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zawsze bardzo cieszą mnie święta Bożego Narodzenia.  
W tym roku jednak radość miesza się z ogromnym 
smutkiem. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej   
i świadomość tragedii, jaka się tam rozgrywa, niepo-
koją. Teraz właśnie zdajemy egzamin z naszego czło-

wieczeństwa. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli 
się w zbiórkę darów dla potrzebujących, zainicjowaną 

przez biuro posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz. Z pewnością 
wielu z Państwa angażuje się w różnorodne działania pomocowe indywidualnie. 
Burmistrz Marcin Jakubowski w życzeniach świątecznych zachęca nas do refleksji 
i znalezienia odpowiedzi na pytanie, dla kogo tak naprawdę zostawiamy wolne 
miejsce przy stole. 

W 2019 roku do porządku prawnego weszła ustawa o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami. Stwarza ona ramy prawno-organizacyjne do 
urzeczywistnienia idei dostępności w naszym kraju, nakładając na wszystkie pod-
mioty publiczne obowiązki dotyczące zapewnienia dostępności w aspekcie ar-
chitektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym. Wszyscy uczymy się, 
na czym dokładnie realizacja tej idei polega i jak wdrażać enigmatyczne zapisy 
ustawy w życie. Dzięki szkoleniu dla organizacji pozarządowych zorganizowanemu 
przez Miasto wiemy, co zrobić, aby nasze wydarzenia były dostępne dla wszystkich 
użytkowników. Zrozumieliśmy, że dostępność wyraża się przede wszystkim w życzli-
wości i że w większości przypadków to nie od pieniędzy zależy inkluzyjność. Pionie-
rem we wdrażaniu ustawy w życie jest Miejska Biblioteka Publiczna. Cykl spotkań 
dla osób z niepełnosprawnościami, opatrzenie materiałów filmowych tłumacze-
niami na język migowy zasługują na wyróżnienie. Bardzo serdecznie dziękuję pani 
dyrektor i pracownikom biblioteki za ten wyraz empatii i troski o drugiego człowieka.  
Podglądamy Was i uczymy się od Was. 

Choć podziękowania za organizację działań jubileuszowych planujemy oficjal-
nie złożyć na uroczystościach podsumowujących jubileusz, to już teraz pragnę po-
kłonić się kierownictwu i pracownikom naszych jednostek organizacyjnych za ich 
wkład pracy w 600-lecie. Dziękuję też osobom i instytucjom za oddolne inicjatywy. 
Mam nadzieję, że wszyscy czują, że jubileusz to święto każdego mieszkańca i każdy 
bez wyjątku jest ważny. Wszyscy tworzymy miasto. Dlatego mam ogromną proś-
bę do Państwa. Na zakończenie jubileuszu chciałabym napisać artykuł o postrze-
ganiu jubileuszu poprzez pryzmat doświadczeń mieszkańców. Będę wdzięczna 
za przysyłanie do mnie Państwa uwag, spostrzeżeń, które mogłabym wykorzystać  
w tekście. Państwa opinie i wskazówki będą dla nas bardzo cenne. Chcemy, aby 
oferta kulturalna miasta odpowiadała Państwa potrzebom. Niech motto jubileuszu 
RELACJE pozostawanie z nami na zawsze, by dbałość o dobre stosunki stała się 
naszą codzienną praktyką. 

Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za udział w wydarzeniach jubileuszowych  
proponowanych przez miasto w 2021 roku. Staramy się, aby ich jakość była jak naj-
wyższa, ale wiemy też, że zawsze jest przestrzeń do wzrostu.  

Trudno znaleźć mi słowa właściwych życzeń bożonarodzeniowych. 
Pomimo tak trudnej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy, życzę Państwu 
wewnętrznego spokoju i nadziei na lepsze jutro bez trosk. 

Pozdrawiam
Katarzyna Łaziuk
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo.

o działaniach samorządu i wydarze-
niach w obszarze spraw społecznych 
i kultury informuje Katarzyna Łaziuk, 
kierowniczka Wydziału Promocji. Ja 
chcę przekazywać Państwu informa-
cje o podjętych inwestycjach, sytuacji 
gospodarczej miasta czy planach na 
przyszłość.  Cieszę się, gdy mogę dzie-
lić się dobrymi wiadomościami.

15 grudnia razem z wójtem gminy 
Antonim Januszem Piechoskim i  pre-
zesem KZN Arkadiuszem Urbanem  
w ramach współpracy z Krajowym Za-
sobem Nieruchomości podpisaliśmy 
umowę sankcjonującą powstanie 
spółki o łącznym kapitale zakłado-
wym ponad 60 000 000 zł. Jej celem 
jest budowa tanich mieszkań pod wy-
najem. Na terenie dawnego poligo-
nu wojskowego w ciągu najbliższych 
lat powstanie więc blisko 600 nowych 
mieszkań. Budowa przyjaznego, bez-
piecznego i ekologicznego osiedla, 
którego budynki wyposażone zosta-
ną w odnawialne źródła energii, to 
priorytety tej pierwszej na Mazowszu 
spółki SIM. Siedem lat temu przy wiel-
kim zaangażowaniu ówczesnego 
Wiceministra Obrony Narodowej Cze-
sława Mroczka nasze miasto odkupiło  
z 95% bonifikatą od Wojskowej Agen-
cji Mieszkaniowej ponad 6 ha grun-
tów pod budowę szkoły podstawowej, 
dróg oraz osiedla socjalnego. Podpisa-
na umowa to ważny krok w celu zago-
spodarowania dawnego poligonu.  

Jednym z problemów naszego mia-
sta jest jakość powietrza. Samorząd po-
dejmuje wiele działań na rzecz ochro-
ny środowiska. W opracowanej przez 
miasto strategii elektromobilności okre-
śliliśmy szanse i wyzwania miasta w tym 
obszarze. Elektryfikacja sektora trans-
portu jest bardzo istotnym elementem 
tworzenia systemu transportu zeroemi-

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

syjnego. Konsekwencją polityki trans-
portowej miasta jest zakup autobusów 
niskoemisyjnych, na które samorząd 
otrzymał dofinasowanie. Decyzją Rady 
Miasta została zaciągnięta pożyczka 
na brakującą do finalizacji przedsię-
wzięcia kwotę. Budowa infrastruktury  
i urzeczywistnienie planów potrwa jesz-
cze jakiś czas, ale mam nadzieję, że  
w okresie dwóch lat w pełni wymieni-
my flotę na pojazdy elektryczne.

W oczekiwaniu na niskoemisyjne 
autobusy promujemy alternatywne 
sposoby przemieszczania się. 60 dni 
programu pilotażowego Blinkee.city 
utwierdziło nas w przekonaniu o potrze-
bie wprowadzenia na stałe elektrycz-
nych hulajnóg i skuterów. Nowoczesna 
i czysta mikromobilność powróci już na 
wiosnę.

Pozostając w tematyce transportu, 
informuję, że Uchwałą nr XXXV.332.2021 
utworzono „Powiatowo-gminny związek 
transportu publicznego Powiatu Miń-
skiego”, w którego skład weszło rów-
nież nasze miasto. Utworzenie związ-
ku da większe możliwości w zakresie 
realizacji zadania publicznego, jakim 
jest transport publiczny, w tym także 
pozyskiwania zewnętrznych środków fi-
nansowych. Ograniczy także koszty ad-
ministracyjne, jak i zapewni efektywne 
zabezpieczenie usług transportowych 
dla wszystkich mieszkańców gmin i po-
wiatu tworzących związek. Marcin Jakubowski

Mińsk Mazowiecki znalazł się na 
62. miejscu w Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej”. Ranking ten jest 
uznawany za jeden z najbardziej pre-
stiżowych i wiarygodnych w Polsce. 
Od 17 lat redakcja „Rzeczpospolitej” 
ocenia dokonania lokalnych władz 
w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać 
te samorządy, które najlepiej dbają  
o swój zrównoważony rozwój.

To krótkie podsumowanie ostatnich 
działań samorządu. Ale koniec roku to 
dobry czas na podsumowania i plany 
na przyszłość. Cieszymy się z naszych 
sukcesów, których Państwo jesteście 
autorami i beneficjentami. Zmagamy 
się również, niestety, z wandalizmem  
w przestrzeni miasta. Zniszczona toa-
leta miejska czy dewastacja pomni-
ka Himilsbacha to przykłady ostatnio 
wyrządzonych szkód. Sukcesywnie 
je naprawiamy. Niedawno na swojej 
miejsce powrócił odnowiony pomnik 
mińskiego aktora i literata. Oby po-
został z nami na długie lata. Dbajmy  
razem o nasze miasto! 

Przyjmijcie Państwo ode mnie  
życzenia dobrych świąt i pomyślności 
w nowym roku. Życzmy sobie takiego 
współdziałania nas wszystkich, które 
doprowadzi do  ustania pandemii, 
bo to najpoważniejsze w skutkach  
doświadczenie mijającego roku. 
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11 listopada uroczyście obchodziliśmy 
103. rocznicę odzyskania niepodległo-
ści. Obchody święta rozpoczęła msza  
w intencji ojczyzny w kościele NNMP.  
Następnie na Starym Rynku miały miej-
sce oficjalne uroczystości przy asyście 
wojskowej kompani honorowej z udzia-
łem pocztów sztandarowych, zaproszo-
nych gości i mieszkańców miasta. 

Po okolicznościowych przemówie-
niach odbył się apel poległych, a dele-
gacje władz samorządowych, miejskich 
instytucji oraz organizacji złożyły kwiaty 
pod Pomnikiem Niepodległości.

Po oficjalnych uroczystościach roz-
poczęło się radosne świętowanie.

Z Wydziałem Promocji i Kultury przy 
dźwiękach przedwojennych szlagierów 
wykonać można było kotyliony, przypinki  
oraz w „magicznym lustrze” zrobić styli-
zowane zdjęcia z rekwizytami  z czasów 
II Rzeczpospolitej. Na plenerowej wysta-
wie poświęconej kobietom niepodległo-
ści można było poznać historię bojowni-
czek o niepodległość i emancypację.

Bardzo dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców naszego miasta cie-
szyła się gra miejska „Ścieżkami niepod-
ległości”. Z kartą do zbierania pieczątek  
można było odwiedzić stoisko Towarzy-
stwa  Pamięci 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich oraz siedziby MBP, MZM i MDK, 
gdzie przygotowano mnóstwo atrakcji 
dla uczestników. Po zebraniu pieczą-
tek potwierdzających obecność i udział  
w spacerze niepodległości, uczestnicy 
spaceru losowali  jubileuszowe upominki. 
Na wszystkich gości czekał kubek gorą-
cej herbaty z sokiem oraz ulubione ciast-
ko Marszałka Piłsudskiego, czyli suchary.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, 
którzy wzięli udział  w obchodach oraz 
tym którzy zaangażowali się w organi-
zację tego ważnego dla nas wszystkich 
święta. (red.)

fot. z arch. UM MM

Radosne świętowanie 
niepodległości
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W roku 2021 mija 102. rocznica po-
wstania Związku Inwalidów Wojennych 
RP. Z powodu epidemii koronawirusa 
wydarzenie upamiętniające nie mogło 
odbyć się w większym gronie.

Z inicjatywy i na zaproszenie  pana 
Józefa Jedynaka w wydarzeniu wzię-
li udział przedstawiciele  Żandarmerii 
Wojskowej oraz lokalnych samorządów. 
Ogromną radość sprawiły swoją obec-
nością dzieci z Przedszkola Miejskiego 
nr 6, które zostało wyróżnione medalem 
za działania na rzecz krzewienia patrio-
tyzmu wśród najmłodszych. 

Zastępca burmistrza Krzysztof Mi-
chalik w imieniu mieszkańców złożył  
wiązankę pod pomnikiem Związku In-
walidów Wojennych RP związku z rocz-
nicą powstania ZIW. 

Związek Inwalidów Wojennych RP 
został założony w 1919 roku w War-
szawie. ZIW jest najstarszą organizacją 
kombatancką w Polsce oraz jedną z pię-
ciu najstarszych na świecie.

Celem związku jest niesienie pomo-
cy inwalidom wojennym i wojskowym, 
wdowom i wdowcom, a także osobom 
represjonowanym oraz rencistom woj-
skowym. (red.)

fot. z arch. UM MM

102. rocznica powstania Związku Inwalidów Wojennych RP

W 100-lecie Pułku Lotni-
czego taka niespodzianka 
dla mińszczan! Wspólne 
działania miasta, 23 Baza 
Lotnictwa Taktycznego 
MDK Mińsk Mazowiecki 
Muzeum Ziemi Mińskiej 
w Mińsku Mazowieckim  
i Spółdzielni Mieszkanio-
wej "Przełom" doprowadzi-
ły do powstania wspania-
łego muralu na bloku przy  
ul. Siennickiej 9.

Sara Sierra i Paweł Ziemicki stworzyli dzieło, które przed-
stawia symbole zwiazane z lotnictwem. Uroczystego odsło-
nięcia dokonaliśmy w formie muzyczno-świetlnej w obecności 
mieszkańców oraz Burmistrz Marcin Jakubowski dowódcy 23. 
BLT płk. Krzysztofa Stobieckiego, gen. Romana Harmozy, dyr. 
muzeum Leszka Celeja, dyr. MDK Joanny Wilczak, prezes SM 
"Przełom" Izabeli Krupy oraz twórców muralu. 

Wzruszającym akcentem, zwłaszcza w roku jubileuszowym 
miasta, kiedy to motywem przewodnim są RELACJE, było 
wspomnienie o reakcjach mieszkańców bloku. Przychodzili do 
artystów malujących mural, częstowali herbatą, słodkościami. 
Tak budujemy relacje, tak okazujemy sobie wsparcie i sympa-
tię. Dziękujemy! A każdy obecny na wydarzeniu mieszkaniec, 
zwłaszcza najmłodszy otrzymał okolicznościowego pierniczka. 
(red.)                                                                        fot. z arch. UM MM

Niespodzianka dla mińszczan w 100-lecie Pułku Lotniczego
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W roku naszego jubileuszu 600-lecia 
mieliśmy zaszczyt być częścią przed-
sięwzięcia „Powiat Miński Stolicą Kul-
tury Mazowsza”. 

Do wspólnych działań zaprosił nas 
samorząd powiatu mińskiego. Razem  
z pozostałymi dwunastoma samorzą-
dami realizowaliśmy nietuzinkowe dzia-
łania i cieszymy się, że zaproponowane 
przez nas wydarzenia oraz aktywności 

Światełka 
na miejskiej choince 
już lśnią!
6 grudnia burmistrz  Marcin Jakubow-
ski razem  z najmłodszymi mieszkań-
cami naszego miasta oficjalnie zapalili 
światełka na miejskiej choince. Świa-
tełka rozbłysły także na drzewie na Sta-
rym Rynku ubranym w setki lampek. 

Były słodkie upominki i pisanie kartek  
z życzeniami do św. Mikołaja. Dzięku-
jemy za tak liczną obecność. Cieszymy 
się, że pamiętacie nasze spotkanie z Mi-
kołajem z Rovaniemi z Finlandii. Nieste-
ty w tym roku  nie mógł do nas przybyć 
osobiście. Trzymajmy kciuki, aby pan-
demia nie przeszkodziła nam w kolej-
nym spotkaniu z gościem w 2022. (red.)

fot. z arch. UM MM

spotkały się z życzliwością i zaintere-
sowaniem. Jesteśmy dumni z naszego 
projektu "Mińsk na kółkach".

2 grudnia w Miejskiej Szkole Ar-
tystycznej odbyła się gala podsumo-
wująca to wyjątkowe przedsięwzięcie. 
Gospodarze spotkania: starosta miński 
Antoni J. Tarczyński, wicestarosta Wi-
told Kikolski oraz przewodniczący rady 
powiatu Mirosław Krusiewicz podzię-
kowali wszystkim za współpracę, wrę-

czając okolicznościowe upominki. Do 
tych miłych słów dołączyły się ze swoimi 
gratulacjami członkinie zarządu woje-
wództwa mazowieckiego, wicemar-
szałkinie Elżbieta Lanc oraz Janina Ewa 
Orzełowska. My też bardzo serdecznie 
dziękujemy. To była wspaniała przygo-
da! Wszystkim współtwórcom projektu 
gratulujemy sukcesu! (red.)

fot. z arch. Starostwa Powiatu Mińskiego

Podsumowanie projektu 
Powiat Miński Stolicą Kultury Mazowsza 
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Nasze miasto 
w MeloRadio
W poniedziałek, 8 listopada, burmistrz 
Marcin Jakubowski udzielił wywiadu dla 
MeloRadio. Wśród pytań znalazły się 
m.in. te o elektromobilność czy komu-
nikację miejską. Nagranie wyemitowano 
16 listopada. Całości audycji można wy-
słuchać jako podcastu na:
https://player.meloradio.pl/Podcasty/. 
Częstotliwość MeloRadio: 94 FM. 
(red.) fot. z arch. UM MM

Mińsk Mazowiecki znalazł się na 62. 
miejscu w Rankingu Samorządów 
"Rzeczpospolitej".

Ranking ten jest uznawany za jeden  
z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych 
w Polsce. Od 17 lat redakcja "Rzecz-
pospolitej" ocenia dokonania lokalnych 
władz w Polsce, pozwala wyłonić i poka-
zać te samorządy, które najlepiej dbają  
o swój zrównoważony rozwój. (red.)
https://rankingi.rp.pl/rankingsamorza-
dow/2021

Mińsk na 62. miejscu 
w Rankingu Samorządów

AKTUALNOŚCI

15 grudnia w Miejskim Domu Kultu-
ry w Mińsku Mazowieckim odbyła się 
konferencja prasowa, podczas której 
burmistrz Marcin Jakubowski, wójt An-
toni J. Piechoski oraz prezes Arkadiusz 
Urban poinformowali o powołaniu 
spółki SIM, która na dawnym poligonie 
wybuduje mieszkania pod wynajem. 

Spółkę SIM powołały: Miasto Mińsk 
Mazowiecki, Gmina Mińsk Mazowiecki 
oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Za-
daniem spółki jest budowa przyjaznego, 

Powołano pierwszą na Mazowszu 
Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową

bezpiecznego i ekologicznego osiedla, 
którego budynki wyposażone zostaną  
w odnawialne źródła energii. W pierw-
szym etapie mają powstać 544 lokale 
mieszkalne. Będą to mieszkania dla 
osób, które nie posiadają zdolności kre-
dytowej, aby uzyskać kredyt hipoteczny, 
ale będzie je stać na płacenie czynszu. 

Wyłącznymi udziałowcami SIM są jed-
nostki samorządu terytorialnego (miasto 
i gmina) oraz Skarb Państwa (Krajowy 
Zasób Nieruchomości). Przyszłe in-

westycje mają powstać przy wsparciu 
środkami publicznymi pochodzącymi  
w szczególności z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Mieszkalnictwa (do 10% 
kosztów inwestycji), kredytu Społeczne-
go Budownictwa Czynszowego i Fun-
duszu Dopłat. Na dzień powołania SIM 
Miasto Mińsk Mazowiecki oraz Gmina 
Mińsk Mazowiecki obejmują udzia-
ły wkładem pieniężnym pochodzącym  
ze wsparcia ze środków RFRM, każda  
w wysokości 3 mln zł.

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

Na wspólnej 
ścieżce
Wspólna inwestycja Miasta i Gminy 
Mińsk Mazowiecki - ścieżka pieszo-
-rowerowa od ul. Klonowej do Marianki 
otwarta! Nowa nawierzchnia i oświetle-
nie. 15 listopada oficjalnie na wspólną 
ścieżkę weszli: Marcin Jakubowski, Da-
riusz Kulma, Tomasz Płochocki, Antoni 
Janusz Piechoski, Jolanta Damasiewicz, 
Sławomir Komuda, Andrzej Jaworski  
i Kamil Zawadka. (red.)
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Sukcesy Studia Tańca La Flaca
Od 6 do 7 listopada 2021 roku Studio 
Tańca La Flaca stanęło 11 razy na po-
dium Mistrzostw Polski World Artistic 
Dance Federation ( WADF) reprezen-
tując miasto Mińsk Mazowiecki. Kon-
kurencje rozegrane zostały w Białych 
Błotach obok Bydgoszczy. Mimo pan-
demii przyjechali tancerze z całej Pol-
ski, a poziom rozgrywek tanecznych 
był na wysokim poziomie.

Tancerze stawali na podium w następujących 
kategoriach:

• LA FLACA - formacja contemporary pow. 
16 lat,

• LA FLACA - mini formacja contemporary 
pow. 16 lat,

• Kacper Sarna i Anna Kurowska - duet 
contemporary 16 +,

• Kacper Sarna i Inez Smuga - duet jazz  
pow. 16 lat,

• Wiktoria Trochimiak - solo jazz Youth 1,
• La Flaca - formacja showcase jazz 

pow.16 lat,
• La Flaca Junior - formacja jazz 12 - 15 

lat,
• La Flaca - mini formacja jazz pow. 16 lat,
• LA FLACA JUNIOR - formacja contempo-

rary 12 - 15 lat,
• Anna Kurowska - solo contemporary 

pow. 16 lat,
• Kajetan Konowrocki - solo jazz pow.  

16 lat.

Studio Tańca La Flaca stanęło 5 razy 
na podium Mistrzostw Polski WADF  
w Contemporary Ballet.

Choreografie przygotowali: Jakub Cho-
cholski, Aleksandra Borkowska, Eliza 
Kindziuk oraz Anna Kurowska i Kacper 
Sarna. 

Prezentacje wyćwiczyli: Aleksandra 
Borkowska i Jakub Chocholski we 
współpracy z Markiem Zajączkowskim.

 
Studio Tańca La Flaca

fot. z arch.  studia

Mińska szkoła w konkursie You Can Dance
Mińska szkoła wzięła udział w konkursie You Can Dance - Nowa Generacja. Podium co prawda nie ma, ale mińszczan  
i tak rozpiera duma. Uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 Agata Łyczkowska (8c), Oliwia Wasiak (8e), Maja Ładnowska (8e), 
Ewelina Frelak (8e) i Emilia Zając (8c) gościły w Urzędzie Miasta, gdzie Burmistrz Marcin Jakubowski wręczył młodym tan-
cerkom wspaniałe upominki - bluzy programu You Can Dance oraz miejskie gadżety .

Dziewczyny, dziękujemy! Dołożyłyście niesamowitej energii i dobrych wibracji do promocji Mińska Mazowieckiego. 
Panie Dyrektorze, gratulujemy talentu uczennic i wspaniałej opiekunki projektu - Oli Kłudeckiej. (red.)

fot. z arch.  UM MM
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Daniel Gałązka z Zespołem & Unplug-
ged Orchestra oraz uczniowie z Ze-
społu Szkół Specjalnych w Ignacowie 
przygotowali niezwykłą niespodziankę 
na 600-lecie Mińska Mazowieckiego, 
której ukoronowaniem był koncert 28 
października w Miejskiej Szkole Arty-
stycznej.

Stowarzyszenie Dzieciom Radość ko-
ordynowało działania artystyczne wo-
kół przedsięwzięcia. Projekt obejmował  
warsztaty muzyczne dla dzieci, koncerty, 
konkurs i wystawę prac plastycznych. 
Michał Śmigielski i Julia Dobrowolska 
stworzyli aranżacje utworów dla muzy-
ków orkiestry smyczkowej Unplugged 
Orchestra.

Niezwykle wzruszającym momentem 
koncertu był wspólny występ muzyków 
i uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych. 
Na twarzach młodych artystów widzieli-
śmy ogromną radość i satysfakcję. Jak 
mówi znane powiedzenie, kiedy cieszy 
się dziecko, cieszy się cały świat. RA-
DOŚĆ to misja stowarzyszenia, która 
urzeczywistniła się podczas wczorajsze-
go koncertu. Wszyscy jesteśmy zado-
woleni i wdzięczni za to muzyczne spo-
tkanie, emocje i atmosferę wspólnoty. 
Bardzo się cieszymy, że możemy wspie-
rać tak wartościowe wydarzenia.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do sukcesu projektu, a publiczności 
za obecność i życzliwe przyjęcie. (red.)

fot. z arch. UM, Stowarzyszenia "Dzieciom Radość" 

Dzieciom Radość i DGZZ z Unplagged Orchestra
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Państwo Henryka i Ryszard Piwko-
wie na ślubnym kobiercu stanęli 70 lat 
temu. 4 listopada 2021 roku  w Sali Ślu-
bów w Miejskim Domu Kultury w Miń-
sku Mazowieckim dostojna para świę-
towała 70–lecie pożycia małżeńskiego, 
czyli kamienne gody.

Podczas uroczystości małżonkowie 
podzielili się wspomnieniami sprzed lat. 
Burmistrz Marcin Jakubowski pogra-
tulował Jubilatom długiego, zgodnego 
i szczęśliwego pożycia małżeńskiego 
oraz wręczył parze pamiątkowy dyplom 
i upominki. Życzył dalszych pogod-
nych lat życia w jak najlepszym zdrowiu  
i w otoczeniu najbliższej rodziny oraz 
przyjaciół. (red.)

fot. z arch.  UM MM

„Prawdziwą miłość  
poznaje się nie po jej sile,

                     lecz po czasie jej trwania”   
Paulet

                  
„Złote Gody” to wyjątkowa uroczystość 
nie tylko dla jubilatów, ale także dla ich 
najbliższych. 50 lat nieprzerwanego 
harmonijnego pożycia małżeńskiego 
jest dobrym przykładem dla młodych 
par, które obecnie decydują się na za-
warcie związku małżeńskiego. Jaka 
jest recepta na długoletni związek? Na 
to pytanie jubilaci odpowiedzieli jedno-
głośnie -  konieczny jest szacunek do 
drugiej osoby, szczypta romantyzmu  
i wspólny dialog. Wszystkie te starania  
są po to, żeby po latach zyskać wza-
jemne zrozumienie i uznanie.

7 grudnia w Sali Ślubów w Pałacu Der-
nałowiczów 17 par małżeńskich zostało 
odznaczonych „Medalem za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie” za wspólnie 
spędzone 50 lat. Ten wyjątkowy do-
wód uznania dla trwałości małżeństwa 
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej wręczył dostojnym jubilatom 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski.

Odznaczenia otrzymali:
Hanna i Andrzej Abelscy                                                
Maria i Włodzimierz  Andrzejewscy                        
Aniela i Adam Centkowscy                                         
Zdzisława i Adam Chrzanowscy                           
Krystyna i Zdzisław Frączkowie                                                 
Elżbieta i Heronim Grajdowie                                       
Elżbieta i Zygmunt Heda                                       

Pół wieku razem

Pół wieku razem

Jubileusz 70-lecia pożycia małżeńskiego

Irena i Jan Koncowie                                                                   
Jadwiga i Zbigniew 
Kowalczykowie                                              
Maria i Henryk Malinowscy                            
Krystyna i Aleksander Mazurkowie                           
Danuta i Waldemar Mireccy                          
Cecylia i Remigiusz Muszelikowie      
Helena i Zbigniew Parolowie                                     
Barbara i Stanisław  Prażmowscy                                           
Wiesława Sokołowska-Rucińska 
i Jacek Ruciński      
Apolonia i Henryk Sabakowie                                            
Teresa i Ryszard Stobieccy                            
Jadwiga i Mieczysław Suchoccy                                            
Krystyna i Tomasz Wichowie                                          
Grażyna i Tadeusz Wiśniewscy                                
Helena i Józef Żebrowscy                                                       

Z uwagi na obostrzenia epidemiczne nie 
odbył się tradycyjny bal dla jubilatów, 
ale każda para otrzymała od burmistrza 
kosz pełen słodkości oraz okoliczno-
ściowy list gratulacyjny. (red.)

fot. z arch.  UM MM
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List intencyjny dla rozwoju piłki nożnej
16 listopada podpisano List Intencyjny mówiący o współpracy na rzecz rozwoju na terenie miasta Mińsk Mazowiecki syste-
mu szkolenia sportowego z zakresu piłki nożnej.

Stronami Listu, a niebawem stosownej umowy, są: Miasto Mińsk Mazowiecki, MOSiR Sp. z o.o., MKS "Mazovia" Mińsk 
Mazowiecki, UKS "Dąbrówka" Mińsk Mazowiecki, UKS "Piątka" Mińsk Mazowiecki, UKS "Szóstka" Mińsk Mazowiecki, Sto-
warzyszenie "Dwie Jedynki". (red.)                                                                                                                                                         fot. z arch.  UM MM

Pożegnanie 
komendanta 
CSŻW
16 listopada zastępczyni burmistrza 
Eliza Bujalska oraz komendant Straży 
Miejskiej Anna Kwiatkowska uczestni-
czyły w uroczystym przekazaniu obo-
wiązków Komendanta Centrum Szko-
lenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku 
Mazowieckim.

Z dniem 15 listopada br. płk dr Sła-
womir Niemirka został wyznaczony na 
wyższe stanowisko służbowe - Szefa 
Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii 
Wojskowej w Warszawie, tym samym 
kończąc służbę na stanowisku komen-
danta CSŻW w naszym mieście.

Zastępczyni burmistrza Eliza Bujal-
ska, wręczając okolicznościowy list od 
burmistrza Marcina Jakubowskiego oraz 
prezent,  podziękowała komendantowi 
za 4 lata owocnej współpracy z samo-
rządem miasta i życzyła wielu sukcesów 
na nowym odcinku służby. (red.)

fot. CSŻW w Mińsku Maz.
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Ósmoklasiści z papieskiej trójki skorzystali 
z programu „Poznaj Polskę” i wyjechali do 
stolicy, by wędrować po niej śladami bo-
haterów opisanych przez Aleksandra Ka-
mińskiego. Zobaczyli szkołę, w której uczyli 
się Alek, Rudy i Zośka. Odwiedzili siedzibę 
Gestapo i więzienie, gdzie przetrzymywano 
Rudego i miejsce, w którym został odbity  
w czasie akcji pod Arsenałem. Zapalili też 
znicze na grobach Jana Bytnara, Tadeusza 
Zawadzkiego i Aleksego Dawidowskiego. 

18 i 19 listopada uczniowie klas: 8a, 8b 
oraz 8d i 8e pod opieką wychowawców – 
p. Aldony Szewczyk, p. Tomasza Ruty, p. 
Agnieszki Rycharskiej i p. Renaty Jasińskiej 
oraz polonistki, p. A Matuszewskiej w niety-
powy sposób rozpoczęli swoją pierwszą przy-
godę z lekturą A. Kamińskiego pt. „Kamienie 

na szaniec". Wycieczka do stolicy w ramach 
projektu „Poznaj Polskę” miała konkretny cel: 
przybliżyć uczestnikom najważniejsze wyda-
rzenia życia Zośki, Rudego i Alka z książki 
Aleksandra Kamieńskiego, ich ideały i dra-
maty, jak również obraz życia w okupowanej 
Warszawie. Choć pogoda nie dopisała, to al-
ternatywa objeżdżania zakątków miasta z pa-
nem przewodnikiem okazała się fascynującą 
przygodą.

Grupa odwiedziła konkretne miejsca 
związane z wydarzeniami przedstawionymi  

w lekturze. Pierwszym punktem programu 
była Aleja Szucha i Mauzoleum Walki i Mę-
czeństwa, upamiętniające prowadzone w nie-
ludzki sposób przesłuchania więźniów. Mu-
zeum mieści się w dawnej siedzibie Gestapo 
przy Alei Jana Christiana Szucha 25. Zoba-
czyliśmy tam cele zbiorowe, zwane potocznie 
"tramwajami", korytarze, izolatki oraz pokój 
dyżurnego gestapowca. Z autokaru ucznio-
wie mogli zobaczyć Liceum im. Stefana Bato-
rego - szkołę, do której chodzili bohaterowie 
- żywe miejsce zawiązywania się przyjaźni; 
pomnik Mikołaja Kopernika, ze zwróceniem 
uwagi na śruby, które Alek odkręcił "pod no-
sem" Komendy Głównej, celem odsłonięcia 
polskiego napisu ukrytego pod hitlerowską 
płytą oraz pl. Piłsudskiego. 

Kolejnym miejscem zwiedzania było Mu-
zeum Więzienia na Pawiaku, gdzie przetrzy-

mywany był Rudy. Więzienie zostało spalone, 
zaś Muzeum zostało wybudowane na ocala-
łych piwnicach Pawiaka. Uczniowie zobaczyli 
pierwsze wydanie „Kamieni na szaniec”, jak 
również przejmujące listy, różańce, rysunki 
oraz różne pamiątki, które przetrwały w poża-
rze, a zostały pozostawione przez więźniów, 
w większości osoby zamordowane w czasie 
II wojny światowej. Największe wrażenie wy-
warły narzędzia tortur, jakimi posługiwali się 
naziści oraz informacje na temat bestialstwa, 
jakiego doświadczyli przetrzymywani w tych 

murach Polacy. Odsłuchane w tym miejscu 
nagrania grypsów (ukrytych wiadomości 
przemycanych przez więźniów) najbardziej 
zapadły w pamięć zwiedzającym. Odczyty 
wyznań skazanych wprawiły uczestników wy-
cieczki w osłupienie. Reakcja grupy – głęboka 
cisza i spuszczone głowy - była najwymow-
niejszym dowodem autentycznego przeżycia 
dramatów doświadczanych przez Polaków  
w czasie okupacji. 

Atmosferę smutku wzmocniła jeszcze wizy-
ta na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 
Ósmoklasiści oddali hołd spoczywającemu 
tam A. Kamińskiemu – autorowi książki oraz 
jej głównym bohaterom – Janowi Bytnarowi 
(Rudy), Tadeuszowi Zawadzkiemu (Zośka) 
oraz Aleksemu Dawidowskiemu (Alek), zapala-
jąc symboliczny znicz. 

Na koniec uczniowie udali się pod gmach 
Arsenału, gdzie 26 marca 1943r. miała miej-
sce najsłynniejsza akcja Szarych Szeregów 
- odbicie Jana Bytnara wraz z 25 więźniami. 
Przed budynkiem znajduje się dziś kamień 
- pomnik upamiętniający to dramatyczne wy-
darzenie. Zwieńczeniem całej trasy był Pomnik 
„Małego Powstańca”, przedstawiający blisko 
1,5-metrową postać kilkuletniego chłopca  
w za dużym hełmie, zbyt obszernej panterce, 
za dużych butach i z przewieszonym przez ra-
mię karabinem, upamiętniający najmłodszych 
uczestników powstania warszawskiego.

Nasza wycieczka była pełna przemyśleń 
i refleksji na temat wojennej historii Polski.  
I pomimo, że większość uczniów nie lubi ta-
kich wycieczek, to ta i towarzyszące jej emocje 
na pewno na długo pozostanie w pamięci na-
szych ósmoklasistów… 

Dodatkowo niezapomniana i wyjątko-
wa lekcja W-Fu czekała na naszych uczniów  
w kompleksie sportowym Hangar 646 na 
warszawskim Gocławiu, gdzie nasi uczniowie 
mogli sprawdzić swoją sprawność fizyczną, 
wytrzymałość i koordynację ruchową. Był też 
posiłek w Pizza Hut dla odzyskania sił i równo-
wagi przeżyć.

Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II 
udało się na realizację tej wycieczki pozyskać 
prawie 5 tys. zł z funduszu projektu „Poznaj 
Polskę”.

Renata Jasińska, fot. z arch. SP nr 3

     
     
     
 

25 listopada w MSA , zamiast wykładu 
upamiętniającego setną rocznicę  uro-
dzin K. K. Baczyńskiego,  słuchacze UTW 
przygotowali widowisko multimedialne, 
które przypomniało życie i twórczość 
najwybitniejszego poety czasów II wojny 
światowej.                                                                                                                     

W projekcje, którego scenariusz napi-
sały Ewa Gańko i Alicja Rycielska, udział 
wzięli: koleżanki i koledzy z grupy wokal-
nej  „Śpiewamy razem”, zespół muzyczny   
w  składzie: Adam Baranowski, Jan Jurek, 
Jan Paprocki,  pod batutą Jerzego Zawad-
ki. Partie solowe śpiewali: Agnieszka Za-
wadka, Sabina Nejman, Ewa Gańko, Józef 
Szymalak, Jerzy Zawadka, Jan Paprocki. 
Fragmenty wierszy Baczyńskiego czytali: 
Alicja Rycielska, Teresa Marciniak, Jerzy 

Szlakiem „Kamieni na szaniec” 

Maciejewski, Adam Matwiej, Józef Szy-
malak, Adam Baranowski, Jerzy Zawadka.                                                                                                            
Słowo wiążące o życiu i twórczości K. K. 
Baczyńskiego prezentowały Teresa Marci-
niak i Alicja Rycielska.  O  efekty wizualne  
zadbał kolega Sławek Ziemicki.  

Za całość projektu odpowiedzialna 
była koleżanka Ewa Gańko, która wy-
wiązała się z tego zadania, znakomicie,  
o czym świadczył gorący aplauz widowni.

 ,,Ależ to było wydarzenie !  […]  Emocji 
nie dało się ukryć, łzy pojawiły się w oczach 
i wszystkim towarzyszyła zaduma!’’ – tak 
skomentowała nasz spektakl Pani Eliza 
Bujalska – wiceburmistrz naszego miasta.

Opracowały: Teresa Marciniak i Alicja Rycielska
fot. z arch. MUTW

„Niebo złote ci otworzę...”
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Tegoroczne obchody Święta Niepodległości 
w papieskiej trójce miały szczególnie uro-
czysty i różnorodny charakter. Wszystkie 
działania łączyła jednak wspólna cecha – 
były radosnym świętowaniem wolności.

Szkolne obchody Święta Niepodległości 
w szkole kierowanej przez dyrektora Grzego-
rza Wyszogrodzkiego trwały w tym roku przez 
trzy dni. Nauczyciele wymyślili dla uczniów 
wiele atrakcyjnych form świętowania.

Muzyczne przerwy
Od poniedziałku 8 listopada do środy  

10 listopada – codziennie na długich prze-
rwach na szkolnym korytarzu spotykali się 
uczniowie starszych klas, by wspólnie śpie-
wać pieśni legionowe. Ściany drżały, kiedy  
z młodych gardeł rozlegały się dźwięki i słowa 
takich utworów jak: „ Ułani, ułani…”, „Warsza-
wianka”, „Z młodej piersi się wyrwało”, „Pierw-
sza Kadrowa” czy „Maszerują strzelcy”. Na gi-
tarze grała nauczycielka historii – p. Agnieszka 
Nowak, która przygotowała dla uczniów także 
śpiewniki. Chętnych do muzycznego święto-
wania nie brakowało.

Kolorowa, czyli biało-czerwona
Uczniowie klas ósmych wzięli udział  

w niezwykłym eksperymencie teatralnym. Zo-
stali poddani teatralnym działaniom w ramach 
przygotowanego przez Fundację Banina mo-
nodramu „Kolorowa, czyli biało-czerwona”. 
Na podstawie swoich przeżyć podczas 
warsztatów rozmawiali o granicach między 
patriotyzmem a nacjonalizmem i o technikach 
manipulacji. To było bardzo kształcące, choć 
trudne doświadczenie.

Na sportowo
Młodsi uczniowie świętowali 9 listopada 

na sportowo. Już po raz czwarty nauczycie-
le edukacji wczesnoszkolnej zorganizowa-
li dla nich „Bieg radości z niepodległości”.  
W miejskim parku rozgrzewkę dla maluchów  
poprowadziła pani wiceburmistrz Eliza  
Bujalska, a potem ubrani w biało-czerwone 
stroje i rekwizyty biegali po parkowych alej-
kach i rozwiązywali zagadki dotyczące historii 
Polski. 

„Z Orłem w tle”
Finałem szkolnych obchodów Święta 

Niepodległości był spektakl przygotowany 
przez p. Izabellę Kożuchowską i p. Katarzynę 
Chłopik z klasami 2a i 2c. Oglądaliśmy barwne  

i ciekawe widowisko teatralne, w którym poja-
wiły się wiersze, scenki teatralne, pantomima, 
taniec czy piosenki. Młodzi artyści za pomo-
cą różnych środków ekspresji pokazywali, jak 
trudno było wywalczyć niepodległość, a słowa 
naszego patrona Jana Pawła II były mottem 
tego święta, bo prawda jest, że „Wolność nie 
jest dana raz na zawsze”.   

Piękną niespodziankę przygotowali dla 
nas uczniowie, rodzice i wychowawczyni klasy 
3c – p. Małgorzata Kożuchowska. Mogliśmy 
obejrzeć, jak trzecioklasiści z pięknych, szla-
checkich strojach zatańczyli poloneza.

11.11
Nasza szkołą włączyła się również w ogól-

nopolski projekt „Szkoła do hymnu!” i 10 listo-
pada o godz. 11.11 odśpiewaliśmy uroczyście 
hymn państwowy. W postawie zasadniczej 
śpiewali młodsi uczniowie zebrani w hali wi-
dowiskowo-sportowej i starsi uczniowie zgro-
madzeni przed budynkiem szkoły.

Zagrajmy
Na zakończenie w środowe popołudnie 

klasa 8c pod kierunkiem nauczycielki historii 

RADOSNA
NIEPODLEGŁOŚĆ

p. Agnieszki Nowak przygotowała dla uczniów 
kl. 4-8 szkolną grę terenową. Trzyosobowe 
drużyny reprezentowały nie tylko wszystkie 
klasy 4-8, ale także nauczycieli oraz dyrekcję. 

Wszyscy na równych prawach biegaliśmy 
po szkole w poszukiwaniu kolejnych punktów  
i wypełnialiśmy przeróżne zadania. Trzeba 
było wykazać się znajomością biografii Józefa 
Piłsudskiego, rozpoznawać obrazy przedsta-
wiające wydarzenia niepodległościowe, ukła-
dać z puzzli mapę Polski, odgadywać wyda-
rzenia historyczne na podstawie rekwizytów,  
a nawet strzelać czy nosić rannego na no-
szach lub bandażować. Było przy tym sporo 
emocji i zabawy. Najlepsi otrzymali dyplomy, 
a wszyscy – batoniki regeneracyjne.

Dużo się działo w papieskiej trójce w li-
stopadzie, ale głęboko wierzymy, że tylko po-
przez działania dotrzemy do młodego poko-
lenia i przekonamy je, że warto być dumnym  
z wolnej, niepodległej Polski.

Izabela Saganowska , fot. z arch. SP nr 3
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5 listopada, w rocznicę urodzin Walta 
Disneya, obchodzimy Międzynarodo-
wy Dzień Postaci z Bajek. Bajki towa-
rzyszą nam od najmłodszych lat. Baj-
kowi bohaterzy bardzo często rozwijają 
dziecięcą fantazję, uczą rozróżniania 
dobra od zła, pomagają najmłodszym 
poznać prawdę o świecie jak również 
oswajają dziecięce lęki. 

5 listopada w ramach akcji Cała Polska 
Czyta Dzieciom Przedszkole Miejskie  
nr 6 zorganizowało warsztaty autorskie 
w oparciu o serię książek „Kicia Ko-
cia”. Spotkanie poprowadziła „Bajanka” 
Monika Skikiewicz, która zabrała dzieci 
do niesamowitego świata Kici Koci i jej 
przyjaciół. Dzieci poznały przygody słyn-
nej Kotki, były eksperymenty chemicz-
ne, zagadki oraz wspólna zabawa przy 
piosenkach. Na zakończenie spotkania 
każdy przedszkolak otrzymał imienny 
dyplom przyjaciela Kici Koci oraz  upo-
minki. To był bardzo wesoły dzień.
     
 Marlena Łukasiak, fot z arch . PM nr 6
            

Kicia Kocia w przedszkolu

Z okazji jubileuszu 600 – lecia  
naszego miasta 30 listopada 2021 r.  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Miko-
łaja Kopernika odbył się Drużynowy 
Konkurs Wiedzy o Mińsku Mazowiec-
kim dla klas I-III, który zorganizowały  
pp. Anna Gizińska i  Karolina Kluczek. 
Jego tematyka  związana była z histo-
rią grodu nad Srebrną,  jego położe-
niem geograficznym, zabytkami, po-
mnikami i komunikacją. 

Trzyosobowe reprezentacje każ-
dej z klas rywalizowały w 5 rundach. 
Uczniowie doskonale poradzili sobie  
z pytaniami testowymi dotyczący-
mi powstania miasta, ze znajomością 
symboli, jak również niemal bezbłędnie 
potrafili spośród wielu  fotografii pomni-
ków wyróżnić te, które można zobaczyć  
w Mińsku.  

Wszyscy wykazali się ogromną wie-
dzą na temat naszej miejscowości. Każ-
da drużyna  mogła zdobyć  maksymal-
nie 29 punktów. Po sprawdzeniu zadań 
okazało się, że pierwsze  miejsce zajęła 
klasa 3d, zdobywając 29 pkt. Na drugim 
miejscu  uplasowały się klasy 2a i 2b (28 
pkt.), a na trzecim znalazła się klasa 1b, 
która uzyskała 27 pkt.  

Zwycięzcy otrzymali nagrody książ-
kowe, odblaski oraz prezenty z logo 

Mińska.  Pozostali uczniowie, biorący 
udział w konkursie, również zostali do-
cenieni. Dostali pamiątkowe breloczki, 
magnesy i długopisy z symbolem mia-
sta. Za przekazanie upominków ser-
decznie dziękujemy Wydziałowi Pro-
mocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
Mińsk Mazowiecki. 

Anna Gizińska, Karolina Kluczek
fot. z arch. SP nr 1

Drużynowy Konkurs Wiedzy o Mińsku Mazowieckim
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Czekoladopodobnie najlepszy czas w ży-
ciu mojej babci, czyli miński sentymentalny 
konkurs fotograficzny

Lubimy projekty, w których nasi uczniowie 
zapraszają do zabawy swoich rodziców oraz 
dziadków. Wspólne przeglądanie domowych 
archiwów, do którego udało się namówić 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 z okazji 
600. rocznicy lokacji Mińska Mazowieckiego, 
przyniosło efekty, które warto mieszkańcom 
miasta pokazać.

Fotografia ma tę przewagę nad literaturą, 
że mówi w wielu językach. Języku dorosłych 
i języku dzieci, językach wzruszenia, pamię-
ci, uśmiechu. To powód do satysfakcji, że 
uczniowie zechcieli poświęcić czas na przej-
rzenie domowych zbiorów fotografii. 

Jesteśmy wdzięczni rodzicom i dziad-
kom za nieocenioną pomoc w wyborze tych 
najwartościowszych,  skrupulatne i cierpliwe 
wyjaśnienia, gdzie zostały wykonane i chęć 
ponownego odwiedzenia miejsc uwiecznio-
nych na filmach sprzed trzydziestu, czter-
dziestu, a nawet pięćdziesięciu lat. Urzekają 
zdjęcia, których ulice były głównymi bohater-
kami i zachwycające są te przedstawiające 
ludzi - najczęściej członków rodzin uczniów 
Szóstki.

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi zesta-
wami fotografii jury postanowiło przyznać ex 
aequo cztery nagrody:

Mińsk sentymentalny - konkurs fotograficzny

• Amelce Dmowskiej z klasy 1c za uroczą 
pocztówkę z mińskiego rynku,

• Helence Kołodziejczyk z klasy 3c za nie-
zbity dowód na trwanie pewnej starej 
kapliczki,

• Gabrysi Araźnej z klasy 5b za sentymen-
talną, rodzinną wycieczkę na kolejowy 
nasyp,

• Oskarowi Malinowskiemu z klasy 8d za 
wspomnienie trasy majowego pochodu  
i umożliwienie spotkania z dawnymi pra-
cownikami FUD-u.

Wszystkim laureatom należą się gratulacje 
za wzruszające efekty poszukiwań i dokład-
ność podczas wykonywania współczesnych 
rekonstrukcji zdjęć.

Krystian Matuszewski, Szkoła Podstawowa nr 6

Wystawa „ROK 1920 NA ZIEMI MIŃ-
SKIEJ” jest efektem końcowym realizacji 
projektu edukacyjnego pod tym samym 
tytułem. Celem projektu jest przywróce-
nie pamięci uczniom poległym w wojnie  
z bolszewikami w sierpniu 1920 r. Koordy-
natorkami projektu były p. Beata Duszczyk  
i p. Zofia Wróblewska. 

Wernisaż wystawy odbył się 14 paź-
dziernika 2021 r. w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Mazowieckim podczas uroczystych 
obchodów 105. rocznicy istnienia szkoły.

Ważnym punktem programu było od-
słonięcie piastowskiego orła na pomniku 
„Uczniom Poległym za wolność Naszej Oj-
czyzny w sierpniu 1920 r.” zlokalizowanym 
przed szkołą. 

Wystawa składa się z ekspozycji przed-
stawionych na 7 stelażach. Integralną czę-
ścią wystawy są publikacje książkowe – 
ponad 80 egzemplarzy. Ta część wystawy 
znalazła swoje miejsce w gablotach i na 
stolikach bibliotece. Materiały ikonograficzne 
na ekspozytorach połączone są z informa-
cjami tekstowymi, pochodzącymi najczęściej  
z oryginalnych materiałów źródłowych lub  
z referatu.

Materiały na ekspozytorach pogrupowa-
ne są w obrębie następujących tematów:

 „Rok 1920 na ziemi mińskiej”, „Mińsk 
Mazowiecki w drodze ku niepodległości”, 
„Początki szkoły…”,  „Pamiętamy …”, „Tam 
polegli … i … spoczęli …” „100 lat później …”

   Dopełnieniem wystawy „ROK 1920 NA 
ZIEMI MIŃSKIEJ” są materiały wyekspono-
wane w gablotach i na stolikach – ponad 80 
książek i broszur. Niezwykłą i bardzo bogatą 
grupę stanowią regionalia, w których opisa-
na jest inwazja bolszewicka na Ziemie Miń-
skie, jej przebieg i odparcie wojsk najeźdźcy  
w dn. 17 sierpnia 1920 r.Wystawę dopełniają 
materiały z Gminy Szumowo, z Paproci i Pę-
chratki, gdzie 4 sierpnia 1920 r. polegli nasi 
bohaterowie i gdzie spoczęli.

Perełkami wystawy są oryginalne „Gazet-
ki Uczniowskie Gimnazjum Męskiego w Miń-
sku Mazowieckim” z 1921 r. Nr 1, Nr 2, Nr 3, 
Nr 4, Nr 5. Nieocenionym źródłem informacji 

są monografie szkoły, w tym m. in. „Nasze 
Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim”, bro-
szura wydana w 1938 r. i opisująca uroczy-
stości z odsłonięcia i poświęcenia pomnika 
przed szkołą 26 czerwca 1938 r.

Piewca Ziemi Mińskiej, Tadeusz Chró-
ścielewski w publikacji „Dwa opowiadania” 
dostarczył wielu bardzo cennych informacji 
wykorzystanych w naszym projekcie.

Wystawa „ROK 1920 NA ZIEMI MIŃ-
SKIEJ” będzie prezentowana przez listopad  
i grudzień 2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej 
w Mińsku Mazowieckim. Uroczyste jej otwar-
cie odbyło się 4 listopada 2021 r. podczas 
warsztatów metodycznych dla nauczycieli 
bibliotekarzy.

Zofia Wróblewska i Beata Duszczyk, 
fot. z arch. biblioteki

WYSTAWA „ROK 1920
 NA ZIEMI MIŃSKIEJ”

WSZYSTKIE NAGRODZONE PRACE MOŻNA OBEJRZEĆ NA STRONIE WWW.MINSK-MAZ.PL
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Zarząd Gospodarki Komunalnej w Miń-
sku Mazowieckim w swoich zadaniach 
ma również utrzymanie zieleni miejskiej 
oraz wzbogacanie w nią przestrzeni pu-
blicznej. Mijający rok był szczególnym, 
gdyż obchodziliśmy 600-lecie nadania 
praw miejskich, dlatego ZGK w swoich 
planach ukwiecania miasta zawarł rów-
nież specjalną okolicznościową kolory-
stykę.

Na miejskich rabatach pojawiło się 
wiosenne ukwiecenie w barwach Miń-
ska Mazowieckiego – odcienie żółci  
i niebieskiego. Kwitły bratki w różnych 
odmianach i pokrojach, pachnące i wiel-
kokwiatowe. Udekorowano kwietnymi 
skrzynkami Most Himilsbacha, obsadzo-
no rabaty przy Urzędzie Miasta, na Pl. 
Stary Rynek, Pl. Kilińskiego i inne tereny 
przestrzeni publicznej. Pracownicy ZGK 
pod czujnym okiem pani Justyny Gryz 
utworzyli też  kwietny kobierzec na Pla-
cu Dworcowym z motywem herbu mia-
sta. Od maja obficie kwitły posadzone 
na jesieni poprzedniego roku nowe ro-
śliny cebulowe, głównie tulipany, żonkile 
i czosnki ozdobne. Na rondach, na Pl. 
Stary Rynek, na nowo powstałych raba-
tach ulicy Okrzei kwitły w barwach mia-
sta ozdobne czosnki i żonkile, a na Placu 
Kilińskiego rabaty wzbogacono mieszan-
ką tulipanów w ognistych barwach. Na 
skwerze Piaseckiego pojawiły się kwia-
ty tulipanów w eleganckich odcieniach 

bieli, amarantu i różu – również na nowo 
powstałej tam rabacie. Żółte barwy nie-
zwykle trwałych odmian tulipanów ozdo-
biły rabaty miejskie na ulicy Konstytucji 
3 Maja, na Skwerze Dawnych Motocykli  
i na Pl. Lotników Polskich. Od pierwszych 
dni obchodów jubileuszu aż do ostatnich 
dni listopada miasto zdobiły kwiaty sezo-
nowe letnie. ZGK zastosował długo i ob-
ficie kwitnące gatunki roślin sezonowych 
w nowej szacie kolorystycznej. Pojawiły 
się kwiaty w różnych odcieniach kolo-
rystyki białoczerwonej. Wprowadzono 
nowe gatunki, które przyciągały uwagę 
mieszkańców bogactwem, zmiennością  
i ciągłością kwitnienia, wytrzymałością 
na zmienne i niekorzystne warunki at-
mosferyczne. Na terenach zieleni miej-
skiej i w pojemnikach w najważniejszych 
miejscach centrum miasta pojawiły się  
w tym roku setki kwitnących begonii, pe-
largonii, mrozów, plektrantusów, okazałe 
gaury, irezyny, wilce i wilczomlecze, jak 
również ostnice i rozplenice „Rubrum’  

i kolorowe kanny. Wielogatunkowe 
kompozycje kwiatowe wiszących ampli  
w centrum miasta oraz donice kaskado-
we stanowiły najbardziej widoczny ele-
ment tegorocznego ukwiecenia i utrzy-
mały najdłużej swoje walory zdobnicze. 
Falujące trawy, zwieszające się nisko 
kwiaty roślin ozdobnych były widocznym 

Mijający rok w działaniach ZGK
akcentem w tegorocznym wyglądzie 
naszego miasta. Nowymi gatunkami se-
zonowych roślin kwitnących i zwieszają-
cych się obsadzono betonowe donice na 
Pl. Dworcowym i Pl. Stary Rynek. Miej-
sca pamięci zaakcentowały donicowe 
kompozycje kwiatowe w kolorystyce bieli 
i czerwieni.

Koniec sezonu ogrodniczego to póź-
nojesienne nasadzenia składające się  
z mrozoodpornych gatunków ozdobnej 
kapusty.

W 2021 r. ZGK przeprowadził wiele 
prac w parku miejskim. W strefie repre-
zentacyjno-formalnej założono dywano-
we rabaty kwiatowe charakteryzujące się 
długim kwitnieniem w okresie letnim i je-
siennym. Prowadzono utrzymanie zieleni 
parkowej oraz prace polegające na dąże-
niu do podtrzymania i rozwoju naturalnej 
flory charakterystycznej dla siedliska oraz 
fauny parkowej. Ograniczono koszenie 
muraw i trawników, podtrzymano rozwój 
podszytu i runa parkowego czy ograni-

czono wygrabianie liści z terenu parku. 
W miarę możliwości prowadzono prace 
pielęgnacyjne na terenie założonych ra-
bat - pielenie, ściółkowanie, przycinanie, 
usuwanie obcych roślinnych gatunków 
inwazyjnych. Drzewostan parkowy rów-
nież poddano pracom pielęgnacyjnym, 
zadbano o porządek i czystość alejek 
parkowych.

Prowadzono cykliczne naprawy ła-
wek parkowych oraz koszy na śmieci, 
polegające na spawaniu i wymianie ele-
mentów siedzisk.

Wielu działań na pierwszy rzut oka 
może nie widać, ale po zebraniu w całość 
wszystkich prac dostrzeżemy, jak ciężką 
pracę wykonuje niewielki zespół pracow-
ników Zarządu Gospodarki Komunalnej. 
Dzięki zmysłowi kompozycji i dobrania 
barw pani Justyna Gryz raczy nas o każ-
dej porze roku ciekawymi propozycjami 
aranżacji przestrzeni miejskiej. 

Drodzy Państwo, dziękujemy!
fot. z arch. ZGK
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Marzenia zawsze zwyciężają rze-
czywistość, gdy im na to pozwolić. 
Ta myśl zaczerpnięta z Kongresu 
Futurologicznego Stanisława Lema 
stanowiła motto tegorocznego, dzie-
siątego już Powiatowego Konkursu 
Pięknego Czytania, który odbył się  
w siedzibie organizatora Bibliotece Pe-
dagogicznej w Mińsku Mazowieckim  
w dniach 15-16 listopada. Współorga-
nizatorem konkursu objętego patrona-
tem Starosty Mińskiego Jana Tarczyń-
skiego były Szkoły Salezjańskie.

Stanisław Lem – patron roku 2021 – 
najwybitniejszy przedstawiciel polskiej 
fantastyki i jeden z najpoczytniejszych 
pisarzy science-fiction na świecie,  
w swoich utworach zawarł rozważania 
nad kondycją współczesnego człowie-
ka, skutkami postępu technicznego  
i cywilizacyjnego. Pisarz dostrzegał wie-
le niezwykle istotnych dla kultury i myśli 
współczesnej zagadnień, przestrzegał 
przed negatywnymi skutkami technicz-
nego rozwoju cywilizacji, a jego prace 
teoretyczne i prognozy futurologiczne 
wywierają znaczący wpływ na określa-
nie miejsca ludzkości we wszechświecie 
i przewidywanie jej losu.

Uczestnicy jubileuszowej edycji kon-
kursu (uczniowie z ponad trzydziestu 
szkół podstawowych z całego powiatu 
mińskiego i z prawie wszystkich szkół 
ponadpodstawowych, w tym jednej po-

Powiatowy Konkursu Pięknego Czytania Prozy Stanisława Lema

licealnej) czytali fragmenty wybranych 
przez siebie utworów Stanisława Lema. 
Ze względu na epidemię konkurs od-
był się on-line. Członkinie jury – Renata 
Bakuła (przewodnicząca), Małgorzata 
Chrobot, Katarzyna Jastrzębska, Anna 
Popławska, Ewa Pszczółkowska i Boże-
na Swatko – wysłuchały i obejrzały 142 
prezentacje. Zdecydowanie najczęściej 
wybierane przez uczestników konkursu 
były fragmenty z „Bajek robotów”, ale 
wśród prezentacji znalazły się również 
takie utwory Lema, jak: Cyberiada, Opo-
wieści o pilocie Pirxie, Obłok Magellana, 
Dzienniki gwiazdowe, Powrót z gwiazd, 
Solaris i inne.

Konkurs przebiegał w czterech kate-
goriach wiekowych. Trzy pierwsze obej-
mowały uczniów szkół podstawowych: 
klasy 1-3, 4-6 i 7-8. Ostatnią, czwartą 
grupę stanowiła młodzież szkół ponad-
podstawowych i policealnych. Poziom 
tegorocznych wystąpień był wysoki, 
dlatego duża grupa uczestników znala-
zła się na liście laureatów.

W kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce ex 
aequo zajęły Małgorzata Sokołowska, kl. III 
(Zespół Szkolny w Cegłowie) i Martyna De-
mianiuk, kl. II (Szkoła Podstawowa w Rudzie). 
Na drugim miejscu, także ex aequo znaleźli 
się Dawid Ostrowski, kl. III (Publiczna Sale-
zjańska Szkoła Podstawowa w Mińsku Mazo-
wieckim) i Oliwia Kemska, kl. III (Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Sulejówku). Trzecią lokatę 
jury przyznało również dwóm osobom: Wero-

nice Dąbkowskiej, kl. III (Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Mińsku Mazowieckim) i Malwinie Grzę-
dzie, kl. III (Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Dobrem). Ponadto wyróżnienia otrzymali: 
Celi-na Jastrzębska, kl. I (Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Mrozach) i Franciszek Kropielnicki, 
kl. III (Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Ma-
zowieckim).

Wśród uczniów klas 4-6 najlepiej wypa-
dli: 1. Karolina Wiak, kl. VI (Szkoła Podsta-
wowa w Mistowie), 2. Wiktoria Szostak, kl. 
VI (Szkoła Podstawowa w Wielgolesie) i ex 
aequo Zuzanna Karpińska, kl. V (Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Grzebowilku) i 3. 
Zofia Bogusz, kl. V (Szkoła Podstawowa  
nr 1 w Mińsku Mazowieckim) oraz Ar-
tur Girndt, kl. IV (Szkoła Podstawowa nr 5  
w Mińsku Mazowieckim). Wyróżnienia w tej 
kategorii przyznano Martynie Rzeskiewicz, kl. 
VI (Zespół Szkół Specjalnych), Gabrieli Dęba-
le, kl. V (Szkoła Podstawowa w Hucie Miń-
skiej), Franciszkowi Bilewiczowi, kl. V (Szkoła 
Podstawowa w Mariance) i Mikołajowi Pta-
sińskiemu, kl. V - Szkoła Podstawowa nr 1  
w Mińsku Mazowieckim).

Spośród siódmo- i ósmoklasistów na 
nagrody zasłużyli: Michalina Gąsior, kl. VIII 
(Zespół Szkolny w Cegłowie) i Maria Gor-
czyca, kl. VIII (Szkoła Podstawowa nr 5  
w Mińsku Mazowieckim) – obie dziewczynki 
zajęły pierwsze miejsce. Drugie przypadło 
Antonie-mu Rosie, kl. VIII (Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Dobrem) i Zuzannie 
Skrzeczkowskiej, kl. VIII (Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Sulejówku), na trzecim uplasowały się 
Jagoda Wieczorek, kl. VIII (Szkoła Podsta-
wowa w Jakubowie) i Gabriela Stawińska, kl. 
VIII (Zespół szkól Specjalnych w Ignacowie). 
Wyróżniono Natalię Uchman, kl. VII (Zespół 
Szkolny w Cegłowie). Emilię Uksę, kl. VII (Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Brzezinach)  
i Karolinę Wielechowską, kl. VIII (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Dobrem).

W kategorii szkół ponadpodstawowych  
i policealnych laury zwycięzców przypadły:

1. miejsce – Nikodemowi Szwedowi, kl. 
IV INFA (technikum w Zespole Szkół nr 1 im. 
Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowiec-
kim);

2. miejsce – Kindze Domańskiej, kl. I PPR 
(liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego w Mińsku Mazowieckim);

3. miejsce – Łukaszowi Michalskiemu, kl. 
II OPW (liceum w Zespole Szkół nr 1 im. Ka-
zimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim).

W tej grupie wiekowej wyróżnienie otrzy-
mała Łucja Piwowarczyk, kl. III (technikum  
w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich  
w Siennicy).

Wszystkim uczestnikom i ich opie-
kunom dziękujemy za solidne przygoto-
wanie do udziału w konkursie, wszyst-
kim też gratulujemy. Mamy nadzieję,  
że w kolejnej edycji, jesienią 2022 r., 
znowu spotkamy się – być może już bez 
potrzeby wykorzystania internetu – by 
posłuchać pięknie czytanych utworów 
literackich.

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim
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W poniedziałek, 8 listopada 2021 r.  
w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się 
konferencja podsumowująca realizację 
przedsięwzięcia "CLIL – bo język obcy 
to komunikacja i kultura" w ramach 
projektu "Ponadnarodowa mobilność 
uczniów" realizowanego w Programie 
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 - 2020 współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrek-
tor Ewa Szczerba, która przywitała go-
ści, wśród których znaleźli się: Zastępca 
Burmistrza - Pani Eliza Bujalska, Kierow-
nik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu - 
Pani Katarzyna Łaziuk, Przewodniczący 
Rady Rodziców - płk Ryszard Gorczyca, 
proboszcz Jerzy Danecki, Pani Dyrektor 
TUS Travel - Agnieszka Dulęba-Kosow-
ska, a następnie przedstawiła najważ-
niejsze cele i rezultaty przedsięwzięcia. 
W konferencji ponadto uczestniczyli: 
Pani Wicedyrektor Anna Ciszkowska, 
Pani Wicedyrektor Iwona Kokoszka, ko-
ordynatorka projektu - Beata Polit, opie-
kunowie: kierownik wyjazdu - Katarzy-

na Milewska, Edyta Gmitrzuk, Mirosław 
Kruszewki, Adam Osica, Adam Zwierz, 
uczestnicy projektu, oraz reprezentacja 
uczniów SP 5. 

Głównymi bohaterami Konferencji 
było 13 uczniów i 21 uczennic z klas VII  
i VIII, którzy po powrocie z mobilności po-
nadnarodowej w Portugalii, która odbyła 

się w dniach 25 września - 2 paździer-
nika 2021 r., chcieli podzielić się swoimi 
nowymi kompetencjami i wrażeniami  
z wyjazdu. Zdobyciu tych kompetencji, 
od początku projektu, przyświecała idea 
aktywnego obywatelstwa europejskie-
go, które zapewni młodym ludziom lep-
szy start życiowy i zawodowy, o czym 
opowiadała koordynatorka, relacjonu-
jąc przebieg wszystkich działań. Waż-
ną częścią konferencji było wręczenie 
certyfikatów potwierdzających odbycie 
30-godzinnego przygotowania i mobilno-
ści. Przejmując prowadzenie konferencji 
uczniowie  przedstawili prezentację mul-
timedialną, ukazującą w bardzo ciekawy 

i humorystyczny sposób każdy kolejny 
dzień mobilności (kompetencje technolo-
giczne), oraz wywiady zarówno z Portu-
galczykami, jak i z uczestnikami wyjazdu, 
a także inscenizację legendy Wars i Sawa 
w języku angielskim (kompetencje wielo-
języczności, oraz współpracy w grupie 
międzynarodowej). 

W czasie konferencji głos zabrała 
Pani Eliza Bujalska, która „zmierzyła”  
i doceniła nowe kompetencje młodzieży  
i życzyła im, aby byli nie tylko obywatela-
mi Europy, ale i świata. Pani Dulęba-Ko-
sowska, nawiązując do slajdu z prezen-
tacji, życzyła uczestnikom projektu, aby 
„SP 5” mogli napisać na wielu innych pla-
żach w czasie kolejnych podróży. Grupa  
podziękowała organizatorom, czyli dy-
rekcji i nauczycielom SP 5, wszystkim 
przybyłym gościom, a przede wszystkim 
władzom Miasta Mińsk Mazowiecki za 
patronat nad całym przedsięwzięciem.

SP nr 5, fot. z arch. szkoły

Aktywni Obywatele Europy w SP nr 5
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Saint-Égrève, położone w Grenoble, ma-
lowniczym rejonie Francji, jest miastem 
partnerskim Mińska Mazowieckiego od 
wielu lat. Współpracę zainicjował były 
burmistrz miasta Zbigniew Grzesiak  
i kontynuowana jest z sukcesem.

W dniach 18-21 listopada na zapro-
szenie mera Laurenta Amadieu delegacja 
naszego miasta uczestniczyła w wizycie 
studyjnej w Saint- Égrève.  Miasto repre-
zentowali: burmistrz Marcin Jakubowski, 
kierownik Wydziału Promocji, Kultury  
i Sportu Katarzyna Łaziuk oraz mińsz-
czanki Beata Antończak (warsztat tera-
pii zajęciowej) i Iwona Tomusiak (Zespół 
Szkół Specjalnych im. J. Porazińskiej). 
Panie miały okazję pokazać swoje prace 
podczas targów rzemiosła artystycznego. 
Zaprezentowaliśmy w ten sposób nasze 
lokalne dziedzictwo kulturowe.  

Gośćmi spotkania byli także przed-
stawiciele samorządu z Telšiai na Litwie. 
Burmistrzowi  Kęstutisowi  Gusarovasowi 
towarzyszyli pracownicy litewskiego biu-
ra turystycznego i muzeum.

Wizyta wpisywała się w cykliczne 
spotkania miast partnerskich, które ostat-
nio z powodu pandemii nie odbywały się 
regularnie. Spotkania miast partnerskich 
odbywają się przede wszystkim w celu 
wymiany doświadczeń  w obszarze sa-
morządności, kultury i spraw społecz-
nych. Są także okazją do podzielenia się 
pięknem krajobrazu danego kraju.

Jednym z najważniejszych punktów 
programu pobytu  był udział w deba-
cie na temat polityki europejskiej Polski, 
Francji i Litwy. Gośćmi spotkania oprócz 
burmistrzów miast partnerskich była eu-
roposłanka Gwendoline Delbos-Corfield 
i przedstawiciel Punktu Europe Direct.  
Spotkanie w bibliotece publicznej zgro-
madziło wielu radnych i mieszkańców 
Saint-Égrève. Rozmawialiśmy o prawo-
rządności i wartościach istotnych dla lo-
kalnych samorządów. Burmistrz Marcin 

Jakubowski odpowiadał na pytania pu-
bliczności. Mówił o korzyściach z człon-
kostwa dla naszego miasta i wyzwaniach, 
z jakimi się mierzymy. Wartością spotka-
nia była różnorodność wyrażanych po-
glądów i zgoda co do potrzeby dialogu  
w celu zrozumienia zjawiska euroscepty-
cyzmu.

Podczas wizyty burmistrz Saint-
Égrève zaprosił gości do zwiedzenia in-
stytucji i zobaczenia  inwestycji, z których 
nasze partnerskie miasto jest szczególnie 
dumne. Odwiedziliśmy między innymi 
nowo wybudowany basen. Ciekawym 
rozwiązaniem jest współfinansowanie 
tej inwestycji przez Saint-Égrève i dwie 
okoliczne miejscowości, dzięki czemu 
na różne podmioty rozkładają się koszty 
utrzymania basenu.

Przyjrzeliśmy się też straży pożarnej. 
Jest ona bardzo dobrze wyposażona. 
Dysponuje różnorodnymi samochodami 
do zadań na lądzie i wodzie. Ponadto, na 
wyposażeniu instytucji jest także ambu-
lans. Praca jednostek pożarniczych jest 
regulowana przez centralę. System kom-
puterowy pozwala na skuteczne i szybkie 
działania.

W kręgu naszych zainteresowań było 
także  funkcjonowanie centrum mło-
dzieżowego. Zależało nam na poznaniu 
specyfiki działalności tej placówki. W na-
szym mieście w czerwcu został otwarty 
Międzyczas i jego charakter cały czas się 
kształtuje. Podpytywaliśmy o dobre prak-
tyki placówki, aby przenieść ja na grunt 
Mińska.

Zachwyceni byliśmy także funkcjo-
nowaniem centrum opieki dziennej dla 
dzieci do trzeciego roku życia. Insty-
tucja otwarta jest także dla osób pro-
wadzących prywatne żłobki. Dwa razy  
w tygodniu nianie-wychowawczynie 
mogą korzystać z infrastruktury centrum. 
Najmłodsi mieszkańcy Saint-Égrève pod-
czas takich spotkań mają okazję uczyć 
się zachować społecznych.

Program obfitował także w wydarzenia 
kulturalne. Mieliśmy okazję uczestniczyć  
w wernisażu Annie Chemin,  której akwa-
rele zostały wyeksponowane w przestrzeni 
urzędu miasta. Wystawy lokalnych arty-
stów  zmieniają się co miesiąc.

W Muzeum Rewolucji Francuskiej zlo-
kalizowanym w zamku w Vizille zapozna-
liśmy się z przyczynami, które doprowa-
dziły do zrywu. Poznaliśmy rozwój kultury 
oświecenia pod koniec XVIII wieku oraz 
postaci przywódców ruchu. W muzeum 
znajdują się także dokumenty, obrazy 
przedstawiające przebieg rewolucji oraz 
pamiątki po jej uczestnikach. Zamek po-
łożony jest w otoczeniu przedgórza Alp. 
Wokół niego rozciąga się malowniczy 
park krajobrazowy z licznymi fontannami 
i stawami.

Jesteśmy wdzięczni, za to, że gospo-
darze zorganizowali przejazd wszystkich 
gości kolejką linową Grenoble-Bastille. 
Kolejka łączy centrum miasta z Bastylią, 
z której roztacza się widok na całe mia-
sto. Trasa wznosi się na wysokość 266 m 
i mierzy 700 m długości.

Burmistrzowie miast mieli czas na wy-
mianę doświadczeń i rozmowy na temat 
zarządzania miastami.  Takie wizyty są 
okazją  do uczenia się od siebie nawza-
jem i podpatrywania ciekawych rozwią-
zań.

Możliwość współpracy w obszarze  
kultury jest dla nas bardzo istotna. Wie-
rzymy, że sprzyja ona zrozumieniu na-
szych tożsamości.

Gospodarzom bardzo dziękujemy za 
zaproszenie i za wspólnie spędzony czas. 
Jesteśmy pełni podziwu dla sposobu za-
rządzania miastem Saint-Égrève, zachwy-
ceni krajobrazem i zabytkami. Dziękujemy 
za bardzo wartościowy program pobytu  
i życzliwość, z jaką był realizowany.

Naszych partnerów zaprosiliśmy na 
obchody zakończenia jubileuszu 600-le-
cia miasta w maju 2022 roku. (red.)

fot. z arch. UM MM

Spotkanie miast partnerskich w Saint-Égrève
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Rok 2021 został ogłoszony Europejskim 
Rokiem Kolei, aby wesprzeć realizację 
celów Europejskiego Zielonego Ładu  
w obszarze transportu. Tegoroczne wy-
darzenia kulturalne  promują kolej jako 
zrównoważony i innowacyjny sposób 
transportu. Jest to również najbez-
pieczniejszy rodzaj transportu lądo-
wego: 0,1 ofiar śmiertelnych na miliard 
pasażerów/km to ofiary wypadków ko-
lejowych, w porównaniu do 0,23 ofiar 
wypadków autobusowych, 2,7 ofiar wy-
padków samochodowych i 38 ofiar wy-
padków motocyklowych (2011-2015). 

Komisarz ds. transportu Adina  Văle-
an, stwierdziła:  Transport kolejowy przynosi 
ogromne korzyści w większości takich obszarów 
jak  zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo, 
a nawet prędkość – gdy jest zaprojektowany 
i funkcjonuje zgodnie z zasadami XXI wieku. 
Kolej ma jednak również głębszy aspekt: łączy 
UE nie tylko w sensie fizycznym. Stworzenie 
spójnej i funkcjonalnej sieci w całej Europie jest 
działaniem w obszarze spójności politycznej. 
Europejski Rok Kolei nie jest wydarzeniem przy-
padkowym. Został zaplanowany we właściwym 
momencie – gdy UE potrzebuje tego rodzaju 
wspólnego przedsięwzięcia.

W całej Europie w ramach czwartego pa-
kietu kolejowego (zbiór 6 dokumentów 
legislacyjnych, mających na celu ujed-
nolicenie i uproszczenie rynku usług ko-
lejowych na obszarze Unii Europejskiej) 
trwa modernizacja kolei, która ma na celu 
uczynić ją jeszcze bardziej popularną al-
ternatywą dla mniej zrównoważonych ro-
dzajów transportu. Promocja tego środ-
ka transportu odbywa się także poprzez 
wydarzenia kulturalne i akcje społeczne 
takie jak DiscoverEU. Jest to inicjatywa 
Unii Europejskiej, dzięki której młodzi lu-
dzie w wieku 18 lat mogą wygrać jeden  

z 60 tysięcy biletów uprawniających do 
bezpłatnych podróży europejskimi kole-
jami w konkursie wiedzy o kulturze i hi-
storii Europy oraz o unijnych inicjatywach 
skierowanych do młodych.

Transport kolejowy jest przyjazny dla śro-
dowiska i energooszczędny. Jako jedyny 
rodzaj transportu od 1990 r. niemal stale 
obniża poziom emisji CO2 i jednocześnie 
odnotowuje  wzrost przewozów. 

Spotkanie 
z seniorami
Punkt EUROPE DIRECT Mińsk Mazo-
wiecki zorganizował spotkanie eduka-
cyjne dla seniorów z mińskiego Klubu 
Osiedlowego Spółdzielni Mieszkanio-
wej “Przełom”.

Jego celem była wymiana doświad-
czeń dotyczących kwestii europejskich 
i priorytetów Unii Europejskiej. Roz-
mawialiśmy między innymi o strategii 
rozwoju, która ma przekształcić Unię 
Europejską w obszar neutralny klima-
tycznie do 2050 r. - Zielonym Ładzie, 
strategii “od pola do stołu”, która ma 
zapewnić zdrową, przystępną cenowo 
i zrównoważoną żywność przy zwięk-
szeniu udziału rolnictwa ekologicznego 
i ochronę różnorodności biologicznej, 
upcyklingu, segregacji odpadów, kon-
sumpcjonizmu.

Rozmowy dotyczące Roku Kolei były 
dobrą okazją do wspomnień uczestni-
ków spotkania o podróżach z ich mło-
dzieńczych lat i podkreślenia, że jest to 
zarówno najbezpieczniejszy jak i  ener-
gooszczędny środek transportu. Jako 
jedyny rodzaj transportu od 1990 r. 
niemal stale obniża poziom emisji CO2 
i jednocześnie odnotowuje  wzrost prze-
wozów.

Rok 2021 - Europejski Rok Kolei

W tym roku przypada kilka ważnych dla 
kolei rocznic: 20. rocznica pierwszego 
pakietu kolejowego, 175. rocznica bu-
dowy pierwszego w historii połączenia 
kolejowego między dwiema stolicami 
europejskimi – Paryżem i Brukselą oraz 
40-lecie TGV i 30 lat istnienia ICE.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
Komisja pracuje obecnie nad strategią na 
rzecz zrównoważonej i inteligentnej mo-
bilności. Transport odpowiada za jedną 
czwartą emisji gazów cieplarnianych w 
UE, jednak jedynie 0,4% emisji gazów 
cieplarnianych w Unii Europejskiej po-
chodzi z sektora transportu kolejowego. 
Do 2050 r. wielkość emisji w sektorze 
transportu ma spaść o 90 procent.

Elżbieta Ślązek
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Jednym z priorytetów UE na rok  2021 jest  
program Zielony Ład. Na czym polega? Jakie 
są wytyczne UE? Czego możemy nauczyć 
się z programu? W poniższym tekście odpo-
wiadamy  na te pytania. 

Europejski Zielony Ład (ang. European 
Green Deal) to strategia rozwoju, która ma 
przekształcić Unię Europejską w obszar 
neutralny klimatycznie do 2050 r. Jest to 
odpowiedź na kryzys klimatyczny i procesy 
degradacji środowiska. W styczniu, Komisja 
Europejska przedstawiła plan inwestycyjny 
na rzecz zrównoważonej Europy, czyli stra-
tegię finansowania Zielonego Ładu, który  
w ramach sprawiedliwej transformacji powi-
nien pomóc złagodzić społeczno-gospodar-
cze skutki transformacji dla pracowników  
i społeczności najbardziej dotkniętych zmia-
nami, np. górników. Na wsparcie Fundu-
szu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
(FST) Polska mogła otrzymać kwotę do 3,5 
mld euro. Zakres tematyczny FST jest sze-
roki i obejmuje wiele obszarów takich jak: 
przedsiębiorczość, energetyka, transport, 
ochrona środowiska, cyfryzacja, badania 
i rozwój, rynek pracy i usługi społeczne. 

Parlament zatwierdził europejskie prawo  
o klimacie 24 czerwca 2021 r., co dało moż-
liwość  realizację założeń głównych Europej-
skiego Zielonego Ładu:

- dostarczanie czystej i bezpiecznej energii

- wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym

- projektowanie budynków o niższym zapo-
trzebowaniu na energię

- przyspieszenie przejścia na zrównoważoną 
i inteligentną mobilność 

- ochrona i odbudowa ekosystemów oraz 
bioróżnorodności

- przystosowanie się do zmiany klimatu

- ochrona zdrowia

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu 
założono powstanie pierwszego w historii 
Europejskiego Prawa Klimatyczne, którego 
efektami ma być przede wszystkim reduk-
cja emisji gazów cieplarnianych do 2050 r.  
w każdym aspekcie, np. przemyśle transpor-

cie i rolnictwie do stopnia neutralnego dla śro-
dowiska. Emisja dwutlenku węgla, której nie 
uda się zminimalizować, ma być neutralizowa-
na w sposób naturalny, np. za pomocą drzew. 
Kluczowa jest także gwarancja nieodwracal-
ności przejścia na neutralność klimatyczną. 
W Polsce, zmniejszenie emisyjności gospo-
darki skupia  się m.in. na kwestiach dotyczą-
cych systemu energetycznego, budownic-
twa, przemysłu, transportu i gospodarstwa 
domowego.

Obok prawa klimatycznego w ramach Zielo-
nego Ładu Komisja Europejska podjęła kroki 
zmierzające do ekologizacji budynków, two-
rzenia miejsc pracy i poprawy jakości życia, 
np. poprzez rozwój cyfryzacji, zwiększenia 
recyklingu materiałów. Do 2030 ma zostać 
odnowionych 35 mln budynków i stworzo-
nych 160 tys. miejsc pracy w sektorze bu-
dowlanym.

Kolejnym priorytetem Unii Europejskiej 
jest strategia na rzecz bioróżnorodności 
2030, która ma na celu zwiększenie obsza-
rów rolnictwa ekologicznego i obszarów 
chronionych, co ma zapewnić bezpieczeń-
stwo żywnościowe na świecie. System  
integracji energetycznej zakłada, że zużycie 
energii z każdego sektora jest połączone  
i zaplanowane, np. budynki byłyby ogrzewa-
ne ciepłem z sąsiedniej fabryki, która byłaby 
zasilana czystym wodorem wytworzonym  
z wykorzystaniem morskiej energii wiatrowej. 
 
Strategia “od pola do stołu” ma zapewnić 
zdrową, przystępną cenowo i zrównowa-
żoną żywność przy zwiększeniu udziału 
rolnictwa ekologicznego i ochronę różno-
rodności biologicznej. Realizacja założeń 
inicjatyw zawartych w strategii na rzecz 
zrównoważonej i inteligentnej mobilności 
może doprowadzić do ograniczenia emi-
sji z sektora transportu o 90% do 2050 r. 
 
Więcej informacji o Europejskim Zielonym 
Ładzie można znaleźć na stronie internetowej 
Komisji Europejskiej: ec.europa.eu, z której 
pochodzą dane zawarte w artykule.

Elżbieta Ślązek

Europejski Zielony Ład  
-  neutralna klimatycznie i zrównoważona Europa

Seniorzy bardzo aktywnie brali udział 
w rozmowie. Europejskie gry i quizy  
z nagrodami, smakołyki z różnych czę-
ści Europy, rodzinna atmosfera sprzyja-
ły przyswajaniu wiedzy i wymianie infor-
macji.

Kryzys klimatyczny i procesy degra-
dacji środowiska nie są obojętne se-
niorom, którzy chętnie dzielili się swo-
imi pomysłami jak dbają o środowisko. 
Podkreślali, że cieszą się, że ich głos 
jest dla nas ważny.
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INWESTYCJE

Na Serbinowie powstaje teren rekreacji

Pierwszy ogród deszczowy! wami liściastymi (lipa w odmianach), 
z żywopłotami liściastymi, kwitnącymi 
krzewami (hortensja) i trawami ozdobny-
mi (miskanty w odmianach i rozplenice); 
pomiędzy trawami ozdobnymi grupy ro-
ślin cebulowych, kwitnących wczesną 
wiosną (hiacynty, narcyzy, tulipany);
- strefa ogrodu deszczowego z roślina-
mi lubiącymi okresowe zalewanie i pod-
mokły teren; drzewa - cypryśnik błotny 
i grujecznik japoński, krzewy - odmiany 
derenia i wierzby, byliny  - między inny-
mi kosaćce, kaczeńce, krwawnica czy 
tatarak.

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

Wybudowaliśmy pierwszy w Mińsku 
Mazowieckim ogród deszczowy! Znaj-
duje się przy ul. Dąbrówki, nieopodal 
skrzyżowania z ul. Mickiewicza. Jesz-
cze skromny wizualnie, co o tej porze 
roku jest standardem, zwłaszcza że to 
obiekt nowy.

Coraz bardziej realne staje się zagro-
żenie deficytem wody. Staramy się 
wprowadzać w przestrzeni miejskiej 
takie rozwiązania, które wyjdą naprze-
ciw zmianom klimatycznym i poprawią 

jakość życia mieszkańców. Jednym  
z takich rozwiązań jest budowa ogro-
dów deszczowych, które są przykładem 
zrównoważonego systemu retencyj-
nego, gromadzącego wodę opadową  
w nieprzepuszczalnym zagłębieniu czę-
ści terenu, sprzyjające rozwojowi roślin-
ności specjalnie dobranej dla terenów 
podmokłych.

Teren zieleńca można podzielić na dwie 
strefy:
- strefa przyuliczna z trawnikami, drze-

Trwa budowa terenu rekreacji publicznej na Serbinowie!  Prace prowadzone są w ramach 
projektu pn. „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, w ramach projektu pn. „Mińsk Mazowiecki – miasto 
inteligentnych dzielnic”.

Umowna wartość inwestycji to 1 003655,46 zł brutto.  
Planowany termin zakończenia budowy to koniec grudnia 2021 r. (red.)

fot. z arch. UM MM



23  MIM / 2021 / LISTOPAD / GRUDZIEŃ

Rozbudowa placu zabaw przy dworcu PKS

INWESTYCJE

Oficjalne otwarcie ul. Huberta

3 grudnia burmistrz Marcin Jakubowski 
oraz wójt gminy Mińsk Mazowiecki Antoni 
J. Piechoski dokonali oficjalnego otwarcia 
nowo wybudowanej ul. Huberta. 

W spotkaniu wzięli również udział: 
przewodniczący rady miasta Dariusz Kul-
ma, przewodniczący komisji Budżetu i In-
westycji w radzie gminy Sławomir Komu-
da, wykonawca Mirosław Krysiuk, prezes 

ZDM Sp. z o.o. Arkadiusz Bogucki, radni 
rady miasta oraz przedstawicielki przedsię-
biorców, którzy prowadzą działalność przy  
ul. Huberta, a którzy wnieśli wkład w inwe-
stycję poprzez sfinansowanie dokumenta-
cji projektowej.

Wybudowano  odcinek drogi o długo-
ści 248 m, który zamyka ciąg komunikacyj-
ny łączący ul. Przemysłową (droga powia-

Rozbudowa istniejącego placu zabaw przy dworcu PKS, to jeden z wniosków wniesionych do Budżetu Obywatelskiego  
w edycji 2021.

Wniosek otrzymał 412 głosów mieszkańców i doczekał się już realizacji. Dziękujemy za cierpliwość i mamy nadzieję, że nowe 
elementy placu przynoszą radość najmłodszym, a trochę starszym satysfakcję ze sprawczości i partycypacji w tym, co dzieje 
się w naszym mieście. (red.)

fot. z arch. UM MM

towa) i drogę gminną ul. Huberta na terenie 
gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki. 

Realizacja zadania umożliwi mieszkań-
com miasta i gminy bezpieczniejszy oraz 
szybszy dojazd do mieszczących się na 
terenie Mińska placówek usługowo-han-
dlowych, instytucji, urzędów, placówek 
oświatowych i opieki zdrowotnej.  

Wykonawcą zadania była  firma R.D.B 
Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław 
Krysiuk. Wykonywanie robót rozpoczęto  
w czerwcu, zakończono w październiku 
2021 r.
W ramach inwestycji  wykonano:
-   jezdnię o szerokości 6,0 m o nawierzchni 
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.

Wartość inwestycji wyniosła: 1 077 
640,95 zł

Nadzór nad robotami drogowymi 
sprawował ZDM Sp. z o.o., a nad ro-
botami związanymi z budową sieci ka-
nalizacji deszczowej Jerzy Nieścioruk.
Dokumentacja projektowa została wyko-
nana  w 2018 r. przez firmę Projektowanie   
i Nadzór Robót Drogowych Jakub Król.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
fot. z arch. UM MM
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Emocje 
tańcem odkrywane

Flamenco to emocje – żal, miłość, 
radość, smutek, tęsknota, ale także 
nienawiść czy zemsta - zaśpiewana, 
wytańczona, wygrana na strunach hisz-
pańskiej gitary, oddana silnym rytmem 
cajonu, kastanietów czy po prostu wy-
klaskana.

Całej palety emocji mogli doświad-
czyć uczestnicy warsztatów flamenco., 
które odbyły się w MDK 16 i 17 paź-
dziernika. Prowadzący - Bogumiła De-
limata i Cristo Osorio odkrywali tajniki 
flamenco, prezentowali podstawowe 
kroki, koordynację ruchu, choreografię  
i improwizację.

Nie mniejsze emocje towarzyszyły 
weekendowym warsztatom z tangiem 
argentyńskim 6 i 7 listopada. Tango, to 
taniec, który nie zna ograniczeń wieku. 
Taniec, który pozwala na rozwój ciała, 
relaks umysłu, na podążanie śladami 
kultury, w której ludzie spotykają się, 

by oddać sobie uważność na parkiecie. 
Zajęcia poprowadzili pasjonaci tanga: 
Sylwia Jarek-Jaworska i Marcin Świstak 
z Energii Tanga. 

Kolorowe szkiełka
23 października spotkaliśmy się  

w pracowni witrażowej pełnej pięknych 
kolorowych szkieł i sprzętu do ich cięcia 
i obróbki. Podczas rodzinnych warszta-
tów uczestnicy poznali tradycję pracy  
z kolorowym szkłem i smak pracy wi-

trażownika, wykonując witraże z jesien-
nymi motywami - okienną zawieszkę  
z kolorowego szkła witrażowego w se-
cesyjnej technice Tiffany`ego. Bezpo-
średni kontakt z autentycznym rzemio-
słem i atrakcyjnym materiałem stały się 
dla młodszych i starszych uczestników 
niepowtarzalną okazją do doświadcze-
nia radości tworzenia.

Meblove
Nie masz to jak radość tworzenia 

właśnie. Nic tak nie cieszy jak np. wła-
snoręcznie wykonana pufa. Te warsz-
taty nieustannie cieszą się ogrom-

ną popularnością. Mowa oczywiście  
o warsztatach tapicerowania pufy, na 
których dzięki wsparciu Meblovych 
Kreacji uczestnicy przygotowali stelaż 
pufy, obliczyli i wybrali tkaniny obiciowe,  
a potem już tylko naciągali, przybijali, by 
na koniec dokręcić nóżki i cieszyć się 
efektem własnej pracy. 

Skrzynecki 
byłby zadowolony

Na 12. edycję Festiwalu Piotra Skrzy-
neckiego przyszło czekać nam dwa 
lata. Ale udało się. Program jak zawsze 
bogaty i różnorodny, artyści i goście 
niezwodni. Od 16 do 20 listopada miło-
śnicy teatru, muzyki i kabaretu nudzić 
się nie mogli. 

Było coś dla młodzieży, czyli warsz-
taty z Loesje. Warsztaty były zabawą 
skojarzeniami słownymi i wspólnym pi-
saniem krótkich tekstów. Taka forma 
zajęć czerpiąca z technik kreatywnego 

pisania i poetyckich form ekspresji po-
budza twórcze myślenie, inspiruje do 
zabawy schematami językowymi i wyra-
żania swoich myśli w postaci krótkich, 
niekonwencjonalnych tekstów. Warsz-
taty skłaniały do refleksji nad wymową 
słów i ich wieloznacznością, uzależnioną 
od kontekstu wypowiedzi.

LISTOPAD 
W MDK
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Na naszej scenie zagościła Beata 
Malczewska aktorka Narodowego Sta-
rego Teatru w Krakowie z „Sekretem 
Panny Kazimiery” – projektem współ-
tworzonym z Ewą Kornecką. Spektakl 
był komediową opowieścią o pewnej 
pannie z prowincji zakochanej w tajem-
niczym poecie przeplataną piosenkami 
z międzywojennych kabaretów.

Trzy wspaniałe artystki – Anita Lip-
nicka, Natalia Kukulska i Matylda Da-
mięcka wystąpiły w roli „kobiet Co-
hena”. Każda z nich w swój własny  
i niepowtarzalny sposób zinterpretowa-
ła niezapomniane przeboje Leonarda 
Cohena, legendarnego kanadyjskiego 
barda i poety. Było to niemal magiczne 

spotkanie z nastrojową i niepowtarzalną 
piosenką artysty, który stworzył swój 
własny, niepodrabialny styl i klimat. Każ-
da z wokalistek utworom Cohena dała 
coś z siebie, co w połączeniu z tekstami 
w przekładzie Macieja Zembatego i nie-
oczywistymi aranżacjami Leszka Biolika 
urzekły publiczność od pierwszych tak-
tów. 

Na „intymne” spotkanie zaprosiła  
Dorota Ficoń, która jak sama przyznała 
w swoim ukochanym Teatrze Witkace-
go została obdarzona niezwykłą poezją 
i muzyką. Każdy wiersz – pieśń to oso-
bisty spektakl (świat). Artystka dzieliła 
się z publicznością swoimi przeżyciami, 
radościami i smutkami.

Nieodzownym elementem Festiwalu 
jest Przegląd Piosenki Poetyckiej, któ-
rym kontynuujemy mecenacką działal-
ność Piotra Skrzyneckiego. Po raz ko-
lejny na przesłuchania zgłosiło się wielu 
utalentowanych muzyków. Komisja 
konkursowa, w skład której weszli Artur 
Andrus, Urszula Makosz i Paweł Pierz-
chała nie przyznała w tym roku nagro-
dy Grand Prix. Uhonorowała natomiast 
dwiema pierwszymi nagrodami Moni-
kę Sinakowską i zespół Kilka Czułości. 
Druga nagroda przypadła Stacji Folk,  
a trzecia Alicji Deickiej. 

Wyjątkowym wydarzeniem był nie-
wątpliwie recital kabaretowy Artura An-
drusa, w którym usłyszeliśmy znane, 
lubiane, wciąż przez publiczność ocze-
kiwane utwory, będące już niekwestio-

nowanymi przebojami piosenki kabare-
towej. Artysta opowiadał o podróżach 
- dalekich i bliskich. O miejscach takich, 
w których autor był i takich, w których 
go nie było, bo niektóre nawet nie ist-
nieją. O uczuciach. Własnych i cudzych. 
Przeżytych, zauważonych, zasłysza-
nych i zmyślonych. Trochę poważnie 
i trochę nie. Piosenki przeplatane były 
wierszami, humorystycznymi komenta-
rzami, anegdotami, zawsze na najwyż-
szym poziomie.

Loesje zapewniło nam także aktywne 
przedpołudnie w plenerze. I to bynajmniej 
nie tylko o aktywność fizyczną chodziło. 

Bowiem zaproponowana gra miejska mia-
ła za zadanie ćwiczyć kreatywne myślenie 
i inspirować do twórczego rozwiązywania 
problemów. Uczestnicy – rodzinne druży-
ny rzeczywiście nie tylko nabiegali się po 
parku, ale również nieco nagłówkowali. 

Wieńczący Festiwal jubileuszowy 
koncert 65-lecia Piwnicy pod Baranami 
zatytułowany - „Bawmy się…czas ucie-
ka” przeniósł publiczność w zaczarowany 
świat poezji, muzyki, żartu, śmiechu i za-
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bawy, a poetykę Piwnicy… nadal określa 
hymn „Przychodzimy, Odchodzimy”, bo-
wiem kabaret ulega ewolucji jak wszyst-
ko, jak życie.

Artyści starają się, aby to szczególne 
miejsce zachowało swój blask, niezależ-
ność i wyjątkowość. W jubileuszowym 
koncercie, trzydziestoosobowego zespo-
łu publiczność usłyszała obok premiero-
wych piosenek, najpiękniejsze piwniczne 
pieśni 65-lecia.

Partnerami Festiwalu byli: Miasto 
Mińsk Mazowiecki, Powiat Miński - Sto-
lica Kultury Mazowsza, Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Samson 
Sound, Wirtualny Mińsk Mazowiecki, 
Tygodnik Siedlecki, Muzeum Polskiej 
Piosenki w Opolu, teatralny.pl, Cart-
Poland. Projekt współfinansowany ze 
środków Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego.

Przyszłość jest dzisiaj 

Rok 2021 został ogłoszony rokiem 
Stanisława Lema. Urodzony 100 lat 

temu autor „Solaris” i „Bajek robotów” 
patronował również zorganizowanym 
w ostatni weekend listopada wydarze-
niom. 

Było to m.in. spotkanie z Krzyszto-
fem Birkiem, które poprowadzili Wojtek 
Cichoń i Krzysztof Garula. Krzysztof 
Birek to twórca, tłumacz i badacz ko-
miksów, profesor na polonistyce i dzien-
nikarstwie Uniwersytetu Rzeszowskie-
go. Panowie rozmawiali o adaptacjach 
Lema w komiksie. A przyczynkiem do 
niej było niezwykłe wydawnictwo. Le-
mowskie bajkowe światy długo czekały 
na odważnych eksploratorów. I znalazły 
je w osobach Joanny Wilczak i Wojtka 
Cichonia, którzy stworzyli komiksową 
nowelę na podstawie opowiadań Lema. 
Przepięknie wydany komiks z plansza-
mi można nabyć w MDK oraz poprzez 
serwis Allegro. W ten sam sposób moż-
na kupić limitowaną edycję T-shirtów  

z komiksowymi aplikacjami, w rozmia-
rach dla dzieci i dorosłych. 

Spotkanie poprzedziło rozstrzy-
gnięcie konkursu dla dzieci i młodzieży  
„W kosmicznej baśni”. Do najmłodszych 
skierowany był również spektakl „Burza 
mózgów” w wykonaniu Teatru Bajader-
ka. Aktorzy zaprosili młodych widzów 

do laboratorium, gdzie przeprowadzono 
wspólnie różne eksperymenty, doświad-
czenia oraz badano wpływ różnych sub-
stancji na nasze zdrowie i życie. Szalone 
Mózgi pomagały rozwiązywać zagadki  
i łamigłówki. 

Nieco starsi widzowie w kameralnym 
kinie mogli wziąć udział w lemowskim 
maratonie filmowym, podczas którego 
obejrzeli filmy „Autor Solaris”, animacje 
„Wycieczka w kosmos” i „Pułapka” oraz 
„Kongres”. 

Do świata sztucznej inteligencji prze-
niosły najmłodszych również warsztaty 
programowania i robotyki Twój robot. 

Zwieńczeniem Weekendu z Lemem 
był koncert zespołu Ścianka, podczas 
którego usłyszeliśmy materiał przygoto-
wany specjalnie do audiobooka książki 
„Niezwyciężony” Stanisława Lema.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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Rok 2021 to również rok jubi-
leuszu 600-lecia miasta. Zorga-
nizowany 10 grudnia koncert nie 

pozostawił wątpliwości, gdzie jest 
Kulturalna Stolica Mazowsza. 

Na scenie w Miejskiej Szkole Arty-
stycznej wystąpił zespół VooVoo wraz 
z gośćmi w osobach Marii Peszek, Ka-
sai, Krzysztofa Zalewskiego oraz Tomka 
Makowieckiego. A wszystko działo się  
w dniu 76 urodzin Marka Grechuty. 

Ponad 50 lat temu ukazała się jedna 
z najważniejszych polskich płyt wszech 
czasów - "Marek Grechuta. Anawa" 
(1970), pojawiły się na niej takie utwo-
ry jak „Nie dokazuj”, „Będziesz moją 
panią” czy „Korowód” - poruszające 
emocje, pobudzające do refleksji, wciąż 
aktualne. Wojciech Waglewski w od-
powiedzi na zaproszenie Narodowego 
Centrum Kultury do przygotowania au-
torskich interpretacji piosenek z kulto-
wego albumu Anawa, stworzył wyjąt-
kowe interpretacje ponadczasowych 
przebojów, które mogliśmy usłyszeć 
podczas tego wyjątkowego koncertu.   

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

30 obrazów… bukiety, portrety zwie-
rząt. Część obrazów z okresu 2011-
2018, kilkanaście nowych, z czasu 
Covid.

„(…) Powstają z myśli, które mnie nur-
tują, chcą zaistnieć i skonfrontować się. 
Kiedy temat trafia na białe podobrazie, 
doznaje przeobrażeń. Od pośpiesznego 
szkicu bez dbałości o kolor i detal, przez 
dobór tonacji i barw, do tworzenia kli-
matu wydobywając szczegóły, kiedy to 
obraz maluje się już sam. Na tym etapie 
daję mu odpocząć, by nabrać dystansu 
do własnego przekazu.”

29 pażdziernika br. miało miejsce otwar-
cie wystawy obrazów Anny Gibały „Ilu-
zoryczne światy”. Obrazy można podzi-
wiać w galerii MDK. (red.)

fot. z arch. MDK

Wystawa Anny Gibały 
„Iluzoryczne światy” 

Anawa 2020 ukoronowała miński jubileusz
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We wrześniu tego roku Muzeum Ziemi 
Mińskiej ogłosiło konkurs plastyczny  
z okazji 600-lecia miasta kierowany do 
uczniów szkół podstawowych z Miń-
ska Mazowieckiego. 

Każda klasa I-II miała 
za zadanie stworzyć dowolną techniką 
plastyczną tytułowego bohatera wiersza 
„Potwór z Mińska” z książki „Mińsk mi 
się śni”, a klasy III-IV "Plakat na boha-
tera książki Mińsk mi się śni". Najlepsze 
prace wybrały: 

autorka Magdalena Bernat-Protaziuk  
i ilustratorka książki Beata Sajewska. 

Zwycięskie klasy w konkursie "Potwór  
z Mińska" to:
Klasa 2b ze SP 1 "Srebnożuj"
Klasa 2d ze SP 2 "Srebrnołuski"
Klasa 2a ze SP 6 "Miz"

Jak wygląda „Potwór z Mińska”? 

Wyniki konkursu plastycznego

Zwycięskie klasy w konkursie "Plakat na 
bohatera książki Mińsk mi się śni" to:
Klasa 4b ze SP 1 "Sosna"
Klasa 4d ze SP 2 "Srebrna"

Wspomniane klasy otrzymały 
w nagrodę spotkanie autorskie 
z Magdaleną Bernat-Protaziuk 
oraz pamiątkowe dyplomy.

Główną nagrodę w postaci 
warsztatów zegarmistrzowskich 
i elektronicznych zegarków  
w konkursie "Potwór z Mińska" 
otrzymała klasa 2b ze SP 1 za 
pracę "Srebnożuj BioMińsk", 
natomiast w konkursie "Plakat 
na bohatera książki Mińsk mi 
się śni": klasa 4b ze SP 1 za 
plakat "Sosna".

Gratulujemy i dziękujemy 
wszystkim dzieciom i nauczy-
cielom prowadzącym za aktyw-
ne i twórcze włączenie się w ob-
chody jubileuszu miasta!

Beata Sajewska, fot. z arch. MZM
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30 listopada Muzeum Ziemi Mińskiej 
zorganizowało happening pt. „Powrót 
Janka” z okazji ponownego postawie-
nia rzeźby Jana Himilsbacha - mińsz-
czanina, kamieniarza, literata, aktora, 
jak sam podawał - urodzonego 31 listo-
pada, co czyni go tym bardziej wyjąt-
kowym. 

W wydarzeniu uczestniczył burmistrz 
Marcin Jakubowski, który razem z dyrek-
torem muzeum Leszkiem Celejem doko-
nał symbolicznego odsłonięcia rzeźby. 
Rapując strofy Janka, wystąpił  Kadezet 
Fly Fly. Mieszkańcy mogli wykonać pa-
miątkowe zdjęcie w ramce stylizowanej 
na ślubne monidło.

Nieobecność rzeźby Jana Himilsba-
cha usytuowanej przy ulicy J. Piłsudskie-
go spowodowana była aktem wandali-
zmu, wobec którego wyraz sprzeciwu 
dali pod nieobecność rzeźby  mieszkań-
cy miasta oraz pracownicy mińskich in-
stytucji kultury, fotografując się na miej-
scu zniszczonej rzeźby (organizatorem 
protestu było muzeum). Autorem rzeźby 
jest Grzegorz Ojrzyński, rzeźbiarz oraz 
gitarzysta i wokalista w zespole Załoga 
Janka Kosa.

W roku jubileuszowym Muzeum Ziemi 
Mińskiej przygotowało kolejną pozycję 
wydawniczą „Mińsk Mazowiecki i oko-
lice w gazetach polskich z lat 1825-
1939”.

Jest to drugie wydanie z serii, która 
od początku wzbudziła ogromnie zain-
teresowanie. Materiały zgromadzone  
w albumie są świadectwem historii  
i życia społeczno-kulturalnego epoki. 
„Niezależne media to klucz do wolności 
bez względu na to, czy mówimy o gaze-
tach sprzed 100 lat, czy o nowoczesnej 
kulturze informacyjnej… Dziennikarze 
opisujący otaczającą ich rzeczywistość 
towarzyszyli mieszkańcom w najważ-
niejszych, najpiękniejszych, ale też 
najtrudniejszych, a nawet tragicznych 
momentach życia. Byli kronikarzami 
swoich czasów, pozostawiając bogatą 
spuściznę, z której dziś możemy czer-
pać wiedzę, o tym, jak wyglądał świat, 
gdy czekaliśmy na upragnioną wolność, 
a potem uczyliśmy się z niej korzystać 
i urządzaliśmy nasze życie od nowa”. 
- Monika Rozalska,  redaktor naczel-
na Tygodnika Mazowieckiego Nowy 
Dzwon.

Książka będzie dostępna wkrótce 
w Muzeum Ziemi Mińskiej. Wszel-
kie informacje zostaną umiesz-
czone na stronie www.mzm-
-minskmaz.pl.

Beata Sajewska
fot. z arch. MZM

Zapowiedź wydawnicza muzeum

Powrót Janka

KULTURA
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Z wielką radością informujemy, że na-
sza biblioteka otrzymała Nagrodę im. 
Kierbedziów 2020 w kategorii „Działal-
ność kulturalna”. Wyróżnienie przyzna-
wane jest przez Bibliotekę Publiczną 
m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną 
Województwa Mazowieckiego za po-
nadprzeciętne osiągnięcia. To sukces 
całego zespołu biblioteki. Doceniono 
naszą bogatą ofertę wydarzeń online  
i w plenerze, a szczególnie studio fil-
mowe „Między półkami”. 

Nagroda im. Kierbedziów została usta-
nowiona przez Bibliotekę Publiczną 
m.st. Warszawy w 2005 r., na cześć fun-
datorów jej zabytkowej siedziby. Lau-
reaci Nagrody to współcześni „Kierbe-
dziowie” - osoby i instytucje (biblioteki) 
szczególnie zaangażowane w działal-
ność na rzecz książki i czytelnictwa oraz 
zasłużone dla rozwoju bibliotekarstwa 
na Mazowszu.

W ostatnim czasie, otrzymaliśmy jesz-
cze jedno wyróżnienie. W 11. edycji 
Rankingu Bibliotek 2021 organizowa-
nym przez dziennik Rzeczpospolita i In-
stytut Książki nasza biblioteka zajęła 2. 
miejsce wśród najlepszych bibliotek na 
Mazowszu oraz 16. w Polsce!

(źródło: dziennik Rzeczpospolita z dn. 6.12.2021 r.) 

Ranking ma na celu nagradzanie najlep-
szych bibliotek publicznych w Polsce, 
które w najskuteczniejszy sposób za-
pewniają bezpłatny dostęp do kultury, 
literatury, wiedzy i nowych mediów. Je-
steśmy dumni i szczęśliwi, że Biblioteka 
w Mińsku Mazowieckim otrzymała tak 
zaszczytne i prestiżowe wyróżnienie. 

         Karolina Wieczorek,  MBP Mińsk Mazowiecki 

Spotkanie z Małgorzatą 
Gutowską – Adamczyk 

28 października gościem biblioteki była 
Małgorzata Gutowska - Adamczyk. Roz-
mawialiśmy o jej najnowszej książce pt. 

Wyróżnienia dla Biblioteki „Osiedle Sielanka. Sąsiedzi”, która jest 
prozą napisaną z humorem, ale także 
nakłaniającą czytelnika do refleksji.

Autorka opowiadała, że inspirację do 
tworzenia swoich bohaterów czerpie  
z własnych obserwacji ludzi i otoczenia, 
ale bywa że stworzone przez nią posta-
cie żyją własnym życiem, jakby poza jej 
kontrolą. Zdradziła także, że wzorem dla 
tytułowego osiedla Sielanka był Anin.
Podczas spotkania poruszony został 
temat walki o swoje prawa i bycia ak-
tywnym w społeczeństwie. Mieszkańcy 
Sielanki walczą o własną lokalną prze-
strzeń. Nie jest to jednak łatwe zada-
nie, bo ja zapewnia pisarka: „porządek  
w świecie wymaga odwagi”.

Po spotkaniu był czas na autografy  
i słodki poczęstunek. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom spotkania  
za ich obecność i wspaniałą atmosferę!

Spotkanie z Anną Ziobro

18 listopada, gościem biblioteki była 
Anna Ziobro - autorka- znakomita pi-
sarka powieści obyczajowych, utrzy-
manych w nurcie literatury zaangażo-
wanej społecznie. W jej książkach, poza 
dobrze zbudowaną fabułą, czytelnicy 
odkryją ważny przekaz, między innymi 
o akceptacji osób z niepełnosprawno-
sciami w naszym społeczeństwie oraz 
problemach osób z rodzin doświadcza-
jących przemocy domowej.

Jesienne 
wieczory autorskie 
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Autorka przyjechała do nas aż z Rzeszo-
wa, w którym na stałe mieszka i pracuje. 
Bardzo się cieszymy, że zgodziła się po-
konać tak znaczną odległość, aby spo-
tkać się z czytelnikami.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, 
że Anna Ziobro swoją przygodę z pisar-
stwem rozpoczęła od poezji i ma w szu-
fladzie ok. 100 wierszy swojego autor-

stwa. Wiemy już, że uwielbia góry, które 
inspirują ją do pisania, że często pisze 
nocami i wiemy, że bardzo polubiła na-
szą bibliotekę. Kto wie? Może jeszcze 
kiedyś nas odwiedzi.

Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy 
pisarskie Anny Ziobro, a czytelnikom 
dziękujemy za ich uczestnictwo w tym 
niecodziennym spotkaniu.

27 listopada 2021 r. odbyły się V Miń-
skie Spotkania Wydawców Publikacji 
Regionalnych „Nad Srebrną”, poświę-
cone Mińskowi Mazowieckiemu i po-

wiatowi mińskiemu. Biblioteka pełniąc 
funkcje powiatowe ma przyjemność pie-
lęgnować, gromadzić i promować naszą 
tożsamość regionalną oraz lokalną dzia-
łalność wydawniczą. Jesteśmy bardzo 
szczęśliwi, że kolejny raz to szczególne 
wydarzenie, skupiło w jednym miejscu 
tak wielu wydawców, pisarzy i regionali-
stów. Wspólnie mogliśmy zapoznać się 
z publikacjami lokalnego rynku wydaw-
niczego i wymieniać spostrzeżenia na 
tematy związane z regionalizmem. 

Ponadto dowiedzieliśmy się więcej  
o naszym powiecie, dzięki znakomitym 
prelekcjom poprowadzonym w pierw-
szej części Targów. Z przyjemnością 
wysłuchaliśmy wystąpienia dra Janusza 
Kuligowskiego, Dyrektora Archiwum 
Prezydenta RP na temat publikacji re-
gionalnych. O wartości druków niszo-
wych opowiedziała nam Małgorzata 
Lucyna Kłoszewska, a Elżbieta Jurkow-
ska, Dyrektorka Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Siennicy przedstawiła historię 
swojej placówki. Po prelekcjach odbył 
się panel dyskusyjny z mińskimi autora-
mi: J. B. Grajdą, Paulą Er. i Arturem Po-
miernym, który poprowadziła Katarzyna 
Pskiet – pracownik MBP w Mińsku Ma-
zowieckim. Rozmawialiśmy o emocjach 
związanych z debiutem, o szeroko po-
jętej promocji książki oraz oczywiście 
o Mińsku Mazowieckim - w kontekście 
literackich inspiracji.   

Wydarzeniu towarzyszyły dwie wysta-
wy: „Z walizki Jana Zycha”, udostępnio-
na przez Muzeum Konstantego Laszczki 
w Dobrem oraz wystawa „Bliscy i Odda-
leni”, poświęcona pamięci społeczności 
żydowskiej naszego miasta. Istotną czę-
ścią tegorocznych Targów był również 
film „Mińskie opowieści”.

V Mińskie Spotkania Wydaw-
ców Publikacji Regionalnych 
„Nad Srebrną”
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Książki dla dorosłych:
• Abramow - Newerly, Jarosław: 

Piórem i pazurem. – Wydanie 1. – 
Warszawa: Państwowy Instytut Wy-
dawniczy, 2021

• Bujak, Adam: Mikołaj święty: żywot, 
dzieło i cuda wielkiego biskupa  
z Mitry. – Wydanie I. – Kraków:  
Biały Kruk, 2021

• Garbal, Łukasz: Wedlowie: czekola-
dowe imperium. – Wołowiec: Czar-
ne, 2021

• Grzegorzewska, Wioletta: Wilcza 
rzeka. - Warszawa: Wydawnictwo 
WAB, 2021

• Hłasko, Marek: Brudne czyny. - 
Warszawa: Iskry, copyright 2021

• Kubisiowska, Katarzyna: Blisko, bli-
żej. – Wydanie I. – Kraków: Wydaw-
nictwo Znak, 2021

• Małecki, Jakub: Święto ognia. – 
Kraków: Wydawnictwo SQN, 2021

• Marcisz, Maciej: Książka o przy-
jaźni. – Warszawa: Wydawnictwo 
WAB, 2021

• Strout, Elisabeth: William. – Warsza-
wa: Wielka Litera, copyright 2021

Książki 
dla dzieci i młodzieży:

• Bjärbo, Lisa: Zagadka złodzieja 
świąt. – Wydanie pierwsze. – Po-
znań: Zakamarki, © 2021

• Erlandsson, Karin: Nocny ekspres. 
– Warszawa: Dwukropek, copyright 
2021

• Kosmowska, Barbara: Pięć cho-
inek, w tym jedna kradziona. – Wy-
danie I. – Łódź: Literatura, 2021

• Goscinny, René: Wieka księga Mi-
kołajka. – Kraków:  Znak Emotikon, 
2021-12

• Kulot, Daniel: Krokodyl i żyrafa cze-
kają na Boże Narodzenie. – Wro-
cław: Esteri, copyright 2021

• Nussbaum, Margaret: Mały pastu-
szek i Boże Narodzenie. – Kielce: 
Jedność,  copyright 2021

• Pasikowska-Klica, Julita: Uli-
ca Siedmiu Mikołajów. – War-
szawa: Dwie Siostry, 2021 
Woldańska-Płocińska, Aleksandra: 
powiem Ci mamo o świętym Miko-
łaju. – Wydanie pierwsze. – Warsza-
wa: Nasza Księgarnia, 2021

     
tekst: Anna Cudna 

MBP Mińsk Mazowiecki

W Spotkaniach wzięło udział 16 wy-
stawców, w tym biblioteki, pisarze, 
artyści i miłośnicy naszego regionu. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Stanisławowskie Towarzystwo Histo-
ryczne, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Stanisławowskiej, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Cegłowie, Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Latowiczu, Diana  
i Przemysław Piątkowscy „Fotopia”, 
Krystyna Gucewicz, Małgorzata Lucy-
na Kłoszewska, Muzeum Ziemi Miń-
skiej, Towarzystwo Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Siedlcach, Joanna Graj-
da – pisarka, Urząd Miasta Mińsk Ma-
zowiecki, Mariusz Kulma – wydawca 
miesięcznika „Astronomia”, Barbara 
Rybicka – prezentująca twórczość 
męża Wojciecha Rybickiego, Wydaw-
nictwo „Świdermajer”. Ponadto na 
jednym ze stoisk swoje zbiory regio-
nalne zaprezentowała nasza mińska 
biblioteka. 

V Mińskie Spotkania Wydawców Pu-
blikacji Regionalnych „Nad Srebrną” 
poprowadziła inicjatorka i pomysło-
dawczyni tego projektu, starszy ku-
stosz Działu Gromadzenia i Opraco-
wania Zbiorów naszej Biblioteki - Anna 
Cudna. Targom patronował Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Ja-
kubowski, Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich oraz Powiat Miński, który 
w tym roku nosi zaszczytny tytuł Stoli-
cy Kultury Mazowsza.  

Katarzyna Pskiet, MBP Mińsk Mazowiecki



33  MIM / 2021 / LISTOPAD / GRUDZIEŃ

URZĄD INFORMUJESPORT

W przedostatni listopadowy weekend 
na mińskiej pływalni odbyła się kolejna 
edycja Nocnego Maratonu Pływackie-
go. Wydarzenie, które rokrocznie budzi 
duże zainteresowanie wśród pływa-
ków, podzielone zostało tym razem na 
dwie tury – dwugodzinny maraton ko-
biet i trzygodzinny maraton mężczyzn.

 W nietypowych wieczornych okolicz-
nościach spotkało się 23 uczestników, 
ale również kilku wytrwałych kibiców, 
którzy przyszli dopingować swoich fawo-
rytów. Maraton polega na przepłynięciu  
w określonym czasie i dowolnym stylem jak 
największej odległości, zatem aby wziąć  
w nim udział i powalczyć o dobre miejsce, 

trzeba wykazać się nie lada wytrzymało-
ścią, determinacją i świetną kondycją. 

Wśród pań zwyciężyła Sylwia Stup-
nicka (6850 m), druga była Edyta Kar-
wowska (6650 m), a trzecie miejsce za-
jęła Maja Smolińska (5900 m). Wszystkie 
panie zostały uhonorowane upominkami,  
a zwycięska trójka nagrodami pieniężnymi. 
Najlepsza zawodniczka opuściła zawo-
dy ze wspaniałym pucharem. Po uroczy-
stej dekoracji nadszedł czas na zmagania  
w kategorii mężczyzn.

Do startu stanęło 14 zawodników – 
jedni to stali bywalcy naszych maratonów,  
a inni to śmiałkowie, którzy po raz pierwszy 
postanowili sprawdzić swoje możliwości. 
Po wycieńczającej trzygodzinnej wodnej 

sesji, o godzinie 2:08 poznaliśmy najlep-
szych maratończyków. Niespodzianki nie 
było - zwyciężył „stały bywalec” Grzegorz 
Porada, który tej nocy pokonał dystans 10 
km (dokładnie 10050 m), drugi był Mariusz 
Piórkowski (9150 m), a trzeci Tomasz Buj-
ko (9100 m). Panowie również zostali na-
grodzeni i w świetnych nastrojach zakoń-
czyliśmy tegoroczne zmagania.

Ćwiczcie do przyszłorocznego marato-
nu, pamiętając, że najlepszy w czasie 3 h 
zrobił 402 długości basenu. 

Do zobaczenia za rok! Dziękujemy To-
maszowi  Radomińskiemu i KS Barakuda 
Mińsk Mazowiecki za pomoc.

Karolina Stokowska-Kuźma, fot. z arch. MOSiR

12 grudnia w Aquaparku Miejskim 
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Miń-
ska Mazowieckiego w Pływaniu, które 
zostały wpisane w kalendarz imprez 
sportowych organizowanych z okazji 
600–lecia nadania praw miejskich na-
szemu miastu.

W zawodach wzięło udział prawie 
250 zawodników reprezentujących klu-
by: UKS Delfin Garwolin, BUKS Warsza-
wa, KS Neptun Sokołów Podlaski, MKS 
Piaseczno, PUKS Orka Ostrów Mazo-
wiecka, Stoper, UKS Delfin Legionowo, 
UKS 48 Warszawa Śródmieście, UKS 
Piątka Ostrołęka, UKS WAWER Warsza-
wa, UKS Ósemka Siedlce, KS Barakuda 
Mińsk Mazowiecki oraz zawodnicy in-

Otwarte Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Pływaniu
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dywidualni. Zawodnicy zostali podzie-
leni wg następujących kategorii: rocznik 
2012 i młodsi, 2011-2010, 2009-2008, 
2007-2006, 2005-1997, 1996-1982, 
1981-1967 oraz 1966 i starsi z możli-
wością startu w dwóch konkurencjach 
pływackich. 

W kategoriach, zarówno wśród 
dziewcząt, jak i chłopców, najlepsi za-
wodnicy w każdej konkurencji za miej-
sca I-III otrzymali medale, natomiast 
najlepsze szóstki dodatkowo dyplomy. 
Bezkonkurencyjnie najlepszym ze-
społem okazał się UKS Delfin Garwo-
lin, który „wypływał” aż 36 krążków.  
W klasyfikacji medalowej mińska Bara-
kuda zdobyła 18 medali, tj. 9 złotych, 
4 srebrne oraz 5 brązowych. Ukłonem 
w stronę mieszkańców miasta było 

wyłonienie najlepszych zawodników 
w ośmiu wspomnianych kategoriach, 
do których trafiły wspaniałe puchary. 
Najlepszymi mińszczankami w pływa-
niu zostały: Anna Szylberg, Anna Wró-
blewska, Karolina Łastowiecka, Wikto-
ria Wróbel, Agnieszka Bąk oraz Nikola 
Wilk, a mińszczanami Jakub Nejman, 
Michał Wilk, Jakub Ulicki, Mateusz Pió-
ro, Kacper Paździoch, Albert Gasienni-
ca-Staszeczek, Mariusz Piórkowski oraz 
Krzysztof Wycisłowski. 

To było istne święto pływania w na-
szym mieście, którego organizatorami 
były Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mińsku Mazowieckim sp. z o. o. oraz 
KS Barakuda Mińsk Mazowiecki.

Karolina Stokowska-Kuźma, fot. z arch. MOSiR

W pierwszą sobotę grudnia w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 
odbyły się 47. Mistrzostwa Mińska Ma-
zowieckiego w Tenisie Stołowym.

Tegoroczne zawody zgromadziły 
łącznie 44 zawodników, którzy rywalizo-
wali w różnych kategoriach wiekowych. 
Po zapisach i weryfikacji uczestnicy zo-
stali rozlosowani do drabinek turniejo-
wych. Grano systemem „do dwóch po-
rażek”, a każdy mecz do 3 wygranych 
setów. 

Ze wszystkich zgłoszeń utworzono 
5 kategorii wiekowych. Najliczniej obsa-
dzoną była kategoria zawodników uro-
dzonych w 1971 roku oraz młodszych. 
Wzięło w niej udział 21 pingpongistów,  
a najlepszy okazał się Paweł Bątruk, któ-
ry w finale pokonał Anetę Antosiewicz.  
W meczu o 2. miejsce Aneta Antosiewicz  
zmierzyła się z Robertem Rozmusem - 

tym razem również musiała uznać wyż-
szość rywala i finalnie stanęła na najniż-
szym stopniu podium. Wśród kategorii 
starszej, czyli zawodników urodzonych  
w 1970 roku oraz starszych, triumfował 
Mirosław Krusiewicz, drugi był Janusz 
Konstanty, a trzecie miejsce zajął Bogdan 
Jurkowski. W kategoriach dziecięcych  
i młodzieżowych zwyciężali: Oskar Śluzek 
(klasy VI i młodsi), Antoni Skrzeczkow-
ski (klasy VII-VIII) oraz Krzysztof Bątruk 
(szkoły ponadpodstwowe). W kategorii 
super amator wygrał Dawid Wasilewski. 
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni 
okazałymi pucharami oraz upominkami. 

Jak podkreślił Mirosław Krusiewcz, 
najważniejsza tego dnia była zabawa, 
wspólne granie i aktywnie spędzony 
czas, a my się pod tym podpisujemy. 
Gratulujemy zawodnikom i do zobacze-
nia na następnych mistrzostwach!

MOSiR, fot z arch. MMOSiR

Mistrzostwa w tenisie stołowym
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W dniach 10-12 grudnia piłkarska 
drużyna MOSiR Mińsk Mazowiecki  
z rocznika 2007 prowadzona przez 
Waldemara Osicę uczestniczyła  
w turnieju Ustroń Cup. Zespół z Mińska 
Mazowieckiego miał okazję sprawdzić 
swoje siły w konfrontacji z zespołami  
z województwa podkarpackiego, opol-
skiego i śląskiego.

Dużo emocji, bezcenne doświadczenia 
i - co najważniejsze - sukces w posta-
ci 1. miejsca spowodowały, że powrót 
do naszego miasta przebiegał w we-
sołej atmosferze. Dodatkowo nagrody 
indywidualne otrzymali: Adrian Gilant 
(najlepszy strzelec)  i Antoni Przedlacki 
(najlepszy zawodnik).

Skład zwycięskiej drużyny tworzyli: Igor 
Ostrowski (BR), Kacper Araźny, Bartek Bo-
janowski, Bartek Stępień, Rafał Borcuch, Ja-
kub Piętka, Mateusz Szelest, Dominik Dejer, 
Igor Gadaj, Szymon Gójski, Szymon Popo-
wski, Ryszard Zwierz, Jan Dzięcielski, Piotr 
Reda, Adrian Gilant, Antoni Przedlacki.

MOSiR, fot. z arch. drużyny

Pierwsze miejsce drużyny MOSiR

Gwiazdkowy Turniej w Brazylijskim Jiu Jitsu
3 grudnia hala sportowa mińskie-
go „Kopernika” gościła pasjonatów 
brazylijskiego Jiu Jitsu w formule GI  
i NO GI. Zawody organizowane już po 
raz jedenasty przyciągnęły do Mińska 
Mazowieckiego kluby sportowe z ca-
łej Polski, m.in.: z Suwałk, Ełku, War-
szawy, Garwolina, Radomia, Szczytna, 
Olsztyna, Lublina, Łodzi, Białegostoku, 
Myszyńca, Płocka. Tym razem rywali-
zacja odbywała się w kimonach GI i bez 
kimon NO GI. Dla naszego mińskiego 
klubu podopieczni Marcina Frankiewi-
cza zdobyli następujące lokaty.

Srebrne medale: Jarosław Bodecki, 
Antoni Rosa, Andrzej Frankiewicz, Ivan 
Novyk, Szymon Gańko. Brązowe meda-
le: Marcel Gołębiewski, Laura Pachacz, 
Stanisław Pachacz, Aleksander Kozłow-
ski, Agata Lipska, Kacper Pernach, Bar-
tosz Czerwiński, Piotr Kozłowski, Mak-
symilian Pachacz, Aleksander Wąsowki, 
Jarosław Bodecki.

Jak przystało na turniej gwiazdkowy, 
nie brakowało emocji i prezentów, a na 
zwycięzców czekały: plecaki, maskotki, 
koszulki i czapki św. Mikołaja. Ogrom-
ne podziękowania dla Powiatu Mińskie-
go, Miasta Mińsk Mazowiecki, MOSiR  
sp. z o.o. i wszystkich klubowiczów za 
wsparcie imprezy sportowej.

KW Grappler, fot. z arch. klubu
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W dniach 23 - 28 listopada 2021roku,  
w La Nucia, w Hiszpanii odbyły się XXXV 
Mistrzostwa Europy Seniorów i XXVI Mi-
strzostwa Europy Juniorów w Taekwon-
-Do ITF. W zawodach wzięło udział 575 
zawodników z 29 krajów - w tym repre-
zentacja narodowa Polski.

Wyjazd naszych kadrowiczów na mi-
strzostwa poprzedziło zgrupowanie Re-
prezentacji Polski Kobiet i Mężczyzn, któ-
re odbyło się w dniach 14 - 21 listopada  
w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku 
Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.

XXXV Mistrzostwa Europy Seniorów
i XXVI Mistrzostwa Europy Juniorów w Taekwon-Do ITF

Reprezentacja Polski przywiozła z mi-
strzostw 51 medali - 17 złotych, 16 srebr-
nych i 18 brązowych.

Polacy zajęli 1.miejsce w generalnej kla-
syfikacji medalowej mistrzostw - przed re-
prezentacjami Rumunii i Norwegii.

W Kadrze Polski reprezentującej nasz 
kraj na mistrzostwach znalazło się czworo 
przedstawicieli Mińskiego Klubu Sportowe-
go TAEKWON-DO: Mistrz Jacek Łuniewski 
VII DAN jako trener Kadry Kobiet, Julia Kaw-
ka III DAN w kadrze seniorskiej oraz Cezary 
Jackowski II DAN, Cezary Gąsior I DAN i Ka-
rolina Łuniewska I DAN w  kadrze juniorów.

Nasi klubowicze zdobyli na Mistrzo-
stwach Europy 10 medali.

Cezary Jackowski zdobył tytuł Wicemi-
strza Europy w walkach juniorów do 75kg 
oraz ze swoimi kolegami z drużyny tytuł 
Mistrza Europy w kategorii juniorów w kon-
kurencji drużynowych układów formalnych, 
tytuł Wicemistrza Europy w drużynowych 
testach siły juniorów, a także brązowy medal 
w konkurencji drużynowych technik specjal-
nych juniorów.

Cezary Gąsior zdobył brązowy medal  
w walkach juniorów do 62kg.

Julia Kawka wywalczyła wraz ze swoimi 
koleżankami tytuł Mistrzyń Europy w kon-
kurencji drużynowych układów formalnych 
seniorek oraz brązowy medal w konkurencji 
drużynowych technik specjalnych seniorek.

Karolina Łuniewska zdobyła wraz z dru-
żyną tytuł Mistrzyń Europy w kategorii junio-
rów w konkurencji drużynowych układów 
formalnych oraz konkurencji drużynowych 
technik specjalnych, a także tytuł drużyno-
wej Wicemistrzyni Europy w konkurencji 
walk juniorek.

Podopieczne Mistrza Jacka Łuniewskie-
go, który prowadzi Kadrę Kobiet, zdobyły  
w Hiszpanii 22 medale - w tym 7 tytułów Mi-
strzyń Europy.

Ponadto w mistrzostwach, w roli arbitra 
zawodów, uczestniczył Karol Łuniewski IV 
DAN - sędzia klasy międzynarodowej.

Wszystkim naszym klubowiczom gratu-
lujemy udziału i wyników w Mistrzostwach 
Europy!

MKS TAEKWON-DO, fot. z arch. klubu

W dniach 10-12 grudnia 2021 roku w Ando-
rze odbył się Międzynarodowy Kurs Instruk-
torski (IIC) zorganizowany przez Międzyna-
rodową Federację Taekwon-Do (ITF).

Ostatniego dnia kursu, w niedzielę, odbył 
się egzamin na stopnie mistrzowskie w któ-
rym uczestniczył mińszczanin Mistrz Jacek 
Łuniewski VII DAN – główny instruktor Miń-
skiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO.

W skład komisji egzaminacyjnej weszli: 
Wielki Mistrz Hector Marano IX DAN – Prze-
wodniczący Komitetu Technicznego ITF oraz 
Wielki Mistrz Ung Kim Lan IX DAN - członek 
Komitetu Technicznego ITF.

Miło nam poinformować, że decyzją ko-
misji egzaminacyjnej ITF Mistrz Jacek Łu-
niewski otrzymał promocję na stopień mi-
strzowski VIII DAN.

Tym samym dołączył on, jako szósta oso-
ba, do grona posiadaczy najwyższych stop-
ni mistrzowskich VIII DAN Taekwon-Do ITF  
w Polsce.

Swoją przygodę z Taekwon-Do ITF Mistrz Jacek Łu-
niewski rozpoczął w Warszawie, 15 marca 1987 roku 
w klubie TKKF TAEKWON – Mokotów, w którego bar-
wach startując zdobywał medale Mistrzostw Polski.

W 1994 roku rozpoczął prowadzenie treningów  
w Mińskim Klubie Sportowym TAEKWON-DO, którego 
jest założycielem. W trakcie ponad 25 lat prowadzenia 
zajęć w klubie Mistrz Jacek Łuniewski wychował 10 
instruktorów Taekwon-Do, 31 posiadaczy czarnych pa-
sów oraz 14 reprezentantów Polski. Jego wychowan-
kowie zdobyli 15 medali Mistrzostw Świata, 45 medali 
Mistrzostw Europy oraz ponad 150 medali Mistrzostw 
Polski.

Od stycznia 2019 roku Mistrz Jacek Łuniew-
ski pełni funkcję trenera Reprezentacji Kobiet 
Polskiego Związku Taekwon-Do.

Gratulujemy sukcesu!

MKS TAEKWON-DO, fot. z arch. klubu

Egzamin na stopień mistrzowski
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12-14 listopada były czasem wyjąt-
kowo udanym dla ekipy kickboxerów  
z Walhalla Fight Club. Odbyły się wte-
dy dwie imprezy sportowe: szkolenie  
i turniej. Szkolenie dla instruktorów i za-
wodników połączone było z egzaminem 
na stopnie mistrzowskie kickboxingu,  
a organizował je Polski Związek Kick-
boxingu. 

Prowadzone było przez głównego 
szkoleniowca kadr Tomasza Mamulskie-
go oraz prezesa PZKB Piotra Siegoczyń-
skiego. W kursie uczestniczyli Mateusz 
Główka oraz trener Radosław Sitnicki. 
Obaj pozytywnie zdali egzamin na sto-
pień mistrzowski – 1 DAN – czarny pas. 
Kolejną imprezą był  IV Świętokrzyski 
turniej Kickboxingu, na który wybrała się 
ekipa z Walhalli. Startowało blisko 200 
zawodników, głównie z województwa 
świętokrzyskiego, ale również z pozosta-
łych części Polski (34 kluby). Rywalizacja 

toczyła się w formułach ciągłych na plan-
szy – Kicki-Light (walka ciągła z ograni-
czoną siłą) oraz ring – formuła Low Kick 
(formuła charakteryzująca się mocnymi 
ciosami i kopnięciami zarówno na kor-
pus, jak i na nogi). Obie formuły są for-
mułami wymagającymi od zawodników 
umiejętności technicznych i taktycznych 
w walce, jak również kondycji fizycznej  
i wytrzymałości, gdyż są to walki nieprze-
rywane, trwające odpowiednio 2 x 2 min. 
(kick-Light) oraz 3 x 2 min. (Low – Kick).

Drużyna z Mińska Mazowieckiego 
zajęła najwyższe podium w klasyfikacji 
drużynowej. Jest to dla nas ogromny 
sukces, zarówno ekipy, jak i trenera Ka-
mila Chłopika.

Na turnieju pomagali nam też nieza-
wodni: Weronika Chłopik w roli pomocy 
trenerskiej, Michalina Drożdż jako fotore-
porter oraz sędzia z ramienia PZKB Ka-
rolina Chróścik.

Start w turnieju dofinansowany był 

Złoty weekend dla Walhalli
przez klubowego sponsora firmę KOMA 
Marcin Pechcin z Dębe Wielkiego oraz 
ze środków budżetu Miasta Mińsk Mazo-
wiecki, za co serdecznie dziękujemy.

Wyniki:
I m-sc Low-Kick - Kacper Pechcin 
I m-sc Kick Light, II m-sc Low Kick  - Piotr Bielak 
II m-sc Kick Light  - Adrian Śledziewski 
I m-sc Kick Light  - Jakub Kuba Lubaszka 
I m-sc Kick Light  - Kamila Chłopik 
I m-sc Kick Light - Mikołaj Komorzycki 
II m-sc Kick Light  - Szymon Piekut 
II m-sc Kick Light - Katarzyna Mazurowska 

Gratulujemy naszym zawodnikom,  
a wszystkim, którzy chcieliby rozpocząć 
przygodę ze sportami walki zapraszamy 
do klubu Walhalla Fight Club na zajęcia 
Kickboxingu oraz Cross Trening, Boks, 
MMA.

Zapraszamy również na wyjątkowe 
wydarzenie w naszym mieście, które to 
odbędzie się już 15 stycznia 2022 roku 
na hali sportowej przy ul. Siennickiej 17, 
a będzie to Grand Prix Polski w Kickbo-
xingu. 

Klub Walhalla Fight, fot. z arch klubu

13 listopada reprezentanci UKS Judo 
KONTRA w Mińsku Mazowieckim 
uczestniczyli w Międzynarodowym 
Turnieju Judo Dzieci i Młodzików w So-
chaczewie. Wszyscy zawodnicy  wró-
cili z medalami.

Judo Kontra 
z medalami
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21 listopada sześciu młodych judoków 
z Mińska Mazowieckiego uczestni-
czyło w Ogólnopolskim Turnieju Judo 
Dzieci w Skierniewicach zorganizowa-
nym przez klub Wojownik Skierniewi-
ce.

W kategorii dzieci młodszych (2012 – 
2013) srebrny medal zdobył Kamil Girndt 
w wadze 27 kg. W kategorii dzieci (2010 

Ogólnopolski Turniej Judo dla Dzieci

27 listopada siedmioosobowa ekipa 
Akademii Sztuk Walki trenera Dawi-
da Matwieja VII dan wzięła udział w II 
Pucharze Polski Taekwon-do ITF or-
ganizowanym przez Polskie Zrzesze-
nie Taekwondo oraz UKS Rekin Team  
w Żabiej Woli. 

Funkcję sędziego i jednocześnie 
kierownika ekipy pełnił Dariusz Skalski 
I dan. Nasi reprezentanci dali z siebie 
wszystko i łącznie zdobyli aż  12 meda-
li. Oto wyniki poszczególnych startują-
cych:

Igor Więsik nie miał sobie równych 
i wywalczył 1. miejsce w układach for-
malnych oraz 1. miejsce w walkach li-
ght contact. Izabela Lubaszka uzyskała 
1. miejsce w układach formalnych oraz 
2. miejsce w walkach light contact. Na-
talia Sikorska zajęła 2. miejsce w ukła-
dach formalnych oraz 1. w walkach light 
contact. Roksana Barańska wywalczy-
ła złoty medal w walkach light contact 
oraz również złoty w układach formal-
nych. Na podium stanął również Patryk 
Leszko, który uzyskał pierwszą lokatę 
w układach formalnych oraz po cięż-

kich zmaganiach czwartą w walkach 
light contact. Natalia Michalczyk zdoby-
ła złoty krążek w walkach light contact 
oraz 2. miejsce w układach formalnych.  
Sebastian Gańko wywalczył 1. miejsce  
w układach formalnych oraz po trud-
nych eliminacjach uzyskał ostatecznie 
4. miejsce w walkach light contact. 

Po całym dniu zmagań zawodnicy 
Akademii Sztuk Walki uzyskali tytuł naj-
lepszej drużyny! 

mat. Akademii Sztuk Walki

W kategorii młodzików złoty medal  
w wadze 55 kg wywalczył Piotr Marczak.

W kategorii dzieci młodszych złoty 
medal wywalczył w wadze 30 kg Kamil 
Girndt.

W tej samej kategorii wiekowej  
w wadze 26 kg brązowy medal zdobył 
Dawid Świątek.

W kategorii dzieci starszych brązowy 
medal w wadze 39 kg wywalczył Artur 
Girndt.

Zawody zaszczycił swoją obecno-
ścią wicemistrz olimpijski z Londynu  
2012 i 3-krotny mistrz świata Rosjanin 
Alexander Mikhaylin, który wręczał me-
dale i rozdawał autografy.

Zawody były wartościowym spraw-
dzianem umiejętności zawodników na-
szego klubu.

AWS na II Pucharze Polski Taekwon-do ITF

-2011) srebrny medal zdobył Artur Girndt 
w wadze 40 kg. Brązowy medal w tej ka-
tegorii wiekowej wywalczył Jan Nowik, 
waga 36 kg. W kategorii dzieci starszych 
(2008 - 2009) brązowy medal zdobył 
Maksymilian Macios, waga 60 kg. 

W zawodach uczestniczyli również 
Aleksander Majszyk i Karol Kozłow-
ski, którzy dzielnie stawiali opór swoim 

przeciwnikom, nabierając tym samym 
doświadczenia. Podczas zawodów  
w Skierniewicach nie udało im się zdo-
być medalu, ale nie tracą ducha walki.

Zdzisław Wiącek
UKS Judo KONTRA

fot z arch. klubu
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Nigdy w historii karate kyokushin za-
wody tej rangi nie odbywały się w Pol-
sce, a nawet w Europie. Była to głównie 
domena Japonii. W tym roku pierwszy 
raz w historii, w sercu Europy – w Kra-
kowie,  odbyły się Mistrzostwa Świata, 
gdzie najlepsi karatecy rywalizowali  
o tytuł Mistrza Świata. 

Do udziału w imprezie zgłosiło się 
690 zawodniczek i zawodników z ponad 
30 krajów z Europy, Azji, Afryki, Ameryki 
Północnej i Ameryki Południowej. Za-
wodnicy walczyli w różnych kategoriach 
wiekowych (młodzicy 12-13 lat, juniorzy 
młodsi 14-15 lat, juniorzy 16-17 lat, mło-
dzieżowcy 18-21 lat, seniorzy powyżej 
21 lat, oldboje powyżej 35 lat) i wago-
wych. Na tak ważnym wydarzeniu nie 
mogło zabraknąć naszego Klubu. Sen-
sei Tomasz Bartnicki, Maciej Wójcicki  
i Jarosław Fruba przeszli szkolenie i 
zdobyli uprawnienia sędziów międzyna-
rodowych.

W kumite wystartowali senpai: Nina 
Bartnicka, Sandra Kosiec, Daria Kwiat-
kowska, Mikołaj Kwiatkowski. Naszym 
zawodnikom przy macie sekundowali: 
sensei Katarzyna Fruba i sensei Paweł 
Galant.

Z Mistrzostw Świata Karate Kyoku-
shin KWF przywozimy 3 miejsca meda-
lowe. 

Mistrzostwa Świata Karate Kyokushin, Kraków 2021  

XXXII  MISTRZOSTWA POLSKI KY-
OKUSHIN JUNIORÓW I MŁODZIEŻOW-
CÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU KARATE – 
odbyły się 28 listopada w Radzyminie. 

W turnieju wzięło udział 218 zawod-
ników z 77 Klubów. Sędzią głównym 
Mistrzostw był shihan Andrzej Drewniak,  
a całość imprezy została rozegrana pod 
patronatem Polskiego Związku Karate.

Na tak ważnej ogólnopolskiej impre-
zie sportowej, nie mogło zabraknąć Miń-
skich Karateków – tym razem nasz Klub 
reprezentowały dwie zawodniczki – i obie 
wróciły z medalami. Senpai Nina Bartnic-
ka została wicemistrzynią Polski w Kumi-
te, w kategorii juniorek - 60kg, a senpai 
Sandra Kosiec wywalczyła brązowy me-
dal w Kumite, w kategorii U21 - 65kg.

Serdecznie gratulujemy dzielnym 
wojowniczkom i ich trenerom. 

A wszystkich, którzy chcieliby iść  
w ślady naszych Mistrzyń, zapraszamy 
na treningi. www.mkkk.pl. 

mat. Mińsko-Mazowiecki Klub Karate Kyokushin
fot. z arch. klubu

MISTRZOSTWA POLSKI KYOKUSHIN JUNIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW

2. miejsce - wicemistrzyni świata 
KWF Senpai Sandra Kosiec 

3. miejsce - brązowy medal Senpai 
Daria Kwiatkowska

3. miejsce - brązowy medal Senpai 
Mikołaj Kwiatkowski

Gratulacje dla wszystkich zawodni-
ków startujących w zawodach.

Ogromne brawa za waszą ciężką 
pracę Osu!

mat. Mińsko-Mazowiecki Klub Karate Kyokushin
fot. z arch. klubu

URZĄD INFORMUJESPORT
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URZĄD INFORMUJE

fot. z arch. UM MM

W ramach ogólnopolskiego projektu, 
realizowanego wspólnie przez Mia-
sto Mińsk Mazowiecki, MB Recycling, 
Fundację Odzyskaj Środowisko oraz 
organizację odzysku RLG, na tere-
nie miasta Mińsk Mazowiecki stanęło 
6 charakterystycznych czerwonych 
pojemników. Mieszkańcy będą mogli 
szybko, łatwo i bezpiecznie pozbyć 
się elektrycznych śmieci ze swoich do-
mów i mieszkań. 

Umowa współpracy nie obciąża bu-
dżetu miasta.

Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego 
będą mogli bezproblemowo pozbyć się 
zalegającego w ich domach i mieszka-
niach zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Warto pamiętać, że 
elektryczne śmieci zawierają wiele nie-
bezpiecznych substancji, które mogą 
stanowić zagrożenie dla środowiska na-
turalnego, ale i dla naszego zdrowia.
Do czerwonego pojemnika można wrzu-
cać zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny nieprzekraczający 50 cm, np. 
stare telefony, aparaty fotograficzne, 
laptopy, suszarki, lokówki, tostery, elek-
troniczne zabawki, ale także zużyte ba-
terie i tonery.
Pojemniki funkcjonują na terenie całego 
kraju m. in. w Katowicach, Płocku, Ło-
dzi, Radomiu, Przemyślu, Siedlcach czy 
Otwocku.

Lokalizacje:
1. ul. Wyszyńskiego 13 (przy dawnej 
pizzerii Iguana)
2. przy ogrodzeniu targowiska miejskie-
go, obok ronda Ceglińskiego
3. skrzyżowanie ulic Kościelnej i Czar-
nieckiego – przy przystanku autobuso-
wym
4. przy sklepie LIDL na ul. Dąbrówki
5. róg ulic Klonowej i Spacerowej, przy 
przystanku komunikacji miejskiej
6. parking przy Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 2 od strony ul. Chochołowskiej

Wykaz sprzętu
1. Sprzęt małogabarytowy, którego ża-
den z zewnętrznych wymiarów nie prze-
kracza 50 cm:
- odkurzacze, zamiatacze do dywanów, 
urządzenia do szycia, oprawy oświe-
tleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt 
wentylujący, żelazka, tostery, noże elek-
tryczne, czajniki elektryczne, zegary  
i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urzą-
dzenia do pielęgnacji włosów i ciała, 
kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery 
wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instru-
menty muzyczne, sprzęt do odtwarza-
nia dźwięku lub obrazu, elektryczne lub 
elektroniczne zabawki, sprzęt sporto-
wy, komputery rowerowe, do nurkowa-
nia, biegania, wiosłowania itd., czujniki 
dymu, regulatory ciepła, termostaty, 
małogabarytowe narzędzia elektryczne 
i elektroniczne, małogabarytowe wyroby 

POJEMNIKI NA ELEKTROODPADY

Od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie 
Uchwała Rady Miasta Mińsk Mazo-
wiecki nr XXXIII.309.2021 z dnia 27 
września 2021 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad przyznawania  
i wysokości świadczenia na rzecz ro-
dziny pod nazwą „Miński Bon Malucha” 
wprowadzająca lokalne świadczenie 
pieniężne wspomagające opiekę i wy-
chowanie dzieci  do 3 roku życia.

Celem świadczenia „Miński Bon Malu-
cha” jest wsparcie rodzin, których dzieci 
korzystają z opieki w żłobku, klubie dzie-
cięcym lub opieki dziennego opiekuna. 
Jest to świadczenie pieniężne w wyso-
kości 400 zł miesięcznie, a w przypad-
ku posiadania dwojga lub więcej dzieci 
objętych taką opieką w wysokości 500 
zł na każde dziecko.

Przy przyznawaniu świadczenia nie bę-
dzie stosowane kryterium dochodowe. 

medyczne, małogabarytowe przyrządy 
do monitorowania i kontroli, małogaba-
rytowe urządzenia automatycznie wyda-
jące produkty, mały sprzęt ze zintegro-
wanymi panelami fotowoltaicznymi.
2. Małogabarytowy sprzęt informatycz-
ny i telekomunikacyjny, którego żaden  
z zewnętrznych wymiarów nie przekra-
cza 50 cm:
- telefony komórkowe, GPS, kalkulatory 
kieszonkowe, routery, komputery osobi-
ste, drukarki, telefony.
3. Zużyte baterie i akumulatory.

Odbiór większych gabarytów po indy-
widualnym uzgodnieniu mieszkańca  
z firmą. 

Kontakt pod numerem 572 102 102

Świadczenie przysługiwać będzie ro-
dzicom biologicznym i przysposabiają-
cym czyli posiadającym prawomocne 
postanowienie sądu orzekające przy-
sposobienie lub zaświadczenie sądu 
rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego 
o prowadzonym postępowaniu sądo-
wym w sprawie przysposobienia dziec-
ka, osobom samotnie wychowującym 
dziecko, opiekunom prawnym, osobom 
pełniącym funkcję rodziny zastępczej, 
a także opiekunom faktycznym, którzy 
wystąpili do sądu o przysposobienie 
dziecka, jeżeli:

• zamieszkują i w okresie, którego doty-
czy wniosek zamieszkiwali na terenie 
Miasta Mińsk Mazowiecki;

• sprawują i w okresie, którego dotyczy 
wniosek, sprawowali faktyczną opie-
kę nad dzieckiem;

• na podstawie umowy o objęcie dziec-
ka opieką ponieśli koszty objęcia 

„Miński Bon Malucha”

opieką w żłobku, klubie dziecięcym 
lub przez dziennego opiekuna;

• dziecko, którego dotyczy wniosek nie 
jest umieszczone w rodzinie zastęp-
czej, rodzinnym domu dziecka albo 
instytucjonalnej pieczy zastępczej...

Wiecej informacj na stronie miasta:
www.minsk-maz.pl oraz na stronie 
MOPS https://minskmaz.mops.pl/

Strona internetowa projektu: https://elektrycznesmieci.pl/
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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.

XXXV sesja Rady Miasta w dniu 22 listopada 2021 r.
1.  Uchwała Nr XXXV.327.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r.  w sprawie zmian w budżecie 

Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2021;
2. Uchwała Nr XXXV.328.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2033;
3. Uchwała Nr XXXV.329.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu;
4. Uchwała Nr XXXV.330.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ulicy Józefa Chełmońskiego;

5. Uchwała Nr XXXV.331.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy;

6. Uchwała Nr XXXV.332.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia Związku 
powiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego”;

7. Uchwała Nr XXXV.333.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu 
związku powiatowo-gminnego „Powiatowo-gminny związek transportu publicznego Powiatu Mińskiego”;

8. Uchwała Nr XXXV.334.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

9. Uchwała Nr XXXV.335.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim na lata 2020 – 2025;

10. Uchwała Nr XXXV.336.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania Rady 
Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim;

11. Uchwała Nr XXXV.337.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Miej-
skiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta 
Mińsk Mazowiecki na 2022 rok;

12. Uchwała Nr XXXV.338.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
przyjęcie zadań publicznych w trybie porozumienia międzygminnego;

13. Uchwała Nr XXXV.339.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim;

14. Uchwała Nr XXXV.340.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia szcze-
gółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bez-
domnych z usługami opiekuńczymi;

15. Uchwała Nr XXXV.341.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagro-
dzenia Burmistrza Miasta;

16. Uchwała Nr XXXV.342.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przekazania petycji 
podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

XXXVI sesja Rady Miasta w dniu 22 listopada 2021 r. 
1. Uchwała Nr XXXVI.343.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie pozostawienia bez 

rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

XXXVII sesja Rady Miasta w dniu 22 listopada 2021 r. 
1. Uchwała Nr XXXVII.344.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zaciągnięcia po-

życzki;
2. Uchwała Nr XXXVII.345.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2033.

XXXVIII sesja Rady Miasta w dniu 22 listopada 2021 r. 
1. Uchwała Nr XXXVIII.346.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie 

Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2021;
2. Uchwała Nr XXXVIII.347.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2033.

Uchwały podjęte na sesji
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
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Świąteczne życzenia
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Drodzy Seniorzy!

Niech Nowonarodzony Chrystus 
da nam siłę do pokonywania 

wszelkich trudności, 
a Nowy Rok 

przyniesie zdrowie i radość życia 

         życzy 

Miejska Rada Seniorów

Zdrowych i wesołych Świąt!
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Wytnij kupon, przynieś go do Urzędu Miasta  
i odbierz kalendarz na 2022 rok.
Kalendarz otrzyma pierwsze 120 osób.

KUPON


