Niewidzialne kobiety” Caroline Criado 

oraz „Czarownice. Niezwyciężona 
siła kobiet” Mony Chollet. Natomiast 14 
grudnia tematem rozmowy był kryminał 
„Złoty róg” Maryli Szymiczkowej. 

Czytelników Biblioteki, szczególnie 
tych starszych i często narażonych na 
nieuczciwych sprzedawców zaprosili-
śmy wraz ze Stowarzyszeniem Aquila 
do udziału w bezpłatnym spotkaniu 
online. Doświadczony w udzielaniu po-
mocy konsumentom prawnik, podczas 
spotkań 22 października i 5 listopada 
wyjaśniał, jak odnaleźć się w świecie 
finansów i jak nie dać się oszukać pod-
czas zakupów.

KAMISHIBAI 
– magiczny drewnia-
ny teatrzyk
Tegoroczna jesień nie daje możliwości 
organizacji spotkań z dziećmi i zabaw 
z nimi w naszym Oddziale dla Dzie-

ci, jednak… Biblioteka nie zapomina  
o najmłodszych czytelnikach! Stale dba 
o to, aby dostarczać dzieciom mądre, 
książkowe treści. Bibliotekarze regu-
larnie prezentują nowości książkowe  
w obszarze literatury dziecięcej i infor-
macje ze świata kultury na profilu FB.  

Ponadto za pośrednictwem interne-
towych łączy przedstawiają dzieciom 
historię za pomocą teatrzyku Kamishi-
bai. Jest to technika opowiadania wy-
wodząca się z Japonii. Wykorzystując 
plansze z obrazkami i tekstem oraz 
drewnianą skrzynię, przedstawiają ko-
lejne fragmenty opowieści. Kami to pa-
pier, a shibai to teatr, zatem Kamishibai 
to po prostu drewniany teatrzyk, który 
swoim wyglądem przypomina parawan 
z teatrzyków marionetkowych. Kolejna 
odsłona japońskiego teatrzyku pojawi 
się wkrótce na naszym profilu FB. 

Targi Książki 
„Nad Srebrną”
Z uwagi na panującą epidemię, plano-
wane na jesień tego roku Mińskie Targi 
Wydawców Regionalnych „Nad Srebr-
ną” nie odbyły się. Pomimo to, chcemy 
w tej skromnej formie zaprezentować 
publikacje związane z regionem i wy-
dane głównie przez lokalne wydaw-
nictwa. Poniżej przedstawiamy tytu-
ły z ostatnich lat, które dostępne są  
w naszych zbiorach:

• „VI Wieków Mińska Mazowieckiego. 
Tom V. Mińsk Mazowiecki w okresie 
międzywojennym”, Janusz Kuligowski, 
Muzeum Ziemi Mińskiej, Mińsk Mazo-
wiecki 2018 - 2019
• „Kałuszyn. Studia z dziejów miasta, 
parafii i okolic”, Oficyna Wydawnicza 
Aspra – JR, Warszawa 2018
• „Gmina Jakubów. Alfabet Wspo-
mnień”, Gminna Biblioteka Publiczna  
w Jakubowie, Jakubów 2020
• „Jędrzejów Nowy i Stary. Historia. 
Szkoła. OSP”, Fotopia, Jędrzejów Nowy 
2019
• „Konstanty Laszczka”, Zofia Weiss, 
Katarzyna Łomnicka, Akademia Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki, Kraków 2017

• „Poczet książąt i księżnych mazo-
wieckich”, Janusz Grabowski, Avalon, 
Kraków 2019 
•  „Strażacy powiatu mińskiego”, red. 
Janusza Kuligowskiego, Lokalna Grupa 
Działania Ziemi Mińskiej, Mińsk Mazo-
wiecki 2019
• „Zbiory Muzeum Diecezjalnego w Sie-
dlcach”, pod red. ks. Roberta Mirończu-
ka, Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, 
Siedlce 2020
• album „EP Moje Migomar” Konrada 
„kifcio” Kiferta  
• Słownik biograficzny Południowego 
Podlasia i Wschodniego Mazowsza,  
t. IV, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 
Siedlce 2019

• Rocznik mińskomazowiecki, t. 27, 
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazo-
wieckiego, Mińsk Mazowiecki 2019
• „Mińskie Zeszyty Muzealne”, zeszyt 5, 
Muzeum Ziemi Mińskiej, Mińsk Mazo-
wiecki 2017

Ponadto od 2019 r. ukazuje się nowe 
czasopismo „Sienniczka”, wydawane 
przez Bibliotekę Publiczną w Siennicy.    
   

  tekst: Katarzyna Pskiet
MBP w Mińsku Mazowieckim
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fot. Leszek Siporski, minskmaz.com
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Zbliżenia - wystawa na Starym Rynku
Wystawa jest jak wejście w osobliwy ga-
binet martwych obrazów, szepczących 
opowieści o upływie czasu i zmianach 
zachodzących w Mińsku Mazowieckim. 
Gabinet pełen smaczków i drobnostek 
schowanych w cieniu codzienności. 
Obiektów, na które nie zwracamy uwa-
gi. Tak do obejrzenia wystawy zachęca 
jej autor Michał E. Rogala.

W jednym miejscu mamy możliwość 
poznać przestrzeń miasta, co można  
w niej odnaleźć. Odwiedzając wystawę, 
wybieramy się na światłoczułe wędrówki 
po Mińsku Mazowieckim. Odkrywamy 
codzienność, którą zdarza się nam mijać, 
żyć wśród niej. Poznajemy rożne oblicza 
miasta. Zaprezentowane fotografie Mi-
chała Rogali są fragmentem projektu po-
święconego Mińskowi Mazowieckiemu. 
Zamysłem projektu jest sfotografowanie 
całego miasta i z tego, co udało się „zło-
wić”, zatrzymać na nieruchomym obraz-
ku, złożyć w formę książki. Światłoczu-
łej opowieści o Mińsku Mazowieckim. 
Wystawa jest wstępem, rozpoczęciem 
opowiadania o tym, jakie jest miasto  
w XXI wieku.

 
Dokumentację miasta Michał Roga-

la rozpoczął w 2006 roku. Jak deklaruje, 
wciąż wędruje z aparatem i szuka cieka-
wych kadrów, tego co stare i przetrwało 
upływ czasu. 

W centralnym miejscu wystawy usta-
wiona została ekspozycja, która składa 
się z drzwi od starego samochodu, fi-
gurki Matki Boskiej i drewnianych drzwi.  
Skąd ta instalacja wśród fotografii?  Od-
bicia tych obiektów możemy odnaleźć  
w fotografiach. Eksponaty sprawiają, że 
zbliżamy się z tym, co jest uchwycone 
na fotografii. Przybliżają odwiedzającym 
wystawę to, co autor widział w prze-
strzeni miasta. Sami mogą sfotografo-
wać te obiekty. Takim sposobem zbie-
rają cząstkę wystawy ze sobą. Wystawa 
pokazuje, że warto czasami wybrać się 
na spacer z aparatem i sfotografować 
przestrzeń miasta. Stać się cząstką 
światłoczułych opowieści o Mińsku Ma-
zowieckim.

 oprac. na podst. mat. M.Rogali

Książki:
• Krystyna Gucewicz, „Aria moty-
la. Wiersze na koniec świata”,  wyd. 
Muza, 2020
• Max Cegielski, „Prince Polonia”, 
wyd. Marginesy, 2020 
• Radek Rak, „Baśń o wężowym ser-
cu albo Wtóre słowo o Jakubie Szeli”, 
wyd. Powergraph, 2020
• Anna Fryczkowska, „Cyrkówka Ma-
rianna” ,wyd. Świat Książki, 2020
• Olga Tokarczuk, „Czuły narrator”, 
Wydawnictwo Literackie, 2020
• Jakub Szamałek, „Gdziekolwiek 
spojrzysz”, Wydawnictwo W. A. B., 
2020

Audiobooki:
• Minka Kent, „Idealne życie”, Herac-
lon International, Storybox.pl, 2020
• Mikołaj Łoziński, „Stramer”, Wydaw-
nictwo Literackie, 2020
• Liane Moriarty, „Wielkie kłamstew-
ka” Heraclon International, Storybox.
pl, 2020
• Margaret Atwood, „Testamenty” 
Wielka Litera, copyright 2020

Filmy:
• „Obywatel Jones”, Kino Świat, 2020
• „Downton Abbey”, Fimostrada, 2020

• „Proxima”, Best Film, 2020
• „1917.”, Monolith Films, 2020

Dla najmłodszych Czytelników:

Książki:
• Abner Graboff,  „Co potrafią koty”, 
Wydawnictwo Kropka, 2020
• Dorota Suwalska, „Cień w błękicie”, 
wyd. Zielona Sowa, 2020
• Aleksandra Struska – Musiał, „Ulica 
Pazurkowa. T. 1” Na tropie Ogryzka, 
wyd. Bis, 2020 
• Youwal Zommer, „Choinka. Jestem, 
jaka jestem”, wyd. Dwukropek, 2020
• Thomas Brunstrøm, „Tata Oli. T.  
4 Gwiazdka z tatą Oli”, wyd. „Dwukro-
pek”, 2020

Biblioteka poleca

Audiobooki:
• Matt Haig, „Chłopiec zwany Gwiazd-
ką”, Zysk i S-ka, Heraclon Internatio-
nal - Storybox.pl, 2020
• Matt Haig, „Dziewczynka, która ura-
towała Gwiazdkę”, Zysk i S-ka, Herac-
lon International - Storybox.pl, 2020
• Katarzyna Sowula, „Kto wymyślił wa-
kacje”, Nasza Księgarnia, Heraclon In-
ternational - Storybox.pl 2020
• Magdalena Zarębska, „Borys i za-
jączki”, Bis, 2020
• Hugh Lofting, „Doktor Dolittle i jego 
zwierzaki”, Jung-off-ska, 2020

Filmy:
• „Wyprawa Magellana”, Kino Świat, 
2020
• „Urwis”, Kino Świat, 2020
• „Playmobil”, Kino Świat, 2019
• „Bayala i ostatni smok”, Kino Świat, 
2020

tekst: Anna Cudna 
MBP Mińsk Mazowiecki
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      KULTURA

Mistrzowskie Jiu Jitsu
SPORT

12 grudnia na hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 1 zostały rozegrane 
3. Mistrzostwa Polski w Brazylijskim 
Jiu Jitsu dla dzieci i młodzieży. Zawo-
dy cyklicznie organizowane przez MKS 
MMA TEAM i tym razem przyciągnęły 
do Mińska Mazowieckiego liczne grono 
pasjonatów parterowych sztuk walk. 

Na macie stawiło się prawie 260 za-
wodników z Polski oraz Czech, łącznie  
z 40 klubów.

W 60 kategoriach wagowych swo-
je pojedynki toczyła młodzież i dzieci  
w wieku od 5 do 16 lat. Każdy z uczest-
ników otrzymał okolicznościowy medal 
i słodki upominek, a najlepsi nagrody 
rzeczowe. Mimo trwającej pandemii, 
organizatorom udało się przygotować 
kolejną ogólnopolską imprezę sporto-
wą. Podziękowania kierują do Powiatu 
Mińskiego za dofinansowanie zada-
nia, Miasta Mińsk Mazowiecki, MOSiR  
Sp. z o.o. za wsparcie oraz Studium Ję-
zyków Obcych za ufundowanie słodyczy. 

Wyniki mińskich grapplerów:
Złoto: Jarosław Bodecki, Maciej Mruzek, 
Wiktor Budkiewicz.
Srebro: Stanisław Lech, Andrzej Frankie-
wicz, Laura Pachacz, Antoni Rosa, Alek-
sandra Bodecka, Agata Lipska, Karol 
Truszewski, Kacper Pernach.
Brąz: Damian Wieczorek, Aleksander 
Kozłowski, Jan Chwesiuk, Wojciech Kru-
pa, Bartosz Pietrasik, Ivan Novyk, Jakub 
Woźniak, Szymon Rutkowski.

oprac. na podst. mat. organizatorów

Aby stworzyć tę barwną, pasjonującą opowieść o polskim triumfie w starciu dwóch cywilizacji, autorzy sięgnęli do unikalnych 
materiałów z Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Akt Nowych, Komisji Historycznej b. Sztabu Głównego Polskich Sił Zbroj-
nych, Centralnego Archiwum Wojskowego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie  
i w Nowym Jorku, a także francuskiego Service Historique de la Defence oraz zbiorów prywatnych. 

Wystawa plenerowa przy rondzie gen. Hallera

Na kilkunastu polsko-angielskich plan-
szach przedstawiona została opowieść 
o bohaterach Bitwy Warszawskiej, ich 
głównych przeciwnikach po stronie so-
wieckiej, a także o sojusznikach Polski 
w Europie i na świecie. Przedstawiamy 

polskich i zagranicznych duchownych, 
którzy odegrali nieocenioną rolę w wyda-
rzeniach wojny polsko-bolszewickiej. Au-
torami wystawy są: prof. dr hab. Grzegorz 
Łukomski oraz Rafał Stolarski. 

Otwarcie wystawy miało miejsce 20 listo-
pada na skwerze przy rondzie gen. Halle-
ra, a oglądać ją można do 7 stycznia. 

Oprac na podst. mat. Anny Księżnik  
z Fundacji Niezwykła Historia

Mimo, że koniec roku już niebawem, miński 
Klub Walki Grappler/MKS MMA Team nie 
zwalnia tempa. W minioną sobotę 22 listo-
pada, zawodnicy Grapplera świetnie zapre-
zentowali się na 187 Amatorskiej Lidze MMA 
(ALMMA). Tym razem kolejna edycja turnieju 
odbywała się w Lublinie.

Do rywalizacji w klatce stanęli: Wojtek Wo-
cial, Dominik Wocial, Błażej Mikulski i Maks 
Krusiewicz. Złoty medal zdobył Dominik Wo-
cial, wygrywając 2 walki w formule junior – 84 
kg. Na drugim miejscu na podium, uplasowali 
się Błażej Mikulski w kategorii junior – 70 kg, po 
dwóch zaciętych walkach oraz Wojtek Wocial  
w formule ograniczonej – 84kg. Maks Krusie-
wicz zajął ostatecznie 4 lokatę. 

Serdecznie gratulujemy wysokich wyników, 
dzięki którym klub znalazł się tuż za podium bo 
na 4 miejscu w klasyfikacji drużynowej. 

Ewelina Frankieewicz
fot. z arch. KW Grappler

Grappler trzy razy na podium!
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    SPORT

Podsumowanie Maratonu Pływackiego
Nasze pływackie spotkania w ramach 
Maratonu Pływackiego zawsze cieszą 
się zainteresowaniem mieszkańców. 
12 grudnia do zawodów zgłosiło się 25 
zawodników, a finalnie na starcie ma-
ratonu stanęło 21 śmiałków. 

W celu usprawnienia imprezy i po-
prawienia komfortu pływania uczestni-
ków zdecydowano o podzieleniu wy-
darzenia na dwa etapy. W pierwszym 
(dwugodzinnym) wzięły udział kobiety, 
w drugim (trzygodzinnym) mężczyźni. 
Impreza ta może nie jest tak widowisko-
wa i emocjonująca, jak pływanie na czas 
na krótkich dystansach, ale wymaga od 
zawodników zaciętości, mnóstwa ener-
gii i dobrej kondycji – przecież, aby zna-
leźć się w połowie stawki, trzeba było 
przepłynąć co najmniej 250 basenów. 

Najlepszy zrobił ich 412, a najlepsza 
270. Imponujące, prawda?
 
 Zgodnie z Regulaminem imprezy or-
ganizator przyznał w tym roku nagrody 
finansowe (180 zł, 140 zł, 100 zł) oraz 
puchary dla najlepszych, a ze względu 
na świąteczny czas wszyscy otrzymali 
też upominek od Mikołaja.
 
Wyniki kobiet:
 
1. Sylwia Stupnicka (6750 m)
2. Aleksandra Matejek (6400 m)
3. Maja Smolińska (5450 m)
4. Katarzyna Strusińska (5250 m)
5. Ewa Garwolska (4900 m)
6. Kasia Truszczyńska (4700 m)
7. Agnieszka Skolimowska (4500 m)
8. Ewelina Kaska-Łobodowska (2950 m)
 
Wyniki mężczyzn:
 
1. Grzegorz Porada (10300 m)
2. Albert Gąsiennica-Staszeczek 
    (9200 m)
3. Michał Fałek (8000 m)
4. Bartosz Breftfus/Paweł Jakubas 
    (7800 m)
6. Sławomir Gawin/Marcin Wróbel 
    (6600 m)
8. Jarosław Celej (6450 m)
9. Bartłomiej Wąsowski (6250 m)
10. Dominik Zaręba (5550 m)
11. Krzysztof Wycisłowski (5500 m)
12. Marcin Łobodowski (5100 m)
13. Zbigniew Pielichowski (4350 m)

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
 
 

W dniach 16-18 października 2020 roku,  
w Ciechanowie odbyły się II Mistrzostwa Polski 
Młodzieżowców i VII Mistrzostwa Polski Senio-
rów Starszych oraz XXXIII Mistrzostwa Polski 
Seniorów w Taekwon – Do ITF, zorganizowane 
przez Polski Związek Taekwon-Do.

Mistrzostwa Polski w kategorii młodzieżow-
ców oraz seniorów starszych zgromadziły na 
star-cie 67 zawodników z 26 klubów, natomiast 
w zawodach Mistrzostw Polski w kategorii senio-
-rów wzięło udział 134 zawodników z 29 klubów.

Na zawody udała się 7-osobowa reprezen-
tacja Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-
-DO.

Nasi klubowicze spisali się znakomicie  
14 razy stając na podium zawodów.

Mistrzyniami Polski zostały: Marta Krajew-
ska w konkurencji układów formalnych stopni 
II DAN młodzieżowców oraz stopni II DAN se-
niorek, Julia Kawka w konkurencji układów for-
-malnych stopni III-IV DAN młodzieżowców oraz 
w walkach do 56kg młodzieżowców, Michalina 
Mikulska w walkach do 62kg młodzieżowców  
i Mariola Szczudlińska w walkach do 68kg senio-
rek starszych.

Tytuły wicemistrzowskie zdobyli: Michali-
na Mikulska w konkurencji układów formalnych 
stopni II DAN młodzieżowców, Mariola Szczu-
dlińska w konkurencji układów formalnych stop-
ni 5-1 KUP seniorów starszych i Mateusz Zgód-
ka w walkach do 85kg seniorów.

Brązowe medale Mistrzostw Polski zdobyli: 
Michalina Mikulska w konkurencji technik spe-
-cjalnych młodzieżowców oraz w konkurencji 
układów formalnych stopni II DAN seniorów, 
Julia Kawka w konkurencji technik specjalnych 
młodzieżowców oraz w walkach do 56kg se-nio-
rów i Mateusz Zgódka w konkurencji układów 
formalnych stopni I DAN seniorów.

W sumie nasi klubowicze zdobyli: 6 złotych 
medali, 3 srebrne i 5 brązowych.

Oprócz wyżej wymienionych zawodników 
nasz klub na zawodach reprezentowali: Eliza 
Wróblewska i Mateusz Radomski.

W klasyfikacji medalowej Mistrzostw Polski Mło-
dzieżowców i Seniorów Starszych Miński Klub 
Sportowy TAEKWON-DO zajął 2.miejsce.

W dniach 23-25 października 2020 roku, w No-
wej Rudzie - Słupiec odbyły się XXVII Mistrzo-
-stwa Polski Juniorów Młodszych w Taekwon 
– Do ITF, zorganizowane przez Polski Związek 
Taekwon-Do.

Mistrzostwa zgromadziły na starcie 315 za-
wodników z 49 klubów zrzeszonych w PZTKD.

Na zawody udała się, pod opieką Mistrza 
Jacka Łuniewskiego VII DAN, 10-osobowa re-
prezentacja Mińskiego Klubu Sportowego TA-
EKWON-DO.

Nasi klubowicze spisali się bardzo dobrze 6 
razy stając na podium zawodów.

Mistrzynią Polski została Karolina Łuniewska 
1 KUP w konkurencji układów formalnych kobiet 
stopni 1 KUP - II DAN oraz w konkurencji walk 
kobiet do 50kg.

Tytuły wicemistrzyń Polski zdobyły: Karolina 
Łuniewska 1 KUP w konkurencji technik specjal-

Mistrzostwa Polski Taekwon-Do

-nych kobiet oraz Wiktoria Owczarska 3 KUP  
w konkurencji walk kobiet do 42kg.

Brązowe medale Mistrzostw Polski zdobyli: 
Cezary Gąsior 1 KUP w walkach mężczyzn do 
62kg oraz Helena Kędziora 2 KUP w konkurencji 
układów formalnych kobiet stopni 6 - 2 KUP.

Oprócz wyżej wymienionych, nasz klub na 
zawodach reprezentowali: Michał Branicki, Pa-
tryk Matejak, Karol Misterkiewicz, Maciej Pień-
kowski, Piotr Zabiegliński i Łukasz Zgódka.

W klasyfikacji medalowej Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych Miński Klub Sportowy TA-
-EKWON-DO zajął 2.miejsce, natomiast w klasy-
fikacji generalnej zawodów 3.miejsce. Karolina 
Łuniewska otrzymała tytuł najlepszej zawodnicz-
ki mistrzostw.

Wszystkim naszym klubowiczom gratuluje-
my startu!

Michał Koczyrkiewicz, fot. z arch. MKS TAEWON-DO

SPORT
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Uchwały podjęte na sesjach 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
9 listopada i 14 grudnia 2020

Z PRAC RADY MIASTA

UCHWAŁY Z 9 LISTOPADA 2020

• Uchwała Nr XXIV.222.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

• Uchwała Nr XXIV.223.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu 
Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2022”,

• Uchwała Nr XXIV.224.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazo-
wiecki na 2021 rok,

• Uchwała Nr XXIV.225.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utwo-
rzenia w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których Miasto 
Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym,

• Uchwała Nr XXIV.226.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi oświato-
wych jednostek organizacyjnych, dla których Miasto Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym,

• Uchwała Nr XXIV.227.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2020 r.  w sprawie ,,Zasad przeprowa-
dzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania 
oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu ”Mieszkanie Plus” w Mińsku 
Mazowieckim”,

• Uchwała Nr XXIV.228.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi,
• Uchwała Nr XXIV.229.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi,
• Uchwała Nr XXIV.230.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Mińsk Mazowiecki na rok 2020,
• Uchwała Nr XXIV.231.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2020 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020-2030.

UCHWAŁY Z 14 GRUDNIA 2020

• Uchwała Nr XXV.232.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2030,

•  Uchwała Nr XXV.233.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 
Mińsk Mazowiecki na rok 2021,

•  Uchwała Nr XXV.234.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania 
z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego na terenie niebędącym drogą publicz-
ną oraz wysokości opłat za parkowanie,

•  Uchwała Nr XXV.235.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochro-
ny środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027”,

•  Uchwała Nr XXV.236.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok,

•  Uchwała Nr XXV.237.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planów pracy 
Komisji stałych Rady Miasta na 2021 rok,

•  Uchwała Nr XXV.238.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2021 rok,

•  Uchwała Nr XXV.239.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Mińsk Mazowiecki na rok 2020,

•  Uchwała Nr XXV.240.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydat-
ków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020,

•  Uchwała Nr XXV.241.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru  
i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki,

•  Uchwała Nr XXV.242.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim na lata 2020 – 2025.

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej BIP  
Urzędu Miasta  www.bip.minsk-maz.pl oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta

Na podstawie § 32 ust. 3 Statutu Miasta 
Mińsk Mazowiecki, przyjętego uchwałą 
Nr XXIV/190/12 Rady Miasta Mińsk Ma-
zowiecki z dnia 29 października 2012 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Mińsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Maz.  
z 2020r. poz. 3560)  zwracamy sie z Ape-
lem do Pana Premiera o:
1. utrzymanie wsparcia w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2021-2027 dla regionu warszawskiego sto-
łecznego
2. utrzymanie integralności administracyj-
nej Mazowsza
3. niepomijanie Mińska Mazowieckiego 
przy podziale środków finansowych z pro-
gramów rządowych.

Rada Miasta Mińsk Mazowieckim ape-
luje do Pana Premiera o wycofanie się  
z błędnie podjętej decyzji i umożliwienie 
jednostkom samorządu terytorialnego  
z regionu NUTS 2 warszawskiego stołecz-
nego korzystania w najbliższej perspek-
tywie finansowej Unii Europejskiej ze 
wsparcia Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2021-2027.

Pismem z dnia 17 listopada 2020 znak: 
DSR-IIa.78.3.2020.KK Minister Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej, przekazał, 
że region NUTS 2 Warszawski stołeczny 
zostaje wyłączony z regionalnego wspar-
cia unijnego w ramach RPO WM na lata 
2021-2027 i będzie finansowany

z poziomu krajowego w ramach kon-
tynuacji PO IR, PO WER, PO PC i PO PT.  
W związku z ww. decyzją zostaniemy 
pozbawieni możliwości pozyskania 
wsparcia na wiele kluczowych, z punktu 
widzenia rozwoju lokalnego i ponadlokal-
nego, inwestycji. W zakresie interwencji 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego będzie to oznaczać 
wykluczenie JST regionu warszawskiego 
stołecznego ze wsparcia m.in. ścieżek 
pieszych i rowerowych, oświetlenia, rewi-
talizacji, ochrony zabytków, małej retencji 
i z zakresu urządzeń służących zmniejsze-
niu skutków powodzi lub suszy, projektów 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracjach 2-10 tys. RLM, inwe-
stycji poprawiających jakość powietrza 
tj. termomodernizacji samorządowych 
budynków użyteczności publicznej oraz 
budynków mieszkalnych (w szczególno-
ści domów jednorodzinnych), inwestycji 
w zakresie OZE - w szczególności dla do-

mów jednorodzinnych, a także projektów 
z zakresu systemów ratownictwa, w tym 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

W zakresie interwencji Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus oznaczać 
to będzie wykluczenie regionu Warszaw-
skiego stołecznego z możliwości poprawy 
dostępności usług zdrowotnych, wspar-
cia dla żłobków, przedszkoli, szkół, osób 
dorosłych, które chcą podnieść swoje 
kwalifikacje i kompetencje lub przekwa-
lifikować się, osób starszych, z niepełno-
sprawnością, bezrobotnych, biernych 
zawodowo, w tym należących do grup 
zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym, a także pracodawców 
i ich pracowników oraz całego sektora 
ekonomii społecznej.

Omówione powyżej kwestie mają też 
bezpośredni związek z koniecznością za-
chowania integralności administracyjnej 
województwa mazowieckiego w obec-
nym kształcie.

Ostatnie 30 lat ukształtowało i ugrunto-
wało funkcjonowanie samorządu gmin-
nego dowodząc optymalności obec-
nych rozwiązań. Podział Mazowsza na 
dwa regiony sprawi, że powstaną dwa 
województwa o bardzo zróżnicowanych 
możliwościach funkcjonowania. Woje-
wództwo mazowieckie jest regionem naj-
lepiej rozwiniętym w Polsce, liderem pod 
względem udziału

w produkcji PKB. Podział spowoduje, że 
obok nowego regionu stołecznego po-
wstanie region, którego nie będzie stać 
na utrzymanie jednostek kultury, szpitali 
wojewódzkich oraz zapewnienie dostęp-
ności w transporcie publicznym. Znaczna 
część obecnego województwa posia-
dać będzie  tak niskie dochody własne, 
że uniemożliwi to jej realizację podstawo-
wych zadań. Bazowanie

z kolei jedynie na mechanizmach 
wyrównawczych  potwierdzi oczywistą 
sztuczność takiego wyodrębnienia. Nie-
odłącznym efektem wynikającym z po-
działu administracyjnego województwa 
mazowieckiego będzie wzrost kosztów 
związany bezpośrednio z podwojeniem 
administracji, dzieleniem majątku, długu 
czy powoływaniem nowych jednostek 
do obsługi regionów. W nowym podziale 
istotnie zmieni się również ocena wiary-
godności finansowej województwa.  Kon-
sekwencje takiej decyzji odczują przede 
wszystkim mieszkańcy w takich obszarach 
życia codziennego jak: transport publicz-

ny, ochrona zdrowia, dostęp do kultury 
wysokiej czy chociażby w spadku pozio-
mu inwestycji i remontów rozległej sieci 
dróg wojewódzkich.

Faktem jest, że warszawski obszar me-
tropolitalny jest motorem rozwoju całe-
go regionu. Województwo mazowieckie 
w obecnym kształcie zapewnia jednak 
zrównoważony rozwój całego swojego 
obszaru dzięki transferowi potencjału  
i środków pomiędzy wysoko a mniej roz-
winiętymi jego częściami. Miasto Mińsk 
Mazowiecki  stoi na stanowisku utrzyma-
nia obecnego podziału administracyjne-
go województwa mazowieckiego, co jest 
optymalnym rozwiązaniem i gwarantem 
naturalnej dynamiki rozwoju zarówno na-
szego miasta jak i całego Mazowsza.

Apelujemy więc do Pana Premiera  
o wsparcie naszej wspólnej sprawy  
w toku ewentualnych prac parlamentar-
nych nad projektem podziału Mazowsza 
na dwa województwa. 

Zwracamy się również z apelem o nie-
pomijanie Mińska Mazowieckiego przy 
podziale środków finansowych z progra-
mów rządowych. 

W ramach drugiego etapu konkursu 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych Miasto Mińsk Mazowiecki złożyło  
9 wniosków o uzyskanie środków z Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID - 19 na inwe-
stycje o wartości niemal 23 milionów zł.  
W ostatnim rozstrzygnięciu nie ujęto nas  
w ramach przyznanych środków dla 
gmin i powiatów województwa mazo-
wieckiego. Tym samym pozbawiono 
naszych mieszkańców środków na waż-
ne dla nich inwestycje lokalne takie 
jak modernizacja oświetlenia uliczne-
go, budowa i przebudowa dróg czy 
też budowa instalacji fotowoltaicznej. 
Przypominamy, że nasze miasto było 
ostatnio pomijane również przy po-
dziale środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Chcielibyśmy, aby zgodnie  
z deklaracjami Pana Premiera, środki rzą-
dowe dla samorządów były przyznawa-
ne zgodnie z zasadą solidarności. Nasze 
miasto zostało pozbawione chociażby 
możliwości ubiegania się o finasowanie 
europejskie w ramach ZIT oraz RIT co po-
winno być dodatkowym argumentem 
solidarnościowym przy decydowaniu  
o przyznawanym nam rządowym 
wsparciu.

  Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Kulma

APEL RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie:

1. utrzymania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
    2021-2027 dla regionu warszawskiego stołecznego
2. utrzymania integralności administracyjnej Mazowsza
3. niepomijania Mińska Mazowieckiego przy podziale środków finansowych z programów rządowych

Z PRAC RADY MIASTA
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„Gimnastyka korekcyjna - ważna sprawa!”
Miasto Mińsk Mazowiecki zakończyło realizację projektu „Gimnastyka korekcyjna - waż-
na sprawa!”. Projekt był realizowany w formie zajęć dla dzieci  z klas I – III Publicznych 
Szkół Podstawowych z terenu Mińska Mazowieckiego, dla których organem prowadzą-
cym jest Miasto Mińsk Mazowiecki. Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej re-
alizowane były ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu, przy wkładzie własnym 
pochodzącym z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki. Dla uczestników były to zajęcia bez-
płatne. Celem projektu była aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktyka 
wad postawy, włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej.   

Projekt realizowany był w 2020 roku w obu semestrach szkolnych z przerwą na wakacje. 
W każdej ze szkół, dla każdej wyznaczonej grupy, zajęcia odbywały się raz w tygodniu i 
trwały 60 min. Grupa zajęciowa liczyła maksymalnie 15 uczniów. W związku z sytuacją epi-
demiologiczną i ograniczeniami organizacji zajęć w szkołach, część zajęć nie odbyła się. 

Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego, którzy posiadali odpo-
wiednie kwalifikacje i uprawnienia.  
Wartość otrzymanego dofinansowania wyniosła 13.960,00 co stanowi 50% wartości projektu.  

Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Strategia elektromobilności dla Miasta Mińsk Ma-
zowiecki”. Pozyskane środki w kwocie 15.990,00zł pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i stanowią 100% wartości zadania. 

W ramach realizacji przedsięwzięcia Miasto Mińsk Mazowiecki opracowało dokument "Strategię elektromobilności dla Miasta 
Mińsk Mazowiecki". Strategia została opracowana przy współpracy z mieszkańcami oraz partnerami społeczno-gospodar-
czymi funkcjonującymi na terenie Mińska Mazowieckiego i stanowiła wynik konsultacji społecznych przeprowadzonych przy 
aktywnym udziale mieszkańców. Opracowany dokument "Strategia elektromobilności dla Miasta Mińsk Mazowiecki" został 
przyjęty przez Radę Miasta uchwałą nr XXII.213.2020 w dniu 28 września 2020r.

„Strategia elektromobilności 
dla Miasta Mińsk Mazowiecki”

Udało się! Projekt "Mazowiecki Tryp-
tyk Teatralny. Nasza przeszłość, te-
raźniejszość i przyszłość" będzie 
realizowany w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Mazowsza! Wspaniały 
prezent na 600-lecie miasta. Ogromne 
podziękowania dla wnioskodawców  
i mieszkańców, którzy oddali 823 głosy.  
Gratulujemy też wnioskodawcom po-
zostałych projektów, którym się udało: 
VeloMazovia-Wschód-rowerowy szlak 

Mińsk Mazowiecki skorzysta 
z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

wschodniego Mazowsza (2961 gło-
sów); Droga dla rowerów i pieszych  
w okolicach Mińska Maz. (1840 gło-
sów); Tężnia solna w parku krajobra-

zowym w Rudce (3245 głosów); Zakup 
karetki pogotowia dla mieszkańców 
powiatu mińskiego i okolic (980 gło-
sów). Brawa dla wszystkich!
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Mińsk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ogłaszam o  wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki,  w granicach planu 
określonych w załączniku graficznym do uchwały Nr X.113.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki. Sche-
mat granic projektu planu zamieszczono na poniższym rysunku.
 
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony 
w dniach od 11 stycznia 2021 r. do 5 lutego 2021 r. w Wydziale Gospodar-
ki Przestrzennej  i Nieruchomości Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Kon-
stytucji 3 Maja 1 pok. nr 6 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki (w zakładce „Gospodarka przestrzenna 
- Ogłoszenia/obwieszczenia o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzen-
nego do wglądu publicznego”). Projekt planu zostanie dodatkowo umieszczony 
przed budynkiem Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, w związku z art. 8d  ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.), dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 3 lutego 2021 r. o godzinie 
17:00 i zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszyst-
kich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia 
i Głównego Inspektora Sanitarnego:

1) w Sali konferencyjnej (pok. nr 6) Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,  
ul. Konstytucji 3 Maja 1w Mińsku Mazowieckim,

2) za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie 
ZOOM.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 193), osoby zainteresowane udziałem  
w dyskusji publicznej w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, 
ul. Konstytucji 3 Maja 1 pok. nr 6, zobowiązane są do uprzedniego zgłosze-
nia chęci uczestnictwa. Zgłoszenia należy dokonać pod nr tel. 22 756 53 24 
lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl w terminie do  
1 lutego 2021 r. Przy zapisach należy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu.

Uczestnictwo w dyskusji publicznej przeprowadzanej za pośrednictwem platformy ZOOM jest bezpłatne i nie wymaga insta-
lowania dodatkowego oprogramowania. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem tej platformy 
zobowiązane są do uprzedniego zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl w terminie do 1 lutego 
2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące dyskusji publicznej będą obwieszczone w BIP oraz na stronie gminy www.minsk-maz.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach  
oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać:

1) w formie papierowej bądź drogą pocztową do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiec-
ki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, 

2) w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym pod-
pisem elektronicznym poprzez pocztę elektroniczną na adres: boi@umminskmaz.pl lub za pomocą platformy ePUAP, 

3) w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,
4) podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość sposób umożliwiający jednoczesną trans-

misję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.
 
 Termin składania uwag upływa 23 lutego 2020 r. Wnoszący uwagę, w tym również w czasie dyskusji publicznej, zobowią-

zany jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. 
Wzór pisma dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej („Gospodarka przestrzenna - Ogłoszenia/obwieszczenia o wy-
łożeniu planu zagospodarowania przestrzennego do wglądu publicznego”). 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Tomasz Jakubowski 
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