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Szanowni Państwo.

Ostatnie dwa miesiące to czas 
wielu bardzo dobrych wiadomo-
ści dla mińszczan. Oficjalnie otwo-
rzyliśmy nową siedzibę Przedszkola 
Miejskiego nr 2, które czekało po-
nad 30 lat, aby móc sprawować 
opiekę nad najmłodszymi w bar-
dziej komfortowych warunkach. 
Sejmik Mazowsza przyznał nam 
dofinansowanie na budowę Cen-
trum Sportów Miejskich w kwocie 
blisko 4 mln zł! Jak obiecaliśmy, tak 
zrobiliśmy – w październiku zakoń-
czona została budowa ul. Huberta. 
Dziękujemy za cierpliwość i wyro-
zumiałość również w odniesieniu 
do remontów dróg w centrum mia-
sta, które trwały od sierpnia. Waż- BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

ne dla nas było, aby poprawiono 
nawierzchnię na jak największej 
powierzchni, dlatego pojawiły się 
utrudnienia w ruchu.

17 października zakończyło się 
głosowanie w Budżecie Obywa-
telskim 2022, a wzięło w nim udział 
2851 osób, za co bardzo dziękuję. 
Wyniki znajdziecie Państwo w tym 
wydaniu MIMa i na stronie inter-
netowej miasta. Mam nadzieję, 
że ta forma współdecydowania 
mieszkańców o rozwoju miasta 
przyciągnie w kolejnej edycji jesz-
cze więcej wnioskodawców oraz 
głosujących.

4 października miałem zaszczyt 
uczestniczyć w mszy św., podczas 
której w Londynie żegnano zmarłą 
Karolinę Kaczorowską, żonę ostat-
niego Prezydenta RP na Uchodźc-
twie Ryszarda Kaczorowskiego, 
Honorowego Obywatela Miasta 
Mińsk Mazowiecki. Było mi również 
dane złożyć w imieniu mińszczan 
kondolencje na ręce córek pp. Ka-
czorowskich.

13 października wziąłem udział 
w manifestacji środowisk samorzą-
dowych w Warszawie. Dotyczyła 
ona programu „Polski Ład”, który, 
niestety, stanowi mega podatek 

Marcin Jakubowski

ograniczający mieszkańcom sze-
roki dostęp do usług społecznych 
i doprowadzi do zapaści finanso-
wej samorządów.  Po konferencji 
poświęconej problemowi przeszli-
śmy w marszu ponad 1000 samo-
rządowców na ul. Wiejską, gdzie 
przekazaliśmy wicemarszałkom 
Sejmu „Apel środowiska samorzą-
dowego w obronie społeczności 
lokalnych i regionalnych”.

W Mińsku Mazowieckim dzie-
je się bardzo wiele, dlatego nie-
zmiennie zapraszam na naszą stro-
nę internetową www.minsk-maz.pl, 
do mediów społecznościowych 
www.faceboo.pl/MiastoMisnkMa-
zowiecki oraz zachęcam do zain-
stalowania bezpłatnej aplikacji My 
Local News, która dostarcza miń-
skie newsy na smartfony. Jesień nie 
oznacza nudy – pamiętajmy, że w 
listopadzie czeka nas m.in. Festiwal 
Skrzyneckiego. Do zobaczenia!

               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI

Szanowni Państwo,

AKTUALNOŚCI – str. 4 - 23

To już 100 lat! Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 2
Jubileusz 45-lecia Miejskiej Szkoły Artystycznej
Nowi nauczyciele i dyrektorzy mianowani
30 lat Miejskiej Orkiestry Dętej
Obchody 100-lecia powstania
1. Pułku Lotniczego
Prezentacja mińskiego znaczka
Leszek Celej uhonorowany 
PEC z nagrodą Grand Prix Ekostrateg 2020/2021
Lider Programu Mieszkanie Plus 2021
Zmiany w kierownictwie WKU
Było strasznie fajnie…
Wizyta studyjna w naszym mieście
Wsparcie finansowe od samorządu Mazowsza
Prawie 4 mln złotych na CSM
Dar na 600-lecie naszego miasta
Warszawska manifestacja
Bezkolizyjny przejazd na Siennickiej coraz bliżej!
Pasowanie pierwszoklasistów w „Piątce”
Przedszkolaki z „Szóstki” promowały 
„Dzień bez samochodu”
Niedziela z zabytkowymi motocyklami
Wirtualny Teatr Historii
VII Dni Kultury Żydowskiej
Mińsk na kółkach
Na Serbinowie powstaje przestrzeń 
do wypoczynku
Piknik HSC
Zielony Piknik Miejski i otwarcie Punktu
EUROPE DIRECT
Spotkania Punktu EUROPE DIRECT
„Sama” w MSA
Mińscy instruktorzy ZHPwyróżnieni tytułem 
Godni Naśladowania

INWESTYCJE – str. 24- 25

Zakończono budowę ul. Huberta
Nowa siedziba PM nr 2
Trwa budowa łącznika ulicy Łąkowej
z ulicami Mrozowską i Dźwigową
Nowa toaleta publiczna w parku miejskim

KULTURA – str. 26 - 34

Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury
Muzeum Ziemi Mińskiej

SPORT – str. 35 - 40

Jubileusz jak z bajki
Relacja z Mazowieckiej Piętnastki
XII Turniej NO GI GRAPPLER CUP
Mińscy karatecy na Mistrzostwach Europy
Mińszczanie na 149. Międzynarodowym
Kursie Instruktorskim
Judocy na zawodach
Sukces siatkarek z Mińska!

URZĄD MIASTA INFORMUJE – str. 41 - 45

Z PRAC RADY MIASTA – str. 46

zbliżamy się do końca roku kalendarzowego, a tym samym 
do końca wydarzeń jubileuszowych zaplanowanych na 
2021 rok. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa miał oka-
zję uczestniczyć w ważnym dla siebie spotkaniu. Bardzo 
chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat zapropo-
nowanych działań. Państwa ocena pozwoli nam na utrzy-
manie lub podniesienie jakości naszej pracy, bo świętowa-

nie będziemy kontynuować w pierwszej połowie roku 2022. 
Przed nami jeszcze zakończenie jubileuszu w maju 2022. 

Planujemy zaprosić mieszkanki i mieszkańców do udziału  
w korowodzie historycznym. Przejdziemy ulicami miasta, opowia-

dając różnymi aktywnościami o przeszłości i teraźniejszości miasta. Na koniec spotkamy się  
w parku miejskim, aby tam porozmawiać o przyszłości Mińska. 

Dziękujemy Państwu za tak liczną obecność na wydarzeniach jubileuszowych w ostat-
nim czasie. Cieszymy się, że podobały się Państwu koncerty w ramach M4M. Spotkanie 
to najważniejszy wymiar jubileuszu. Esencją jego był wspólny występ artysty Mieczysława 
Szcześniaka z młodzieżą z Musicalowej Akademii Talentów.  

Zaprosiliśmy Państwa na trzy niezwykłe spacery jubileuszowe: „Miasto w książce”, 
„Mroki miasta” i „ Mińsk sensorycznie”. Nieskromnie przyznamy, że był to bardzo dobry 

pomysł. Poznawanie historii miasta w niecodzienny, emocjonalny  sposób z pewnością 
pozostanie uczestnikom w pamięci na długo. 

Jubileusz miasta splata się z innymi ważnymi wydarzeniami. We wrześniu świętowa-
liśmy 100-lecie 1. Pułku Lotniczego. Pokazy lotnicze, spotkania międzypokoleniowe, kon-
cert orkiestry - tego trzeba było doświadczyć. Kolejna okrągła rocznica związana była  
z 30-leciem działalności Orkiestry Dętej Miasta Mińsk Mazowiecki. Występ i udział gwiazdy  
Nataszy Urbańskiej zauroczył wszystkich gości. Wszelkiej pomyślności na kolejne lata pięk-
nej muzycznej działalności!

2 października odsłoniliśmy cztery tablice upamiętniające obecność społeczności ży-
dowskiej w Mińsku Mazowieckim. Motywy roślinne zamieszczone na tablicach korespon-
dowały z charakterem upamiętnianych miejsc. Każdemu odsłonięciu towarzyszyły etiudy 
teatralne przygotowane przez młodzież mińskich szkół.  Wydarzenie zainteresowało rze-
sze mieszkańców. Bardzo nas to cieszy, bo świadczy o wrażliwości i odpowiedzialności za 
wspólną historię. 

Czy mieli Państwo okazję być na koncercie Trumba Ensamble? Cóż to było za wydarze-
nie! Niecodzienne, plenerowe wydarzenie łączące światło z multimedialną wizualizacją 
przygotowaną z okazji 600-lecia przez zespół Trumba Ensamble aranżacja muzyczna do 
obrazów Pawła Wąsowskiego. Przygotowaliśmy dla Państwa nagranie z tego koncertu. 
Wkrótce opublikujemy je na stronie Muzeum Ziemi Mińskiej i miasta. 

Trudno odnieść się, nawet pokrótce, do wszystkich wydarzeń kulturalnych w naszym 
mieście. O pozostałych przeczytacie Państwo na łamach naszej gazety. 

Na koniec z ogromną radością informuję o sukcesach mińszczan. Pan Leszek Celej, 
dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, otrzymał nagrodę Marszałka Województwa za wkład 
w upowszechnianie kultury. Natomiast pan Jarosław Belkiewicz, prezes Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej,  podczas Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie otrzy-
mał nagrodę Grand Prix EKOSTRATEG w latach 2020-2021. Mińszczanin, architekt Łukasz 
Modrzejewski otrzymał nagrodę Dyplom Roku w konkursie o Doroczną Nagrodę SARP IM. 
Zbyszka Zawistowskiego. Jego praca „Muzeum Doczesne we Wrocławiu” w wymowny spo-
sób pokazuje problem destrukcji współczesnego świata. 

Państwa sukcesy niezwykle nas cieszą i napawają dumą.  Gratulujemy! 
Katarzyna  Łaziuk

Nowy budynek Przedszkola Miejskiego nr 2

fot. z arch. UM MM
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Popularna Dwójka to jedna z najstar-
szych placówek w mieście i powiecie. 
Jej istnienie datuje się od 1921 roku, 
gdy utworzono Siedmioklasową Pu-
bliczną Szkołę Powszechną Żeńską. 
Dąbrówka przeszła długą drogę: od 
placówki zorganizowanej w wynajętych 
mieszkaniach prywatnych w różnych 
częściach miasta, poprzez porosyjski 
barak koszarowy, do nowoczesnego, 
trzykondygnacyjnego budynku z wie-
lofunkcyjnym obiektem sportowym. 
W jubileuszowym roku szkolnym 
2021/2022 ponad 700 uczniów Dą-
brówki zdobywa w niej wiedzę w 13 
klasach I-III oraz w 19 klasach IV-VIII.  

Przez lata szkoła przechodziła refor-
my, przybywało jej oddziałów, zmienia-
li się dyrektorzy, nauczyciele. Jednak 
Jubilatka szczęśliwie dotrwała do dnia 
dzisiejszego i mogła obchodzić swoje 
święto. Z tej okazji obecny gospodarz 
Dąbrówki dyrektor Sławomir Domań-

ski oraz kierująca placówką przez 39 
lat emerytowana dyrektorka Bogusława 
Bednarska, grono pedagogiczne, pra-
cownicy obsługi przyjęli wiele gratulacji, 
podziękowań i życzeń, m.in. od posłan-
ki na Sejm RP Kamili Gasiuk-Pihowicz, 
posła na Sejm RP Czesława Mroczka, 
reprezentanta posłanki na Sejm RP Te-
resy Wargockiej, burmistrza Marcina 
Jakubowskiego, starosty mińskiego 
Antoniego Jana Tarczyńskiego, dyrek-
tora Departamentu Edukacji Publicz-
nej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
Mirosława Krusiewicza, radnych Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z przewod-
niczącym Dariuszem Kulmą na czele, 

prezesa mińskiego oddziału ZNP Sta-
nisława Mejszutowicza, dyrektorów za-
przyjaźnionych szkół i przedszkoli, księży. 
14 października był wyjątkowy dla spo-
łeczności Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 1 (a ten Dąbrówka tworzy od 
2015 r. z Przedszkolem Miejskim nr 2)  

To już 100 lat! 
Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 2

Szanowny Panie Dyrektorze,  
nauczycielki i nauczyciele,  
pracownicy szkoły, drodzy goście. 

Jestem zaszczycony spotkaniem z Państwem  
w Dniu Edukacji Narodowej. Spotkaniem wyjątko-
wym, bo w roku jubileuszu 100-lecia szkoły, a jed-
nocześnie 600-lecia miasta. Cieszę się, że radość 
świętowania możemy dzielić z przedstawicielami 
innych placówek oświatowych, z przedstawicie-
lami samorządu, rady rodziców i w obecności 
przedstawicieli społeczności uczniowskiej. Dzię-
kuję, że jesteście Państwo z nami. Jako osoby 
bezpośrednio i pośrednio związane z oświatą naj-
lepiej rozumiecie jej wyzwania. Dlatego w Waszej 
obecności chcę podsumować osiągnięcia naszej 
jubilatki i podziękować całej społeczności szkolnej 
za wkład w jej kształtowanie.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki istnie-
je od 1921 roku, a w 2016 została rozszerzona 
o przedszkole miejskie. Na wysoką jakość pracy 
szkoły wpływają swoim doświadczeniem dziś już 
pedagodzy obu placówek.  

Jednym z celów II Rzeczypospolitej było upo-
wszechnienie szkolnictwa. Bezpłatny dostęp do 
podstawowej edukacji, a obowiązek szkolny za-
gwarantowała Konstytucja z 1921 r. Odwoływała 
się do postanowień dekretu Piłsudskiego, uszcze-
góławiając kwestie związane z organizacją szkoły 
i jej finansowaniem. Gminom powierzała zapew-
nienie infrastruktury szkolnej. Na władze centralne 
nakładała zaś obowiązek finansowania etatów na-
uczycielskich i dofinansowywania budowy i remon-
tów szkół. Uczynienie szkolnictwa powszechnym 
z pewnością było trudnym zadaniem. Brakowało 
szkół, brakowało nauczycieli. Problemy najbardziej 
dotykały małe miejscowości, w których liczebność 
klas przekraczała czasami 60 osób. Z biegiem cza-
su sytuacja, oczywiście, zmieniała się na lepsze, 
ale do ideału wciąż było daleko.  Według statystyk  
z roku szkolnego 1920/1921 na 100 km² w Polsce 
przypadało niespełna ledwie 7 szkół. Jakim wyzwa-
niem była praca, możemy się tylko domyślać. Nie 
wiemy też, jakie panowały w szkole nastroje. Czy 
obok trudności budowniczowie polskiego szkolnic-
twa doznawali choć trochę satysfakcji? 

Przywołuję sytuację sprzed wieku i zastana-
wiam się nad wyzwaniami współczesnej szkoły. 
Nasze problemy, równie poważne, są na pewno 
inne. Chcę jednak wierzyć, jestem przekonany, że 
trudy zawodu wynagradzają młodzi ludzie – Wasi 
uczniowie, których rozwój macie szansę wy, Pań-
stwo, kształtować i obserwować bezpośrednio.  

Szkoła to nie tylko budynki, treści merytorycz-
ne, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. 
Wasza placówka miała i ma do nich szczęście.  
Z wdzięcznością patrzę na twórców tego sukce-
su, wieloletnich pracowników szkoły im. Dąbrów-
ki. To, jak wartościowa i ważna jest to instytucja, 
jest Waszym udziałem. Jest dziś z nami wieloletnia 
dyrektor Pani Bogusława Bednarska, której szkoła 
bardzo dużo zawdzięcza. Powstanie Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca “Dąbrówka”, prawdziwego 
ambasadora kultury i wizytówki naszego miasta 
w kraju i zagranicą. Pani dyrektor i jej współpra-
cownikom zawdzięczamy także rozwój harcerstwa 

w Mińsku Mazowieckim. Ono uczyło odpowiedzial-
ności za siebie i innych, za własne działania i ich 
konsekwencje. Dziś zbieramy żniwa doświadczeń 
tamtego czasu. Tę piękną tradycję kontynuują 
obecni pracownicy, nauczyciele z Dąbrówki. Bardzo 
Wam za to dziękujemy. 

Długoletnie kierowanie szkołą pozwala na za-
planowanie i realizowanie klarownej wizji. Pan dy-
rektor Sławomir Domański kieruje naszą jubilatką 
już 15 lat. Kontynuuje pracę swoich poprzedników 
i tworzy nową jakość, dbając o potrzeby młodych 
ludzi i o warunki, w jakich zdobywają swoją wiedzę. 
Niezwykle wartościowi i doświadczeni nauczyciele 
Dąbrówki doskonale wypełniają kluczową dla na-
szej społeczności lokalnej misję. Przez sto lat ist-
nienia szkoły wykształciliście tysiące absolwentów. 
Gdybym poprosił o podniesienie ręki obecnych tu 
absolwentów „Dwójki”, z pewnością byłby to las 
rąk. Zdobyta wiedza, nawiązane przyjaźnie, dobre 
i trudne doświadczenia byłych i obecnych uczniów 
budują naszą mińską tożsamość.

Zwracając się do wszystkich pracowników 
oświaty w naszym mieście, chcę serdeczne po-
dziękować za Wasze zaangażowanie, wysiłek  
i pracę. Okres 30 lat niezależnych samorządów 
dał szkołom możliwości samostanowienia o sobie, 
o kształcie i polityce naszych placówek. Pięknie to 
realizujecie. My, władze samorządowe, wspieramy 
Wasze działania i im kibicujemy. Rozumiemy, że 
nieustannie musicie mierzyć się z coraz to no-
wymi wyzwaniami, często tak nieoczekiwanymi 
jak choćby zagrożenie pandemiczne i wynikające  
z niego problemy. Zdalna edukacja i izolacja spo-
łeczna wpłynęły na warunki Waszej pracy, a z ich 
konsekwencjami będziemy wszyscy mierzyć się 
jeszcze przez długi czas. Tym bardziej należą się 
Wam, pracownikom oświaty, wyrazy uznania, ale 
też zapewnienie właściwego wsparcia.

Niepokojącym wyzwaniem są reformy pla-
nowane obecnie przez ministerstwo w różnych 
obszarach aktywności szkoły. Odczytuję je jako 
zamach na demokrację i niezależność szkół. Szkoła 
jest miejscem rozwoju umiejętności kreatywnego 
i krytycznego myślenia. Miejscem, gdzie ucznio-
wie uczą  się odpowiedzialności za własne słowa 
i czyny. Uczą się postaw obywatelskich, empatii  

i rozumienia inności. Tylko wielopłaszczyznowość  
i różne perspektywy nauczą młodzież podejmowa-
nia decyzji opartych o własną, nienarzuconą ocenę 
sytuacji. Wolność wyboru jest dla nas priorytetem. 
W centrum mińskich szkół są uczennice i ucznio-
wie, a ich potrzeby i ciekawość różnorodności 
świata są zaspakajane przez mądre i kreatywne 
decyzje doświadczonych kadr pedagogicznych. 
Chcemy, aby tak zostało. To, Wy, nauczyciele i  dy-
rektorzy, najlepiej znacie swoich uczniów i wiecie, 
jak wesprzeć ich w poszukiwaniach i zdobywaniu 
wiedzy. Tak jak podczas protestu nauczycieli, tak  
i teraz stoimy przy Was, wspieramy i ufamy Wasze-
mu doświadczeniu i kompetencjom.

Na koniec przywołam jeszcze słowa pani Kry-
styny Gucewicz, mińskiej poetki i pisarki, która 
podczas inauguracji jubileuszu miasta powiedziała, 
że czas tak wyjątkowych rocznic jest czasem rewo-
lucji, konfrontacji starego z nowym i momentem,  
w którym powinniśmy poddawać refleksji nasze 
działania. Młodzi ludzie mają dziś  świat w zasię-
gu ręki, nowe technologie. Być może tak, ale nadal 
potrzebują Waszej obecności i wsparcia, by stać 
się krytycznie myślącymi, odważnymi w przeciw-
stawieniu się głupocie i niesprawiedliwości mądry-
mi ludźmi. Towarzyszcie im w tym, uczniowie po-
trzebują Was tak samo jak swoich rodziców, którzy 
są także bardzo ważnym elementem społeczności 
szkolnej. Podobnie jak pracownicy niepedagogiczni 
szkół i przedszkoli. Każdy z Państwa przyczynia się 
do kształtowania charakteru młodych ludzi i poka-
zuje, czym jest odpowiedzialność społeczna. Bez 
Was szkoła nie funkcjonowałaby właściwie. 

Życzę wszystkim Państwu wytrwałości i sa-
tysfakcji z wykonywanej pracy. Bądźcie dumni  
z Waszej placówki, osiągnięć Waszych i Waszych 
uczniów. Zapewniam Was o naszym wsparciu. 
Dzielcie się z nami zarówno troskami, jak i sukce-
sami. My z uwagą będziemy się w nie wsłuchiwać  
i wychodzić im naprzeciw, a o osiągnięciach głośno 
mówić.   

Gratuluję pięknego jubileuszu! 
Burmistrz Miasta Mińśk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

z jeszcze jednego powodu – tego dnia 
został oficjalnie otwarty nowoczesny 
budynek przedszkola, którego budo-
wę rozpoczęto 24 lutego 2020 roku,  
a w którym bezpiecznie i atrakcyjnie bę-
dzie spędzać czas 200 dzieci. Zastąpił 
on wysłużoną siedzibę z 1986 roku.

Ważnym punktem uroczystości było 
wręczenie z okazji 100-lecia Dąbrówki 
statuetek „Zasłużony dla Szkoły Pod-
stawowej nr 2”. Otrzymali je: Andrzej 
Dziugieł, Agnieszka Karpińska, Mirosław 
Krusiewicz, Bożena Kuczerenko, Danu-
ta Kurek, Bożena Macheta, Krzysztof  
Michalik, Anna Pakuła, Agnieszka  
Siporska. 

Okrągłe urodziny Dwójki stały się 
też okazją do miejskich obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej. W czasie gali miń-
scy nauczyciele, którzy szczególnie an-
gażują się w proces edukacji młodych 
pokoleń, odebrali z rąk burmistrza Mar-
cina Jakubowskiego nagrody za osią-
gnięcia w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej. 

W części artystycznej wystąpili:  
Zespół Pieśni i Tańca Dąbrówka, Ze-
spół Taneczny Duet, grupa teatralna 
Kryształki, a także absolwenci SP 2. Na 
zakończenie dyrektor Sławomir Domań-
ski serwował zaproszonym gościom 
jubileuszowy tort. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom gali, że zaszczycili nas 
swoją obecnością w tym szczególnym 
dla naszej placówki dniu, że jak zawsze 
okazali się niezastąpionymi przyjaciółmi. 
Liczymy, że w następnych latach będą 
nas wspierać i dopingować w kolejnych 
działaniach podejmowanych dla dobra  
i rozwoju naszej szkoły. 

(red.), fot. z arch UM MM

   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI
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23 września w sali koncertowej MSA 
uroczyście obchodzono 45. urodziny 
szkoły. Sala koncertowa zebrała zapro-
szonych gości, wśród których znaleźli 
się: posłowie na Sejm RP, władze De-
partamentu Szkolnictwa Artystycznego 
i Edukacji Kulturalnej w ministerstwie, 
przedstawiciele Centrum Edukacji 
Artystycznej, władze miasta z burmi-
strzem Marcinem Jakubowskim na cze-
le, przedstawiciele Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki, przedstawiciele Miejskiej 
Rady Seniorów, władze Powiatu Miń-
skiego, pracownicy Urzędu Miasta, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
miasta, prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego Stanisław Mejszutowicz, dy-
rektor Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek 
Celej, pedagodzy Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i Zawodowego Teresa 
Rafał i Renata Sadoch, uczniowie, ro-
dzice, absolwenci i pedagodzy szkoły.

Po powitaniu gości przemówienie  
z odwołaniem do historii szkoły wygło-
sił człowiek, który był związany z MSA 
od pierwszych egzaminów wstępnych, 
rozwijał ją, dwa razy rozbudowywał  
i przez 40 lat piastował w niej funkcję 
dyrektora – Wenanty  Maciej Domagała.  
W swoim wystąpieniu dyrektor wymienił 
osoby zasłużone dla szkoły: m.in. Hali-
nę Dróżdż - pierwszą sekretarkę, wice-
dyrektora Edwarda Pikulę, Eugeniusza 
Osińskiego - kierownika administracyj-
nego. Wśród osób, które miały bezpo-
średni wpływ na rozwój i rozbudowę 
szkoły należy wymienić także kierownika 
administracyjnego Sławomira Tkacza.  
Następnie dalszą historię szkoły do cza-

sów dzisiejszych opowiedziała  w swym 
przemówieniu dyrektor Paulina Rzewu-
ska-Korycińska. Wystąpienie wzboga-
ciły archiwalne zdjęcia wyświetlane na 
ekranie kina. Wydarzenie prowadzili ab-
solwenci MSA: Aleksandra Wieczorek  
i Tomasz Osica. Po przemówieniu dy-
rekcji nastąpiła część, w której wręczono 
ministerialne medale i odznaczenia za-
służonym pedagogom szkoły. Aktu wrę-
czenia  odznaczeń dokonał radny woje-
wództwa mazowieckiego Michała Góras. 

W swoich wystąpieniach gratulacje i ży-
czenia przekazali m.in. poseł Czesław 
Mroczek, burmistrz Marcin Jakubowski, 
prezes ZNP Stanisław Mejszutowicz,  
dyrektor muzeum Leszek Celej oraz dy-
rektorzy mińskich placówek oświato-
wych. Dyrektor Paulina Rzewuska-Kory-
cińska otrzymała podziękowania i kwiaty 
za zasługi i wkład w rozwój szkoły. 

Program artystyczny przygotowany na 
jubileusz prezentował się bardzo bogato. 
Wystąpili uczniowie, pedagodzy i dorośli 
już absolwenci, którzy z radością i tęsk-
notą wspominali lata szkolne. 

Zagrali:
1. Julia Kalinowska, fortepian, A. Skriabin - 
„Etiuda gis-moll” op. 8 nr 9 
2. Zespół skrzypcowy kl. Małgorzaty Rąbal-
skiej, M.Cofalik - „Konik na biegunach”- Da-
wid Sobolewski, Antoni Tchórzewski, Maja 
Parol, Filip Muzyka, Zofia Rogala, Kinga Że-
lazowska, Monika Bodecka, Olga Gardyza – 
skrzypce, Julia Majewska, Ola Borys, Ala Mal-
ka, Maria Siwa - bum bum rurki.
3. Ewelina Pachnik – absolwentka klasy ka-
meralistyki wokalnej Pawła Hruszwickiego, 
akompaniament Joanna Nowik.

4. Zespół gitarowy z klas A. Przeździaka,  
M. Wasiluka i T. Beredy w składzie: Mateusz 
Bartnicki, Bartłomiej Oklesiński, Mikołaj Ko-
morowski, Antoni Kowalewski, Oliwier Błasz-
czak, Kamil Zadunajski i wiolonczela z klasy 
Ewy Szymańskiej–Kopcińskiej – Barbara 
Kuza, „Ragtime” Tatiany Stachak.
5. Klasa II rytmiki Anity Wasilewskiej – inter-
pretacja ruchowa Camile Saint – Saens –  
„Karnawał zwierząt” – Fossils „Skamieliny”.
6. Julia Dobrowolska – absolwentka klasy 
fortepianu Pauliny Rzewuskiej-Korycińskiej, 
Magdalena Nogańska – absolwentka klasy 
fortepianu Piotra Szczepanika i Joanna Sowa 
– absolwentka klasy skrzypiec – piosenka pt. 
„Nadzieja” z debiutanckiej płyty „Posłuchaj” 
sł. i muz. – Julia Maria Dobrowolska. 
7. Klasa teatralna Justyny Kowyni–Rymanow-
skiej. 
8. Trio z klasy Janusza Komudy – Felicjan 
Sokołowski i Teresa Sroka – akompaniament 
Amelia Wiercioch (absolwentka klasy Joanny 
Nowik) – Serban Nichifor – Sukkot Dance. 
9. Duet akordeonowy z klasy M. Mozola – Bar-
tłomiej Kulma i Karol Wójcik „Polka”. 
10. Zespół skrzypcowy z klasy Urszuli Chrul-
skiej – Zuzanna Zdanowicz, Julia Nowosiel-
ska, Marianna Szczepanik, Karolina Szostak, 

Miejskiej Szkoły Artystycznej
Jubileusz 45-lecia

11 nauczycieli odebrało akty nadania 
stopnia awansu zawodowego na na-
uczyciela mianowanego. Uroczystość 
odbyła się 30 sierpnia w Urzędzie Mia-
sta Mińsk Mazowiecki.

Warunkiem nadania stopnia na-
uczyciela mianowanego nauczycielowi 
kontraktowemu jest posiadanie odpo-
wiednich kwalifikacji, odbycie stażu za-
kończonego pozytywną oceną dorob-
ku zawodowego oraz zdanie egzaminu 
przed komisją egzaminacyjną. 

Akty nadania nauczyciele otrzymali 
z rąk burmistrza Marcina Jakubowskie-
go. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela 
mianowanego nauczyciele składali ślu-
bowanie, potwierdzając je podpisem, 
według następującej roty: „Ślubuję rze-
telnie pełnić mą powinność nauczyciela 
wychowawcy i opiekuna młodzieży, dą-
żyć do pełni rozwoju osobowości ucznia 
i własnej, kształcić i wychowywać młode 
pokolenie w duchu umiłowania Ojczy-
zny, tradycji narodowych, poszanowania 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Nowi nauczyciele i dyrektorzy  mianowani

Burmistrz Marcin Jakubowski oficjalnie 
powierzył 30 sierpnia  stanowiska dy-
rektorom miejskich przedszkoli i szkół 
podstawowych, którzy wyłonieni zostali 
w drodze konkursu:
1. Annie Perzanowskiej - stanowisko 

dyrektora Przedszkola Miejskiego 
nr 1,

2. Wandzie Gruszczyńskiej – stano-
wisko dyrektora Przedszkola Miej-
skiego nr 5,

3. Sławomirowi Domańskiemu – sta-
nowisko dyrektora Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 1,

4. Krystianowi Matuszewskiemu – sta-
nowisko dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr 6.

Powierzenia stanowisk dyrektorom 
obowiązują od 1 września 2021 r. do  
31 sierpnia 2026 r.  Życzymy powodzenia  
i dobrego roku szkolnego!

(red.), fot. z arch UM MM

Alicja Adamczyk, Patrycja Domachowska, Lu-
dwika Niedziałkowska, Basia Tamkun, Klara 
Pilarska, Maja Malesa i klasy wiolonczeli Marii 
Sienkiewicz – Antek Szczepanik, Aleksandra 
Adamczyk – „Piosenka irlandzka”. 
11. Klasa kameralistyki wokalnej Pawła Hrusz-
wickiego, akompaniament Anna Kornacka.
12. Trio w składzie – Ala Mirosz (wiolonczela)  
z klasy Ewy Szymańskiej–Kopcińskiej, Filip 
Gadomski z klasy perkusji Jagody Jabłonow-
skiej i Maciej Bogdański absolwent z klasy 
dyrektor wykonali A. Dworzak – „Humoreskę”. 
13. Duet fletowy – Aleksandra Kruszewska  
i Jagna Mańczyńska – absolwentki z klasy fle-
tu Beaty Kierzkowskiej przy akompaniamen-
cie pana Jacka Nazarczuka. 
14. Duet w składzie – Rafał Lewczuk (wibra-
fon) z klasy perkusji Jagody Jabłonowskiej  
i Oliwia Lewczuk z klasy fortepianu Anny Kor-
nackiej wykonali temat z „Gwiezdnych wojen”. 
15. Duet w składzie Felicyta Sokołowska z kla-
sy fletu Marty Sosińskiej i Mateusz Bartnicki 
z klasy gitary wykonają „Down by the Saley 
Gardens” – Irlandzka melodia ludowa. 
16. Klasa III rytmiki Anity Wasilewskiej – instru-
mentacja do utworu E. Griega „Taniec elfów” 
op. 12 nr 4. 

17. Franciszek Góras z klasa fortepianu Ta-
tiany Żarek, Zuzanna Góras klasa perkusji Ja-
gody Jabłonowskiej, absolwent Paweł Szeląg 
i  absolwent Tomasz Osica absolwent – „Wal-
king bass”. 
18. Zespół skrzypcowy Piotra Grabowicza 
– Patrycja Domachowska, Ola Sendek, Julia 
Nowosielska, Oliwia Kąkol, Zuzanna Zdano-
wicz, Anna Zoets, Hubert Wierzbicki, Zuzanna 
Panek, Gabrysia Bereda, Ola Aleksandrowicz, 
Dominika Kobza – utwór „Drunken sailor” te-
mat tradycyjny. 
19. Klasa kameralistyki wokalnej Justyny Ko-
wyni–Rymanowskiej – Stanisław Moniuszko 
„Prząśniczka”, akompaniament Joanna No-
wik.
20. Trio klarnetowe: Janusz Komuda, Joanna 
Gomułka i Daniel Wiśniewski jako absolwenci 
szkoły – J. Straussa „Marsz Radetzkiego”. 
21. Klasa III rytmiki Anity Wasilewskiej – pio-
senka pt. „Ciasteczek zjadłem sześć” muzyka 
Jerzy Wasowski, słowa Andrzej Nowicki .
22. Zespół instrumentów dętych z klasy trąb-
ki Wojciecha Ziółkowskiego i z klasy puzonu  
i tuby Arkadiusza Mizdalskiego wykonali te-
mat z filmu „Piraci z Karaibów”.

 Po części koncertowej dyrektor zaprosi-
ła zgromadzonych gości na jubileuszowy 
tort. 

Do zobaczenia na 50-leciu szkoły! 

opracowanie na podst. art. Joanny Nowik
fot. z arch. MSA

W tym roku awans zawodowy na na-
uczyciela mianowanego otrzymało ogó-
łem 11 nauczycieli z mińskich placówek: 
Agata Zychowicz (SP 6), Marta Woźnica, 
Izabella Kożuchowska, Daria Kowszun, 

Katarzyna Chłopik (SP 3), Paweł Parcho-
menko, Karolina Roguska (SP 4), Marty-
na Burakowska (SP 1), Roksana Ryzner 
(ZSP 1), Natalia Adamiak (PM 1) i Monika 
Kuchta (MSA).
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Jak co roku, w październiku, Miejska 
Orkiestra Dęta Mińsk Mazowiecki za-
prosiła swoich przyjaciół i sympaty-
ków na koncert jubileuszowy. W tym 
roku wydarzenie to związane było z 30. 
rocznicą założenia Orkiestry. Podczas 
występu w roli dyrygentów mogliśmy 
podziwiać: znanego wszystkim Marci-
na Ślązaka (który od 13 lat prowadzi 
orkiestrę) oraz Adriannę Ostrowską 
– flecistkę i świeżo upieczoną absol-
wentkę wydziału artystycznego UMCS. 

Licznie zgromadzona w Miejskiej 
Szkole Artystycznej publiczność mogła 
usłyszeć znane i lubiane utwory muzyki 
rozrywkowej wykonane przez Orkiestrę 
oraz solistów: Barbarę Majewską, Ka-
rolinę Świętochowską i Szymona Ku-
sarka. 

Podczas części oficjalnej medala-
mi zostali odznaczeni muzycy, którzy  
w zespole są od początków jego istnie-
nia. Odznaczenia otrzymali: Sławomir 
Tkacz, Janusz Komuda, Jan Czerwiń-

30 lat 

Miejskiej Orkiestry Dętej

ski, Zbigiew Nojszewski, Jacek Jani-
szewski oraz Andrzej Rogala.

Tradycją jest, że na okrągłe urodzi-
ny muzycy MOD zapraszają do współ-
pracy gwiazdy polskiej sceny. Podczas 
20. jubileuszu orkiestry występował 
śp. Zbigniew Wodecki, na 25. jubile-
uszu gościła Krystyna Prońko. W tym 
roku gwiazdą wieczoru była Natasza 
Urbańska. Artystka w brawurowy spo-
sób wykonała polskie i zagraniczne 
utwory muzyki rozrywkowej, między 
innymi „Już nie zapomnisz mnie”, „All 
that jazz” czy „I feel good”. Muzycy  
i gwiazda wieczoru zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami oraz owacjami na 
stojąco.  Na zakończenie wszyscy ze-
brani zostali zaproszeni na symboliczny 
urodzinowy tort urodzinowy.

Wielki ukłon w kierunku Marcina 
Ślązaka za pomysł, przygotowanie  
i realizację tak wspaniałego jubileuszu. 
Należy dodać, że Miejska Orkiestra 
Dęta na stałe wpisała się w życie kul-
turalne Mińska Mazowieckiego i chyba 
nikt nie jest w stanie sobie wyobrazić 
oficjalnych uroczystości bez jej udzia-
łu. Wielokrotnie była także ambasado-
rem miasta poza granicami Polski m.in.  
w Niemczech, Holandii, Czechach, na 
Litwie i w Rosji.

Oprac. na podst. mat MOD
fot. Wiesław Ślązak

W dniach 24 i 25 września 2021 r. na te-
renie naszego garnizonu obchodziliśmy 
100. rocznicę powstania 1. Pułku Lotni-
czego oraz 600-lecie Miasta Mińsk Ma-
zowiecki.

Pułk sformowano 19 maja 1921 r. na 
lotnisku mokotowskim na bazie 3. 8. 12. 
i 16. eskadry wywiadowczej oraz 7. i 19. 
eskadry myśliwskiej. Organizatorem i pierw-
szym dowódcą pułku został ppłk pil. Camillo 
Perini. 1. Pułk Lotniczy powstał w związku  
z pierwszą reformą lotnictwa, która miała na 
celu unowocześnienie struktur organizacyj-
nych w Lotnictwie II RP. Do tradycji eskadr 
myśliwskich 1. Pułku Lotniczego nawiązał 
utworzony w 1943 roku w Grigoriewsko-
je 1. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Dzisiaj, 
jako spadkobiercy dziedzictwa wszystkich 
pokoleń lotników, którzy tworzyli chlubną 
historię naszej jednostki, czynimy wszystko, 
aby być godnymi wieloletniej tradycji. Doko-
nania bojowe i postawa naszych poprzed-
ników są dla nas zobowiązaniem i wzorem 
w codziennej służbie na straży polskiego 
nieba. 

Obchody rozpoczęto uroczystą mszą 
świętą w kościele garnizonowym, w której 
uczestniczyli zaproszeni goście, żołnierze  
i pracownicy naszej bazy. Następnie uroczy-
stości organizowane wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Seniorów Lotnictwa Wojskowego  
i Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki 
odbyły się na Placu Lotników Polskich pod 
Pomnikiem 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskie-
go „Warszawa”, przy którym wystawiono 
posterunek honorowy. Meldunek o gotowo-
ści do uroczystego apelu przyjął zastępca 
Inspektora Sił Powietrznych gen. bryg. pil. 
Krzysztof Walczak w asyście Dowódcy 23. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego im. ppłk. pil. 

Jana Zumbacha, płk. dypl. pil. Krzysztofa 
Stobieckiego. Uroczysty Capstrzyk i Apel 
Pamięci z okazji 100-lecia 1. Pułku Lotnicze-
go oraz 600-lecia Miasta Mińsk Mazowiecki 

zakończyła salwa honorowa. Oprawę ce-
remonialną uroczystości uświetnił sztandar 
23. BLT wraz z kompanią honorową oraz 
pododdziałami bazy. Oprawę muzyczną 

zapewniła Orkiestra Wojskowa z Siedlec. 
Niewątpliwą atrakcją uroczystości na Pla-
cu Lotników Polskich był przelot pary bia-
ło-czerwonych Iskier z 41. Bazy Lotnictwa 

Szkolnego z Dęblina oraz pokaz kunsztu 
pilotażu w ugrupowaniu szóstki samolotów, 
pilotów MiG-29M naszej bazy i przelot nad 
pomnikiem 1.PLM „Warszawa”. Uroczy-
stość zakończyło składanie wieńców i wią-
zanek kwiatów.

 Kolejnego dnia, w sobotę na lotnisku 
w Janowie odbyła się konferencja na temat 
historii 1. Pułku Lotniczego, jego genezy 
powstania, tradycji „warszawskich kosy-
nierów” oraz asów lotniczych pułku, pod 
przewodnictwem gen. broni w st. spocz. 
dr. hab. pil. Jerzego Gotowały. Seniorzy 
lotnictwa wspominali wydarzenia z czasów 
służby wojskowej w 1. PLM „Warszawa”, 
omawiali metody szkolenia i sposób realiza-
cji zadań, które zmieniały się na przestrzeli 
lat. Życzenia od dowódcy generalnego RSZ 
i swoje wspomnienia przekazał Inspektor 
Sił Powietrznych RP – gen. dyw. pil. Jacek 
Pszczoła. Swoimi wspomnieniami dzielili 
się również byli dowódcy 1. Pułku Lotnic-
twa Myśliwskiego „Warszawa” - gen. bryg.  
w st. spocz. pil. Roman Harmoza, gen. bryg.  
w st. spocz. pil. dr hab. Jan Rajchel, gen. broni  
w st. spocz. pil. Lech Majewski i gen. bryg. 
pil. Robert Cierniak. Uroczystość zakończo-
no wręczeniem okolicznościowych medali  
i podziękowań. Nasz dowódca płk dypl. pil. 
Krzysztof Stobiecki z rąk pasjonata lotnictwa 
z Fundacji Niebo bez Granic Filipa Idzikow-
skiego otrzymał "Hełm 100-lecia" - ręcz-
nie wymalowany w historyczne samoloty  
1. Pułku Lotniczego i "Eskadry Kościusz-
kowskiej", który to ozdobi salę tradycji na-
szej bazy.

 st. chor. szt. Dariusz Gańczak

Obchody 100-lecia powstania 
1. Pułku Lotniczego

fot. z arch. 23 BLT
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3 września w Miejskiej Szkole Arty-
stycznej odbyła się prezentacja znacz-
ka Mińsk Mazowiecki Miasta Polskie. 
To ogromny sukces inicjatorów przed-
sięwzięcia. Dzięki staraniom posła Da-
niela Milewskiego, Fundacji Aktywny 
Mińsk i Towarzystwa Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego nasze miasto będzie 
obecne w każdej placówce pocztowej 
w  Polsce. Pięć milionów - tyle znacz-
ków trafiło do obiegu. 

W doborowej oprawie muzycznej 
oraz w obecności prezesa Poczty Pol-
skiej, Krzysztofa Falkowskiego oficjalnie 
zaprezentowany został znaczek miń-
ski z wizerunkami najbardziej rozpo-
znawalnych budowli miasta – kościoła  
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny i Pomnika Niepodległości. 

AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI

Prezentacja mińskiego znaczka PEC z nagrodą Grand Prix Ekostrateg 2020/2021
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Rafał Czerechow wspólnie z radnymi miasta Tomaszem Płochockim i Jerzym 
Mrozem,  reprezentowali miasto Miasto Mińsk Mazowiecki na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości, podczas którego 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. otrzymało nagrodę Grand Prix Ekostrateg 2020/2021. Nagrodę w ICE Kra-
ków Congress Centre odebrał osobiście Prezes spółki - Jarosław Belkiewicz.

Samorządowy Lider Programu Mieszkanie Plus 2021

Spotkanie prowadzili: prezes Funda-
cji Aktywny Mińsk Mazowiecki Krzysztof 
Miąsko oraz wiceprezes Fundacji Sylwia 
Idźkowska. Zaangażowani w przedsię-
wzięcie otrzymali od prezesa Poczty Pol-
skiej Krzysztofa Falkowskiego oprawio-
ny znaczek wraz z okazjonalną kopertą 
pierwszego dnia emisji. Wydarzeniu to-
warzyszył koncert „Blask Niepodległej”, 
który był podzielony na dwie wzruszające 
części. Wystąpili: Magdalena Tunkiewicz 
- Zakrzewska (sopran), Anna Potyrała 
Listwon (sopran), Wojciech Bardowski 
(baryton), Paweł Listwon (fortepian), Ka-
mila Malik (skrzypce), Adam Bardowski 
(klarnet), Michał Woźniak (kontrabas). 
Koncert powadziła Zofia Paczóska. 

Dziękujemy inicjatorom przedsię-
wzięcia za ten niezwykły prezent na 
600-lecie miasta. Za fotorelację dziękuje-
my Pozytywnie Obiektywnym.   

Katarzyna Łaziuk
Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

Leszek Celej uhonorowany prestiżową nagrodą
Leszek Celej, dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej, uhono-
rowany został Nagrodą Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego. Uroczysta Gala miała miejsce 29 września  
w Ciechanowie, a laureatowi towarzyszyły zastępczyni bur-
mistrza Eliza Bujalska oraz Katarzyna Łaziuk, kierowniczka 
wydziału promocji, kultury i sportu w Urzędzie Miasta.

Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego to jedno  
z najbardziej prestiżowych wyróżnień na Mazowszu.

Więcej przeczytać można na stronie Urzędu Marszałkowskie-
go w Warszawie. (red.)

https://mazovia.pl/pl/kultura_i_turystyka/aktualnosci/laureaci-
-nagrody-marszalka-nagrodzeni.html

fot. z arch. UM WM

6 października w Katowicach podczas 
Samorządowego Forum Kapitału i Fi-
nansów burmistrz Marcin Jakubowski 
odebrał dla naszego miasta wyróż-
nienie Samorządowy Lider Programu 
Mieszkanie Plus 2021. 

Jest to ranking Pisma Samorzadu 
terytorialnego "Wspólnota" przedsta-
wiajacy liczbę mieszkań powstajacych 
we współpracy z PFR Nieruchomości 
w ramach rynkowej części rządowego 
programu mieszkaniowego. W MIńsku 
Mazowieckim wybudowano w ramach 
tego programu 138 mieszkań.

4 października na uroczystej zbiórce 
odbyło się pożegnanie ppłk. Krzysztofa 
Gemzy, Wojskowego Komendanta Uzu-
pełnień w Mińsku Mazowieckim. Jedno-
cześnie nastąpiło przekazanie obowiąz-
ków mjr. Pawłowi Majchrowskiemu. 

Miasto na uroczystości reprezen-
towała zastępczyni burmistrza Eliza 
Bujalska, która w imieniu samorządu 
miejskiego podziękowała ppłk. Gemzie 
za wieloletnią współpracę, a przejmują-
cemu obowiązki mjr. Majchrowskiemu 
życzyła wytrwałości i powodzenia w nie-
łatwej misji stania na straży bezpieczeń-
stwa obywateli.

fot. WKU w Mińsku Maz.

Zmiany w kierownictwie WKU
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Dar na 600-lecie naszego miasta

Było strasznie 
fajnie…
3 września późnym wieczorem,  
o zmroku, w ciemnych uliczkach i zaka-
markach miasta odbył się kolejny  z se-
rii spacerów jubileuszowych, podczas 
którego uczestnicy odkrywali mroczne 
historie Mińska Mazowieckiego. 

Przewodniczka Renata Płotczyk 
opowiedziała  o wielu tragicznych wyda-
rzeniach z historii naszego miasta. Ale 
czasami było bardzo zabawie, bo opo-
wieści dotyczyły sytuacji społecznych. 
Spacer angażował uczestników, którzy  
rozwiązywali quizy wiedzy, odgadywa-
li narzędzia zbrodni czy  jedli paluszki. 
Prawdziwe paluszki. Zobaczcie sami. 

Cieszy nas duże zainteresowanie ju-
bileuszowymi spacerami historycznymi, 
za co bardzo dziękujemy!

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

AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI

Gdy nasze miasto dotknęły intensywne 
ulewy i część kanalizacji deszczowej 
wymagała natychmiastowej naprawy, 
burmistrz Marcin Jakubowski zwrócił 
się do zarządu województwa mazo-
wieckiego z prośbą o wsparcie finan-
sowe.

21 września burmistrz podpisał umo-
wę na przekazanie miastu 100 000 zł  
na remont fragmentu kanalizacji desz-
czowej od ulicy Czarnieckiego do ulicy 
Kościelnej.

Wsparcie marszałka województwa 
mazowieckiego to odpowiedź na prośby 
zgłaszane w tym roku przez samorządy, 
które podczas wakacji zostały dotknięte 
przez nawałnice. Urząd Marszałkowski 
przeznaczył na ten cel bliso 3,8 mln zł. 
(red.)

fot. z arch. UM WM

Wsparcie finansowe od samorządu Mazowsza

Wiele wydarzeń jubileuszowych już 
za nami, ale zaskoczymy Was jeszcze 
kolejnymi przedsięwzięciami. Wiosną 
przyszłego roku na Skwerze 600-lecia 
(teren dawnej kawiarni Przyjaźń) sta-
nie oryginalna instalacja przestrzenna  
z nazwą naszego miasta. 

Umocowane na drewnianych skrzyniach 
litery i otaczająca je zieleń będą witać 
mieszkańców i gości. Mamy nadzieję, 
że skwer stanie się ulubionym miejscem 
spotkań i tłem do robienia pamiątko-
wych zdjęć. Bardzo dziękujemy firmie 
Lucchini Poland Sp. z o.o. za sfinanso-
wanie tego działania.

16 września w Urzędzie Miasta miało 
miejsce podpisanie umowy darowizny 

na realizację tego przedsięwzięcia, a do-
konali tego burmistrz Marcin Jakubow-
ski, dyrektor MDK Joanna Wilczak oraz 
Mariusz Wyrzykowski, dyrektor admini-
stracyjno-finansowy w Lucchini Poland 
Sp. z o.o.

"Miasto z kulturą" to motyw przewod-
ni wizyty studyjnej, która odbyła się  
21 września w naszym mieście. Naszy-
mi gośćmi, oprócz mieszkańców, byli 
dziennikarze i blogerzy. Wierzymy, że 
troska o kulturę kształtuje tożsamość 
miejsca i ludzi.

Wydarzenie zorganizowane było przez 
Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi 
Mińskiej Muzeum Ziemi Mińskiej w Miń-
sku Mazowieckim oraz Miasto Mińsk 
Mazowiecki.

O historii miasta przewodnicy - Leszek 
Celej i Katarzyna Łaziuk, opowiedzieli 
poprzez pryzmat postaci ważnych dla 
miasta. Bo miasto to ludzie. Wizyta była 
wzbogacona różnymi atrakcjami np. mi-
nikoncertem, degustacją chleba, sesją 
zdjęciową czy spotkaniem z Siódma-
kiem.

Mamy nadzieję, że zaciekawiliśmy gości 
naszym miastem i że wrócą tu, by do-
wiedzieć się jeszcze więcej.

(red.) ,fot. Marek Łodyga

Samorząd Mazowsza przyznał nasze-
mu miastu 3,96 mln zł dofinansowania 
na budowę Centrum Sportów Miej-
skich. 

12 października radni sejmiku mazo-
wieckiego w odpowiedzi na wnioski 
złożone przez jednostki samorządu 
terytorialnego przyjęli uchwałę o dofi-
nansowaniu z budżetu Mazowsza ko-
lejnych 150 nowych przedsięwzięć na 
łączną kwotę 256 mln zł dotyczących 
infrastruktury drogowej, infrastruktury 
edukacyjnej, kultury oraz innych zadań. 
(red.)

fot. z arch. UM WM

Prawie 4 mln złotych 
na Centrum Sportów Miejskich

Dziękujemy darczyńcom za tak hojny 
dar dla miasta na 600-lecie Mińska Ma-
zowieckiego. (red.)             fot. z arch. UM MM

Wizyta studyjna w naszym mieście
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2 września burmistrz Marcin Jakubow-
ski gościł w Urzędzie Miasta przed-
stawicieli PKP PLK S.A. oraz IDOM 
Inżynieria, Architektura i Doradztwo  
Sp. z o.o. – Wykonawca Studium Wy-
konalności linii kolejowej nr 2. Ze 
strony samorządu w spotkaniu udział 
wzięli: zastępca wójta gminy Mińsk Ma-
zowiecki Radosław Legat, kierownicz-
ka wydziału gospodarki przestrzennej  
i nieruchomości Anna Wasińska (UM) 
oraz kierownik wydziału gospodarki 
komunalnej Rafał Czerechów (UM).

Rozmawiano o wstępnej koncepcji 
rozwiązań technicznych przy planowa-
nej modernizacji linii Warszawa-Siedlce 
na lata 2022-2028 roku. Przebudowa 
obiektów inżynieryjnych, dodatkowe 
2 tory na odcinku Warszawa – Mińsk 
Mazowiecki, dodatkowy przystanek 
osobowy „Mińsk Mazowiecki Stojadła” 
z infrastrukturą towarzyszącą to część 
przygotowywanych zadań. W ramach 
planowanej modernizacji linii kolejowej 
nr 2 zostanie zbudowane bezkolizyjne 
skrzyżowanie w ciągu ul. Siennickiej. 

Planowane przez PKP PLK S.A. nakłady 
to ponad 3 mld zł.

Burmistrz i zastępca wójta zazna-
czyli, że oba samorządy otwarte są na 
szeroką współpracę i zrobią wszystko, 
co w ich mocy, aby wspólnie z przed-
stawicielami kolei wypracować naj-

korzystniejsze studium wykonalności  
i projekt. Przygotowywana moderniza-
cja linii kolejowej i przyległej infrastruk-
tury drogowej niesie za sobą oczekiwa-
ne zmiany dla układu komunikacyjnego 
Mińska Mazowieckiego.

    fot. z arch. UM MM

Prawie 1000 samorządowców z ca-
łej Polski spotkało się 13 paździer-
nika w Warszawie, aby razem po-
wiedzieć mocno i wyraźnie jednym 
głosem: „Jesteśmy po stronie spo-
łeczności lokalnych i regionalnych”. 

Na spotkaniu nie zabrakło przed-
stawicieli mińskiego samorządu z bur-
mistrzem Marcinem Jakubowskim na 
czele. 

Samorządowcy w obecności przed-
stawicieli Senatu RP oraz organizacji 

pozarządowych wyrażali sprzeciw wo-
bec ciągłych prób ograniczania kompe-
tencji samorządów i zmniejszania środ-
ków finansowych na realizację zadań 
własnych. 

Finałem spotkania w sali Teatru 
Roma było podpisanie m.in. przez pre-
zydenta Warszawy Rafała Trzaskow-
skiego, prezydent Gdańska Aleksandrę 
Dulkiewicz, prezydenta Sopotu Jacka 
Karnowskiego oraz wielu innych przy-
byłych tego dnia na spotkanie samo-
rządowców i przedstawicieli NGO ape-

13 października w Szkole Podstawowej 
nr 5 odbyła się uroczystość pasowania 
na ucznia. Był to szczególny dzień dla 
pierwszoklasistów, którzy stali się peł-
noprawnymi uczniami.

Uroczystość pasowania uświetnili 
swoją obecnością zaproszeni goście: 
dyrekcja szkoły, proboszcz parafii Ko-
ścioła Starokatolickiego Mariawitów ka-
płan Jan Opala, Prezes Stowarzyszenia 
na Piątkę Dariusz Świętochowski oraz 
przewodniczący Rady Rodziców Ry-
szard Gorczyca. Na tę wyjątkową chwi-
lę zaproszenie przyjęła też zastępczyni 
burmistrza Eliza Bujalska, która z pro-
miennym uśmiechem wspierała uczniów 
„Piątki”.

Pasowanie pierwszoklasistów w „Piątce”

AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI

Dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6 
chętnie przyłączyły się do akcji „Dzień 
bez samochodu”. Każda grupa wyko-
nała plakat, który zobaczyli rodzice  
i dzięki swoim pociechom dowiedzieli 
się o promowaniu akcji w naszym mie-
ście, co zaowocowało wybraniem al-
ternatywnych środków transportu. 

Przedszkolaki podczas zajęć dowiedzia-
ły się, że życie bez samochodu przyczy-
nia się do zmniejszenia hałasu i zanie-
czyszczania powietrza, a to wpływa na 
polepszenie jakości naszego życia. 

Jedna z najstarszych grup wybrała się 
również na spacer, aby zrobić sondaż 
wśród mieszkańców Mińska Mazowiec-
kiego na temat ich podejścia do tej ak-
cji. Okazało się, że mińszczanie chętnie 
dołączyli do akcji promującej postawy 
ekologiczne.

oprac. na podst. mat. PM nr 6

Warszawska manifestacja
lu „W obronie społeczności lokalnych  
i regionalnych”. Apel ten, po przemarszu 
samorządowców na ul. Wiejską, został 
przekazany wicemarszałkom Sejmu RP.

Prezydenci największych miast  
w Polsce przestrzegali przed niebezpie-
czeństwami, które niesie rządowy pro-
gram „Polski Ład” alegorycznie nazwa-
ny przez Jacka Karnowskiego koniem 
trojańskim niszczącym lokalne wspól-
noty.

Senator Zygmunt Frankiewicz, 
prezes Związku Miast Polskich, przy-
pomniał, jak dzięki decentralizacji  
i wprowadzeniu zasady pomocniczości,  
a także ogromnemu zaangażowaniu  
i wysiłkowi samorządowców zmieniła 
się Polska w ciągu ostatnich 30 lat.

Marek Wójcik, sekretarz strony sa-
morządowej Komisji Wspólnej Rządu  
i Samorządu Terytorialnego, nakre-
ślił trzy możliwe scenariusze rozwo-
ju sytuacji samorządu terytorialnego  
w najbliższym czasie. Najbardziej nega-
tywny przewiduje powolny uwiąd samo-
rządności, drugi bezwolne dryfowanie,  
a trzeci podjęcie działań. I właśnie trzeci 
scenariusz, według Marka Wójcika, po-
winien być już wdrażany w życie. (red.)

    fot. z arch. uczestnika

Przedszkolaki z „Szóstki” promowały „Dzień bez samochodu”

Uroczystość rozpoczęła się od wnie-
sienia sztandaru i odśpiewania hymnu 
szkoły. Następnie przedstawiciele klas 
pierwszych złożyli uroczystą przysięgę 
na sztandar szkoły. Ślubowali sumiennie 
wywiązywać się z uczniowskich obo-
wiązków i przynosić szkole dumę. Po 
ślubowaniu dyrektor Ewa Szczerba wraz 
z burmistrz Elizą Bujalską i Ryszardem 
Gorczycą dokonali aktu pasowania.

Na zakończenie uczniowie zaprezen-
towali przygotowany program artystycz-
ny, podczas którego recytowali wiersze  
i śpiewali piosenki. Ten dzień z pewno-
ścią na długo pozostanie w miłych wspo-
mnieniach całej społeczności szkolnej  
i przybyłych gości.

oprac. na podst. mat. SP nr 5Bezkolizyjny przejazd na Siennickiej coraz bliżej!
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W niedzielę, 5 września, odbył się  
w Mińsku Mazowieckim 5. Miński Rajd 
Motocyklowy będący VI rundą Mi-
strzostw Okręgu Warszawskiego Po-
jazdów Zabytkowych PZM.

Na trasę rajdu motocykliści wyruszyli 
z terenu Muzeum Ziemi Mińskiej przy uli-
cy Sosnkowskiego 4, gdzie zlokalizowa-
na była baza rajdu. Po przeprowadzeniu 
próby sportowej na terenie zaprzyjaźnio-
nego Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
im. Powstańców Warszawy uczestnicy 
rajdu przejechali ponad 50 kilometrów po 
drogach powiatu przez Barczącą, Wicie-
jów, Chmielew, Siennicę, Ptaki, Dłużew  
i Gliniak. O godz. 14:00 odbyła się cere-
monia wręczenia nagród dla zwycięzców 
poszczególnych kategorii. Nagrody wrę-
czyli: Dyrektor Departamentu Edukacji 
Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego 
Mirosław Krusiewicz, prezes K.D.M. Ma-
gnet Daniel Gągol i wiceprezes K.D.M. 
Magnet Piotr Wojdyga.

Rajd objęty był Honorowym Patrona-
tem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcina Jakubowskiego i współfinanso-
wany ze środków budżetu województwa 
mazowieckiego.

Piotr Wojdyga
fot. z arch. KDM Magnet

Niedziela z zabytkowymi motocyklami
AKTUALNOŚCI

W dniach 27-29 września na Starym 
rynku, gościliśmy Wirtualny Teatr Histo-
rii „Niepodległa”. To niezwykłe mobilne 
centrum edukacyjne prezentowało naj-
ważniejsze symbole Rzeczypospolitej 
i historia państwa w pierwszych latach 
niepodległości. Projekt odwiedził tylko 
20 miast w Polsce. W tym gronie zna-
lazł się Mińsk Mazowiecki. Nowoczesna 

przestrzeń z atrakcjami takimi, jak: poka-
zy VR, hologramy czy makiety były do-
stępne bezpłatnie dla odwiedzających. 

W Wirtualnym Teatrze Historii „Nie-
podległa” przedstawiono historię Polski 
czasu pierwszych lat II Rzeczypospolitej. 
Sto lat temu kończył się proces formo-
wania granic po I wojnie światowej i licz-
nych konfliktach na spornych terenach 
granicznych. Politycy i wojskowi wspólnie 
wywalczyli kształt niepodległej Polski lat 
dwudziestych i trzydziestych XX wieku. 
Wysiłki tysięcy obywateli skupiły się na 
odbudowie polskiej państwowości w wie-
lu dziedzinach życia, w szkołach, zakła-
dach przemysłowych, biurach, szpitalach, 
urzędach, bankach czy instytucjach kul-
tury. Choć ich poglądy i wizje przyszłości 
mocno się różniły, to jednak razem budo-
wali wspólnotę państwową, a Polska stała 
się dla nich dobrem wspólnym.

Przybliżenie wielu aspektów funkcjo-
nowania młodego kraju stało się możli-
we dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii. W kameralnej przestrzeni 
stworzonej w specjalnym rozkładanym 

   AKTUALNO-   AKTUALNO-

„ …można nawet zabłądzić lecz po drugiej stro-
nie
nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem….”
                                                                              

„Bliscy i Oddaleni”   ks. Jan Twardowski

W roku jubileuszowym coroczne Dni 
Kultury Żydowskiej przyjęły wyjątko-
wą formę. 2 października upamiętnio-
no cztery miejsca związane z życiem 
mińskich Żydów: jesziwę, synagogę, 
stary cmentarz i getto. 

Przypominanie o obecności spo-
łeczności żydowskiej w Mińsku Mazo-
wieckim, o jej różnorodnej aktywności 
służy odpominaniu wielokulturowej 
tradycji Mińska. Różnorodność po-
strzegamy jako bogactwo, które ma  
w sobie społeczny potencjał. Wy-
darzenia Dni Kultury Żydowskiej 
kierowane są do całej społeczno-
ści miejskiej, szczególnie wierzymy  
w wartość zaangażowania młodych 
ludzi. Uroczystość upamiętnień po-
przedził więc tradycyjnie cykl warsz-
tatów dla młodzieży. Młodzi ludzie 
z LO im. Polskiej Macierzy Szkol-
nej uczestniczyli w lekcji z p. Mag-
dą Mól opowiadającej o wybranych 
postaciach żydowskiego Mińska, 
a  uczniowie ZSE w warsztacie z p. 
Renatą Płotczyk, edukatorką Polin, 
poświęconym życiu społeczności ży-
dowskiej i historii starego cmentarza. 
Młodzież SP nr 3 już w czerwcu spo-
tkała się z reżyserem ks. Konradem 
Jaworeckim i p. Justyną Radomińską, 
by przedyskutować założenia etiud 
teatralnych, które miały towarzyszyć 
upamiętnieniu. We wrześniu zaś roz-
poczęła teatralną pracę warsztatową 
wokół kultury żydowskiej, służącą 
upamiętnieniu konkretnych przestrze-
ni, a także oferującą konkretne impro-
wizacyjne narzędzia. Wszystko po to, 
by 2 października o wspólnej historii 
przypomnieć zgromadzonym miesz-
kańcom miasta i przybyłym gościom.

Głównym punktem DKŻ był spa-
cer historyczny prowadzony przez p. 
Ewę Borkowską, połączony z odsło-
nięciem pamiątkowych paneli wbu-
dowanych w płyty chodnikowe, które 
w sposób symboliczny opowiadają 
historię wybranych miejsc. 

Uroczystości prowadziła p. Ka-
tarzyna Łaziuk, koordynatorka spo-
łecznych działań. Przypomniała ona 
ideę Dni Kultury Żydowskiej, powitała 
szacownych gości, wśród których byli 
pełnomocniczka dyrektora Muzeum 
Polin Łucja Koch, Monika Koszyńska, 
odpowiedzialna za współpracę z na-
uczycielami  ( MHŻP) oraz dyrektorka 
Fundacji Forum Dialogu Olga Kacz-
marek. 

Młodzi uczestnicy warsztatów 
dramowych przygotowali poetyckie, 
ale i niezwykle sugestywne  impresje 
teatralne, które w sposób symbolicz-
ny nawiązywały do znaczenia i roli wy-
branych do upamiętnienia przestrze-
ni: starego cmentarza żydowskiego 

(ul. Kazikowskiego, przy budynku Ze-
społu Szkół Ekonomicznych),  getta 
(róg ul. Piłsudskiego i ul. Mireckiego),  
jesziwy (róg ul. Nadrzecznej i ul. Mio-
dowej) i synagogi (ul. Piłsudskiego 1, 
naprzeciwko MBP).  

Teren starego cmentarza żydow-
skiego zobrazowany został przez wi-
zerunek złamanego drzewa, symbol 
żałoby. Nieistniejący budynek jeszi-
wy, słynnej szkoły wyższej, przywo-
łany został granitową płaskorzeźbą 
z rośliną pieprzu. Hebrajskie słowo 
pilpel (pieprz) kojarzy się ze stoso-
waną w przez polskich rabinów me-
todą studiowania zwaną pil pul, co 
przenośnie oznaczało ostrą dyskusję. 
Czytanie Talmudu, dyskutowanie nad 
jego treścią, analizowanie fragmen-
tów, szukanie logicznych związków  
i tworzenie nowatorskich interpretacji 
– na tym polegało wspólne działanie 
uczniów i nauczycieli. Getto upamięt-
nione zostało wizerunkiem gwiazdy 
Dawida, której ramionami będą splą-
tane korzenie. Ten symbol judaizmu 
służył nazistom do znakowania lud-
ności żydowskiej, także w naszym 
mieście. Synagogę zaś obrazuje 
owoc granatu. Nauka, która wypływa 
z Tory, jest sensem życia każdego re-
ligijnego Żyda. Jest w niej 613 przy-
kazań – zakazów i nakazów. A wedle 
przekazów owoc czystej biologicznie 
odmiany granatu ma dokładanie 613 
pięknych pestek. Autorami artystycz-
nych projektów są Radosław Rolf  
i Łukasz Milewski. 

Mińszczanie i zaproszeni gości 
odbyli 1,5 godzinny spacer przery-
wamy etiudami, a wydarzenie zakoń-
czyło się poczęstunkiem w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, o który zadbały 
p. Iwona Krasuska i Ewa Pszczółkow-
ska. Wszyscy uczestnicy spotkania 
otrzymali pamiątkowy upominek - 
drewnianą mezuzę i folder informa-
cyjny o społeczności żydowskiej Miń-
ska Mazowieckiego, zaprojektowany 
przez p. Joannę Wilczak. 

W MBP uczestnicy spotkania mo-
gli zapoznać się również z wystawą 
„Bliscy i Oddaleni”. 

Upamiętnienia i działania eduka-
cyjne wsparły instytucje zaprzyjaź-
nione ze społecznikami działającymi 
na rzecz pamięci o żydowskich są-
siadach: Fundację Forum Dialogu, 
Muzeum Historii Żydów Polskich, 
Gminę Żydowska w Warszawie i The 
Olga Lengyel Institute for Holocaust 
Studies and Human Rights z Nowego 
Jorku.  

Wydarzenia Dni Kultury Żydow-
skiej koordynują członkowie niefor-
malnej grupy społeczników „Bliscy  
i Oddaleni” i samorząd Mińska Mazo-
wieckiego. 

Serdecznie dziękujemy za udział 
w uroczystości odsłonięcia upamięt-
nień. 

Tekst: Justyna Radomińska
Zdjęcia: Leszek Siporski 

VII Dni Kultury Żydowskiej

samochodzie ciężarowym, ekrany i cy-
frowe wizualizacje pozwoliły przeklikać 
przez najważniejsze informacje, holoboxy 
prezentowały artefakty, które można było 
oglądać z wielu stron, podróż w czasie 
zapewniły gogle VR, a gospodarzem ca-
łej wystawy był cyfrowo zrekonstruowany 
Józef Piłsudski, którego głos witał i żegnał 
gości. Na ekspozycji dużo miejsca po-
święcono kulturze, która jest integralnym 
elementem tożsamości narodowej, a po-
łączenie tradycji i współczesności było 
szczególnie obecne w specjalnie przy-
gotowanej makiecie polskiego pawilonu 
z wystawy światowej w Paryżu w 1925 
roku, w środku której umieszczono mobil-
ną kamerę.

Realizacja projektu była możliwa dzię-
ki programowi „Niepodległa”.  Wizyta na 
ekspozycji była zaproszeniem do rado-
snego, wspólnego świętowania i jest jed-
nocześnie przypomnieniem, że Niepod-
legła jest dla wszystkich. Muzeum Ziemi 
Mińskiej i Wydział Promocji Miasta Mińsk 
Mazowiecki koordynowały realizację pro-
jektu. 

Przygotowano na podstawie materiałów:  
https://niepodlegla.gov.pl/niepodlegla-w-trasie/

Wirtualny Teatr Historii
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Mińsk na kółkach 

Wizyta w Mistowie 5 września uwień-
czyła dwumiesięczny projekt wyjazdo-
wych warsztatów „Mińsk na kółkach”. 
Celem przedsięwzięcia było spotkanie 
z mieszkańcami powiatu w ich otocze-
niu,  rozmowa o tym, co nas łączy oraz 
prezentacja dziedzictwa kulturowego 
i historycznego powiatu mińskiego. 

W tym szczególnym dla histo-
rii miasta roku jubileuszowym zależy 
nam na wzmacnianiu relacji z naszy-
mi sąsiadami i dzieleniu z nimi radości  
z 600-lecia. Projektowi towarzyszy-
ła mobilna wystawa, na której znalazły 
się plansze opowiadające o pomnikach 
przyrody, zasobach naturalnych, róż-
norodności religijnej powiatu mińskie-
go oraz o podziale administracyjnym. 
Interaktywna wystawa dawała także 
możliwość obejrzenia na tabletach krót-
kich filmów o Mińsku Mazowieckim. 
Plansza z wizerunkiem muralu „Vintage 
600” przyciągała uwagę i zaskakiwała 
abstrakcyjną formą opowiadania o hi-
storii miasta. Na magnetycznej mapie 
można było umieścić magnesy z naj-
bardziej rozpoznawalnymi symbolami 

i miejscami Mińska Mazowieckiego.  
Z plansz prezentujących sylwetki miń-
skich pisarzy goście mogli dowiedzieć 
się o ich twórczości i osiągnieciach.   

Znaczna część wystawy prezentowała 
informacje o nowo otwartym punkcie 
informacji europejskiej  Europe Direct 
Mińsk Mazowiecki. Goście mogli roz-

W październiku 2021 r. rozpoczęto ro-
boty budowlane  związane z budową 
terenu rekreacji publicznej -  przestrze-
ni wspólnej w dzielnicy I  na działce  
o numerze ewidencyjnym 2416/49  
w Mińsku Mazowieckim w ramach projek-
tu pn. „Human Smart Cities Inteligentne 
miasta współtworzone przez mieszkań-

Na Serbinowie powstaje przestrzeń do wypoczynku
ców” współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Techniczna  
na lata 2014-2020, w ramach projektu 
pn. „Mińsk Mazowiecki – miasto inteli-
gentnych dzielnic”.

Wykonawcą robót wyłonionym zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa 
zamówień publicznych jest Adam Buja-
kiewicz prowadzący działalność gospo-
darczą pod nazwą Adam Bujakiewicz 
„A&M PARTNERS, EKO-PARTNER”  
z  Warszawy.

Umowna wartość inwestycji 1 003 
655,46 zł brutto.  Planowany termin za-
kończenia to 30 grudnia 2021 r. (red.)

   fot. z arch. UM MM

26 września przed Urzędem Miasta od-
był się piknik Human Smart City. Pod-
czas wydarzenia  odbyła się prezenta-
cja wypracowanych partycypacyjnie 
projektów przestrzeni wspólnych.

 Członkowie zespołu opowiadali o pracy 
nad  procesem i koncepcjami oraz od-
powiadali na pytania mieszkańców do-
tyczące planów realizacji przedsięwzięć.

Z funduszy HSC zostanie zrealizowana 
koncepcja przestrzeni w dzielnicy zwa-
nej Serbinowem. Został już wybrany 
wykonawca zadania i teraz czekamy na 
efekty jego pracy.(red.)

    ffot. z arch. UM MM

wiązać quiz wiedzy o Unii Europejskiej, 
zapoznać się z publikacjami oraz  do-
wiedzieć się o charakterze i misji punktu.

Do skrzynki dobrych relacji można 
było wrzucić kartkę z wizerunkiem Sta-
nisława Mińskiego i życzeniami dla do-
wolnie wybranego adresata, a przy sto-
isku Urzędu Miasta zrobić samodzielnie 
przypinkę.

Dziękujemy Miejskiemu Domowi 
Kultury za bardzo interesujące warsz-
taty z tworzenia komiksu, Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej za zaangażowanie 
gości w gry edukacyjne wzbogacające 
naszą wiedzę o literaturze. Podziękowa-
nia dla Muzeum Ziemi Mińskiej za wcią-
gające warsztaty zegarmistrzowskie  
i rękodzieła. Gościnnie w naszych wyjaz-
dach udział brali: Towarzystwo Pamięci  
7. PUL, Miński Klub Sportowy MMA 
TEAM, Klub Kolarski V-MAX Mińsk Ma-
zowiecki oraz Mariusz Szeląg z ofertą 
warsztatów muzycznych. Serdecznie 
dziękujemy za wzbogacenie oferty na-
szego projektu i towarzyszenie ekipie 

„Mińska na kółkach”. Mamy nadzieję, 
że nawiązane podczas wyjazdów relacje 
zaowocują dalszą współpracą pomiędzy 
gminami powiatu mińskiego.

Czujemy ogromną satysfakcję z re-
alizacji  projektu. Wierzymy, że zosta-
wiliśmy po sobie dobre wspomnienia, 
a nasi goście, poznając Mińsk Mazo-
wiecki, dobrze się bawili.   Dziękujemy 
wszystkim gminom, w których gościli-
śmy, za serdeczność i pomoc organiza-
cyjną.

„Mińsk na kółkach” odbywał się  
w świetle honorowego tytułu Powiat 
Miński Stolicą Kultury Mazowsza.

Cieszymy się, że jeszcze raz  mo-
gliśmy  zaprezentować projekt „Mińsk 
na kółkach”, tym razem w trochę innej 
formule. W październiku  gościliśmy na 
Powiatowym Forum Kultury w Muzeum 
Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.  (red.)

fot. z arch. UM MM

Piknik HSC
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Zielony Piknik Miejski 
i otwarcie Punktu 
EUROPE DIRECT 

Spotkania Punktu EUROPE DIRECT

26 września przed budynkiem Urzędu 
Miasta odbył się Zielony Piknik Miejski. 
Wydarzenie zainaugurowało działal-
ność Punktu EUROPE DIRECT Mińsk 
Mazowiecki.  

Świętowaliśmy także Europejski Tydzień 
Zrównoważonego Transportu, dlatego 
zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska 
wraz z dyrektorami mińskich podsta-
wówek wykonała pierwszy przejazd po 
mobilnym miasteczku drogowym. No-
woczesna pomoc dydaktyczna będzie 
do dyspozycji nauczycieli naszych pla-
cówek. Mogliśmy też podziwiać pocho-
dzący z Holandii, blisko 90-letni, autobus 
Somua Six, który odrestaurowały Miej-
skie Zakłady Autobusowe. Mieszkańcy 
chętnie korzystali również z możliwości 
przejazdu elektrycznym autobusem eCi-
taro firmy Mercedes-Benz i  elektryczny-
mi hulajnogami. 

Zielony piknik był pełen przyrodniczych 
atrakcji. Mieszkańcy licznie uczestniczyli 
w warsztatach ekologicznych, aby wró-
cić do domu z ogrodem w słoiku lub 
domem dla pszczół. Nadleśnictwo za-
chęcało do spaceru po różnorodnym 
dywanie leśnym i zmysłowego odkrywa-
nia stopami cudów natury. Uczestnicy 
pikniku mieli również okazję sprawdzić 

swoją znajomość śladów leśnych zwie-
rząt. Nie zabrakło atrakcji zapraszają-
cych mieszkańców do poznawania kul-
tury różnych krajów europejskich: były 
włoskie ciasteczka, szwedzka sałatka, 
francuska gra petanque. Mińszczanie 
i mińszczanki  angażowali się w liczne 
konkursy i gry o tematyce europejskiej 
i językowej. 26 września  świętowaliśmy 
także Dzień Języków Obcych, dlatego 

W Punkcie EUROPE DIRECT Mińsk 
Mazowiecki stale prowadzimy działa-
nia edukacyjne, informacyjne i służące 
zaangażowaniu obywateli. Przybliżamy 
europejskie zagadnienia mieszkańcom 
Mińska Mazowieckiego i okolic, za-
chęcamy także do udziału w debatach 
na temat przyszłości Unii Europejskiej.  

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej roz-
mawialiśmy o Europie i działalności na-
szego Punktu na spotkaniu w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, a 15 paździer-
nika z okazji Erasmus Days gościliśmy 
delegację uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
wraz z opiekunką Katarzyną Trojanek.  

Rozmawialiśmy o rezultatach projektów 
POWER i Erasmus+, w których ucznio-
wie mieli już okazję uczestniczyć, a także 
o działalności punktu, programach eu-
ropejskich dla młodzieży i współpracy. 
Dzięki grze dotyczącej Zielonego Ładu 
uczniowie mogli poznać jego znaczenie 
i założenia. Podzieliliśmy się także unijny-
mi materiałami dydaktycznymi i publika-
cjami.

Elżbieta Ślązek, fot. z arch. UM MM

AKTUALNOŚCI

organizatorzy zadbali o minikonkurs na-
uki najczęściej używanych w różnych 
językach zwrotów.  W nagrodę można 
było otrzymać upominki.

W strefie maluszka gościliśmy dziesiąt-
ki najmłodszych mieszkańców naszego 
miasta. Dużą popularnością cieszył się 
warsztat, podczas którego można było 
samemu zaprojektować przypinkę. 

Najważniejszą aktywnością  pikniku 
było oficjalne otwarcie Punktu EUROPE 
DIRECT Mińsk Mazowiecki, którego do-
konali europoseł Andrzej Halicki z bur-
mistrzem Marcinem Jakubowskim oraz 
kierowniczką Punktu, zastępczynią bur-
mistrza Elizą Bujalską. 

Pani burmistrz opowiedziała o misji i za-
daniach Punktu, takich jak: wzmacnia-
nie poczucia wspólnej odpowiedzialno-
ści za projekt europejski, przekazywanie 

informacji o funkcjonowaniu instytucji 
unijnych, przybliżanie szczegółów do-
tyczących polityki i priorytetów rozwoju 
UE, a także wsłuchiwanie się w oczeki-
wania obywateli i umożliwianie im prze-
kazywania informacji zwrotnej instytu-
cjom. 

Punkt będzie funkcjonował w strukturze 
wydziału promocji, kultury i sportu w 
Urzędzie Miasta, korzystając ze środ-
ków europejskich. Aktualnie w Polsce są 

24 takie punkty, które pełnią w naszym 
kraju rolę ambasadorów Parlamentu Eu-
ropejskiego i Komisji Europejskiej.
Dziękujemy mieszkańcom za tak liczne 
uczestnictwo i aktywność, a naszym 
partnerom za  pomoc organizacyjną 
przy pikniku.

Elżbieta Ślązek
fot. z arch. UM MM
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21 i 22 września w Miejskiej Szkole 
Artystycznej dzieci i młodzież ze Stu-
dia Tańca La Flaca zagrali 3 spektakle 
taneczne „SAMA”. Jest to pierwszy 
autorski projekt Teatru Tańca La Fla-
ca. Wydarzenie zostało objęte Hono-
rowym Patronatem Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki.

Pomimo obostrzeń epidemicznych, 
spektakl obejrzało ponad 800 widzów 
i, co najciekawsze, gościliśmy także 
uczniów szkół podstawowych oraz li-
ceum. Było to bardzo cenne doświad-
czenie zarówno dla nich, jak i naszych 
młodych artystów. 

Dziękujemy za obecność i za to, że 
mogliśmy pobudzić do chwili zasta-
nowienia nad problemem samotności. 

Samotność wyraża stan poczucia nie-
spełnienia, jest bardzo złożona, a w tym 
projekcie ukazane zostały jej różne stro-
ny. Widowisko pobudza odbiorców do 
własnych refleksji, a to wszystko dzięki 
symbolicznej formie przekazu tańca. 
Spektakl zbudowany z impresyjnych 
obrazów opartych na ruchu, jakim jest 
taniec, pozwala zinterpretować spektakl 
na swój własny sposób i każdy będzie 
poprawny. Całość uzupełniały piękne 
światła oraz muzyka, której liryczność 
przeplatała się z mocnym beatem, trzy-
mając widza w napięciu.

reżyseria: Jakub Chocholski we współ-
pracy z Pauliną Szczęsną

choreografia: Jakub Chocholski we 
współpracy z Aleksandrą Borkowską  
i grupą tancerzy

„Sama” w MSA

Wystąpili: Inez Smuga, Oliwia Zagórska, 
Anna Obszarna, Kajetan Konowroc-
ki, Kacper Sarna, Anna Kurowska, Ja-
kub Chocholski, Maja Płochocka, Julia 
Dróżdż, Zuzanna Szewczyk, Zuzanna 
Źrodowska, Michalina Żelazowska, Wik-
toria Wąsowska, Oliwia Sęczkowska, 
Roksana Aniszewska, Alicja Kropielnic-
ka, Vladyslava Kanakhovska, Martyna 
Kowalska, Oliwia Wójcik, Joanna Fede-
rak, Amelia Zwierz, Zuzanna Tkacz, Ju-
lia Rogala, Weronika Głażewska, Aniela 
Kowalczyk.

zdjęcia: Jarosław Niemczak
Jakub Chocholski

Studio Tańca La Flaca

W dniach od 17 do 19 września w Miń-
sku Mazowieckim odbywały się 29. Dni 
Chorągwi Mazowieckiej ZHP – corocz-
ne święto wszystkich zuchów, harce-
rzy i instruktorów z Mazowsza  zorga-
nizowane przez miński hufiec. Jednym  
z ważniejszych punktów programu 
tego święta była gala wręczenia tytu-
łów “Godni Naśladowania”. To corocz-
ne wyróżnienie przyznawane jest przez 
komendę Chorągwi Mazowieckiej ZHP 
osobom szczególnie zaangażowanym 
w harcerską służbę, które nie tylko wzo-
rowo wypełniają obowiązki, ale i w ży-
ciu codziennym mogą być przykładem 
właściwej harcerskiej postawy. W gro-
nie wyróżnionych znalazła się dwójka 
instruktorów Hufca „Mazowsze” Mińsk 
Mazowiecki: phm. Dariusz Piętka (2020) 
i hm. Andrzej Soćko (2021).

Statuetki, odznaki i dyplomy laure-
atom tegorocznej i poprzedniej edycji 
(gala nie odbyła się z powodu pandemii) 
plebiscytu „Instruktorzy Godni Naśla-
dowania” wręczyli: naczelnik Związku 
Harcerstwa Polskiego druh harcmistrz 
Grzegorz Woźniak, Burmistrza Mińska 
Mazowieckiego Marcin Jakubowski, 
Starosta miński Antoni J. Tarczyński 
oraz komendant Chorągwi Mazowiec-
kiej Związku Harcerstwa Polskiego druh 
harcmistrz Cezary Supeł.

Oprócz wyróżnienia laureatów z 2020 
i 2021 roku wręczono też liczne po-
dziękowania osobom zaangażowanym 
w działalność Hufca ZHP „Mazowsze” 
Mińsk Mazowiecki – organizatora tego-
rocznego święta. Otrzymali je m.in.: bur-
mistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin 
Jakubowski, starosta miński Antoni J. 
Tarczyński oraz przewodniczący Rady 
Powiatu Mińskiego Mirosław Krusiewicz.

Na uroczystość przybyło wielu gości 
m.in. z ramienia Marszałka Województwa 
Mazowieckiego pełnomocnik Zarządu 
Województwa Mazowieckiego do spraw 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, kierownik Wydziału 
Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej Tomasz 
Osadnik, a także władze chorągwi  
oraz komendanci mazowieckich hufców  
i członkowie komend.

Uroczystą galę uświetnił koncert har-
cerskiego zespołu wokalno-instrumen-
talnego „Wołosatki”.

Druhom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów na instruktor-
skiej drodze!

Komenda Hufca ZHP „Mazowsze” 
w Mińsku Mazowieckim

Mińscy instruktorzy ZHP 
wyróżnieni tytułem Godni Naśladowania
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Trwa budowa łącznika ulicy Łąkowej 
z ulicami Mrozowską i Dźwigową

INWESTYCJE

W ramach inwestycji wybudowa-
no odcinek drogi o długości 248 m, 
który zamyka ciąg komunikacyjny 
łączący  ul. Przemysłową (droga po-
wiatowa) i drogę gminną ul. Huberta 
na terenie gminy Mińsk Mazowiecki. 

Realizacja zadania umożliwi mieszkań-
com miasta i gminy bezpieczniejszy   
i szybszy dojazd do placówek usługo-
wo-handlowych, instytucji, urzędów, 
placówek oświatowych i opieki zdro-
wotnej.  

INWESTYCJE

Zakończono budowę ul. Huberta

Nowa toaleta publiczna w parku miejskim
27 września w parku miejskim w pobli-
żu placu zabaw została uruchomiona 
wolnostojąca, prefabrykowana, auto-
matyczna BEZPŁATNA toaleta publicz-
na dostosowana dla osób z niepełno-
sprawnościami.

Wykonawcą toalety była firma BU-
DOTECHNIKA Sp. z o. o. z  Pilchowic.

Na potrzeby zasilania toalety w pasie 
drogowym ulicy Wróblewskiego zostały 
wykonane aż trzy przyłącza: wodociągo-
we, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

Dokumentację projektową budowy 
toalety w uzgodnieniu z  konserwatorem 
zabytków wykonała architekt Barbara 
Trojanowska. Całkowity koszt budowy 
toalety wyniósł 176 421 zł.

Zarządzaniem i utrzymaniem toalety 
będzie zajmował się Zarząd Gospodar-
ki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim 
przy ul. Tuwima 1.

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

Trwają prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego oraz budową 
drogi. Zadanie jest  realizowane przy współfinansowaniu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wspar-
cia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.  
 
Wartość udzielonej dotacji 3 000 000 zł
Zakończenie prac przewiduje się na koniec maja 2022 r. 

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

Wykonawcą zadania była  firma R.D.B 
Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław 
Krysiuk. Roboty rozpoczęto w czerwcu, 
a zakończono w październiku 2021 r.
Całkowity koszt inwestycji to ok.  
1,1 mln zł.
W ramach inwestycji  wykonano:
- jezdnię o szerokości 6,0 m o na-
wierzchni z betonu asfaltowego,
-  obustronne chodniki, zjazdy i miejsca 
parkingowe z betonowej kostki brukowej,
- sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 
315 mm,
- nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Nadzór nad robotami drogowymi 
sprawował Arkadiusz Bogucki z ZDM  
Sp. z o.o., nad robotami związanymi 
z budową sieci kanalizacji deszczowej 
Jerzy Nieścioruk.

Dokumentacja projektowa została wy-
konana  w 2018 r. przez firmę Projek-
towanie  i Nadzór Robót Drogowych 
Jakub Król, a sfinansowali ją przedsię-
biorcy prowadzących działalność go-
spodarczą przy ul. Huberta.

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

MM

Nowa siedziba PM nr 2
Równolegle z obchodami 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki goście wydarzenia uczestniczyli w oficjalnym otwar-
ciu nowoczesnego budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, którego budowę rozpoczęto 24 lutego 2020 roku, a w którym bez-
piecznie i atrakcyjnie będzie spędzać czas 200 dzieci. Zastąpił on wysłużoną siedzibę z 1986 roku.

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

Narodowe Czytanie
W ramach tegorocznej edycji "Naro-
dowego Czytania" Miejska Biblioteka 
Publiczna w Mińsku Mazowieckim we 
współpracy ze Starostwem Powiatowym 
w Mińsku Mazowieckim zorganizowała 
wydarzenie plenerowe dla mieszkańców 
miasta. 

W roku jubileuszu miasta połączyliśmy 
siły i razem z powiatem mińskim wspól-
nie czytaliśmy sztukę Gabrieli Zapolskiej. 
Jak powiedział burmistrz Marcin Jaku-
bowski, kultura łączy. Świętując 600-le-
cie pod hasłem RELACJI i rok z tytułem 
Stolica Kultury Mazowsza, wzmacniali-
śmy więzi razem z mieszkańcami.

4 września w zielonej scenerii skweru 
przy Pl. Kilińskiego niedaleko biblio-
teki wspólnie przypomnieliśmy sobie, 

za co cenimy lekturę "Moralność Pani 
Dulskiej". Biblioteka zaangażowała do 
wspólnego czytania mińszczan, a mo-
deratorem wydarzeń odbywających się 
na naszej scenie była znakomita aktorka 
filmowa i teatralna Tatiana Sosna-Sar-
no. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie 
„bawić się w teatr” i przez krótki czas 
poczuć się jak zawodowi aktorzy.   

 
Warsztaty 
komputerowe dla osób 
wykluczonych cyfrowo
Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała 
grant w wysokości prawie 20 tys. złotych 
w dobrosąsiedzkim programie „WzMOC-
nij swoje otoczenie” organizowanym 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 

Zgodnie z założeniami zwycięskiego 
projektu o nazwie „Od Biblioteki do Me-
diateki”  zakupione zostały komputery 
oraz projektor na potrzeby działań edu-
kacyjnych kierowanych do osób wyklu-
czonych cyfrowo, głównie seniorów.  
W ramach grantu odbyły się warsztaty 
dla osób starszych oraz z niepełnospraw-
nościami, podczas których uczestnicy 
poznali podstawy obsługi komputera,  
w tym uruchomiania komputera i obsługi 
myszy; logowania do systemu Windows, 
zapoznanie się z edytorem tekstu, two-
rzenie i wydruk tekstu.

Uczestnikami pierwszego warsztatu, któ-
ry odbył się 6 września, byli podopiecz-
ni Domu Dziennego Pobytu CARITAS 
Diecezji Warszawsko–Praskiej w Mińsku 
Mazowieckim. Kolejne zajęcia odbyły się 
7 września z udziałem seniorów z Dzien-
nego Domu Opieki Medycznej CEN-
TRUM. Mamy w planach kontynuować 
ten projekt.

Cieszymy się, że dzięki PSE znacznie po-
szerzyła się  oferta usług o ofertę usług 
cyfrowych biblioteki, dzięki czemu od-
wiedzać nas będzie coraz więcej doro-
słych i młodzieży. To wspaniałe, że mo-
żemy pomagać osobom wykluczonym 
cyfrowo i pokazywać im świat nowych 
technologii. Nasza placówka wykonała 
kolejny krok w kierunku stania się profe-
sjonalną i nowoczesną Mediateką.

Szczegółowe informacje na temat pro-
gramu PSE „WzMOCnij swoje otoczenie” 
można znaleźć na stronach www.raport.
pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl

LEMinescencje 
– 100. rocznica urodzin 
Stanisława Lema
11 września z okazji urodzin Stanisława 
Lema biblioteka zorganizowała dla czy-
telników wyjątkowe spotkanie. Mariusz 
Kulma - wydawca miesięcznika „Astro-
nomia”, programista, grafik, twórca 

aplikacji i gier oraz radny naszego mia-
sta przedstawił sylwetkę i futurystyczne 
wizje słynnego twórcy fantastyki na-
ukowej. Uczestnicy mieli okazję posłu-
chać ciekawostek o życiu Stanisława 
Lema – jednego z największych pisarzy 
XX wieku, którego książki są cenione  
na całym świecie. Dowiedzieliśmy się 
m.in., że Lem przewidział powstanie 
ebooków, a w swojej książce „Powrót 
z gwiazd” opisał urządzenia przypomi-
nające dzisiejsze iPady. Było to w 1961 
roku, na długo przed erą internetu! Na 
zakończenie spotkania uczestników za-
proszono na pyszny, czekoladowy tort, 
którego nie mogło zabraknąć na urodzi-
nowym spotkaniu. 
 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa przy-
gotowana przez Narodowe Centrum 
Kultury pt. „LEM”, promująca dzieła 
mistrza poprzez prace współczesnych 
artystów, którzy specjalnie dla potrzeb 
tego projektu zinterpretowali plastycz-
nie dziesięć książek Lema. Twórcami 
prac są: Jacek Ambrożewski, Kata-
rzyna Bogucka, Katarzyna Bogucka, 
Robert Czajka, Tymek Jezierski, Wero-
nika Lipniewska – Vera King, Karolina  
Lubaszko, Adela Madej, Łukasz Majewski  
– Tin Boy, Tomasz Opaliński, Urszula 
Palusińska.

Drugą część ekspozycji stanowią wy-
brane kultowe grafiki Daniela Mroza, 
który przez lata współpracował z pisa-
rzem, tworząc charakterystyczny czar-
no-biały kanon lemowskich postaci. 
Dodatkowo grafiki opatrzone są kodami 
QR z linkami do audiobooków z wybra-
nymi fragmentami powieści Lema,  które 

można odsłuchać podczas podziwiania 
prac. Wystawa jest dostępna dla oglą-
dających do 29 października. 

„Biblioteka podroży” 
z Hanną Sobczuk
A gdyby tak uciec od nostalgicznej je-
sieni na przykład do słonecznej i roz-
tańczonej Hiszpanii? Uczestnikom 
wrześniowego spotkania w bibliotece 
udało się choć na krótki czas przenieść 
myślami na ulice barwnych murali Gre-
nady i poczuć cudowny artystyczny kli-
mat tego miejsca. A wszystko to dzięki 
opowieściom Hanny Sobczuk, która 30 
września odwiedziła nas w ramach cyklu 
„Biblioteka Podróży”. Hania pochodzi  
z Mińska Mazowieckiego. Wędruje 
przez świat zawsze z pozytywnym na-
stawieniem do ludzi i odwiedzanych 

miejsc.  Prowadzi inspirujący blog, na 
którym porusza tematy związane ze 
swoimi podróżami, spisuje przemyślenia 
i pokazuje piękne kadry z odległych za-
kątków świata. Niektóre z jej zdjęć mie-
liśmy okazję oglądać właśnie podczas 
spotkania w bibliotece. 

Po bogatej prezentacji fotografii  
i licznych anegdotach o hiszpańskiej 
mentalności, stołach wyposażonych  
w zabawny „system grzewczy” oraz niele-
galnych uprawach marihuany rozmowom  
o podróżach nie było końca. Uczest-
nicy mieli do prowadzącej wiele pytań. 
Dziękujemy przybyłym za obecność,  
a wszystkich tych, którym nie udało się 
dotrzeć na spotkanie, polecamy zajrzeć 
na blog Hanny Sobczuk pod adres:  
www.plecakiwalizka.com

tekst: Katarzyna Pskiet 
MBP Mińsk Mazowiecki
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Biblioteka poleca

      KULTURA KULTURA

Spotkanie autorskie 
z Krystyną Gucewicz
W czwartek, 7 października, odbył się 
wieczór autorski z mińszczanką i am-
basadorką obchodów 600-lecia nasze-
go miasta Krystyną Gucewicz. Poetka, 
pisarka, dziennikarka, reżyserka, autor-
ka scenariuszy widowisk teatralnych, 
programów radiowych i telewizyjnych, 
która od 20 lat przygotowuje i prowadzi 
„Ostry Dyżur Poetycki” w Teatrze Naro-
dowym w Warszawie, promowała swoją 
najnowszą publikację „Wakacje Gwiazd 
PRL. Cały ten szpan”. Podczas spotka-
nia można było zakupić książkę bezpo-
średnio na stoisku Wydawnictwa MUZA, 
które reprezentowała osobiście redaktor 
naczelna Małgorzata Czarzasty.

Na spotkaniu nie zabrakło humoru i cie-
płych wspomnień o minionym okresie. 
Mieliśmy niebywałą okazję raz jesz-
cze posłuchać o fantazji, która dawniej 
pchała ludzi do kąpieli nago w morzu 
o poranku, do pokazowego wspólne-
go gwizdania na przeciwności losu i do 
szczerych rozmów o sztuce i literaturze 
przy dobrym trunku aż po świt. 

Książka „Wakacje Gwiazd PRL. Cały ten 
szpan” Krystyny Gucewicz to nie tylko 
sentymentalna podróż do miejsc, w któ-
rych dawniej czas spędzała śmietanka 
towarzyska PRL-u, ale przede wszyst-
kim okazja do opowiedzenia humory-
stycznych anegdot o ludziach i ich stylu 
życia w tych charakterystycznych cza-
sach. Książka jest dostępna w naszej 
bibliotece, zachęcamy do lektury.

Noc Bibliotek 2021
Na tegoroczne hasło ogólnopolskiej akcji 
Noc Bibliotek wybrano słowa „Czytanie 
wzmacnia”. Decyzja ta nie jest przypad-
kowa. Katarzyna Górkiewicz, ekspertka 
edukacyjna wydarzenia, motywuje wy-
bór tymi słowami: „Ostatnie półtora roku 
wywróciło naszą rzeczywistość do góry 

nogami. Pandemia odebrała nam poczu-
cie stabilności i bezpieczeństwa. Warto 
oprzeć się na tym, co przywraca nam 
zachwiane poczucie bezpieczeństwa. Na 
tym, czego pandemia nie dosięgła i nam 
nie odebrała. Zacznijmy więc od szuka-
nia tego, co pozostało stabilne, co daje 
bezpieczeństwo, wsparcie i nadzieję. 
Nikogo w tym gronie nie zdziwię, pisząc, 
że widzę tu wyjątkową pozycję dla ksią-
żek i czytania. Biblioteka jest tym właśnie 
wyjątkowym miejscem, gdzie w trudnych 
czasach możemy dbać o dobrostan i da-
wać wzajemne wzmocnienie sobie i spo-
łeczności – czytelnikom i czytelniczkom”.

W duchu idei „wzmacniania” mińska bi-
blioteka przygotowała szereg aktywno-
ści. Naszym celem było zachęcenie do 
wspólnej zabawy nie tylko dzieci, ale rów-
nież towarzyszących im dorosłych. W so-
botę, 9 października, otworzyliśmy „Noc 
Bibliotek” Teatrzykiem Kamishibai przed-
stawionym przez pracownię „Do góry no-
gami”, wysłuchaliśmy baśni i bawiliśmy 
się kreatywnie, poznając swoje emocje 
i wzmacniając rodzinne więzi. Potem był 
czas na zabawę. Dzieci szukały skarbów 
w wyznaczonym miejscach w budynku 
biblioteki. Trzymając w rękach latarki, 
maluchy mogły poczuć się jak prawdziwi 
detektywi. Kolejnym punktem programu 
było spotkanie z dwoma sportowcami: 
Jakubem Popławskim, mińszczaninem  
i bramkarzem reprezentacji AMP Futbol, 
która zdobyła ostatnio brązowy medal 
w mistrzostwach Europy oraz Rafałem 
Kazimierczakiem, dziennikarzem spor-
towym i Wicemistrzem Polski Seniorów  
w Skoku Wzwyż z 2000 roku.

To była prawdziwa rozgrzewka piłkarska. 
Dzieciaki zadawały gościom niezwykle 
ciekawe pytania, po których na wycisze-
nie emocji wyświetlono film „Operacja 
człowiek w czerni”. Po seansie na sali 
pojawiła się nasza Panda Minka, która 
wręczyła uczestnikom zabawy książko-
we podarunki. 

Noc Bibliotek 2021 już za nami. Bawi-
liśmy się świetnie, oglądając teatrzyk  
i szukając skarbów w ciemnej bibliotece, 
ćwicząc w piłkarskiej rozgrzewce i zaja-
dając popcorn podczas filmowego se-
ansu. Dziękujemy wszystkim za wspólną 
zabawę. 
     
 tekst: Katarzyna Pskiet 
 MBP Mińsk Mazowiecki

fot. z arch. biblioteki

     
    
     
    

Książki dla dorosłych:

• Bajon, Kasper: Fuerte. – Wydanie I. 
– Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 
2020

• Fedorowicz, Krzysztof „ Zaświaty: 
opowieści o przemijaniu. – Kraków: 
Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2020

• Grabowska, Ałbena: Doktor Anna. – 
Wydanie I. - Warszawa: Marginesy, 
2021

• Janicki, Kamil: Pańszczyzna: praw-
dziwa historia polskiego niewolnic-
twa. – Poznań: Wydawnictwo Po-
znańskie, 2021

• Krall, Hanna: Na wschód od Arbatu. 
– Warszawa: Dowody na istnienie, 
2014

• Lipczak, Aleksandra: Lajla znaczy 
noc. – Warszawa: Karakter, 2020

• Piątek, Grzegorz: Najlepsze miasto 
świata: Warszawa w odbudowie 
1944-1949. – Warszawa: Wydaw-
nictwo WAB, 2020

• Rokita, Zbigniew: Kajś: opowieść  
o Górnym Śląsku. – Wołowiec: Wy-
dawnictwo Czarne, 2020

• Szczygieł, Mariusz: Nie ma. – War-
szawa: Dowody na istnienie, 2018

• Śliwińska, Monika: Panny z „We-
sela”: siostry Mikołajczykówny  
i ich świat. – Kraków: Wydawnictwo  
Literackie, 2020

Książki 
dla dzieci i młodzieży:

• Applegate, Katherine: Preskot. – 
Warszawa: Dwie Siostry, 2021

• Guzowska, Marta: Archeologia: 
mumie, złoto i stare skorupy. – War-
szawa: Nasza Księgarnia, 2021

• Kostrzyński, Marcin: Plotki o zwie-
rzętach. – Warszawa: Wydawnic-
two Zielona Sowa, 2021

• Murawski, Jarosłąw: Paczłorkowcy. 
– Warszawa: Wytwórnia, 2021

• Nogués Otero, Alex: Milion ostryg 
na szczycie góry. – Kraków: Znak 
Emotikon, 2021

• Olech, Joanna: Szkoła na Dobrej. 
– Warszawa: HarperCollins Polska,  
© 2021

• Onichimowska, Anna: Wędrówka,. 
– Łódź: Wydawnictwo Literatura, 
2021

• Perarnau, Chloé: Orkiestra: rusz  
w świat i znajdź zagubionych myzy-
ków. – Warszawa: Druganoga, co-
pyright 2021

• Baran, Marcin: Lem i zagadki  
Kosmosu. – Warszawa: Harperkids, 
© 2021

tekst: Anna Cudna 
MBP Mińsk Mazowiecki
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Agnieszka Boruta, fot. z arch. UM MM

Jesień w MDK

Urodzinowy koncert

2 października po raz ostatni w tym 
roku spotkaliśmy się na tarasie MDK na 
niecodziennym wydarzeniu łączącym 
muzykę, światło i multimedialne wizu-
alizacje. Z okazji 600-lecia miasta ze-
spół Trumba Ensamble skomponował 
muzykę do obrazów Pawła Wąsowskie-
go. Był to niewątpliwie miński jazzowo-
-rockowy rollercoaster. Osobiste aran-
żacje standardów jazzowych dodała 
Julia Ablewska.

Pchła Szachrajka

„Pchła Szachrajka” to kolorowe widowi-
sko dla najmłodszych widzów, w czasie 
którego dzieci odbyły wspaniałą podróż 
z małą krnąbrną i bardzo psotną Pcheł-
ką. Pomysłowa scenografia przenosiła 
widzów do kolejnych miejsc, jakie od-
wiedzała bohaterka. Przemierzając lądy 
i morza, dostarczyła dzieciom wiele 
emocji oraz niezliczonych powodów do 
śmiechu. Muzyka lat 20., barwna sceno-
grafia i wartka gra aktorska sprawiły, że 
widzowie świetnie się bawili, przy okazji 
obcując z najlepszą literaturą dziecięcą. 

Weekendowa uczta teatralna 

Po kilku latach przerwy Miejski Dom 
Kultury powraca do cieszącego się 
ogromną popularnością festiwalu  
teatrów ulicznych. W ostatni wrześnio-
wy weekend zaprosiliśmy na cztery nie-
zwykłe spektakle. 

Pierwszy z nich, pokazany w piąt-
kowy wieczór na Placu Stary Rynek, 
to „Kroniki podwórkowe” w wykonaniu 
Teatru Przedmieście z Rzeszowa. Spek-
takl był próbą cofnięcia się do dziecięcej 
niewinności, podwórka i marzeń. Mimo 
iż wychowywaliśmy się w różnych miej-
scach, mamy w głowie te same obra-
zy, sytuacje, klisze pamięci. Krajobraz 
dzieciństwa pełen jest nie tylko sielskich 
wspomnień, ale też bólu, niespełnienia 
i gorzkiego smaku porażki. W tle tej hi-
storii przewijają się burzliwe lata 80., 
czarno-białe fotografie, pochody pierw-
szomajowe i cień Czarnobyla. To czas 
przełomu, niewidzialnego zagrożenia, 
zmian społeczno-politycznych, budują-
cego się nowego świata. Droga pomię-
dzy szkołą, podwórkiem a kościołem to 
miejsca najważniejszych odkryć i do-
świadczeń, które wpływają na później-
sze życie.

„Opowieści Ziemi” to połączenie 
przedstawienia teatru ulicznego, koncer-
tu oraz fireshow. Pomysł zrodził się z po-
trzeby zrobienia czegoś wykraczającego 
ponad zwykły pokaz tańca z ogniem. 
Przedstawienie Teatru Ognia Los Fuegos 
było poszukiwaniem odpowiedzi na te-
maty związane z twórczością jako pro-
cesem, gdzie, tak jak w życiu, pojawiają 
się trudności i zwątpienia, którym trze-
ba umieć się oprzeć. Szczególną cechą 
opowieści był specyficzny klimat - odro-
binę folkowy, rdzenny, z niecodzienną 
scenografią – ponad dwumetrowe, drew-
niane rzeźby – prace cenionego, krakow-
skiego artysty Andrzeja Sieka. Jest on nie 
tylko ich twórcą, lecz także narratorem  
i głównym bohaterem całej opowieści.  
W trakcie przedstawienia wpada w twór-
czy trans, którego efektem jest kolejna 
zaskakująca rzeźba.

W naszym teatralnym maratonie 
nie zapomnieliśmy o najmłodszych wi-
dzach, dla których przygotowaliśmy 
„Dziadka do orzechów” - nastrojowy  
i barwny spektakl o rodzącej się wielkiej 
sile przyjaźni i mocy, jaką daje uczucie 

miłości. Narrator oprowadzał widzów 
po XIX-wiecznej starej Warszawie, gdzie 
poznaliśmy pisarza Hoffmanna, który 
wędrując po uliczkach Warszawy, two-
rzy swoje opowiadania. Przedstawienie 
wprowadziło młodą widownię w nastrój 
snu i baśni, zacierając granicę pomiędzy 
prawdą a snem.

I na zakończenie teatralnego week-
endu przenieśliśmy się wraz z Teatrem 
AKT „Poza czasem”. Spektakl to meta-
fora podróży w czasie i przestrzeni, któ-
ra prowadzi w głąb własnej wyobraźni. 

Podejmujemy ją nieświadomie każdego 
dnia, poszukując wartości i dociekając 
sensu istnienia. Podróżując, doświad-
czamy, poznajemy i pokonujemy sła-
bości, a potem nigdy nie pozostajemy 
już tacy sami. Zderzają się tu nowe do-
świadczenia z refleksją nad przemija-
niem. Wędrówka poza czasem pozwala 
spełnić swe marzenia, stać się na chwilę 
kimś innym. To moment, w którym mo-

żemy się zatrzymać i dostrzec drugiego 
człowieka obok nas. Istotą podróży jest 
droga, a nie dotarcie do celu.

Fantazyjna opowieść utrzymana 
była w malowniczej stylistyce steam-
punk łączącej styl retro z fantastyką na-
ukową. Teatr ruchu, pantomima, taniec 
i elementy nowego cyrku w połączeniu 
z energetyczną muzyką graną na żywo 
złożyły się na wyjątkowe i ekspresyjne 
widowisko.

Melodie dla Anny

Po pandemicznej przerwie w odsłonie 
na żywo przed publicznością powrócili 
laureaci i goście Festiwalu Piosenki Anny 
German „Eurydyka” organizowanego w 
Mińsku białoruskim. Festiwal jest kon-
kursem piosenki organizowanym przez 
Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w 

Mińsku oraz ”Klub miłośników kultury 
polskiej i białoruskiej” w Mińsku. Jego 
celem jest inspirowanie młodych ludzi 
mających polskie „korzenie”. Poprzez 
koncerty w Polsce organizatorzy konkur-
su zachęcają laureatów do nauki języka 
polskiego oraz poznawania historii i fak-
tów z życia i twórczości Anny German. 

Agnieszka Boruta 
fot. z arch MDK
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Za nami kolejny udany Festiwal Hi-
milsbacha w naszym mieście. Festiwal 
na stałe zagościł na kulturalnej mapie 
Polski, przyciągając nie tylko fanów 
twórczości mińszczanina, ale także 
znanych twórców literatury, aktorów, 
muzyków i artystów. Poniżej harmono-
gram wydarzeń festiwalu.

8 września
• Warsztaty aktorskie, które popro-

wadził Jan Grządziela dla młodzieży 
oraz dorosłych.

• Wystawa ceramiki KAWAŁEK SE-
KRETU NA GLINIE IwonyTomusiak

• Spektakl grupy MultiVisual HIMIL 
'O' GRAPHIC

9 września
• Dwudniowe warsztaty rzeźbiarskie 

dla młodzieży z Fundacją Atelier
• MIKROTYKI - spotkanie autorskie  

z Pawłem Sołtysem prowadził Pa-
weł Goźliński

• Koncert Pablopavo i Ludziki

W dniach 27-29 sierpnia nasze mia-
sto żyło muzyką. Z ogromną rado-
ścią słuchaliśmy koncertów miń-
skich muzyków w ramach Festiwalu 
M4M. W roku jubileuszowym głośniej 
mówimy o sukcesach mińskich ar-
tystów. To wielka przyjemność dla 
nas wszystkich, że wśród mińszczan 
jest tak wielu zdolnych muzyków.  

Muzycznych wrażeń dostarczyły nam 
także gwiazdy polskiej sceny muzycznej. 
Występy Kamila Bednarka, Sarsy, Mietka 
Szcześniaka i Ani Dąbrowskiej uświetni-
ły program Festiwalu M4M. Publiczność 
bardzo entuzjastycznie reagowała na 
występy gości, zwłaszcza że wszystkim 
brakowało tych muzycznych spotkań.  

Warto podkreślić szczególny koncert, 
w którym razem z gwiazdą – Mietkiem 
Szcześniakiem,  zaśpiewali młodzi arty-
ści z Musicalowej Akademii Talentów. 

FESTIWAL M4M

10 września
• Koncert WaluśKraksaKryzys
11 września
• Wręczenie nagrody Monidło i recital 

Joanny Kołaczkowskiej
12 września
• Pokazy Grand Off Najlepsze Nieza-

leżne Krótkie Filmy Świata
• Spektakl plenerowy Teatru im.  

H. Modrzejewskiej w Legnicy 
„Skarb wdowy Schadenfreude”

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
• 8-12 września WYSTAWA Alan Ka-

miński – autora festiwalowej grafiki
• 8-12 września WYSTAWA Himils-

bach w komiksie w Galerii Ilustracji 
i Komiksu Polishcomicart.pl w War-
szawie

• 10-12 września - ŻARCIOWOZY - 
Zlot Foodtrucków

Agnieszka Boruta 
fot. z arch MDK

Agnieszka Boruta 
fot. z arch MDK

FESTIWAL HIMILSBACHA
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Targ Janowy za nami
W niedzielę poprzedzającą 13. Festiwal 
Himilsbacha (5 września) odbył się tra-
dycyjny Targ Janowy, którego organi-
zatorem było Muzeum Ziemi Mińskiej. 

W tym roku w wydarzeniu na Placu Sta-
ry Rynek brało udział ponad 50 wystaw-
ców. Mieszkańcy mogli zakupić ekolo-
giczną żywność, rękodzieło artystyczne, 
zabawki czy kosmetyki. 

Na targu zagrała Kapela Małego Stasia, 
która jest zawsze ciepło przyjmowana 
przez mińszczan. Dziękujemy wszyst-
kim za obecność!

MZM, fot. z arch. MZM

4 września na terenie Muzeum Ziemi 
Mińskiej odbyła się premiera spektaklu 
„Przyszłość”. Była to ostatnia część 
Mazowieckiego Tryptyku Teatralnego.

Na Mazowiecki Tryptyk Teatralny 
składały się trzy plenerowe widowiska, 
które powstały z okazji 600-lecia mia-
sta. Pierwszy ze spektakli „Słowianie” 
opowiadał o człowieku z perspektywy 
słowiańskich wierzeń, mitów i obrzędów. 
„Teraźniejszość” prezentowała współ-
czesne zmagania jednostki z systemem 
społecznym, z kolei „Przyszłość” ukazy-
wała postapokaliptyczną wizję świata. 

Tym razem widzowie mogli poznać 
losy handlarza sentymentami, w którego 
wcielił się wrocławski aktor Jan Grządzie-
la. Historię człowieka przyszłości pokaza-
no w dwóch etiudach. Pierwszej mrocznej 
i drugiej zdecydowanie bardziej optymi-
stycznej. I tak kolejno zobaczyć mogliśmy 
człowieka walczącego o przetrwanie, któ-
ry sprzedawał stare przedmioty, rupiecie 
i historie za szklankę wody, bowiem w 
świecie, w którym przyszło mu żyć, woda 
była cenniejsza niż złoto. W drugiej opo-
wieści handlarz sprzedawał przypowieści 
niejako dla rozrywki. Całe widowisko ba-
zowało na granicy jawy i snu. Nie wiado-
mo, czy każda z postaci, które spotykał 
sprzedawca, istniała faktycznie, czy też 
była jedynie wymysłem jego wyobraźni. 
Spektakl sprawnie łączył ze sobą teatr 
cieni, taniec i jazz. 

i tancerzy ze studia Tańca La Flaca (Anitę 
Chojecką, Kacpra Sarnę, Maję Płochoc-
ką, Julię Dróżdż, Kajetana Konowrockie-
go, Zuzannę Źrodowską, Wiktorię Tro-
chimiak, Weronikę Głażewską, Wiktorię 
Wąsowską oraz Jakuba Chocholskiego). 

Oczywiście ostatni ze spektakli był 
okazją do podsumowania całego projek-
tu. Tu warto przypomnieć, że widowiska 
plenerowe w ramach tryptyku mogły po-
wstać za sprawą Budżetu Obywatelskie-
go Mazowsza. Za produkcję i współfi-
nansowanie projektu odpowiadał Miejski 
Dom Kultury. 

Agnieszka Boruta 
fot. z arch MDK

Muzykę do spektaklu skomponowali 
Maciej Czemplik oraz Bartek Chojnacki, 
a na scenie towarzyszył im miński muzyk 
Eddy. Za reżyserię odpowiadały Urszula 
Brzost i Anna Obszarna, a za choreogra-
fię Jakub Chocholski. Kostiumy przygo-
towały Anna Jachimowicz i Anna Obszar-
na, scenografię Agnieszka Patoka, Daniel 
Kondzior i Michał Brzost. W obsadzie 
aktorskiej poza Janem Grządzielą zo-
baczyć można było aktorów z Teatru po 
Godzinach (Paulinę Dobosz, Katarzynę 
Zawadzką, Annę Jaworską, Ewę Giersz- 
Buśko, Radosława Stosio, Iwonę Rusz-
czak, Marię Padzik, Ewę Ryciak, Andrze-
ja Wiśniewskiego, Mariusza Jaguścika)  

Spektakl przyszłości

URZĄD INFORMUJESPORT

„Jubileusz jak z bajki” - pod takim 
hasłem 29 sierpnia odbył się Piknik 
Sportowo-Rekreacyjny zorganizowany 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji. Iście urodzinowy klimat towarzy-
szył nie tylko organizatorom, ale rów-
nież licznie przybyłym gościom, którzy 
wspólnie świętowali 600-lecie nadania 
praw miejskich Mińskowi Mazowiec-
kiemu. W sześciogodzinnym programie 
znalazło się 60 nieodpłatnych atrakcji  
i 600 nagród (A może nawet więcej!).

Impreza rozpoczęła się od wstępu 
prezesa zarządu MOSiR Roberta Smugi, 
który przywitał uczestników pikniku. Tuż 
po tym na scenie pojawiły się grupy ta-
neczne, które zaprezentowały pokazy tań-
ca i przygotowały warsztaty, rozgrzewa-
jąc publiczność w rytm bajkowej muzyki: 
Vaiany, Lilo i Stich’a, Minionków, Aladyna 
oraz Rio I i Rio II. Największym zaintere-

sowaniem cieszył się pokaz samby bra-
zylijskiej, który wprawił w ruch wszystkie 
biodra! Obowiązkowym elementem, jak na 
urodziny przystało, był występ klauna Fre-
da, uczestnika 10. edycji programu Mam 
Talent, który zabawiał towarzystwo ske-
czami. Bogaty program obejmował mnó-
stwo nieodpłatnych atrakcji: największy  
w Europie dmuchany plac zabaw, zjeż-
dżalnie, tor z autkami, ściankę wspinacz-
kową, sześciostanowiskowe eurobungee, 
dziewięciostanowiskowy golf, a także su-
chy basen z kulkami, mini zjeżdżalnię, plac 
zabaw oraz pneumatyczny labirynt dla 
najmłodszych. Podczas imprezy można 
było spotkać Scooby-doo, kaczkę Daisy, 
Marshalla z Psiego Patrolu czy Miniona. 
Można było przybić piątkę z fenomenal-
ną formacją Locomotora, która zabawia-
ła pokazami na monocyklu, szczudłach  
i skakance oraz świetnie animowała czas 
dużym i małym! 

W ramach Mińskiego Dnia Rodziny do 
wspólnej zabawy na sportowo zaprosili-
śmy rodziny, proponując udział w 8 konku-
rencjach o tematyce baśniowej: Herkules, 
Autka, Pocahontas, Czerwony Kapturek, 
Aladyn, Gdzie jest Nemo, Merida Wa-
leczna i Kosmiczny Mecz. Za wykonanie 
wszystkich zadań każda ekipa otrzymała 
w prezencie ręcznik z ulubionymi posta-
ciami z bajek, a dodatkowo miała szansę 
wygrać jedną spośród 30 cennych nagród. 
Niesłabnącym zainteresowaniem podczas 
pikniku cieszyły się szybkie konkurencje 
rekreacyjne, które w tym roku prowadzili: 
Czerwony Kapturek, Pocahontas i Królew-
na Śnieżka! Do wygrania było ponad 250 
nagród. Po południu oddaliśmy się koloro-
wym przyjemnościom - festiwal holi niesa-
mowicie ubarwił to sierpniowe urodzinowe 
święto. Z obserwacji wynika, że holi cieszy 
się popularnością we wszystkich grupach 
wiekowych . Wszystkim spodobały się 

Jubileusz jak z bajki

ogromne bańki mydlane i postaci balo-
nowe, które tego dnia pod okiem  Marty 
Patoki wykonywała grupa wolontariuszy 
z Zespołu Szkół w Siennicy, a cymbergaj 
oraz mechaniczne koniki przywoływały 
wakacyjne wspomnienia!

Piknik wzbogacił występ Marty Mar-
kiewicz, czyli Sarsy, a tuż po nim prezes 
Robert Smuga zaprosił zastępczynię 
burmistrza Elizę Bujalską, przedstawi-
cieli Urzędu Miasta oraz Rady Miasta do 
wspólnego odśpiewania  ”Sto lat”. Koloro-
we serpentyny i konfetti zrobiły wstęp do  
jubileuszowego tortu! Malinowa słodycz 
udekorowana owocami przygotowana 
przez Piekarnię i Cukiernię Gromulski trafi-
ła do ponad 400 uczestników zabawy.

600-lecie nadania praw miejskich 
Mińskowi Mazowieckiemu świętujemy 
okrągły rok, a końcówka obchodów za-
planowana jest na maj 2022 roku, kiedy to 
mamy nadzieję spotkać się na największej  
w mieście imprezie biegowej Ogólnopol-
skie Biegi Uliczne Mazowiecka Piętnastka 
i Mazowiecka Piątka! Nie zwalniamy! Do 
zobaczenia!

oprac. na podst. mat. MOSiR



               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI36 37  MIM / 2021 / WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK

     SPORT URZĄD INFORMUJESPORT

12 września po raz kolejny nasze miasto 
stało się areną zmagań dla zawodników 
uczestniczących w Ogólnopolskich Bie-
gach Ulicznych 25. Mazowiecka Pięt-
nastka i 6. Mazowiecka Piątka. Tego-
roczna jubileuszowa edycja ze względu 
na nałożone obostrzenia związane  
z pandemią nie odbyła się zgodnie z tra-
dycją w ostatnią niedzielę maja. Mieliśmy 
zatem nietypową jesienną edycję! Spra-
wiła nam ona dużo radości nie tylko ze 
względu na fakt, iż zeszłoroczna odsło-

na zawodów przybrała formę wirtualną, 
ale również dlatego, że Wasza energia  
i entuzjazm były w tym roku wyjątkowo 
wyczuwalne! Mazowiecka Piętnastka  
i Mazowiecka Piątka to imprezy wpisa-
ne w 600-lecie nadania praw miejskich 
Mińskowi Mazowieckiemu.

Zawody zaczęły się od biegów towa-
rzyszących dla dzieci i młodzieży, które 
rozegrano w pięciu kategoriach wieko-
wych. Poniżej przedstawiamy wyniki.

Roczniki 2013-2014:
pierwsze miejsca: Gabriela Łobodowska i Ja-
kub Jarek ,
drugie miejsca: Paulina Jurczak i Henryk  
Juszczyk,
trzecie miejsca: Alicja Malka i Filip Mączka.
 
Roczniki 2009-2010:
pierwsze miejsca: Zuzanna Jarek i Gabriel 
Żaczek,
drugie miejsca: Alicja Wójcik i Krzysztof  
Szczepaniuk,
trzecie miejsca: Patrycja Podbielska i Bartosz  
Pieńkowski.

Roczniki 2011-2012:
pierwsze miejsca: Anna Szabat i Franciszek  
Kujda,
drugie miejsca: Laura Komorzycka i Szymon 
Bielecki,
trzecie miejsca: Ksenia Śliwińska i Bartosz 
Pieniak.

Rocznik 2006-2008:
pierwsze miejsca: Karolina Łastowiecka i  Jan  
Dzięcielski,
drugie miejsca: Anna Szyblerg i Kacper  Gra-
siak,
trzecie miejsca: Maryla Brzezińska i Igor Fa-
bisiak.

Najbardziej efektownym biegiem jest 
bieg przedszkolaka zwany Biegiem 
Wróżek i Elfów, którego tradycją jest 
bajkowy akcent, czyli przebranie. Rok-
rocznie maluszki prezentują się w nieco 
innej odsłonie, tym razem spotkaliśmy 
się z batmanem, czarodziejem, elfem, 
kotkiem i trzema księżniczkami. Każdy 
przebrany otrzymał z rąk zastępczyni 
burmistrza Elizy Bujalskiej talon na pizzę 
oraz przybił symboliczną piątkę. Ponad-
to ta kategoria również zaliczana jest do 
rywalizacji sportowej, więc nagrodzi-
liśmy najszybsze trójki w tej kategorii 
wiekowej.

Bieg Wróżek i Elfów:
pierwsze miejsca: Ola Wlik i Jakub  Poncy-
liusz,
drugie miejsca: Pola Ruta i Antoni Babut,
trzecie miejsca: Katarzyna Szczepaniuk  
i Krzysztof  Pióro.

Wszystkie dzieci na mecie otrzymały 
pamiątkowy medal za udział, natomiast 
najlepsze trójki w każdej kategorii dy-
plomy oraz nagrody finansowe. Kolejna 
równie widowiskowa rywalizacja to start 
biegu Krawaciarza, w którym od lat biorą 
udział reprezentujący miasto radni i bur-
mistrz z zastępcami. W tym roku do tego 
zacnego grona dołączyli: druga zastęp-
czyni burmistrza Eliza Bujalska, dyrek-
tor Departamentu Edukacji Publicznej  
i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim 
Mirosław Krusiewicz oraz prezes Zarzą-

Relacja z Mazowieckiej Piętnastki
du Dróg Miejskich Arkadiusz Bogucki, 
którzy w asyście prezesa Zarządu MO-
SiR Roberta Smugi pokonali symbo-
liczny niespełna 300-metrowy dystans, 
by pokazać, jak ważna jest aktywność 
fizyczna. Za wspaniały bieg wszyscy 
otrzymali piękne czerwone jabłko!

Punktualnie o godzinie 10:00, po skocz-
nej rozgrzewce przygotowanej przez 
cheerleaderki z grupy HASAO, z wielkim 
hukiem wystartowali zawodnicy Ma-
zowieckiej Piątki, którzy w grupie 191 
osób ścigali się po atestowanej trasie 
wiodącej ulicami naszego miasta. Naj-
szybszym okazał się Kamil Kulik z Gdyni  
(z czasem 00:15:42), który pokonał 
Sergija Szewczenko z Ostrowa Wielko-
polskiego oraz Andrzeja Strażyńskiego  
z Dzbenina. Najlepsze kobiety to Na-
taliia Semenovych z Ukrainy, Mariola 
Sudzińska z AZS UWM Olsztyn oraz 
mińszczanka Wiktoria Wróbel.

Godzina 12:00 to start do biegu na dy-
stansie 15 km. Mazowiecka Piętnastka 
to trzy pętle po 5 km z metą na Stadionie 
Sportowym przy ul. Budowlanej. Najlep-
sza trójka na dystansie 15 km to: Patryk 
Stypułkowski z Koluszek, Pawel Olijnik  
z Ostrowa Wielkopolskiego i Andrzej 
Starżyński z Końskowoli, natomiast 
podium pań to Natalia Semenovych  
z Ukrainy, Alina Boszuk z Ostrowa Wiel-
kopolskiego oraz mieszkanka Olsztyna 
Mariola Studzińska. W obu biegach na-
gradzane były kategorie: 16-19, 20-29, 
30-39, 40-49, 50-59, 60 lat i powyżej,  
a także osoby niepełnosprawne, druży-
nowa, najstarsi uczestnicy biegów oraz 
klasyfikacja Mistrzostwa Mińska Mazo-
wieckiego kobiet i mężczyzn.

Atrakcyjnym podsumowaniem ceremo-
nii dekoracji był konkurs z nagrodami, 
który zadowolił wiele osób.

Warto podkreślić, że przygotowaliśmy 
również atrakcje dla dzieci i młodzieży, 
którzy mogli nieodpłatnie korzystać ze 
strefy rekreacyjnej, w której znalazły się 
dmuchana zjeżdżalnia i plac zabaw oraz 
czterostanowiskowe eurobungee.

Imponująca pula nagród była możliwa 
między innymi dzięki hojności naszych 
przyjaciół, którym chcemy serdecznie 
podziękować za wsparcie. Razem udało 
nam się zorganizować wspaniałe wy-
darzenie! Podziękowania kierujemy do 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 
PWiK Mińsk Mazowiecki, firm: Kon-
stans, Awenta - systemy wentylacyjne, 
PHU Partner, Banku Spółdzielczego  

w Mińsku Mazowieckim, Carrefour, Be-
nefit Systems. Serdeczne podziękowa-
nia również dla Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika oraz 
Burmistrza Marcina Jakubowskiego, 
którzy objęli wydarzenie honorowym 
patronatem. Ogromna wdzięczność 
również w kierunku służb zabezpiecza-
jących wydarzenie: Komendy Stołecznej 
Policji, Oddziału Specjalnego Żandar-
merii Wojskowej w Mińsku Mazowiec-
kim, Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Mińsku Mazowiec-
kim, OSP Mińsk Mazowiecki, Stra-
ży Miejskiej, Hufca ZHP "Mazowsze" 

Mińsk Mazowiecki i Zarządu Dróg Miej-
skich Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. 
To właśnie dzięki Wam nasi zawodnicy 
mogli bezpiecznie pokonać trasę biegu!

Cieszymy się, że spodobała Wam się 
nowa lokalizacja, która zebrała same 
pozytywne opinie. Mocno rozważamy 
przeniesienie imprezy na Stadion, ale 
jak będzie? Zobaczymy za rok. Ups…. 
nie za rok, bo już maju!

mat. MOSiR Sp. z o.o.
fot. z arch. MOSiR
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Mińszczanie na 149. Międzynarodowym 
Kursie Instruktorskim (IIC) Taekwon-do
W dniach 10-12 września 2021 roku  
w Lublinie odbył się 149. Międzynaro-
dowy Kurs Instruk-torski (IIC) Taekwon-
-Do ITF. Było to pierwsze wydarzenie 
Międzynarodowej Federacji Tae-kwon-
-Do po 18-miesięcznej przerwie wywo-
łanej pandemią COVID-19 i oczekiwa-
niami człon-ków ITF, aby powrócić do 
hali sportowej i osobiście praktykować 
Taekwon-Do. 

W kursie wzięło udział 183 uczest-
ników z 14 krajów. Wśród uczestników 
kursu znaleźli się także przedsta-wicie-
le Mińskiego Klubu Sportowego TA-
EKWON-DO: Mistrz Jacek Łuniewski 
VII DAN, Marek Skiba IV DAN, Karol 
Łuniewski IV DAN, Julia Kawka III DAN, 
Igor Koczyrkiewicz I DAN, Piotr Kuźmicz 
I DAN, Karolina Łuniewska I DAN, Cezary 
Gąsior I DAN oraz Michał Tril I DAN.

Kurs poprowadzili członkowie Ko-
mitetu Technicznego ITF: Wielki Mistrz 
Ung Kim Lan IX DAN i Mistrz Jerzy Jedut 
VIII DAN. W zajęciach za pośrednictwem 
telemostu Argentyna-Polska wziął także 
udział Wielki Mistrz Hector Marano IX 
DAN, Przewodniczący Komitetu Tech-
nicznego ITF. Gośćmi specjalnymi kur-
su byli Wielcy Mistrzowie: Paul Weiler IX 
DAN – Prezydent ITF oraz Willem Jacob 
Bos IX DAN – były Dyrektor Zarządu ITF, 
którzy również brali udział w szkoleniu. 

Podczas trzech dni zajęć zostały 
omówione, w zależności od poziomu 
zaawansowania uczest-ników, zasa-

dy wykonywania formalnych układów 
uczniowskich oraz mistrzowskich, walki 
kro-kowe, walka tradycyjna i sportowa 
oraz samoobrona.

Specjalną część kursu poświęconą 
włączeniu w trening Taekwon-Do osób 
niepełnosprawnych poprowadził Mistrz 
Leo Oros Duek VII DAN – Przewodni-
czący Komitetu Integracyjnego ITF, na-
tomiast Wielki Mistrz Paul Weiler przed-
stawił zestawy ćwiczeń poprawiające 
funkcjono-wanie głównych partii mięśni 
oraz sprawność ogólną ze szczególnym 
ukierunkowaniem na prawidłowe funk-
cjonowanie kręgosłupa.

Celem kursów IIC jest standaryzacja 
technik Taekwon-Do na całym świecie. 
Członkowie Ko-mitetu Technicznego, 
podróżując po wszystkich kontynentach, 
uczą i poprawiają poziom in-struktorów 
oraz mistrzów.

W trakcie zajęć uczestnicy mieli moż-
liwość utrwalenia nabytej wcześniej wie-
dzy, jak i zdoby-cia nowych informacji, 
które z pewnością zostaną wykorzystane 
do dalszego rozwoju oraz doskonalenia 
się podczas treningów Taekwon-Do.

mat. MKS Taekwon-do
fot. z arch. klubu

18 września w Ogólnopolskim Turnie-
ju Dzieci i Młodzików w Kowali k/Ra-
domia uczestniczyło 4 zawodników  
z UKS Judo KONTRA.

W kategorii dzieci (rocznik 2010 -2011) 
Artur Girndt wygrał dwie walki i zajął 
V miejsce w wadze 42 kg. W kategorii 
dzieci starszych (rocznik 2008 – 2009)  
V miejsce w kategorii wagowej 55 kg 
zajął Maksymilian Macios, wygrywając 
również dwie walki. W kategorii 42 kg  
VII miejsce wywalczył Aleksander Maj-
szyk. Na V miejscu w kategorii młodzi-
ków (60 kg) uplasował się Piotr Mar-
czak, który wygrał dwie walki, mimo że 
startował w kategorii wyższej niż zwykle.

oprac. na podst. mat. 
Z. Wiącka, trenera Judo II klasy, III DAN

fot. z arch. klubu

Judocy na zawodach

Na początku października  nasze miasto 
było gospodarzem dwudniowych zawo-
dów: XII Turnieju NO GI GRAPPLER CUP, 
który odbył się 9 października oraz Pu-
charu Polski w Grapplingu - 10 paździer-
nika. Obydwie imprezy zorganizowano  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim. 

W sobotnich zmaganiach startowali 
seniorzy, młodzież i dzieci, zaś niedzielna 
rywalizacja należała do czołówki zawod-
ników, będących jednocześnie w szere-
gach kadry narodowej Polskiego Związku 
Zapaśniczego. W sumie nasze miasto od-
wiedziło ponad pół tysiąca zawodników  
z całej Polski. W Turnieju NO GI Fight 
Grappler Cup mogliśmy zobaczyć na-
szych rodzimych sportowców, którzy za-
jęli następujące lokaty:

1. miejsca: Kacper Ostrowski, Aleksan-
der Kozłowski, Kacper Budkiewicz, Laura Pa-
chacz, Bartłomiej Rogala, Ivan Novyk, Damian 
Wieczorek

2. miejsca: Aleksander Wąsowski, Kac-
per Pernach, Andrzej Frankiewicz, Radosław 
Kubicki, Ewa Jabłońska, Adam Szuba, Kamil 
Kliczbor, Piotr Pióro

3. miejsca: Marcel Gołębiewski, Wiktor 
Budkiewicz, Kacper Ostrowski, Aleksander 
Hain, Stanisław Chwesiuk, Maksymilian Pa-

XII Turniej NO GI GRAPPLER CUP 
i Puchar Polski w Grapplingu

chacz, Lena Kępska, Jakub Woźniak, Kacper 
Horoszko, Jan Chwesiuk, Jarosław Bodecki, 
Katarzyna Rogala, Liwia Jabłońska, Antoni 
Rosa, Bartosz Czerwiński, Jarosław Całka.

Drużynowo zajęliśmy 4. miejsce na 
ponad 40 zgłoszonych klubów. Podczas 
Pucharu Polski w Grapplingu mogliśmy 
podziwiać zmagania m.in. legendy pol-
skiego BJJ Piotra Bagińskiego, Kubę Wit-
kowskiego i Zofię Szawernowską. 

Zawody sportowe odbyły się pod Ho-
norowym Patronatem Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskie-
go, Powiatu Mińskiego ze starostą An-
tonim Janem Tarczyńskim na czele oraz 
prezesa MOSiR Roberta Smugi. Składamy 
serdeczne podziękowania za nieocenioną 
pomoc i wsparcie. 

mat. KW Grappler
fot. z arch. klubu

Miński Klub Karate reprezentowa-
ło 6 karateków: Nina Bartnicka, Alek-
sandra Zęgota, Sandra Kosiec, Kinga 
Adamska, Daria i Mikołaj Kwiatkowscy. 
Pod okiem czujnych trenerów: sensei 
Tomasza Bartnickiego, Macieja Wój-
cickiego i Jarosława Fruby zawodnicy 
przygotowywali się bardzo pracowicie 
przez wiele miesięcy i z całą mocą Klub 
stwierdza, że godnie wystąpili. 

Mińscy karatecy wracają z dwoma 
brązowymi medalami w konkurencji ku-
mite i z ogromnym apetytem na więcej. 
Nie spoczywają na laurach i już przygo-
towują się do następnych zawodów. 

W listopadzie wystąpią w Krakowie 
na Mistrzostwach Świata Karate Kyoku-
shinkai.

oprac. na podst. inf. KK Kyokushinkai
fot. z arch. klubu

W dniach 24-25 września w Świnoujściu odbyły się 34. Mistrzostwa Europy Kyokushin, w których udział wzięli zawodnicy 
z 18 europejskich krajów. Rozegrano konkurencje w kategoriach kumite i kata seniorów, młodzieżowców (18-21), juniorów 
(16-17), młodzików (14-15) i kadetów (12-13). Oficjalnego otwarcia ME dokonali: prezydent EKF Antonio Pinero, sekratarz  
Generalny EKF Andrzej Drewniak, prezes PZK Maciej Sokołowski, wiceprezydent Świnoujścia oraz prezydent miasta Ahlbeck  
w Niemczech.

Mińscy karatecy na Mistrzostwach Europy
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Sukces siatkarek z Mińska! 

     SPORT

W dniach 26-28 sierpnia w Gliwicach 
został rozegrany 27. Wielki Finał Ogól-
nopolskich Mistrzostw w Minisiatków-
ce o Puchar Kinder Joy of Moving. Do 
turnieju finałowego zakwalifikowali się 
mistrzowie i wicemistrzowie każdego 
województwa w kategoriach dwójek, 
trójek i czwórek siatkarskich dziewcząt 
i chłopców. Awans do elitarnego grona 
finalistów wywalczyło 195 drużyn spo-
śród 9400 biorących udział w elimina-
cjach w całym kraju.

Województwo mazowieckie reprezento-
wały dwie drużyny dziewcząt z Mińska 
Mazowieckiego. Występowały w kate-
goriach trójek i dwójek siatkarskich.

W drużynie MKS Olimp Mińsk Mazo-
wiecki 1/KS Saska Warszawa prowa-
dzonej przez trenera Marcina Szulca 
występowały mińszczanki urodzone 
w roku 2009: Julia Staszczak, Amelia 
Piotrowska, Hanna Król, Adrianna Wi-
niarska oraz wypożyczona z KS Saska 
Warszawa Nikola Sztylko. 

Rozgrywki rozpoczęły się od 1. etapu,  
w którym wystąpiły 32 drużyny podzie-
lone na 8 grup. W pierwszym meczu 
grupy G MKS Olimp Mińsk Mazowiec-
ki 1/KS Saska Warszawa pokonał SPS 
Zbąszynek 2:0 (15:4, 15:8), w drugim 
uległ drużynie Enea Energetyk Poznań 
0:2 (7:15, 11:15), w trzecim pokonał SKS 

Szóstkę Biała Podlaska 2:0 (15:6, 15:6). 
Drużyna zajęła drugie miejsce w grupie 
i awansowała do najlepszej szesnastki 
turnieju. Mecze 2. etapu drużyna roze-
grała 26 sierpnia. W pierwszym meczu 
grupy I pokonała UKS Lider Konstanty-
nów Łódzki 2:0 (15:9, 15:10), w drugim 
UKS Tytan Ostrowy 2:0 (15:6, 15:5), 
w trzecim UKS Czwórkę Giżycko 2:0 
(15:10, 15:12) i z pierwszego miejsca 
awansowała do gry o miejsca 1-8. Etap 
3. został rozegrany 27 sierpnia. 

Zespół uległ drużynom UKS „17” Kalisz 
1:2 (11:15, 19:17, 9:11), Enea Energe-
tyk Poznań 0:2 (13:15, 11:15) i MUKS 
Sparta Warszawa (1:2 15:9, 9:15, 7:11), 
zajął czwarte miejsce w grupie, co 
oznaczało grę o miejsca 5-8. Etap fina-
łowy odbywał się od rana 28 sierpnia.  
W pierwszym meczu tego dnia mińsz-
czanki rywalizowały z ECO AZS UNI Opo-
le. Wygrywając 2:1 (15:11, 13:15, 11:8), 
zapewniły sobie prawo gry o miejsce 5. 
Miejsce to zapewniły sobie, pokonując 
UKS „17” Kalisz 2:1 (15:13, 15:17, 11:4).

W kategorii dwójek siatkarskich w dru-
żynie MKS „Olimp” Mińsk Mazowiec-
ki  prowadzonej przez trenera Michała  
Bogusza zagrały zawodniczki urodzone 
w roku 2010 : Lila Złotkowska, Emilia 
Przyborowska i Urszula Zych. 
W 1. etapie zespół zagrał w grupie C. 
W pierwszym meczu uległ MSPS Ino-

wrocław nr 2 0:2 (10:15, 11:15), w dru-
gim pokonał UKS Czwórkę Giżycko 2:1 
(11:15, 15:7, 11:8), w trzecim uległ KS 
Prądniczance Kraków 0:2 (5:15, 7:15). 
Drużyna zajęła czwarte miejsce w gru-
pie, co oznacza grę o miejsca 17-32. 
Mecze 2. etapu drużyna rozegrała  
27 sierpnia. W pierwszym meczu gru-
py M pokonała SKS Szóstkę TPS Biała 
Podlaska 2:0 (15:12, 15:10), w drugim 
UKS Jagiellończyk Białą Podlaskę 2:0 
(15:9, 15:7), w trzecim uległa AMS Pcim 
0:2 (14:16, 10:15) i z drugiego miejsca 
awansowała do gry o miejsca 17-24. 

Etap 3. został rozegrany 27 sierpnia. 
W pierwszym meczu grupy U zespół 
pokonał  LUKS Sukces Komprachci-
ce 2:1 (11:15, 15:13, 15:13), G.A MKS 
Gryf Szczecinek 2:0 (15:10, 15:7) i UKS 
Czwórkę Giżycko 2:0 (15:13, 15:11)  
i z pierwszego miejsca awansował do 
gry o miejsca 17-20. Etap finałowy od-
bywał się od rana 28 sierpnia. W pierw-
szym meczu tego dnia mińszczanki 
rywalizowały z AMS Pcim. Wygrywając 
2:1 (9:15, 15:13, 11:9), zapewniły sobie 
prawo gry o miejsce 17. Miejsce to za-
pewniły sobie, pokonując KS KURIA-
NVOLLEY Olsztyn 2:1 (10:15, 15:13, 
16:14).
Wszystkie wyniki dostępne są na stronie 
www.minisiatkowka.pl

Marcin Szulc
fot. z arch. klubu
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20 października na www.minsk-maz.pl  
w zakładce BUDŻET OBYWATELSKI 
opublikowaliśmy wyniki głosowania  
nad projektami, których realizacja  
przewidywana jest na 2022 rok.

Wybrane do realizacji w 2022 roku  
zostały projekty, które zmieściły się  
w przewidywanej puli środków finanso-
wych i zdobyły największą ze wszyst-
kich liczbę głosów:
1. Siłownia na Piątkę - 833 głosy
2. Ważna sprawa! Szatnia to podstawa! 
- 494 głosy
3. Powiększenie bazy sportowo-rekre-
acyjnej Miasta Mińsk Mazowiecki po-
przez zakup mobilnych urządzeń do 
jazdy na rolkach, hulajnogach, desko-
rolkach, rowerach bmx oraz przenośnej 
strefy parkour - 359 głosów
4. Wybieg dla psów - 335 głosów
Pozostałe projekty otrzymały następują-
cą liczbę głosów: Festiwal młodzieżowy 
„(Pełno)letnio” – 236 głosów, Moderni-
zacja boiska do koszykówki przy ul. Wy-
szyńskiego – 196 głosów,  Strefa Przy-

URZĄD INFORMUJE  URZĄD INFORMUJE

30 hulajnóg i 10 skuterów – wszystkie 
elektryczne – zostało przekazanych 21 
września mińszczankom i mińszcza-
nom do użytkowania jako wypożyczane 
na minuty.

Blinkee.city to marka oferująca sku-
tery elektryczne do wynajęcia na minuty. 
Z pojazdów tej marki można korzystać w 
wielu polskich i zagranicznych miastach. 
21 września do tego grona dołączył 
Mińsk Mazowiecki. Po dwóch miesią-
cach przyjdzie czas na sprawdzenie, jak 
ta innowacyjna usługa została odebrana 
przez mieszkańców.

Łatwa obsługa jazdy przez aplikację 
mobilną, ekologiczny charakter pojaz-
dów czy możliwość zaparkowania w do-
wolnym miejscu w obrębie wyznaczonej 
strefy to tylko niektóre z cech, jakie za-
ważyły na popularności hulajnóg i sku-
terów wśród mieszkańców miast, gdzie 
wprowadzono usługę. 

– Dużym udogodnieniem dla mińsz-
czan będzie swoboda korzystania z tego 
rodzaju transportu. Na hulajnodze czy 
skuterze możemy o każdej porze pod-
jechać w dowolne miejsce w mieście. 
– mówi burmistrz Marcin Jakubowski – 
Małe, zwinne i ekologiczne pojazdy szyb-
ciej dotrą do celu. 

Do obsługi hulajnóg i skuterów służy 
bezpłatna aplikacja blinkee.city do po-
brania na smartfony. Przy jej użyciu moż-

Nowy sprzęt dla mińskiej OSP

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim

jazna Owadom – 191 głosów, Zielone 
przystanki autobusowe – 180 głosów.

Autorom wniosków gratulujemy, a gło-
sującym dziękujemy za aktywność.
Jak głosowali mińszczanie?
- łącznie oddano 2851 głosów
- 2824 - głosy ważne / 27 - głosy nie-
ważne

- 2650 (94%) - głosy internetowe / 174 
(6%) - głosy papierowe
- 1544 (58%) - kobiety / 1106 (42%) 
mężczyźni

Więcej informacji oraz opisy projektów 
znaleźć można na stronie internetowej 
https://minskmaz.budzet-obywatelski.
org/wyniki 

na wypożyczyć hulajnogę lub skuter na 
minuty. Użytkownikom zwracamy przy 
tym uwagę na to, że do jazdy skuterem 
należy posiadać odpowiednie upraw-
nienia i założyć kask, który znajduje się  
w bagażniku. Hulajnogami elektryczny-
mi można poruszać się (z prędkością nie 
większą niż 20 km/h) drogą dla rowerów 
lub pasem ruchu dla rowerów; jezdnią, 
po której pojazdy mogą poruszać się  
z prędkością nie większą niż 30 km/h; 
wyjątkowo po chodniku wzdłuż jezdni, 
po której pojazdy mogą poruszać się  

485 głosów dało mińskiej OSP 1. miej-
sce w Budżecie Obywatelskim 2021 
(głosowanie odbyło się w 2020 roku).

10 października, w obecności burmi-
strza Marcina Jakubowskiego, odbyło 
się uroczyste przekazanie sprzętu po-
żarniczego zakupionego w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego. 

Przekazano również sprzęt zakupiony 
ze wsparcia samorządu województwa 
mazowieckiego. Równolegle odbyły się 
pokazy strażackie na Starym Rynku. 
(red.)

fot. z arch. UM MM

INFORMACJA
W dniu 5 października 2021 roku podpisano umowę dotacji Nr 2915/21/OZ/DA 
na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Ogólnopolski program finansowania 
usuwania wyrobów zawierających azbest”. 

Całkowity koszt netto realizacji zadania wyniesie 28 621,35 zł. Procentowy 
udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w realizacji tego zadania wyniesie 70%. Pozostały wkład wniesie Miasto Mińsk Mazowiecki.
W tym roku zdemontowane i przekazane do utylizacji zostaną 3453 m2, tj. 51,795 Mg pokryć dachowych, wykonanych  

z płyt cementowo–azbestowych w różnym stopniu uszkodzenia. 
O dofinansowanie zadania mogli ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim (osoby fizycz-

ne) nieprowadzący działalności gospodarczej. 
Azbest zaliczany jest do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym szkodliwym dla człowieka, w związku z po-

wyższym zasadne jest, aby dokonać jego demontażu i przekazania do utylizacji.
 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki dofinansowano w formie dotacji przez Woje-

wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 20 034,95 zł.

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZYZNAWANIA
MEDALI  ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE

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

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

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się Pre-
zydentowi RP nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane 
do odznaczenia obchodzić będą 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Czas 
oczekiwania na przyznanie medali trwa kilka miesięcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku Kancelaria Prezydenta RP przesyła Jubilatom podpisany przez Prezydenta RP list gratulacyjny. Urząd Stanu Cywilnego 
po otrzymaniu medali powiadamia Jubilatów o planowanym terminie uroczystego wręczenia odznaczeń. Podczas uroczystości 
medale przyznane przez Prezydenta RP wręcza Burmistrz Miasta.

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

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

Pary małżeńskie z Mińska Mazowieckiego, które zawarły związek małżeński w 1971 roku lub wcześniej i nie otrzymały Me-
dalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, mogą zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim w terminie do 
10 grudnia 2021 roku. Podany termin zgłoszeń wiąże się z określoną wyżej procedurą. 

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

 Iwona Stawska
                                                 zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

z prędkością nie większą niż 30 km/h  
i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów 
(tu hulajnogi muszą mieć prędkość zbli-
żoną do prędkości pieszego).

Hulajnogi i skutery będzie można za-
parkować tylko w strefach określonych 
w aplikacji Blinkee.city (odpowiednia dla 
pojazdów kolorystyka). Jeśli użytkownik 
zechce zakończyć przejazd w innym miej-
scu niż objęte strefą, aplikacja nie przyj-
mie zakończenia jazdy. Mamy nadzieję, 
że taka opcja zapobiegnie porzucaniu  
i dewastacji hulajnóg i skuterów. (red.)

Mińszczanie testują elektryczne pojazdy

fot. z arch. UM MM
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Podczas Narodowego Spisu Po-
wszechnego 2021 spisano ponad 95% 
mieszkań w kraju. Jako najludniejsze 
województwo mamy w tym znaczący 
udział i każdy mieszkaniec Mazowsza, 

który wziął udział w spisie, powinien 
mieć poczucie dobrze spełnionego 
obowiązku.  

Narodowy Spis Powszechny 2021 
był realizowany w czasie pandemii  

i bardzo zmiennych warunkach. Uzyska-
ny wynik szczególnie cieszy i napawa 
dumą, ponieważ mieszkańcy Mazowsza 
pokazali, jak ważną dla nich powinnością 
był udział w spisie. Tym samym wyka-
zali zrozumienie i troskę o przyszły roz-
wój własnych gmin, województw i kraju. 
Dzięki danym pozyskanym w spisie bę-
dzie można podejmować rzetelne decyzji 
w ważnych społecznie obszarach, takich 
jak: edukacja, służba zdrowia, budownic-
two mieszkaniowe, transport publiczny, 
drogi publiczne i wiele innych. Takie peł-
ne badanie mieszkańców Polski odbywa 
się tylko co 10 lat – dane z tegorocznego 
spisu będą więc wykorzystywane przez 
co najmniej najbliższą dekadę.

Dziękujemy jeszcze raz za fanta-
styczne zaangażowanie mieszkańców 
Mazowsza w Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań. Liczę, że rów-
nie chętnie będą Państwo uczestniczyć  
w innych badaniach statystyki publicznej.

Wojewódzkie Biuro Spisowe
Urząd Statystyczny w Warszawie

Pokazaliśmy, że Mazowsze liczy się dla Polski! 
Dziękujemy!
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Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta 6 i 27 września 2021 r.
• Uchwała Nr XXXXII.295.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszka-

niowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach ewidencyjnych nr 2561/1, 
2561/2, 2562/2 z obrębu 0001 przy ul. Braci Śniadeckich w Mińsku Mazowieckim;

• Uchwała Nr XXXXII.296.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków;

• Uchwała Nr XXXXII.297.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 września 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Programu Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lat 2021-2022”;

• Uchwała Nr XXXXII.298.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wskazania wstępnych lokalizacji miejsc 
nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki; 

• Uchwała Nr XXXXII.299.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk  
Mazowiecki na rok 2021;

• Uchwała Nr XXXXII.300.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2030;

• Uchwała Nr XXXXII.301.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 września 2021 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie;

• Uchwała Nr XXXIII.302.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki 
SIM Mińsk Mazowiecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim; 

• Uchwała Nr XXXIII.303.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością społecznej inicjatywie mieszkaniowej;

• Uchwała Nr XXXIII.304.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki;
• Uchwała Nr XXXIII.305.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Ma-

zowiecki na rok 2021;
• Uchwała Nr XXXIII.306.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2030;
• Uchwała Nr XXXIII.307.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicza-

nia dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby 
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania;

• Uchwała Nr XXXIII.308.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI.339.2017 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla dziennych opiekunów 
prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXXIII.309.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad 
przyznawania i wysokości świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą „Miński Bon Malucha”;

• Uchwała Nr XXXIII.310.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

• Uchwała Nr XXXIII.311.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;

• Uchwała Nr XXXIII.312.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXXIII.313.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wzniesienia pomnika Michaliny Cheł-
mońskiej - Szczepankowskiej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXXIII.314.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki Nr 2118/13 położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Józefa 
Piłsudskiego;

• Uchwała Nr XXXIII.315.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Józefa 
Chełmońskiego (pawilon  Nr 6);

• Uchwała Nr XXXIII.316.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Józefa 
Chełmońskiego (pawilon Nr 44);

• Uchwała Nr XXXIII.317.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia Miasta Mińsk Mazowiec-
ki do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”;

• Uchwała Nr XXXIII.318.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu 
współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na lata 2022-2026;

• Uchwała Nr XXXIII.319.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu miasta;

• Uchwała Nr XXXIII.320.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego na terenie niebędącym drogą publiczną 
oraz wysokości opłat za parkowanie;

• Uchwała Nr XXXIII.321.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

• Uchwała Nr XXXIII.322.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego).

Z PRAC RADY MIASTA

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, pok. 115 w Urzędzie Miasta.

Ścieżki Niepodległości
11 listopada świętować będziemy 103. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Serdecznie zapraszamy do udziału w wy-
darzeniach oficjalnych i tych mniej formalnych.  Świętujmy razem 
i cieszmy się Niepodległą! 

Wydarzenia formalne rozpoczniemy uroczystą Mszą Świętą  
w intencji ojczyzny. Następnie przy Pomniku Niepodległości odbędą 
się uroczystości oficjalne. Wysłuchamy wówczas przemówień, ape-
lu poległych i złóżmy wieńce w geście hołdu dla poległych w obronie 
kraju. Jak zwykle oprawę formalną zapewniają służby mundurowe,  
a muzyczną  Miejska Orkiestra Dęta. 

Na Starym Rynku będzie można obejrzeć wystawę prezentującą 
sylwetki kobiet – bohaterek niepodległości. Wydział Promocji UM 
oraz instytucje kultury: Miejski Dom Kultury, Muzeum Ziemi Mińskiej, 
Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają od 14.00 do 16.30 do udzia-
łu w miniwarsztatach wykonywania kotylionów i przypinek. Placówki 
przygotowały też interaktywne zadania dla uczestników gry miejskiej 

„Ścieżkami niepodległości”.  Na spotkanie na Starym Rynku za-
praszają również członkowie  Towarzystwa Pamięci 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich. 

Zebranie pieczątek potwierdzających wykonanie zadań gwaran-
tuje otrzymanie upominku na zakończenie spaceru, który rozpocz-
niemy i zakończymy na Starym Rynku. Karty udziału w „Ścieżkach 
niepodległości” będzie można otrzymać w namiocie Miasta Mińsk 
Mazowiecki. 

Tematem przewodnim 103. rocznicy odzyskania niepodległości 
będą kobiety. Chcemy podkreślić ich rolę i wkład w budowanie pań-
stwa polskiego czasów II Rzeczypospolitej.  Kim były? Czy mogą 
być inspiracją dla współczesnych?  Rocznica odzyskania przez Pol-
skę niepodległości to dobra okazja, by przyjrzeć się kobietom mi-
nionej epoki. 

Szczegóły programu na załączonym plakacie i na stronie miasta
www.minsk-maz.pl. 
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