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Szanowni Państwo,

mijający rok przyniósł wiele trudnych doświadczeń.  Kiedy mie-
liśmy nadzieję na powrót do rzeczywistości przedcovidowej, 
wybuchła wojna w Ukrainie, która pośrednio lub bezpośrednio 
dotknęła każdego z nas. Te dramatyczne wydarzenia poka-

zały, jak wielkie serca mają mieszkanki i mieszkańcy Mińska 
Mazowieckiego. Solidarność okazana naszym sąsiadom z Ukra-

iny zasługuje na podziw i uznanie. Pomimo trudności, zmęczenia, 
doświadczania różnic kulturowych społeczność naszego miasta nie 

ustaje w działaniach pomocowych. Trudno jest wymienić wszystkich, którzy zaangażowali się 
w różnorodnej formie we wsparcie nowych mieszkańców miasta. 
Już dziś zapraszamy Państwa na koncert „….bo dobro jest w Tobie…”, którym chcemy po-
dziękować za okazaną pomoc. Wydarzenie odbędzie się w Miejskiej Szkole Artystycznej pod 
koniec stycznia. Mamy nadzieję, że niecodzienna formuła wydarzenia spotka się z Państwa 
aprobatą i już cieszymy się na tę okoliczność. 
Koniec roku zbiega się także z zakończeniem działań projektu Human Smart City. Jego trwa-
łym rezultatem jest przestrzeń wspólna w dzielnicy Mińska Mazowieckiego zwanej Serbino-
wem. Wiemy, że ta przestrzeń rekreacyjna lubiana jest przez mieszkańców. Ale projekt obu-
dowany był wieloma innymi działaniami: warsztatami dla różnych grup odbiorców, piknikami, 
spotkaniami konsultacyjnymi. Jedną z ostatnich aktywności przedsięwzięcia był Hackathon 
skierowany do uczniów szkół podstawowych. Jego celem było wygenerowanie pomysłów na 
rozwiązania miejskie. Wspominam o tym działaniu, bo rezultaty pracy młodzieży przerosły na-
sze oczekiwania. Uczniowie pracowali pod okiem swoich nauczycieli, mentorów Hackathonu 
i przedstawicieli mińskiego biznesu. O mieście w optyce młodych można przeczytać w tym 
wydaniu naszej gazety. 
Listopad i grudzień obfitował także w inne wydarzenia kulturalne i społeczne. Dziękujemy za 
Państwa obecność podczas Dnia Niepodległości. Oprócz programu oficjalnego zapropono-
waliśmy także aktywności integrujące naszą społeczność, które były zbudowane wokół myśli 
niepodległościowej. Także grudniowa wizyta Mikołaja z Rovaniemi sprawiła wiele radości, nie 
tylko najmłodszym uczestnikom spotkania. 
Dziękuję Państwu za Waszą obecność na wydarzeniach kulturalnych organizowanych w mie-
ście w ciągu całego roku. Liczę na dalszą współpracę i wskazówki. Miasto to mieszkańcy.  
Państwo jesteście najważniejsi. 

Życzę dobrych Świąt Bożego Narodzenia!
Z nadzieją na lepszy, spokojniejszy, bez trosk nowy rok 2023. 

Z poważaniem 
Katarzyna Łaziuk
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Szanowni Państwo,
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Zmiana trasy linii M4
Uroczysty koncert jubileuszowy 
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70. rocznica ślubu
Pierwszy mińszczanin urodzony w 2022
EUROPE DIRECT - str. 18 -19
Rok 2021 - Europejski Rok Kolei
Spotkanie z seniorami
Europejski Zielony Ład

 INWESTYCJE – str. 20 - 21

Wykład dla MUTW
Spotkanie z młodzieżą w ramach 
„Konferencji o przyszłości Europy”
Olimpiada o UE „Gwiezdny Krąg”

KULTURA – str. 22 - 31

Muzeum Ziemi Mińskiej 
Miejska Biblioteka Publiczna
Miejski Dom Kultury 
Miejska Szkoła Artystyczna

SPORT – str. 32 - 35

Wiktoria Wróbel Mistrzynią Polski na 800 m
Relacja z warsztatów narciarskich
Kolejna edycja Wodnej Familiady
GRAND PRIX POLSKI w KICKBOXINGU
Złota ALMMA dla trenera Grapplera

URZĄD MIASTA INFORMUJE – str. 36 - 37

Z PRAC RADY MIASTA – str. 37

MIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI - str. 38

od dwóch lat raz na dwa miesiące spotykamy się z Pań-
stwem na łamach naszego informatora samorządowego. 
Na stronach MIM-u podsumowujemy wydarzenia, które 
odbywają się w naszych instytucjach, w przestrzeni miej-
skiej i szkołach. Piszemy o najważniejszych inwestycjach 
miasta. Cieszymy się, że tak dużo wartościowych działań 

dzieje się w naszym mieście. Nieustannie zachęcamy Pań-
stwa do przesyłania materiałów, chętnie je opublikujemy.

Małymi krokami zbliżamy się do końca jubileuszu 600-lecia. Już 
teraz pracujemy nad programem Dni Miasta, które zakończą wydarzenia rocznicowe. Za-
prosimy Państwa do udziału w korowodzie WCZORAJ DZIŚ JUTRO, który przygotowują nasze 
placówki edukacyjne i kultury. Każda szkoła podstawowa podczas marszu zaprezentuje 
dorobek określonego wieku, a krótkie prezentacje podsumowujące historię, dziedzictwo 
kulturalne i społeczne będą przedstawione na scenie przy MDK. Zobaczymy też, jak młodzi 
wyobrażają sobie przyszłość naszego miasta. Do udziału w paradzie zaprosimy także orga-
nizacje pozarządowe czy przedstawicieli miast partnerskich.  Więcej szczegółów podamy 
wkrótce. Zorganizujemy także potańcówkę międzypokoleniową i bal charytatywny, a 29 
maja o 18.00 na placu przed Zespołem Szkół nr 1 odbędzie się niezwykły koncert muzyki 
poważnej, podczas którego zaprezentowany będzie utwór na cześć miasta. To tylko kilka 
z zaplanowanych działań. Obiecujemy, że zapewnimy atrakcje, które na długie lata pozo-
staną w naszej pamięci. Motto jubileuszu RELACJE zobowiązuje nas do pozostawienia po 
sobie dobrego przekazu dla potomnych. 

Nasze życzenie wzmacniania, nawiązywania, budowania relacji w rzeczywistości jest 
codzienną pracą. Ważną, bo trudno odnaleźć się w spolaryzowanym społeczeństwie. 
Niechlubne zdarzenia, jak pikieta przed MBP związana z obecnością gościa placówki czy 
uderzające w godność drugiego człowieka komentarze na stronach mediów społeczno-
ściowych wskazują na potrzebę edukacji, dialogu na rzecz szacunku i zrozumienia. 

Miasto włącza się w obchody Roku Władysława Bartoszewskiego. Zaplanowaliśmy 
szereg wydarzeń upowszechniających nauczanie tego wielkiego Polaka. Jego maksyma 
„Warto być przyzwoitym” powinna być dla nas drogowskazem w życiu społecznym.  

Zachęcam Państwa do rozpowszechniania informacji o konkursie na formę rzeźbiarską 
pt. Radość. Firma budowlana REMEX ufundowała nagrodę dla zwycięzcy i realizację dzie-
ła. Szczegóły konkursu na stronie miasta www.minsk-maz.pl w zakładce aktualności.

Na stronie miasta zamieściliśmy angielską wersję Coolturalnej ścieżki. Jeśli macie Pań-
stwo gości z zagranicy, zachęcamy do zwiedzania i odkrywania  miasta z naszym folderem. 

Na koniec dobra wiadomość. 6 marca w Miejskiej Szkole Artystycznej realizujemy ko-
lejne wydarzenie jubileuszowe. To prezent dla Państwa nie tylko na obchody 600-lecia, 
ale także z okazji Dnia Kobiet. Świętujmy razem! Koncert Discovery & Movie to niezwy-
kły projekt. Kompozytor Paweł Steczek napisał muzykę do dokumentalnego programu  
telewizyjnego o wrakach statków pozostających na dnach mórz i oceanów. Narratorem 
koncertu będzie Krystyna Czubówna. Jej piękny głos podkreśli wyjątkowość koncertu.  
Po raz pierwszy wydarzenie będzie tłumaczone na PJM, czyli polski język migowy. Chcemy, 
aby kultura była dostępna dla wszystkich. Zatem nasze zaproszenie w szczególności kieru-
jemy do osób z niepełnosprawnością słuchu. Wejściówki do odebrania w UM od 2 marca.  

Przypominamy, że wersja elektroniczna MIM-u zamieszczana jest na stronie internetowej 
miasta www.minsk-maz.pl  

Życzę Państwu dobrej lektury!
Katarzyna Łaziuk
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo

Koniec roku dla samorządów był 
bardzo pracowity. Przygotowanie naj-
trudniejszego w historii samorządu bu-
dżetu na 2023 r. zbiegło się z galopu-
jącą inflacją, kryzysem ekonomicznym 
i dodatkowymi obowiązkami nakła-
danymi na samorządy. Zmniejszanie 
przez rząd dochodów miast i gmin po-
zbawiło nas możliwości świadczenia 
usług komunalnych czy edukacyjnych 

na takim poziomie, jakiego oczekują 
od nas mieszkańcy. O cięciach budże-
towych i koniecznych wzrostach podat-
ków przeczytacie Państwo w oddziel-
nym artykule. 

Ostatni czas to również kolejne obo-
wiązki, jakie zostały nałożone na samo-
rządy. Dystrybucja węgla to zadanie, 
do którego przystąpiliśmy natychmiast. 
Przygotowaliśmy niezbędne rozwią-
zania i procedury. Niestety, dostawa 
węgla dla nas jest tak ograniczona, że 
nie jesteśmy w stanie zaspokoić, nawet 
w części, potrzeb wszystkich mieszkań-
ców. W tej sprawie jesteśmy całkowicie 
uzależnieni od działań rządu.

Mimo wielu trudności finansowych, 
a dzięki zaangażowaniu i kreatywno-
ści pracowników urzędu pozyskaliśmy 
na przyszłoroczne inwestycje rekor-
dową kwotę środków zewnętrznych. 
Wyremontujemy wiele ulic, urządzimy 
nowe skwery, place zabaw i boiska, 
rozpoczniemy budowę Centrum Spor-
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tów Miejskich oraz wprowadzimy do 
komunikacji miejskiej autobusy elek-
tryczne.

Z końcem roku finalizujemy wielo-
letnie projekty, w które byliśmy zaan-
gażowani: Human Smart City i Torami 
Nowej Edukacji. Projekty te wytyczyły 
zupełnie nowe ścieżki we włączaniu 
społeczności lokalnej w kształtowa-
nie wspólnej przestrzeni miejskiej czy 
budowanie kompetencji kluczowych. 
Zdobyte doświadczenia bez wątpienia 
wykorzystamy w kolejnych projektach 
ukierunkowanych na rozwój naszego 
miasta.

Dziękuję Państwu za wyrozumia-
łość i cierpliwość przy realizacji tego-
rocznych inwestycji oraz podejmowa-
niu przez nas często trudnych decyzji.  
Dziękuję za wnioski i sugestie. Wspól-
nie czynimy nasze miasto jeszcze bar-
dziej przyjaznym.

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
Marcin Jakubowski
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Gość z Finlandii przed południem od-
wiedził Zespół Szkół Specjalnych im. 
Janiny Porazińskiej w Ignacowie, gdzie 
na powitanie uczniowie przygotowali 
świąteczny program artystyczny. Był 
czas na wspólne zdjęcia, śpiewy i roz-
mowy. Dzięki nim wiemy, że gość jest 
starszy niż las, ale młodszy niż góry, 
a najlepszym dla niego prezentem jest 
uśmiech dziecka. Tych było pod dostat-
kiem. 
W drodze na spotkanie z przedstawicie-
lami przedszkoli miejskich Mikołaj złożył 
krótką wizytę w Urzędzie Miasta. Spo-
tkanie z Mikołajem wywołało w urzęd-
nikach wiele wspomnień z dzieciństwa, 
bo radość i magia świąt nie są zarezer-
wowane tylko dla dzieci. 
W Miejskiej Szkole Artystycznej czaro-
dziejskimi sztuczkami zabawiał dzieci 
magik Konrad, a całe spotkanie entu-
zjastycznie poprowadziła  Edyta Szu-
bińska-Godlewska. Dzieci zaśpiewały 
Mikołajowi piosenki i wręczyły własno-
ręcznie wykonane drobne upominki. 
Jak jest Mikołaj, to są i prezenty. Przed-
szkolaki otrzymały od gościa słodkie 
upominki. 
Świąteczny korowód, na czele z karetą 
wiozącą Mikołaja,  przemieścił się spod 
budynku MSA na Stary Rynek. Tam od-

6 grudnia na Starym Rynku setki najmłodszych mińszczan 
spotkało się z Mikołajem z Rovaniemi.

Mikołaj z RovaniemiMikołaj z Rovaniemi  w Mińsku Mazowieckim
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TEMAT NUMERU

było się oficjalne odpalenie świateł na 
miejskiej choince. Burmistrz Marcin Ja-
kubowski powitał Mikołaja w obecności 
licznie zgromadzonych gości i razem 
z dziećmi odliczał sekundy, by dokład-
nie o 15.15 odpalić światła na choince. 
Stary Rynek jest świątecznie udekoro-
wany, stoją tam także choinki, na któ-
rych zawieszone są ozdoby wykonane 
przez uczniów szkół podstawowych 
oraz oplecione lampkami drzewo. 
Mikołaj zasiadł w fotelu, żeby dostojnie 
pozować do zdjęć, a kolejka była bardzo 
długa. Oczywiście nikt nie odszedł bez 
pamiątkowej fotografii, słodkiego upo-
minku i certyfikatu spotkania z gościem. 
Organizatorzy zapewnili też bezpłatne 
atrakcje w postaci dwóch karuzel. 
Frekwencja na Starym Rynku utwier-
dza nas w przekonaniu, jak ważne i in-
tegrujące społeczność są spotkania. 
Dziękujemy wszystkim za obecność, 
a organizatorom i sprzymierzeńcom za 
pracę i wsparcie. Dzięki pomocy dyrek-
cji i nauczycieli przedszkoli, OSP, Stra-
ży Miejskiej, Policji, Zarządu Gospodar-
ki Komunalnej, Zarządu Dróg Miejskich, 
pracowników Referatu Oświaty, Wy-
działu Promocji Kultury i Sportu, Rady 
Miasta wydarzenie sprawnie przebiegło 
w życzliwej, świątecznej i bezpiecznej 
atmosferze. 

Inicjatorem i koordynatorem całego 
przedsięwzięcia był dyrektor Muzeum 
Ziemi Mińskiej Leszek  Celej, dlatego 
dziękujemy mu  i pracownikom MZM za 
wspaniałe wydarzenie i mamy nadzieję, 
że na stałe wpisze się ono w miejski ka-
lendarz imprez kulturalnych.
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Integracyjny Koncert Mikołajkowy
W piątek 9 grudnia już po raz 14 w Miej-
skiej Szkole Artystycznej odbył się In-
tegracyjny Koncert Mikołajkowy.  Został 
zorganizowany przez Stowarzyszenie 
„Dzieciom Radość Ignaców”, działające 
przy Zespole Szkół Specjalnych w Igna-

jemy za wsparcie finansowe Powiatowi 
Mińskiemu, miastu Mińsk Mazowiecki 
i Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzi-
cie. Dzięki Wam spotkamy się za rok na 
jubileuszowym XV Koncercie!

mat. organizatorzy

cowie. Kilkusetosobowa publiczność – 
dzieci, młodzież oraz goście specjalni 
– powiatowi i miejscy włodarze – znako-
micie bawiła się przy muzyce z filmów 
Disneya. Wesoły Mikołaj z prezentami 
świetnie zakończył spotkanie. Dzięku-

Rozstrzygnięcie konkursu 
na kartkę bożonarodzeniową 
Zgodnie z tradycją zaprosiliśmy w grud-
niu uczniów szkół podstawowych do 
udziału w konkursie na projekt kart-
ki bożonarodzeniowej miasta Mińsk 
Mazowiecki. Dziękujemy za tak liczny 
odzew – wpłynęło do nas 60 prac, spo-
śród których nagrodziliśmy wiele prac. 
Do druku wybraliśmy projekt Natalii Ko-
walik – Szkoły Salezjańskie. W katego-
rii kl. 0-III: I miejsce Jagoda Walenda 
ze SP 4, II miejsce Marcel Ptasiński ze 
SP 5, III miejsce Zuzanna Białomyzy ze 
SP 5, wyróżnienia: Adam Ośko ze SP 

2, Szymon Zawadka ze Szkół Salezjań-
skich, Wojciech Suchocki ze SP 5,Ty-
mon Grzelak ze SP 2, Laura Gałązka ze 
SP 3 oraz Zofia Spodar ze SP 1. W ka-
tegorii kl. IV-VIII: I miejsce Lena Jało-
cha ze SP 2, II miejsce Laura Ciąćka ze 
SP 2, III miejsce Oliwia Królak ze SP 4, 
wyróżnienia: Wiktoria Mularczyk ze SP 
6, Lena Majszyk ze SP1, Martyna Misz-
czak ze SP 2, Natalia Biernacka ze SP 
6,  Wiktoria Jałocha z SP 6 i Aleksandra 
Lech ze SP 5. Gratulujemy wszystkim 
autorom!

Niecodzienne 
dekoracje 
Przed wizytą Mikołaja z Rovaniemi 
mińskie podstawówki ubrały choinki, 
które Zarząd Dróg Miejskich ustawił na 
Starym Rynku. Każda szkoła jest „wła-
ścicielem” jednego drzewka, więc całe 
społeczności szkolne zaangażowały się 
w ich ubieranie. Przy strojeniu pomogli 
pracownicy Zarządu Gospodarki Komu-
nalnej z wysięgnikiem. Dziękujemy!  Za-
praszamy do odwiedzenia Placu Stary 
Rynek podczas zimowych spacerów.
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30-lecie Straży Miejskiej
Gości oraz funkcjonariuszy mińskiej 
straży powitała komendant Anna Kwiat-
kowska, jednocześnie prezentując hi-
storię naszej formacji, począwszy od jej 
powołania w 1992 roku.
W swoim wystąpieniu burmistrz Marcin 
Jakubowski wspominał, że Straż Miejską 
w Mińsku Mazowieckim powołał Zarzą-
dzeniem z dnia 17 stycznia 1992 roku 
ówczesny burmistrz Zbigniew Grzesiak. 
Siedziba formacji mieściła się na dru-
gim piętrze budynku Urzędu Miasta, 
a zatrudniała 6 strażników. Pierwszym 
komendantem Straży Miejskiej w Miń-
sku Mazowieckim został Antoni Peczka, 
który funkcję tę pełnił do 2004 roku. Jego 
następcą został Roman Wiaranowski. 
To podczas urzędowania komendan-
ta Wiaranowskiego siedziba formacji 
w 2008 roku została przeniesiona do bu-
dynku, w którym znajduje się do dzisiaj. 
W latach 2014-2017 komendantem miń-
skiej straży był Janusz Wiaterek. Wpro-
wadziliśmy wtedy szereg zmian, w tym 
rejonizację miasta i rozpoczęliśmy re-
mont siedziby. Komendant Janusz Wia-
terek pełnił swą funkcję do 2017 roku. 
Remont ostatecznie został ukończony 
w 2018 roku przez obecną komendant 
Annę Kwiatkowską, która od 2011 roku 
pracowała na stanowisku zastępcy ko-
mendanta, a w 2017 roku objęła stano-
wisko komendanta. Na przełomie 30 lat 
istnienia Straż zwiększyła zatrudnienie 
do 15 etatów mundurowych i 3 etatów 
cywilnych. Do wydziału Straży Miejskiej 
w 2020 roku włączono zarządzanie kry-
zysowe.  
Szczegółowe zadania i zakres kompe-
tencji ustala Ustawa o strażach gmin-
nych z 1997 roku. Oczywiście na prze-
łomie lat zadania mocno się poszerzają 
o kolejne uprawnienia, ale Straż Miejska 

w Mińsku Mazowieckim swoimi działa-
niami odpowiada przede wszystkim na 
potrzeby mieszkańców miasta, które 
wraz z dynamicznymi zmianami, cho-
ciażby w czasie epidemii czy toczącej 
się w Ukrainie wojny, bywają uzupełnia-
ne o kolejne.
Podczas uroczystości wiele ciepłych 
słów w kierunku mińskich strażników 
płynęło m.in. od starosty mińskiego An-
toniego J. Tarczyńskiego i wicestarosty 
Witolda Kikolskiego, wiceprzewodni-
czących rady miasta Barbary Redy, 
Mariusza Żyły i Grzegorza Cyrana, ko-
mendanta powiatowego policji Sławo-

mira Rogowskiego i jego zastępcy Se-
bastiana Ciastonia, dowódcy 23. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego płk. Krzysztofa 
Stobieckiego i dowódców pozostałych 
mińskich jednostek, Grzegorza Woj-
ciechowskiego reprezentującego OSP 
Mińsk Mazowiecki, komendant Straży 
Miejskiej Brwinowa Izabeli Koźbiał, czy 
Zbigniewa Włodarczyka zastępcy ko-
mendanta Straży Miejskiej m. st. War-
szawy.
Miłym i podniosłym momentem obcho-
dów było wręczenie Krzyża za Zasługi 
burmistrzowi Marcinowi Jakubowskiemu 
oraz trzem funkcjonariuszom mińskiej 
straży: Tomaszowi Szopie, Robertowi 
Szostakowi oraz Cezaremu Kazimier-
czykowi. Odznaczenia za zasługi dla 
ochrony porządku publicznego i bezpie-
czeństwa osób dokonał Prefekt Krajowej 
Rady Komendantów Straży Miejskich 
i Gminnych, Komendant Straży Miejskiej 
w Częstochowie Artur Hołubiczko. 
Dopełnieniem uroczystości był znakomi-
ty występ Marcina Błądzińskiego.
Dziękujemy dyrektor MDK w Mińsku Ma-
zowieckim Joannie Wilczak za gościnę, 
Zespołowi Szkół Turystyczno-Gastrono-
micznych oraz Piekarni Gromulski za ju-
bileuszowy tort oraz oprawę.

14 listopada w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury miało miejsce spotkanie 
podsumowujące 30 lat funkcjonowania Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim.
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15 listopada w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN w Warszawie odbyła 
się konferencja inaugurująca prace nad 
„Strategią rozwoju metropolii warszaw-
skiej do 2040 roku”. Uczestniczący w tym 
wydarzeniu wraz ze współpracownikami 
burmistrz Marcin Jakubowski w swoim 
wystąpieniu mówił o wspólnym transpor-
cie metropolitalnym. Przy tak rozległym 
obszarze metropolitalnym (79 jednostek 
samorządu terytorialnego) priorytetem 
staje się skuteczny i sprawny transport 
publiczny. Bez takiego rozwiązania na 
całym obszarze metropolitalnym nie je-
steśmy w stanie mówić o wspólnocie 
metropolitalnej. Podczas konferencji 
przedstawiono też harmonogram i mo-
dele działań przy przygotowywaniu stra-
tegii oraz dyskutowano na temat idealnej 
metropolii przyszłości.

Wizja metropolii warszawskiej 
do roku 2040

Pomoc dla Borodianki 
i gości z Ukrainy
Nie ustajemy w pomaganiu osobom, 
które schroniły się w naszym mieście 
przed dramatem wojny w Ukrainie. Dzię-
ki współpracy podjętej z Okręgiem 121 
Polska Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Klubów Lions od początku listo-
pada br. wydajemy pomoc humanitarną 
w formie podstawowych produktów spo-
żywczych, środków czystości i środków 
higieny. W każdy czwartek w godzinach 
16:00-18:00 (z wyjątkami ogłaszanymi 
z wyprzedzeniem) w remizie OSP przy 
ul. Warszawskiej 144 obywatele Ukrainy, 
którzy mieszkają w Mińsku Mazowiec-
kim i otrzymali w UM tzw. Kartę Gościa, 

mogą taką pomoc otrzymać. Finanso-
wanie tego działania jest na poziomie 
zapewniającym wydawanie produktów 
mniej więcej do końca lutego 2023 r. 
O wszystkim informujemy na bieżąco 
w naszych kanałach komunikacji oraz na 
tablicy ogłoszeń.
Jednocześnie jesteśmy w stałym kon-
takcie z władzami i zaprzyjaźnionymi 
mieszkańcami Borodianki. W listopadzie 
pośredniczyliśmy w przekazaniu kolejnej 
pomocy humanitarnej, która trafiła do 
nas z Cork w Irlandii dzięki zaangażo-
waniu byłego senatora Johna Gilroy’a. 
Chylimy czoła przed mieszkańcami, któ-

rzy jako wolontariusze pomagali w roła-
dowywaniu i załadowywaniu dziesiątek 
ton. Wśród rzeczy, które trafiły/trafią do 
Borodianki są m.in. generatory prądu, 
kilkaset ławek i krzeseł szkolnych, koce, 
kołdry, żywność, karma dla zwierząt, 
pieluchy dla dzieci i dorosłych. Podzię-
kowania kierujemy do prezesa ZDM 
Arkadiusza Boguskiego i jego współ-
pracowników za nieocenione wsparcie 
fizyczne i sprzętowe oraz do Joanny Ko-
walskiej, dyrektorki CKZiU, dzięki której 
uprzejmości i cierpliwości możemy po-
magać naszej partnerskiej Borodiance, 
korzystając z magazynu placówki.
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W dniach 16-18 listopada przedstawicie-
le miasta Minsk Mazowiecki wzięli udział 
w kolejnych warsztatach zorganizowa-
nych przez Ministerstwo Funduszy i Po-
lityki Regionalnej oraz Bank Światowy 
w ramach "Partnerskiej Inicjatywy Miast 
Sieci PPP". Podczas spotkania analizo-
wane były ryzyka, kamienie milowe oraz 
sposoby monitorowania i ewaluacji pro-
jektów realizowanych w formule PPP. 
Wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur 
oraz dyrektor Departamentu Infrastruk-
tury i Transportu Gabriela Dąbrowska 
zaprezentowali dobre praktyki podczas 
realizacji projektów w formule PPP. Na 
wizytę studyjną uczestników zaproszo-
no do Hali Stulecia na obejrzenie wie-
lopoziomowego parkingu podziemnego 
wybudowanego w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego.

Warsztaty PPP we Wrocławiu

6 grudnia 2022 r. SIM Mińsk Mazowiec-
ki Sp. z o.o., której Miasto Mińsk Ma-
zowiecki jest udziałowcem, podpisała 
umowę z BBC Best Building Consultants 
Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Warsza-

wie na opracowanie kompleksowej do-
kumentacji projektowej, w tym programu 
funkcjonalno-użytkowego, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót 
oraz innych wymaganych przepisami 

prawa opracowań, na podstawie których 
powstanie zespół budynków wieloro-
dzinnych na Osiedlu Poligon. Rozpo-
częcie prac projektowych jest pierwszym 
etapem realizacji inwestycji.

Osiedle Poligon

Zhakowaliśmy!

Projekt „Hakuj z nami rzeczywistość” 
już za nami! To był bardzo intensywny 
i twórczy czas. 
Do udziału w przedsięwzięciu realizowa-
nym w ramach Human Smart City zapro-
siliśmy młodzież szkół podstawowych 
oraz przedstawicieli mińskiego biznesu, 
którzy stworzyli  Radę Biznesu. Celem 

Hackathonu było wygenerowanie pomy-
słów na rozwiązania miejskie wpisujące 
się w ideę zrównoważonego rozwoju. 
Mentorzy projektu dr Sebastian Gra-
bowski, specjalista w obszarze innowacji 
miejskich i smart cities oraz wieloletni 
samorządowiec Grzegorz Teresiński 
swoją wiedzą i doświadczeniem wspie-

rali uczestników podczas prac projekto-
wych. Członkowie Rady Biznesu podpo-
wiadali młodym ludziom, w jaki sposób 
wpisać pomysły w tkankę miasta. Urzęd-
nicy, natomiast, byli źródłem wiedzy 
o  danych dotyczących np. ilości produ-
kowanych przez mieszkańców śmieci 
czy specyfice komunikacji miejskiej. 
Podczas gali podsumowującej Hacka-
thon szkoły zaprezentowały swoje po-
mysły, uzasadniając ich użyteczność. 
Poniżej przedstawiamy rozwiązania i już 
dziś zastanawiamy się, jak wdrożyć je 
w życie.
Cieszymy się, że uczestnictwo w Hac-
kathonie dało dużo satysfakcji i radości. 
Obserwowanie przyszłości przez pry-
zmat optyki młodych ludzi jest bardzo 
cenne dla nas samorządowców. Uczy-
my się wsłuchiwać w głos młodych oraz 
rozumieć ich potrzeby i perspektywę. 
Za wsparcie zespołów projektowych i za-
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angażowanie dziękujemy naszym sprzy-
mierzeńcom z Rady Biznesu: Robertowi 
Jaworskiemu (Archvision), Mateuszowi 
Wawryszukowi (Eskulapa), Jackowi Bil-
skiemu (PESA Mińsk Mazowiecki Spółka 
Akcyjna), Małgorzacie Patyńskiej (Utila), 
Cezaremu Radzimińskiemu  („Strefa 
opcji”). 
Projekt nie odbyłby się, gdyby nie wspar-
cie nauczycieli, którzy towarzyszyli pra-
com zespołów projektowych. Dziękuje-
my: Katarzynie Trojanek, Magdalenie 
Grudzińskiej, Pawłowi Parchomenko, 
Katarzynie Szubińskiej, Kindze Musze, 
Sylwii Kęsickiej-Bogusz, Agnieszce No-
wak, Danucie Soleckiej. 
Najważniejszymi bohaterami i bohater-
kami Hackathonu byli uczestnicy projek-
tu. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem 
zgłoszonych pomysłów. Gratulujemy!
„Younghelp - by nasze miasto było 
SMART” to nazwa rozwiązania miejskie-
go zaproponowanego przez społecz-
ność Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana 
Pawła II. Pomysłem stworzonym przez 
uczniów była propozycja stałego wolon-
tariatu łączącego starszych i młodszych 
mieszkańców miasta. Projekt o nazwie 
"Younghelp" przyjął wizualnie postać 

strony internetowej, na której po założe-
niu konta i weryfikacji starsi mieszkańcy 
mogą zlecić działanie (z takich obsza-
rów, jak: integracja, usługi, zakupy), 
a młodsi je wykonać. Starsi użytkownicy 
mieliby zrobione zakupy, mogliby na-
uczyć się nowych technologii lub miło 
spędzić czas. Młodsi mieszkańcy w za-
mian za wykonanie usługi mieliby przy-
znawane punkty, które wymienialiby na 
zniżki do biletów np. do kina, na basen 
czy lodowisko. Z kolei miasto zyskałoby 
zaangażowanych mieszkańców wrażli-
wych na potrzeby społeczne, zwiększo-
ną liczbę oswojonych z nowoczesnymi 
technologiami starszych osób. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Mikołaja Kopernika  przedsta-
wili pomysł pod nazwą MAPMIŃSK– 
miński niezbędnik. To aplikacja, która 
umożliwiłaby poznawanie miasta na 
podstawie wytypowanych preferencji, 
a skierowana byłaby do różnych grup 
odbiorców: seniorów, turystów, dzieci, 
rodzin i młodzieży. Podział na  kate-
gorie: sport, sztuka, muzea, zabytki, 
sławne miejsca, gastronomia, cieka-
wostki, edukacja, wydarzenia i atrakcje 
pozwoliłby z łatwością szybko dotrzeć 

do poszukiwanych treści. Aplikacja 
„MAPMIŃSK– miński niezbędnik” była-
by darmowym otwartym narzędziem go-
towym na uzupełnianie i aktualizowania 
w miarę potrzeb na poziomie miasta, 
gminy czy powiatu. Pełniłaby rolę inte-
raktywnego przewodnika dla każdego, 
ułatwiając korzystanie z bogatej oferty 
przygotowanej zarówno dla mieszkań-
ców jak i turystów. Dzięki aplikacji oferta 
ta trafiłaby do szerszego grona odbior-
ców, a promocja naszego regionu była-
by pełniejsza i skuteczniejsza.
Aplikację Sportapp proponują uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2. Jak przeko-
nują do swojego pomysłu? Oto korzy-
ści  płynące z uruchomienia aplikacji: 
rozwój sportowy mieszkańców, integra-
cja lokalnej społeczności, wspólnie spę-
dzony czas, bezpieczne i profesjonalne 
warunki do uprawiania sportu. Uczestni-
cy Hackathonu widzą możliwość lepsze-
go wykorzystania istniejącej infrastruktu-
ry miasta. 
Pomysł na rozbudowę systemu informa-
cji pasażerskiej w pojazdach komuni-
kacji miejskiej zgłosili  uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 4  im. Powstańców 
Styczniowych. Zintegrowany system 
zapowiedzi głosowych oraz informacji 
wyświetlanych na tablicach multimedial-
nych w środku pojazdu byłby użyteczny 
ze względu na osoby, które nie orientują 
się zbyt dobrze w terenie lub są naszymi 
gośćmi. Dzieci i osoby starsze pewniej 
czułyby się, wiedząc dokładnie, gdzie się 
znajdują. Autorzy projektu w roli lektora 
chętnie widzieliby np. burmistrza miasta. 
Zacne Szósteczki ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza 
pomysł na projekt przedstawiały w for-
mie filmu. Automat do zbiórki odpadów 
i zbieranie punktów, które można wy-
mienić na zniżki w instytucjach kultury 
i sportu to bardzo kuszące zachęty do 
segregowania śmieci. 
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Kasztankę GOń! to nazwa aplikacji i po-
mysłu terenowej gry miejskiej zapropo-
nowanej przez młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego. 
Symbolem aplikacji byłaby Kasztanka 
Piłsudskiego, a gra oprócz walorów 
poznawczych integrowałaby także spo-
łeczność. Uczestnictwo w grze byłoby 
sposobem na poznanie miasta z zu-
pełnie innej strony. Gra dostosowana 
by była do różnych grup docelowych. 
Gracze mogliby np.  wykonywać zada-

nia matematyczne lub inne związane 
z jakimś szczególnym świętem. Dorośli 
zdobywaliby więcej informacji o zna-
nych mińszczanach lub mińskim tyglu 
kulturowym. Jak przekonują jej pomy-
słodawcy, apka ułatwi podróżowanie 
wielu turystom po mieście i zachęci 
młodsze osoby do zgłębiania historii 
Mińska Mazowieckiego. 

Każdy pomysł młodzieży zasługuje na 
wprowadzenie w życie. Hackathon za 

nami, a przed nami myślenie, jak zreali-
zować projekty w praktyce. Dzięki przed-
sięwzięciu poznaliśmy wspaniałe pomy-
sły na rozwiązania miejskie, ale także 
przekonaliśmy się, jakich mamy wspa-
niałych uczniów, nauczycieli i przyjaciół 
projektu. Dla nas wszystkich najważ-
niejsza jest współpraca i to, by w Miń-
sku żyło się dobrze.  Razem tworzymy 
miasto! Opiekunami projektu z ramienia 
urzędu byli: Rafał Czerechów, Maciej Ta-
ras i Katarzyna Łaziuk. 

„Międzyczas” z wizytą w Saint-Égrève 
Młodzież z Centrum Młodzieżowego 
„Międzyczas” odbyła wizytę studyjną 
w mieście partnerskim Saint-Égrève 
we Francji. Celem spotkania była 
wymiana doświadczeń, wzmocnie-
nie współpracy placówek, a przede 
wszystkim udział w konkursie talentów 
organizowanym przez centrum mło-
dzieżowe Le Patio, które było jedną 
z inspiracji do stworzenia mińskiego 
miejsca dla młodych. Młodzież mia-
ła możliwość rozmowy z burmistrzem 
Laurentem Amadieu, zwiedziała Urząd 
Miasta oraz przysłuchiwała się spotka-
niu samorządowców. 

Wymiana opraw oświetlenia 
ulicznego na ledowe 

mie w grudniu wymieniono 48 opraw na 
w/w ulicach. Miasto zaoszczędzi ponad 
70% energii wykorzystywanej dotych-
czas przez oprawy starego typu.

Ledowe oprawy pojawiły się na ulicy 
Kazikowskiego (od ulicy Warszawskiej 
do ronda Hallera), na ulicy Konstytucji 
3 Maja (od ronda Hallera do ronda Sła-
wińskiego) i na ulicy Kościuszki. W su-

Nasadzenia 
na ul. Leśnej
250 drzew posadziła Policja w ramach 
rekompensaty po wycince pod budowę 
nowej siedziby (budowanej na ul. Łupiń-
skiego). Nasadzenia objęły całe miasto 
z naciskiem na większą ilość przy ul. Le-
śnej.
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103. rocznica powstania 
Związku Inwalidów Wojennych RP
10 listopada zastępca burmistrza Ro-
bert Smuga reprezentował nasze 
miasto podczas uroczystości zwią-
zanych ze 103. rocznicą powstania 

Związku Inwalidów Wojennych RP 
i 13. rocznicą odsłonięcia pomni-
ka Związku Inwalidów Wojennych. 
W Kościele Garnizonowym odsłonięto 

pamiątkową tablicę ZIW RP Oddział 
Mińsk Mazowiecki oraz złożono symbo-
liczne wiązanki.

Dziękujemy za wspólne świętowanie 
104. rocznicy odzyskania niepodległości!

Bardzo dziękujemy za Państwa obec-
ność i współpracę przy organizacji 
uroczystości 104. rocznicy odzyskania 
niepodległości. Dziękujemy za udział 
w oficjalnych obchodach i wydarze-
niach towarzyszących. Za współorgani-

zację Miasteczka Niepodległościowego 
dziękujemy Wojskowemu Centrum Re-
krutacji. Dzięki WCR mogliśmy obejrzeć 
wystawę sprzętu wojskowego zapre-
zentowanego na dziedzińcu Miejskiego 
Domu Kultury. 
Uczestników wydarzeń do wspólnego 
odśpiewania hymnu państwowego za-
prosił Mariusz Szeląg, który akompa-
niował później do wspólnego śpiewania 
pieśni legionowych, które cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem. Wspólne 
śpiewanie łączy i buduje dobre relacje 
w społeczności. W Miasteczku Niepod-
ległościowym można było zrobić sobie 
stylizowane zdjęcia, napić się herbaty 
w Café Pasjans, zrobić przypinki czy 
zakładki do książek, a w kantynie zjeść 
wojskową grochówkę. Przejazdy zabyt-
kowym autobusem, popularnie zwanym 
„ogórkiem”, z narracją historyczną dy-
rektora MZM Leszka Celeja cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. 
Szczególne podziękowania kierujemy 
do:  Miejskiego Domu Kultury, Muzeum 
Ziemi Mińskiej, Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej, Miejskiej Szkoły Artystycznej, 
Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Go-
spodarki Komunalnej, Wojskowego 

Centrum Rekrutacji, 23. Bazy Lotnic-
twa Taktycznego, Towarzystwa Pamięci 
7. Pułku Ułanów Lubelskich, Hufca ZHP 
„Mazowsze” Mińsk Mazowiecki, Oddzia-
łu Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, 
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojsko-
wej, Orkiestry Dętej Miasta Mińsk Mazo-
wiecki, Policji i Straży Miejskiej.
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„Rodacy Bohaterom”
za dotychczasową współpracę oraz za-
angażowanie we wspólnie podejmowa-
nych działaniach.
"Rodacy Bohaterom" to program stwo-
rzony w 2010 r. przez Stowarzyszenie 
Odra-Niemen. Akcja polega na wspar-
ciu weteranów walk o niepodległość 

oraz polskich rodzin mieszkających na 
Kresach Wschodnich. Aktualnie dzia-
łania poszerzone są o wsparcie ofiar 
rosyjskiej napaści na Ukrainę.

Fot. Stowarzyszenie Odra-Niemen 
Oddział Mazowiecki

Przedszkole Miejskie nr 6 pamięta 
Listopad to czas zadumy i refleksji, do 
której skłaniają nas dwa szczególne 
dni – Dzień Wszystkich Świętych oraz 
Święto Niepodległości. To czas na roz-
mowę dotyczącą szacunku dla naszych 
bliskich zmarłych, ale także dla żołnierzy 
poległych w obronie ojczyzny.
W związku z tym nasze przedszkole po 
raz kolejny dołączyło do akcji „Szkoła 
Pamięta” zorganizowanej przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej. Grupy „Moty-
li”, „Starszaków” oraz „Zerówka” złożyły 
hołd żołnierzom na mińskim cmentarzu. 
Natomiast „Pszczoły” zapaliły znicz przy 
pomniku Związku Inwalidów Wojennych. 
Dzieci doskonale pamiętały, jak należy 

zachowywać się w takich miejscach, 
w ciszy i skupieniu zapaliły znicze na 
grobach żołnierzy.
My – dorośli, wiemy, jak ważne jest 
uczenie postaw patriotycznych już od 
dziecka, dlatego też w naszym przed-
szkolu uczciliśmy rocznicę odzyskania 
niepodległości. Dzieci z grupy „Moty-
le” przygotowały Koncert Patriotyczny, 
który wystawiły dla społeczności przed-
szkolnej i dla słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku na scenie Miejskiej 
Szkoły Artystycznej. Seniorzy byli wzru-
szeni i mocno przejęci lekcją patriotyzmu 
przedstawioną przez małe dzieci.

Milena Jankowiak

Międzynarodowy 
Dzień Białej Laski
26 października Zarząd Koła Polskiego 
Związku Niewidomych zaprosił burmi-
strza Marcina Jakubowskiego na tra-
dycyjne spotkanie z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Białej Laski. 
Celem takiego wydarzenia jest przed-
stawienie opinii publicznej i władzom 

lokalnym problematyki osób niewi-
domych i niedowidzących. Dla osób 
niewidomych i władz lokalnych jest to 
okazja do rozmowy o barierach, ale 
też o tym, co zmienia się na lepsze - 
jak razem można ulepszać przestrzeń 
wspólną.

27 października, na zaproszenie Od-
działu Mazowieckiego Stowarzyszenia 
Odra-Niemen, zastępca burmistrza 
Robert Smuga uczestniczył w gali pod-
sumowującej akcję "Rodacy Bohate-
rom". W imieniu naszej społeczności 
odebrał wyróżnienie przyznane miastu 
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Oczko z rekordem 
21. Koncert Charytatywny „Trochę 
słońca” zgromadził 11 grudnia praw-
dziwe tłumy w hali sportowej Szkoły 
Podstawowej nr 3. Na pomoc potrze-
bującym wsparcia uczniom szkoły 
kierowanej przez dyrektora Grzegorza 
Wyszogrodzkiego udało się zebrać re-
kordową kwotę 13 tys. zł. 
Koncerty charytatywne „Trochę słoń-
ca” to piękna tradycja papieskiej trójki 
(a wcześniej gimnazjum) przy Budowla-
nej. Co roku na scenie występują ucznio-
wie, absolwenci, rodzice, nauczyciele 
i pracownicy szkoły, tworząc wspólnotę 
ludzi o otwartych sercach.
- Państwa obecność potwierdza, że je-
steśmy ludźmi, których obchodzi los in-
nych i takiej postawy otwartości, empatii 
chcemy uczyć naszych młodych pod-
opiecznych – mówił dyrektor Grzegorz 
Wyszogrodzki do publiczności.
W tym roku motywem przewodnim kon-
certowego grania był biało-czarny świat. 
Dlatego właśnie widzowie obejrzeli pio-
senkę o zebrze wytańczoną przez ze-
rówkowiczów przygotowanych przez 

opiekunki – Małgorzatę Korzeń, Iwonę 
Gąsecką, Agatę Christoph i Sylwię Za-
suwik. Potem „Black and white” zatań-
czyli pierwszoklasiści pod kierunkiem 
wychowawczyni Eweliny Frankiewicz. 
Swój taneczny występ z białymi para-
solkami miały też dziewczynki z klasy 
Małgorzaty Kożuchowskiej. Biało-czar-
ny świat oparty na manipulacji pokazali 
młodzi aktorzy, symbolicznie wykorzy-
stując duże figury szachowe. Ta sama 
grupa ósmoklasistów zagrała wymowną 
scenkę z rodzinnego urlopu na plaży. Ży-
ciowa prawda pokazała kontrast między 
rzeczywistością a jej odbiciem w me-
diach społecznościowych. Absolwenci 
w wymownej scence teatralnej poruszyli 
temat nienawiści, śmierci i miłości, któ-
ra jest ratunkiem w tym zwariowanym 
świecie. O samotności i potrzebie ak-
ceptacji opowiedzieli ze sceny bez słów 
podopieczni Iwony Karwowskiej w pan-
tomimie zagranej do muzyki klasycznej. 
Grupa teatralna prowadzona przez Iza-
belę Saganowską w poruszający sposób 
zachęcała do solidarności i tolerancji. 

W czarno-białej części koncertu nie za-
brakło też humorystycznych akcentów. 
Publiczność rozbawił występ rodziców. 
Tatusiowie w biało-czarnych strojach 
wykonali oryginalny taniec do piosenki 
„Najwięcej witaminy mają polskie dziew-
czyny”, a mamy z kolei brawurowo za-
tańczyły do utworu „Chłopaki nie płaczą”. 
Druga część koncertu była pełna kolorów. 
Najpierw uczniowie klas młodszych (pod 
kierunkiem Marty Woźnicy) i ich nauczycie-
le zaśpiewali „Chodź, pomaluj mój świat”, 
potem na scenie pojawili się uczniowie 
Izabelli Kożuchowskiej i Katarzyny Chło-
pik, by wypełnić ją kolorami i tańcem do 
piosenki „Grajmy w kolory”. Prawdziwym 
przebojem był występ nauczycieli i absol-
wentów, którzy zatańczyli zumbę (według 
układu Joanny Pomarańskiej). 
Między scenkami teatralnymi i tanecz-
nymi profesjonalnie, lirycznie i żywioło-
wo wybrzmiały piosenki śpiewane przez 
chór pod kierunkiem Magdaleny Jaku-
bowskiej. Zaczęło się od piosenki-życze-
nia „Jeszcze będzie pięknie”, potem soli-
ści i chór zaśpiewali piosenkę Agnieszki 
Osieckiej „Niech żyje bal”. Wzruszający-
mi słowami „Modlitwy końca mojego wie-
ku” zachwycił w solowym występie dyrek-
tor Grzegorz Wyszogrodzki. Publiczność 
pomagała ochoczo w piosence „Góry do 
góry”, a na koniec utwór „Chwytaj dzień” 
wykonali Magdalena Jakubowska i Szy-
mon Bielecki. W muzycznych występach 
pomagali oprócz uczniów i absolwentów 
(Marta Mizgier, Szymon Bielecki) także 
rodzice, pracownicy szkoły i przyjacie-
le. Na instrumentach zagrali: Agnieszka 
Nowak, Artur Jankowski, Wojciech Ko-
żuchowski, Maciej Kożuchowski, Mikołaj 
Buta i Tatiana Żarek.   
Na koniec wszyscy występujący i pu-
bliczność śpiewali koncertowy hymn, 
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Aktywni mińscy seniorzy 
W maju br. Miasto Mińsk Mazowiecki 
wystąpiło do Marszałka Województwa 
Mazowieckiego z wnioskiem o przy-
znanie pomocy finansowej z budże-
tu Województwa Mazowieckiego 
w ramach zadania „Samorządowy 
Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad 
Seniorów 2022”. Wniosek uzyskał ak-
ceptację i od sierpnia do końca paź-
dziernika Miasto realizowało projekt 
pn. „Aktywizacja seniorów w mieście 
Mińsk Mazowiecki”.
W ramach projektu przeprowadzono 
zajęcia o bardzo zróżnicowanej tema-
tyce, co podyktowane było sugestia-
mi Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku 

Mazowieckim. Koncepcję wypracowa-
no na podstawie wniosków ze spotkań 
z organizacjami senioralnymi oraz pod-
miotami współpracującymi z seniorami 
i opiekującymi się osobami starszymi. 
Najczęściej wymienianymi potrzebami, 
zarówno przez osoby pracujące z senio-
rami, jak i samych seniorów, były m.in.: 
potrzeba wsparcia psychologicznego 
(w efekcie alienacji społecznej spowodo-
wanej pandemią), poszerzanie wiedzy 
o profilaktyce zdrowotnej, działania mo-
bilizujące do aktywności ruchowej oraz 
zdobycie/zwiększenie kompetencji w ob-
szarze wykorzystywania nowoczesnych 
technologii, które stały się niezbędnym 

narzędziem w czasie pandemii, a więk-
szość seniorów ma trudność, aby płyn-
nie się nimi posługiwać. W procesie 
kilku naborów ogłoszonych w internecie 
oraz na tablicach informacyjnych miasta 
i jednostek organizacyjnych wyłonio-
no uczestników w wieku pow. 60. roku 
życia, których zakwalifikowano do grup 
liczebnie dostosowanych do charakteru 
zajęć. Na mińskim Aquaparku senio-
rzy skorzystali z gimnastyki w wodzie, 
a w klubie fitness poznawali i ćwiczyli 
podstawowe kroki taneczne oraz wy-
chodzili do pobliskiego lasu na spacery 
nordic walking. Nie zabrakło też zajęć 
w formie wykładów. Na zajęciach z re-
habilitantką seniorzy poznawali różne 
rodzaje bólu i sposoby radzenia sobie 
z nim czy poszerzali wiedzę na temat 
profilaktyki przeciwudarowej i przeciwu-
padkowej. Dietetyczka opowiadała m.in. 
o wpływie prawidłowego odżywiania się 
osób 60+ na stan psychofizyczny czy 
o pułapkach żywieniowych. Ratownik 
medyczny zaprezentował podstawowe 
czynności przy udzielaniu pierwszej po-
mocy oraz przeprowadził pogadankę na 
temat bezpieczeństwa seniorów w życiu 
codziennym czy znaczenia osoby udzie-
lającej pomocy jako ważnego ogniwa 
w akcji ratunkowej. Psycholożka przy-
gotowała zajęcia grupowe oraz wyszła 
z propozycją spotkań indywidualnych. 
Często brakuje tego najważniejszego 
kroku – poproszenia o pomoc. Blisko 

w którym słowa: „Świat nie zmieni się 
od pięknych, wielkich słów, a od czynów, 
w których TROCHĘ SŁOŃCA jest” za-
brzmiały szczególnie przekonująco.
Koncertowi towarzyszył kiermasz świą-
tecznych prac artystycznych wykona-
nych przez uczniów, rodziców i nauczy-
cieli. Bardzo szybko z kiermaszowych 
stoisk przygotowanych przez Ewę Ra-
czyńską, Katarzynę Duczek i Agniesz-
kę Rycharską oraz uczennice z 8a zni-
kały piękne świeczniki, stroiki, choinki, 
bombki i inne niepowtarzalne arcydzieła. 
Można też było kupić domowe ciasta 
i ciasteczka w kawiarence prowadzonej 

przez Katarzynę Słowik-Siwicką, Alek-
sandrę Kolak i Marzenę Grzyb. 
Nie można nie wspomnieć o wspaniałej 
wielkoformatowej dekoracji przygotowa-
nej przez Katarzynę Chłopik i Bogusię 
Borzęcką-Gołoś. Koncert nie udałby się 
z pewnością, gdyby nie praca Piotra Bor-
kowskiego, który odpowiadał za światła 
i nagłośnienie, a także pomagał rodzi-
com w przygotowaniu ich występu. Nad 
organizacją przedsięwzięcia od strony 
technicznej czuwali także uczniowie 
kl. 8b i 8d pod opieką wychowawczyń 
Agnieszki Kożuchowskiej i Katarzyny 
Kozłowskiej-Wyszogrodzkiej.  

Koncert jednoczy społeczność papie-
skiej trójki wokół wspólnego działania dla 
innych. Staje się przestrzenią do rozwi-
jania i pokazywania talentów, budzenia 
poczucia odpowiedzialności za siebie 
i innych, a także sposobem na uczenie 
i przekazywanie najważniejszych war-
tości. Jak na każdym koncercie - było 
i zabawnie, z dystansem i refleksyjnie, 
mądrze.
Podziękowania należą się wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób włączyli się 
w organizację koncertu i przyczynili się 
do jego sukcesu.

Izabela Saganowska 
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Ułański rowerowy rok 2022
Kilkukrotnie mieszkańcy miasta i powiatu 
mińskiego mogli w tym roku spotkać na 
drogach ułanów w pełnym wyposażeniu 
bojowym poruszających się na starych 
rowerach. Widok z pewnością dość za-
skakujący. Dlaczego rower? Przecież je-
dynym środkiem lokomocji dla ułana po-
winien być koń! Nic bardziej mylnego… 
W każdym pułku kawalerii w 1939 roku 
znajdował się pododdział rowerzystów. 
„Pluton kolarzy” to nowy projekt histo-
ryczny mińskiego Towarzystwa Pamię-
ci 7. Pułku Ułanów Lubelskich. Pomysł 
narodził się dwa lata temu i przez ten 
czas udało nam się wyremontować 

aż 15 przedwojennych rowerów. Każ-
dy z nich jest specjalnie wyposażony. 
Oprócz matowego malowania khaki po-
siada m.in. uchwyty do przewożenia bro-
ni oraz bagażnik na płaszcz i dodatkowe 
oporządzenie. 
Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy złożyli te 
maszyny wyłącznie na wystawy statycz-
ne. W tym roku podczas rajdów i szkoleń 
taktycznych przemierzyliśmy na naszych 
ponad 80-letnich rowerach kilkaset kilo-
metrów. Najczęściej trasy biegły histo-
rycznym szlakiem przemarszów 7. Pułku 
Ułanów, m.in. przez Wiśniew, Grębków, 
Dłużew i Żebrak. Aby utrzymać klimat 

1939 roku, minimalizowaliśmy w trasie 
użycie współczesnych przedmiotów. 
Nocleg w polu pod gołym niebem, ką-
piel w rzece czy przygotowanie posiłku 
i kawy przy ognisku to sprawy, które sta-
le nam towarzyszyły. Wszystko to, w po-
łączeniu z wysiłkiem długiej trasy i dźwi-
ganiem wojskowego oporządzenia, 
z jednej strony było wspaniałą przygodą, 
z drugiej zaś uświadamiało nam wielki 
wysiłek obrońców ojczyzny poniesiony 
w 1939 roku. I na tym właśnie polega re-
konstrukcja historyczna. 

tekst: Przemysław Fedorowicz

2 lata pandemii, a teraz wojna tuż za 
naszą granicą to w połączeniu z proble-
mami dnia codziennego to dość ciężki 
bagaż emocji dla osób starszych, często 
samotnych. Natomiast informatyk za-
pewnił chętnym słuchaczom atrakcyjne 
zajęcia komputerowe w pracowniach 
szkolnych, gdzie mińszczanie 60+ mogli 
podszkolić się w obsłudze smartfonów, 
poczty elektronicznej czy posłuchać 
o bezpieczeństwie w sieci. Spotkania 
były przygotowane tak, by każdy uczest-
nik mógł znaleźć coś dla siebie, podpy-
tać, wyjaśnić wątpliwości. Projekt cieszył 
się wśród seniorów dużym zaintereso-
waniem. Miasto widzi potrzebę realizacji 
takich działań, które aktywizują miesz-
kańców 60+, pomagają w budowaniu re-
lacji, wspierają w zaspokajaniu potrzeb 
jesieni życia.

Zadanie „Aktywizacja seniorów w mie-
ście Mińsk Mazowiecki” współfinanso-
wane jest ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego”.

Drodzy Seniorzy!Drodzy Seniorzy!

Cudownych i niezapomnianych ŚŚwiąt wiąt BBożego ożego NNarodzenia,arodzenia,

zdrowia oraz spełnienia wszystkich marzeń

w nadchodzącym nowym roku 20232023

życzy

Miejska Rada SeniorówMiejska Rada Seniorów
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Zakończono budowę 
ul. M. Dąbrowskiej
Inwestycja została dofinansowana 
z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w wysokości 802 875,16 zł. Wy-
konawcą była firma R.D.B. Roboty 
Drogowe i Brukarskie Mirosław Kry-
siuk. Prace rozpoczęto w czerwcu 
br., a zakończono w listopadzie.

W ramach inwestycji wykonano nowe 
nawierzchnie jezdni, chodników, po-
bocza, zjazdów i miejsc postojowych. 
Odcinek jezdni pomiędzy ulicami War-
szawskie Przedmieście i Wielkopolską 
posiada nawierzchnię z betonu asfalto-
wego, odcinek jezdni pomiędzy ulicami 
Wielkopolską i Zacisze ma nawierzch-
nię z kostki betonowej. Szerokość 
jezdni wynosi 5,5 m. Wykonano także 
obustronne chodniki o szerokości od 
2 do 6 m z betonowej kostki brukowej. 
Po lewej stronie drogi usytuowane są 
24 miejsca parkingowe, w tym jedno 
miejsce postojowe dla osób z niepeł-
nosprawnościami. Miejsca te również 
zostały wykonane z kostki betonowej. 
Wykonano też nowe oznakowanie po-
ziome i pionowe, co zwiększy bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. Na przej-
ściach dla pieszych została ułożona 
nawierzchnia z wypustkami ułatwia-
jąca osobom niewidomym poruszanie 

się po ciągach pieszych. W obrębie 
przejścia dla pieszych przy skrzyżowa-
niu z ulicą Wielkopolską i niedaleko po-
bliskiego przedszkola dodatkowo zo-
stał zamontowany znak aktywny oraz 
punktowe elementy odblaskowe. Po-
prawa stanu technicznego drogi oraz 
oddzielenie ruchu pojazdów mecha-
nicznych od ruchu pieszego ograniczy 

ryzyko wypadków i poprawi płynność 
ruchu drogowego.
Nadzór nad robotami drogowymi spra-
wował ZDM Sp. z o.o., nad robotami 
związanymi z budową sieci kanalizacji 
deszczowej Jerzy Nieścioruk. Doku-
mentacja projektowa została wykona-
na w 2019 r. przez firmę Projektowanie 
i Nadzór Robót Drogowych Jakub Król.

INWESTYCJE

Remont budynku 
przy ul. Piłsudskiego 27
Zakończono remont budynku przy 
ul. Piłsudskiego 27 oraz roboty zwią-
zane z zagospodarowaniem terenu 
przed budynkiem.
Realizowane zadanie obejmowało wyko-
nanie robót budowlanych mających na 
celu zmianę funkcji części budynku przy 
ul. Piłsudskiego 27 użytkowanego przez 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów Koło terenowe Mińsk Mazowiec-
ki na cele realizacji zadań statutowych. 
Po wykonaniu remontu dotychczasowa 

DOFINASOWANODOFINASOWANO
ZE ŚRODKÓWZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU 
REHABILITACJIREHABILITACJI

 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Remont budynku  Remont budynku  
przy ulicy Józefa Piłsudskiego 27przy ulicy Józefa Piłsudskiego 27

w Mińsku Mazowieckimw Mińsku Mazowieckim

DOFINANSOWANIE

133 457,75 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ

288 873,25 zł

część budynku będzie wykorzystywana 
przez Związek na zajęcia rehabilitacyjne 
dla jego członków, w tym osób z niepeł-
nosprawnościami. 
Przed wyremontowanym budynkiem 
wykonano utwardzenie terenu z kostki 
granitowej oraz nasadzono krzewy i ro-
śliny ozdobne, zamontowano dwie ławki 
ogrodowe i śmietniczki.
Wykonawcami robót budowlanych byli: 
Zarząd Dróg Miejskich Spółka z o. o. 
w zakresie zagospodarowania terenu 
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INWESTYCJE

Remont boiska wielofunkcyjnego 
przy ul. Wyszyńskiego
2 grudnia 2022 r. zakończył się remont 
ogólnodostępnego wielofunkcyjne-
go boiska przy ulicy Wyszyńskiego 
w Mińsku Mazowieckim. Wykonawcą 
robót była firma AK SPORT Andrzej 
Gniado z Okuniewa. W ramach remon-
tu na istniejącej nawierzchni asfal-
towej wykonano nową nawierzchnię 
poliuretanową, naprawiono zestawy 

do koszykówki oraz istniejące ogro-
dzenie, wymieniono oprawy oświetle-
niowe. 
Całkowity koszt wykonanych robót wy-
niósł 365 776,29 zł. 
Zadanie zostało dofinansowane w kwo-
cie 266 680,87 zł ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
programu „Mazowsze dla sportu 2022”.

i firma WABUD Adam Wojtkowski z Miń-
ska Mazowieckiego w zakresie robót re-
montowych.
Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 312 017,27 zł z czego kwota 
133 457,75 zł została dofinansowana ze 
środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Zakończono przebudowę 
ul. Świętokrzyskiej 
w Mińsku Mazowieckim
Inwestycja została dofinansowana ze 
środków Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład Program Inwestycji Strate-
gicznych w wysokości 2 608 603,75 zł.

Wykonawcą zadania była  firma „DO-
WBUD-C” Sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie. Wykonywanie robót rozpoczęto 
w maju 2022 r., zakończono  w grudniu 
2022 r.. Nadzór nad robotami sprawował 
ZDM Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.
W ramach wykonywanych robót wyko-
nano: 
– nową nawierzchnię jezdni po zmianie 

szerokości z 8 m na 6 m, 

– dwukierunkową ścieżkę rowerową 
o nawierzchni bitumicznej,

– chodnik i zjazdy z betonowej kostki 
brukowej po wschodniej stronie drogi,

– regulację urządzeń  podziemnej infra-
struktury technicznej, 

– oznakowanie pionowe, poziome 
i urządzenia BRD.

Wszystkie te prace w znacznym stopniu 
wpłyną w przyszłości na poprawę bez-
pieczeństwa wszystkich uczestników ru-
chu drogowego.

DOFINASOWANIEDOFINASOWANIE
ZE ŚRODKÓWZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZURZĄDOWEGO FUNDUSZU
POLSKI ŁADPOLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

PRZEBUDOWA UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ PRZEBUDOWA UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 
W MIŃSKU MAZOWIECKIMW MIŃSKU MAZOWIECKIM

DOFINANSOWANIE

2 608 603,75 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

2 745 898,68 zł

NAZWA ZADANIA

DOFINANSOWANIE 
1 000 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  
1 000 000 zł

DOFINANSOWANE 
ZE ŚRODKÓW 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU
 POLSKI ŁAD

PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

INWESTYCJE

Stacja ładowania pojazdów 
elektrycznych
30 listopada br. zakończono budowę 
pierwszej w mieście stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych typu EV-C50 
wraz z przyłączem kablowym.

Stacja zlokalizowana jest na parkingu 
przy ulicy Kościuszki i umożliwia łado-
wanie dwóch pojazdów równocześnie.
Ładowanie pojazdów może odbywać się 
prądem stałym i prądem przemiennym. 

Stacja wyposażona jest w wyświetlacz 
dotykowy HMI 15”, modem GSM, przy-
cisk wyłącznika awaryjnego, czytnik 
RFID, obsługuje protokół komunikacyjny 
OCPP 1.6. Stacja posiada gniazda: CCS 
typ 2 – 43 kW, CHAdeMO - 43 kW, AC 
Typ 2 – 22 kW. 
Dokumentację projektową budowy stacji 
ładowania pojazdów elektrycznych opra-
cował Bartłomiej Szcześniak z Mińska 

Mazowieckiego, a wykonawcą robót była 
firma ZPUE S.A. z Włoszczowej.

Na realizację tego zadania Miasto otrzy-
mało dotację celową z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach 
programu „Mazowsze dla czystego 
powietrza 2022” w kwocie 89 790 zł. 
Całkowity koszt realizacji zadania to 
186 345 zł. 
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ROK 2022 – EUROPEJSKIM 
ROKIEM MŁODZIEŻY 

Komisja Europejska ogłosiła rok 2022 
Europejskim Rokiem Młodzieży, sta-
wiając młodzież w centrum uwagi, 
podkreślając fakt, iż młodzi ludzie są 
przyszłością Europy. 

Zdecydowano się zwrócić uwagę na 
rolę, jaką odgrywa europejska mło-
dzież w budowaniu lepszej przyszło-
ści – bardziej ekologicznej, sprzyjają-
cej włączeniu społecznemu i cyfrowej. 
Strategia UE na rzecz młodzieży sta-
nowi ramy dla współpracy w zakre-
sie unijnej polityki młodzieżowej na 
lata 2019–2027 w oparciu o rezolu-
cję Rady z dnia 26 listopada 2018 r. 
Unijna współpraca na rzecz młodzieży 
w maksymalnym stopniu wykorzystuje 
potencjał polityki młodzieżowej. Wspie-
ra uczestnictwo młodzieży w życiu de-

mokratycznym, zaangażowanie spo-
łeczne i obywatelskie młodzieży i ma 
na celu zapewnienie wszystkim mło-
dym ludziom niezbędnych zasobów do 
udziału w życiu społecznym. 

Strategia UE na rzecz młodzieży sku-
pia się na trzech głównych obsza-
rach działania zdefiniowanych trzema 
słowami: angażowanie (wspieranie 
uczestnictwa młodzieży w życiu de-
mokratycznym), łączenie (gromadze-
nie młodych osób w całej UE i poza 
nią w celu wspierania dobrowolnego 
zaangażowania, mobilności edukacyj-
nej, solidarności i zrozumienia mię-
dzykulturowego) i wzmacnianie pozycji 
(wspieranie wzmacniania pozycji mło-
dzieży przez jakość, innowacyjność 
i uznawanie pracy z młodzieżą). 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy 
o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”
Punkt ED Mińsk Mazowiecki zaan-
gażował się w organizację Olimpiady 
„Gwiezdny Krąg”, pragnąc zachęcić 
młodzież do udziału w różnorodnych 
inicjatywach i konkursach organizowa-
nych z myślą o tej grupie społecznej. 
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii 
Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest naj-
większym projektem edukacyjnym 
o UE realizowanym od 2004 roku. Jest 
jedyną Olimpiadą w Polsce realizowa-
ną wspólnie przez Komisję Europejska 
Przedstawicielstwo w Polsce oraz Biuro 
Parlamentu Europejskiego w Polsce. 

Od wielu lat w jej organizację angażują 
się Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii 
Europejskiej”, punkty Europe Direct 
w Polsce, a także członkowie zespo-
łu eksperckiego Team Europe. Celem 
Olimpiady jest popularyzowanie wiedzy 
o Unii Europejskiej, w szczególności: 
jej systemu instytucjonalnego, procesu 
integracji europejskiej, unijnych poli-
tyk, prawa i europejskich wartości oraz 
ogólnej wiedzy o Europie i państwach 
członkowskich UE. Olimpiada jest skie-
rowana do uczniów szkół ponadpodsta-
wowych z całej Polski.  To szansa na 

Podsumowanie działań Punktu Europe 
Direct w 2022 r. na rzecz młodzieży

Punkt ED Mińsk Mazowiecki zrealizo-
wał wiele działań uwzględniających 
priorytety ERM, włączając i angażując 
lokalną młodzież w kształtowanie roz-
woju UE oraz we wspólne świętowanie 
roku młodzieży. Inicjatywy ukierunko-
wane na odkrywanie przez młodzież 
wspólnego europejskiego dziedzictwa 
kulturowego i społecznego, na roz-
wijanie u młodych ludzi kompetencji 
społecznych oraz postaw życzliwo-
ści, otwartości i lepszego rozumienia 
innych kultur czy też na edukowanie 
o Unii Europejskiej, o zrównoważonej 
zielonej Europie realizowane były we 
współpracy z lokalnymi partnerami, 
jednostkami kultury i oświaty, organi-
zacjami pozarządowymi, ekspertami 
sieci Team Europe oraz Miastem Mińsk 
Mazowiecki.

dostanie się na kierunki studiów zwią-
zane z tematyką europejską np. euro-
peistykę czy kulturoznawstwo, płatny 
staż lub wyjazd studyjny do Parlamentu 
Europejskiego.
W Mińsku Mazowieckim II etap Olim-
piady obył się w Zespole Szkół im. 
Marii Skłodowskiej-Curie, natomiast 
III etap w siedzibie  Punktu EUROPE 
DIRECT Mińsk Mazowiecki. Z testem 
zmierzyła się finalistka Aleksandra 
Tkaczyk z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Miń-
sku Mazowieckim.

EUROPE DIRECT
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EUROPE DIRECT

Dzień 
Europy 
2022

Wydarzenia wokół Dnia Europy odby-
wały się w naszym mieście w dniach 
7-9 maja. Wszystkie 24 punkty Eu-
rope Direct w Polsce przeprowadziły 
europejską grę miejską, która w Miń-
sku Mazowieckim miała wymiar "mię-
dzykulturowej gry parkowej". Młodzi 
uczestnicy spotkania rozwiązywali róż-
ne zadania dotyczące Europy. Realiza-
cję wydarzenia wspierała zastępczyni 

burmistrza Eliza Bujalska oraz wolonta-
riusze Europejskiego Korpusu Solidar-
ności, Fundacji EBU i Międzyczasu. Był 
też czas na rozmowy z mieszkańcami 
na temat programów Unii Europejskiej. 
Błękitna kanapa – mobilne miejsce 
rozmów - zawitała do szkół  i instytucji  
Mińska Mazowieckiego. Świętowaniu 
towarzyszyły quizy i konkursy o tematy-
ce europejskiej.

Festiwal Młodych z okazji Międzynarodowego 
Dnia Młodzieży
W sierpniu Punkt ED we współpracy  
z Centrum Młodzieżowym Międzyczas 
zorganizował  pierwszy Festiwal Mło-
dych z okazji obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Młodzieży w ramach 
Europejskiego Roku Młodzieży. W eu-
ropejskiej strefie dyskusyjno-informa-
cyjno-edukacyjnej Punktu Europe Di-
rect Mińsk Mazowiecki miały miejsce 
rozmowy  o sytuacji mińskiej młodzieży, 
miejscach dla młodych oraz europej-
skich strategiach i programach na rzecz 
młodzieży. Edukacja o ekologii, rozmo-
wy demokratyczne, quiz z nagrodami, 
to tylko część atrakcji przygotowanych 
przez młodych dla młodych w ramach 
Festiwalu.

Program DiscoverEU
A lifetime of inspiration starts 
here... 22 października w Centrum 
Młodzieżowym Międzyczas odbyło się 
potkanie z Frankiem Malką, ambasado-
rem DiscoverEU. Młody mińszczanin, 
który wygrał bilet w programie Disco-
verEU i podróżował po Europie z grupą 
przyjaciół, podzielił się z uczestnikami 
spotkania swoim doświadczeniem 
i przekazał cenne wskazówki, jak przy-
stąpić do konkursu. Spotkanie z mło-
dym ambasadorem DiscoverEU było 
kolejnym działaniem Punktu Europe 
Direct Mińsk Mazowiecki skierowanym 
do młodzieży w ramach Europejskiego 
Roku Młodzieży.
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M4Europe – europejski wymiar 
tegorocznej edycji festiwalu 
M4M
Łączenie UE z młodzieżą, zdrowie 
psychiczne i dobrostan, przestrzeń 
i uczestnictwo dla wszystkich to tylko 
kilka Europejskich Celów Młodzieżo-
wych, wokół których skupiało się spo-
tkanie młodych mińszczan i młodzie-
ży z europejskich miast partnerskich 
z Czech, Francji i Litwy z senator Da-
nutą Jazłowiecką, członkinią Zgroma-
dzenia Parlamentarnego Rady Europy 
oraz z zastępczynią burmistrza Elizą 
Bujalską. Spotkanie Youth4Europe zor-

ganizowano w Centrum Młodzieżowym 
Międzyczas i było ono jednym z wielu 
wydarzeń towarzyszących festiwalowi 
M4Europe, poprzedzających uroczy-
stość wręczenia miastu Mińsk Mazo-
wiecki przyznanej przez Zgromadzenie 
Parlamentarne Rady Europy nagrody 
“Plaque of Honour”. Ponadto w strefie 
informacyjno-edukacyjnej Europe Di-
rect Mińsk Mazowiecki nie zabrakło gier 
edukacyjnych oraz publikacji o tematy-
ce europejskiej.

Europejski 
Zielony 
Piknik

25 września odbył się Europejski Zie-
lony Piknik, który miasto zorganizo-
wało we współpracy z Punktem Euro-
pe Direct Mińsk Mazowiecki. Europa = 
edukacja, przyszłość, ekologia, solidar-
ność, młodzież, wielojęzyczność i wie-
lokulturowość, radość, wspólnota. To 
wartości, wokół których zbudowany był 
program pikniku. Zielony Europiknik to 
wydarzenie, dzięki któremu mieszkańcy 
mogli lepiej poznać priorytety Europej-
skiego Zielonego Ładu, którego nad-
rzędnym celem jest osiągnięcie neutral-
ności dla klimatu w Europie do 2050. 
W czasie "rozmów przy okrągłym stole" 
z Bartłomiejem Balcerzykiem, zastępcą 
dyrektora Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce, w ramach ob-
chodów Europejskiego Roku Młodzieży 
zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywa 
europejska młodzież w budowaniu lep-
szej przyszłości. Odbyły się też rozmo-
wy z zagranicznymi wolontariuszami 
Fundacji EBU z Europejskiego Korpu-
su Solidarności na temat możliwości, 
jakie stwarza młodzieży Unia Europej-
ska poprzez projekty europejskie. Kon-
wersacje i gry językowe prowadzone 
przez wolontariuszy z Francji, Rumunii 
i Hiszpanii w ramach Europejskiego 
Dnia Języków były doskonałą okazją 
do podszlifowania znajomości języków 
obcych. Piknikowi towarzyszyło odsło-
nięcie sfinansowanego przez Komisję 
Europejską muralu solidarności UE 
z Ukrainą.

Europejski Dzień Języków 
– różne języki, jedna Europa!
Różnorodność językowa stanowi na-
rzędzie, dzięki któremu możliwe jest 
osiągnięcie większego wzajemnego 
zrozumienia pomiędzy poszczególnymi 
kulturami oraz jest kluczowym czynni-
kiem bogatego dziedzictwa kulturowego  
kontynentu. W całej Europie 26 wrze-
śnia odbył się Europejski Dzień Języków, 
w ramach którego podejmowane były 
różnorodne działania mające na celu 
promowanie wielojęzyczności. Punkt 

ED również przyłączył się do wspólnego 
świętowania. Warsztaty językowo-kultu-
rowe prowadzone przez zagranicznych 
wolontariuszy Europejskiego Korpusu 
Solidarności z Fundacja EBU w szkołach 
(26-30 września) oraz w ramach Europej-
skiego Zielonego Pikniku (25 września), 
VII Powiatowy Festiwal Piosenki Obco-
języcznej w Szkole Podstawowej nr 1 
(26 września) to wydarzenia uświetnia-
jące tę wspaniałą europejską inicjatywę.

EUROPE DIRECT
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Europejskie wartości 
– 6. edycja Erasmus Days
W ramach obchodów Erasmus Days 
2022 w dniach 13-15 października 
Punkt Europe Direct Mińsk Mazo-
wiecki we współpracy z Centrum 
Młodzieżowym Międzyczas oraz Fun-
dacją Rozwoju Międzykulturowego 
EBU zaprosił młodzież do udziału 
w wydarzeniach współprowadzo-
nych przez polskich i zagranicznych 
wolontariuszy Europejskiego Korpu-
su Solidarności.
13 października Punkt ED wraz z wo-
lontariuszami Fundacji EBU zorganizo-
wał  akcję „Blue Sofa”, podczas której  
rozmawiano o wspólnej Europie, ocze-

kiwaniach i obawach młodych Europej-
czyków, możliwościach, jakie stwarza 
Europa dla młodzieży, współodpowie-
dzialności za środowisko oraz o przy-
szłości zielonej Europy.  14 paździer-
nika podczas inicjatywy „Blue Games” 
promowane były idee:  komunikacja 
w językach obcych, świadomość i eks-
presja kulturalna, kompetencje osobo-
we, interpersonalne i międzykulturowe. 
Te europejskie kompetencje  młodzi 
ludzie mogli kształtować, uczestnicząc 
w aktywnościach prowadzonych przez 
wolontariuszy w Centrum Młodzieżo-
wym Międzyczas. Wśród aktywności 

warto wyróżnić: odkrywanie dziedzic-
twa kulturowego krajów europejskich 
poprzez uczestnictwo w „Erasmus Trip, 
Ralley Photo across Europe” czy udział 
w debacie oksfordzkiej na temat: Do 
you feel European? Ostatniego dnia ob-
chodów 35-lecia programu Erasmus+ 
odbył się VI e-Bieg Erasmusa z udzia-
łem zagranicznych wolontariuszy, mło-
dzieży z Międzyczasu oraz chętnych 
uczniów z miasta i powiatu mińskiego.  
Rozmowy dotyczyły  możliwości, jakie 
daje program Erasmus+, w ramach któ-
rego można uczyć się za granicą, wziąć 
udział w międzynarodowych projektach 
edukacyjnych, w zagranicznej mobilno-
ści czy też zaangażować się w europej-
ski wolontariat.

Inauguracja Sieci Szkolnych 
Klubów Europejskich 
przy EUROPE DIRECT 
Mińsk Mazowiecki

Inspirująco, energetycznie, europej-
sko! Tak było 27 października na uro-
czystej inauguracji Sieci Szkolnych Klu-
bów Europejskich przy Europe Direct 
Mińsk Mazowiecki, na której gościem 
specjalnym była dyrektorka Przedsta-
wicielstwa Komisji Europejskiej w Pol-
sce Marzenna Guz-Vetter. Spotkanie 
z młodzieżą, członkami SKE przy Szko-
le Podstawowej nr 1, Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 1, Szkole Podstawo-
wej nr 3 oraz Szkole Podstawowej nr 6 

w sile 87 młodych ludzi moderowała 
zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska, 
kierowniczka Punktu ED Mińsk Mazo-
wiecki. W rozmowach nawiązujących 
do priorytetów i wartości europejskich, 
europejskich celów młodzieżowych 
wzięli również udział dyrektorzy szkół 
podstawowych, przy których powstały 
SKE oraz nauczyciele opiekunowie klu-
bów. Wydarzenie było świetną okazją 
do wymiany spostrzeżeń w kontekście 
wspólnoty europejskiej, propagowania 
wśród uczniów, jako młodych obywa-
teli Europy, świadomego obywatelstwa 
europejskiego w świetle tożsamości 
europejskiej. Sieci Szkolnych Klubów 
Europejskich przy ED Mińsk Mazowiec-
ki to inicjatywa wprowadzająca uczniów 
w tematykę europejską, promująca 
świadome obywatelstwo europejskie, 
europejskie wartości i priorytety.
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Uroczysta inauguracja programu Parlamentu 
Europejskiego EPAS – „Szkoła Ambasador”
Tolerancja, sprawiedliwość, solidarność, 
niedyskryminacja, równość to wartości 
europejskie, które wybrzmiały w etiu-
dzie artystycznej przygotowanej przez 
młodzież Zespołu Szkół im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 
z okazji inauguracji programu EPAS 

„Szkoła - Ambasador Parlamentu Euro-
pejskiego”, która odbyła się 28 paździer-
nika. Dyrektor Marlena Pustoła wyraziła 
dumę z przystąpienia szkoły do progra-
mu, witając przybyłych gości, wśród któ-
rych był przedstawiciel Biura Parlamentu 
Europejskiego w Polsce Zbigniew Sabat 

oraz przedstawiciele władz lokalnych 
wicestarosta miński  Witold Kikolski i za-
stępczyni burmistrza  Eliza Bujalska, 
Kierownik Punktu ED Mińsk Mazowiecki, 
partnera projektu. W uroczystości wzięli 
również udział dyrektorzy szkół podsta-
wowych oraz delegacje uczniów człon-
ków Szkolnych Klubów Europejskich 
z mińskich podstawówek wraz z opieku-
nami. Program „Szkoła – Ambasador” to 
kolejna inicjatywa, obok Sieci Szkolnych 
Klubów Europejskich, przy Europe Direct 
Mińsk Mazowiecki promująca świadome 
obywatelstwo europejskie i europejskie 
wartości, w którą zaangażował się nasz 
Punkt w celu promowania działań i pro-
jektów europejskich skierowanych do 
młodzieży.

12. Forum Rozwoju Mazowsza – Strefa Młodych
I to od młodych zależeć będzie nasza 
przyszłość – to jedna z myśli prze-
wodnich 12. Forum Rozwoju Mazow-
sza, które odbywało się 6 i 7 grudnia 
w Warszawie. 

Po raz pierwszy na Forum Rozwoju Ma-
zowsza została zorganizowana Strefa 
Młodych, którą Punkt Europe Direct 
Minsk Mazowiecki współtworzył razem 
z Punktem ED Ostrołęka. Do współpra-
cy została zaproszona młodzież, która 
aktywnie włączyła się w animowanie 
działań w ramach Strefy Młodych. Wo-
lontariusze z Centrum Młodzieżowego 
Międzyczas, uczniowie z klasy euro-
pejskiej III Liceum Ogólnokształcącego 
w Ostrołęce oraz ambasadorzy progra-
mu EPAS z Zespołu Szkół im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim 
podczas Forum prowadzili quizy i gry 

edukacyjne na temat Europejskiego 
Zielonego Ładu, Europejskiego Roku 
Młodzieży oraz Europejskich Celów 
Młodzieżowych. Podziękowania należą 
się także młodym artystom Ostrołęckiej 
Sceny Autorskiej (OSA) z Klubu Oczko 
przy Ostrołęckim Cenrum Kultury, któ-

EUROPE DIRECT Mińsk Mazowiecki oferuje mieszkańcom 
Mińska Mazowieckiego oraz powiatów z obszaru działania 
punktu usługi w ramach europejskiej sieci Europe Direct 
działającej przy Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwie 
w Polsce. Z Punktem można skontaktować się w przypad-
ku pytań dotyczących polityki, programów i priorytetów UE. 
Można włączyć się w wydarzenia dotyczące przyszłości UE. 
Oferta Punktu skierowana jest również do szkół. Punkt ofe-

rzy przedstawili etiudę teatralną pt. 
„Przenikanie” poświęconą wartościom 
europejskim oraz zespołowi taneczne-
mu Impress działającemu przy SP nr 1 
w Mińsku Mazowieckim, który na wyda-
rzeniu zaprezentował etiudę taneczną 
pt. „Europa – Przyjaźń bez granic”.

ruje organizacje spotkań, prezentacji, dyskusji dotyczących 
UE, warsztaty i lekcje o tematyce z zakresu edukacji europej-
skiej. Można także otrzymać publikacje dotyczące Unii Euro-
pejskiej. Usługi oferowane są nieodpłatnie. Punkt nie oferuje 
doradztwa prawnego i interpretacji przepisów UE. 

Zapraszamy do współpracy! Zachęcamy do kontaktu pod ad-
resem mailowym europedirect-minskmaz@umminskmaz.pl.
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18 listopada, odbyło się spotkanie zor-
ganizowane w naszej Bibliotece we 
współpracy z „Esencją Wsparcia”. Po-
ezja Jana Twardowskiego, aromatycz-

Mińska Liga Rummikub 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w I sezonie stacjonarnej Ligi 
Rummikub w Mińsku Mazowieckim. 
Przewidzianych jest 6 Kolejek od 
listopada do maja, raz w miesiącu 
(oprócz stycznia kiedy odbędą się 
Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego), 
w soboty o godzinie 11:00. Zwycięzca 
otrzyma awans do Mistrzostw Polski. 

Za każdy turniej uczestnicy zdobywają 
punkty za wygrane partie, które liczą się 

do generalnej klasyfikacji danej ligi. Na 
koniec zwycięży ten, który zdobędzie 
najwięcej punktów. Za zwycięstwo w li-
dze trzech graczy z pierwszych miejsc 
otrzyma nagrody rzeczowe. Każdy tur-
niej jest oddzielnie punktowany. Nie trze-
ba brać udziału we wszystkich kolejkach.
 
Link do zapisu (można dołączyć w każ-
dej chwili) dostępny jest na naszej stro-
nie i w wydarzeniu na Facebooku: „Miń-
ska Liga Rummikub”

„Wyjątkowa kawa” 
– spotkanie kobiet wokół poezji

na kawa i kameralne kobiece grono 
skutecznie zachęciło uczestniczki do 
otwartości i dzielenia się tym, co dla 
nich w życiu ważne. Szukałyśmy od-
powiedzi na to, jak w codziennej biega-
ninie znaleźć czas dla siebie i zadbać 
o swoje wewnętrzne dziecko. Zróżni-
cowanie wiekowe Pań obecnych na 
spotkaniu dodało rozmowie wartości, 
bo choć jesteśmy na różnych etapach 
życia, nas kobiety łączy bardzo wiele, 
możemy być dla siebie wsparciem i źró-
dłem inspiracji.

„Klub 
Czytelnika” 
ma już 

5 lat!
28 listopada, uczestnicy organizo-
wanych cyklicznie spotkań w ra-
mach „Klubu Czytelnika” mieli okazję 
wspólnie świętować jego 5-lecie. In-
spiracją do stworzenia tej społeczności 
była chęć wymiany czytelniczych do-
świadczeń, polecania sobie wzajemnie 
lektur i wspólnej radości z odkrywania 
tego wszystkiego, co najpiękniejsze w li-
teraturze.

Tym razem uczestnicy mieli okazję 
wspólnie nie tylko rozmawiać o książ-
kach, ale świętować i wspominać ostat-
nie lata, podczas których działał i rozra-
stał się „Klub Czytelnika”. To były bardzo 
wzruszające i wesołe chwile. Bycie dla 
siebie nawzajem inspiracją, wspólne czy-
telnicze poszukiwania, rozmowy, spotka-
nia. Jak powiedziała Dyrektor Biblioteki: 
"Dziękujemy, że jesteście z nami i tworzy-
cie z nami czytelniczą społeczność”.
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11 listopada wspólnie świętowaliśmy 
104. rocznicę odzyskania niepodle-
głości. Miasteczko niepodległościowe, 
które powstało tego dnia na Starym 
Rynku, obfitowało w wiele atrakcji dla 
mieszkańców. Jedną z nich było stoisko 
biblioteki, utrzymane w estetyce daw-
nych lat.  Wypisaliśmy cały atrament, 
ćwicząc kaligrafię stalówką, rozwią-
zywaliśmy zagadki ukryte w naszych 
katalogowych szufladkach. Popularno-
ścią cieszyło się też robienie zakładek 
– obiecujemy, że będzie jeszcze okazja 
do stworzenia swojego modelu! Niektó-
rzy poczytali z nami dawne elementarze 
i bajki dla dzieci. Dziękujemy wszystkim 
za ten wspólnie spędzony czas.

„Retro Biblioteka” w Miasteczku 
niepodległościowym

Spotkanie autorskie 
z Grzegorzem Kasdepke i Hubertem Klimko – 
Dobrzanieckim 
Wieczór, 1 grudnia był pełen wrażeń i łaj-
dackich żartów. Wspominamy z sympatią 
czwartkowe spotkanie z Grzegorz Kas-
depke - tegorocznym laureatem Gwiazdy 
w naszej mińskiej Alei Gwiazd Literatury, 
Ambasadorem Polszczyzny, Kawalerem 
Orderu Uśmiechu oraz Hubertem Klim-
ko – Dobrzanieckim, autorem powieści, 
nowel, opowiadań i scenariuszy filmów 
krótkometrażowych, nominowanym m. in. 
do Nagrody Nike, Angelusa i Europejskiej 
Nagrody Literackiej.

Panowie są autorami znakomitej, choć 
w kontekście jej treści powinniśmy może 

napisać smakowitej książki, bo „Królik po 
islandzku” jest pełen smaków, nie tylko 
w kulinarnym kontekście, ale też sma-
ków życia. Zbiór zawiera 30 opowiadań, 
które przenoszą nas w przeszłość i po-
zwalają lepiej poznać pisarzy, których 
życie jest pełne przygód, wzruszeń i do-
brego jedzenia.

W czasie wieczoru autorskiego można 
było zakupić książkę i zdobyć autogra-
fy oraz skosztować przystawek z do-
datkiem najprawdziwszego pasztetu 
z królika. Dziękujemy publiczności za 
obecność, wspólny śmiech i aktywność 

podczas spotkania. Rozmowę z tym wy-
jątkowym duetem pisarskim poprowadzi-
ła Katarzyna Pskiet.

Następnego dnia, 2 grudnia Grzegorz 
Kasdepke spotkał się z młodszymi czy-
telnikami naszej Biblioteki. Uczniowie 
z SP1, SP4 i SP6 rozmawiali, dyskuto-
wali, wymieniali opinie, zadawali pytania 
i słuchali fragmentów książek autorstwa 
tego znakomitego pisarza. Niespodzian-
ką było losowanie książek i pamiątko-
wych toreb. Każdy opuścił salę z uśmie-
chem i... autografem autora!

KULTURA
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Żeby zrobić ciekawe zdjęcie dzikiej przyro-
dzie, a zwłaszcza ptakom, trzeba być bar-
dzo zdeterminowanym i cierpliwym – tak 
o swoich pasjonujących przygodach pod-
czas fotografowania 10 listopada opowiadał 
w bibliotece Tomasz Kłosowski, współautor 
książki "Bracia mniejsi i więksi. Opowieści 
o mieszkańcach z krainy Biebrzy i nie tyl-
ko". To dwadzieścia siedem znakomitych 

Biblioteka Podróży 
– spotkanie z Tomaszem Kłosowskim wokół Biebrzy

przyrodniczych gawęd o fascynującym 
świecie przyrody, o miłościach i zdradach, 
rodzicielstwie, przywiązaniu, polowaniach, 
miłosnych aktach, życiu i śmierci, i rytmie 
życia odmierzanym porami roku. Serdecz-
nie dziękujemy uczestnikom za obecność, 
a Wydawnictwu Paśny Buriat za promo-
cyjne ceny książek, które czytelnicy mogli 
zakupić podczas spotkania. 

Kolejny sukces seniorów z MUTW
23 października zespół Jak Nie My, To 
Kto  wziął udział w V Regionalnym Festi-
walu Twórczości Artystycznej Seniorów 
2022 „Ciągle młodzi”. W kategorii Teatr 
Tańca mińszczanie zaprezentowali spek-
takl pt.  ”Kalejdoskop wspomnień”.  Po-
mysł na teatr tańca zrodził się z do-
świadczeń i przeżyć członków zespołu. 
Inspiracja wypłynęła od Agnieszki Saw-
ki, choreografki zespołu. 
- Któż z nas nie czuje się samotny, przy-
tłoczony kłopotami i upływem czasu? 
Któż z nas nie wraca wtedy do beztro-
skich pięknych czasów młodości? Jaka 
była radość, gdy dotarła do nas wiado-
mość, że mamy I miejsce! – cieszą się 
słuchacze Mińskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

Zdjęcie: Sławomir Ziemicki 
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Świąteczny klimat w bibliotece
W grudniu biblioteka zaplanowała wie-
le świątecznych aktywności dla małych 
i dużych czytelników. Dla najmłodszych 
Oddział dla dzieci przygotował świątecz-
ną odsłonę Kubikowego Książkowego 
Wtorku. 13 grudnia w ramach tych za-
jęć dzieci uczestniczyły w wyjątkowych 

mikołajowych animacjach. 15 grudnia 
akcja „Baśniowa zima” wprowadziła  za-
proszone grupy przedszkolne w świat 
znanych i lubianych opowieści. Przy-
pominamy, że niezmiennie Oddział dla 
dzieci przez cały rok organizuje lekcje 
biblioteczne promujące czytelnictwo. 

W okresie świątecznym 14 grudnia 
robiliśmy wieńce bożonarodzeniowe, 
17 grudnia stworzyliśmy piękne ozdo-
by, a 21 i 22 grudnia zdobyliśmy nowe 
umiejętności podczas świątecznych 
warsztatów literackich dla szkół.

tekst: Katarzyna Pskiet

Kiermasz Książek Używanych 
Tegoroczne „Mikołajki” uczciliśmy świą-
tecznym kiermaszem książek. Akcja 
skierowana była do każdej osoby od-
wiedzającej Bibliotekę, szczególnie do 
mieszkańców Mińska Mazowieckiego. 
Książka przeznaczone na kiermasz po-
chodzą z selekcji księgozbioru biblioteki, 
szczególnie ze zbiorów Wypożyczalni. 
Celem tej inicjatywy było nadanie dru-
giego życia wycofanym egzemplarzom 
i promowanie czytelnictwa. Kiermasz 
trwał od 6 do 8 grudnia i cieszył się du-
żym zainteresowaniem mińszczan. 
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zdjęcia: Anna Popławska

Literacka gra miejska

21 października odbyła się gra miej-
ska „Życie i twórczość Michaliny 
Chełmońskiej-Szczepankowskiej”, 
której autorem jest Paweł Aniszew-
ski oraz konkurs pięknego czytania 
utworów poetki. Organizatorami gry 
byli: Biblioteka Pedagogiczna w Miń-
sku Mazowieckim, Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Mińsku Mazowieckim 
oraz Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego w Mińsku Mazowieckim. Gra 
miała na celu przybliżenie sylwetki po-
etki, ukazanie jej związków z Mińskiem 
Mazowieckim, rozbudzanie wrażliwości 
czytelniczej i propagowanie turystycz-
no-rekreacyjnych imprez na orientację.
W grze wzięło udział 8 drużyn ze szkół: 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego 

w Jakubowie, Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowiec-
kim, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dą-
brówki w Mińsku Mazowieckim, Zespół 
Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego 
w Mińsku Mazowieckim wraz z opie-
kunami oraz indywidualnie Magdalena 
Bernat-Protaziuk.
Zadaniem uczestników gry było poru-
szanie się pomiędzy poszczególnymi 
Punktami Kontrolnymi oraz wykonanie 
poleceń podanych na karcie startowej. 
Uczestnicy odwiedzili miejsca związa-
ne z życiem poetki. Nagrodzono trzy 
pierwsze drużyny, które jako pierw-
sze wróciły do biblioteki z kompletem 
punktów. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali upominki przygotowane przez 
organizatorów i Urząd Miasta. Na za-
kończenie odbył się konkurs piękne-
go czytania utworów poetki, w którym 
udział wzięli przedstawiciele zespołów 
gry miejskiej. Uczestników konkursu 
oceniło jury w składzie: Renata Bakuła 
(polonistka, przewodnicząca), Karoli-
na Wieczorek (dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej), Anna Popławska 

(kierownik Biblioteki Pedagogicznej filii 
w Mińsku Mazowieckim).
Laureatami konkursu zostali: Kacper 
Domański - kl. Vb - SP im. Orła Białe-
go w Jakubowie, Natalia Piwowarczyk 
i Wiktor Legat - kl. Vb – SP nr 3 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim.

mat. Biblioteka Pedagogiczna 
filia w Mińsku Mazowieckim

„Co kocham?
Ojczyznę mą kocham
I piękno mych gór,
I morze szumiące,
I pola i bór.”           

M. Chełmońska-Szczepankowska 
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KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

• Bąkiewicz, Grażyna : Jak zdobyłeś koronę, Bolesławie 
Chrobry? – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Wydawnictwo 
"Nasza Księgarnia", 2022

• Jagiełło, Joanna : Podwójne Święta = Подвійне Різдво. – 
Białystok : Świetlik, 2022

• Jagiełło, Joanna : Wieczór pełen cudów. – Wydanie I. – 
Warszawa : Zielona Sowa, 2022

• Kaczmarek, Jarosław : Świąteczna podróż : 24 opowiadania 
z okienek kalendarza. – Warszawa : Słowne Młode, 2022

KULTURA

Biblioteka poleca:
KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH:

• Bonda, Katarzyna : Kobieta w walizce. – Wydanie I. – War-
szawa : Muza, 2022

• Dozzini, Giovanni : Babukar szedł przodem. – Piaseczno : 
Widnokrąg, 2022

• Hannah, Kristin : Wyśnione szczęście. – Warszawa : Świat 
Ksiązki, 2022

• Hwang, Sok-yong : O zmierz-
chu. – Kraków : Bo.wiem, 2022

• Mierzyńska, Anna : Efekt nisz-
czący : jak dezinformacja wpły-
wa na nasze życie. – Warszawa 
: Wydawnictwo Agora, 2022

• Nowak, Jakub : To przez ten 
wiatr. – Warszawa : Power-
graph, 2022

• Przybora, Jeremi : Wraz czyli 
bez : opowiadania i listy z kra-
iny nonsensu. – Kraków : Znak, 
2022

tekst: Anna Cudna, Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim

• Sheen, Fulton J. : Rodzice i dzieci. – Święty Paweł, 2022
• Siembieda, Maciej : Kołysanka. – Warszawa : Wydawnic-

two Agora, 2022
• Wielocha, Irena : Kobieta zawsze młoda : jak nie prze-

oczyć szansy na realizację własnych marzeń. – Warszawa 
: Wydawnictwo Agora, 2022

• Maleszka, Andrzej : Magiczne drzewo. T. 12, Geniusz. – 
Wydanie I. - Kraków : Znak Emotikon, 2022.

• Pol, Michał : Wielka księga piłek. – Wydanie I. – Kraków : 
Znak Emotikon, 2022

• Stewart, C. R. : Utracona korona. – Warszawa : Dwukropek, 
2022

• Strzałkowska, Małgorzata : Harcuj z nami ze słowami albo 
Dawniej czyli drzewiej. 2. – Wydanie pierwsze. – Warszawa 
: Wydawnictwo Bajka, 2022

• Świat jest piękny : książ-
ka przeciwko wojnie. – 
Warszawa : Fundacja Po-
wszechnego Czytania, 2022
• Tjelta Thu, Maren : Ania 
i Święty Mikołaj : książka 
adwentowa dla wszystkich, 
którzy wyczekują Świąt. – 
Warszawa : Wydawnictwo 
"Nasza Księgarnia", 2022
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Czym jest przyjemność? Odpowiedzi 
na to pytanie poszukuje każdy, umilając 
sobie codziennie trudy życia w dowol-
ny, indywidualny sposób. A jak to jest: 
współtworzyć produkty w Fabryce Przy-
jemności? Na to pytanie odpowiedź zna-
ją na pewno pracownicy i pracowniczki 
najstarszego zakładu produkującego 
czekoladę w Warszawie.
Spektakl „Faktoria przyjemności” w wy-
konaniu Fundacji Mikro Teatr, który mo-
gliśmy obejrzeć 5 listopada to opowieść 
o losach Polaków podczas przemian 
politycznych, o determinacji jednostki 

w dążeniu do celu, sile grupy, ale także 
dbaniu o swoje bezpieczeństwo i kom-
fort w momencie zagrożenia. Przedsta-
wienie to swego rodzaju połączenie te-
atru i interaktywnej wystawy muzealnej, 
zawierającej elementy teatru ruchu oraz 
ożywionej formy.
Spektakl inspirowany wywiadami pocho-
dzącymi ze zbiorów Archiwum Historii 
Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi, 
oddziału Muzeum Warszawy oraz au-
dioteki PragaGada.pl Fundacji Animacja 
został wystawiony w ramach projektu Te-
atr Polska 2022.

Przyjemny spektakl
3 grudnia zaprosiliśmy najmłodszych na 
świąteczne ZPT-y, czyli RODZINNE Za-
jęcia Praktyczno-Techniczne. Tematem 
zajęć był skarpetkowy bałwanek, czyli 
propozycja dla wszystkich, którzy uwiel-
biają tworzyć urokliwe i proste dekoracje 
bożonarodzeniowe.
Pękate i radosne bałwanki doskonale za-
prezentują się w dziecięcym królestwie 
albo będą ciekawym uzupełnieniem 
świątecznego stroika lub wieńca. Moda 
na choinkowy DIY wraca, zmęczeni mar-
ketową masówkę coraz bardziej cenimy 
rzeczy robione własnoręcznie. I właśnie 
tak wykonane ozdoby świąteczne są 
niepowtarzalną i oryginalną dekoracją, 
a proces ich tworzenia może być fanta-
styczną okazją do spędzenia czasu wraz 
z dziećmi. 

Bałwankowy 
towarzysz

Apokryfy 
Apokryfy – wystawa prac malarskich 
i grafik ukraińskiego artysty Wła-
dysława Lisko jako podsumowanie 
roku 2022. Głównym tematem obrazów 
jest abstrakcja z własną interpretacją, 
na wystawie znalazły się również nie-
które plenery wykonane tego lata oraz 
szkice przedstawiające własny, cha-
otyczny świat.
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Do tej premiery przygotowania trwały 
od ponad roku. Wielogodzinne próby 
i doskonalenie warsztatu, aby przed 
publicznością 29 października Teatr po 
Godzinach mógł zaprezentować spek-
takl „Ślub” oparty na tekstach Witolda 
Gombrowicza. 

Główny bohater, Henryk, doświadcza 
iluminacji. Odnajduje w sobie powoła-
nie i rację, aby podać w wątpliwość to, 
co niewątpliwe. Skosztowanie owocu 
z „drzewa poznania dobra i zła” nie przy-
nosi jednak wyzwolenia, lecz wikła Hen-
ryka coraz bardziej w grę świata pozo-
rów. „Ślub” to dramat w swojej wymowie 
filozoficzny, ale nagromadzenie absurdu 
i groteskowych sytuacji niezmiennie ma-
gnetyzuje twórców teatru. W spektaklu 
występuje niemal cały zespół Teatru po 
Godzinach oraz nowe twarze. Reżyse-
rem spektaklu i opiekunem grupy jest 
Andrzej Papis. Jeśli jeszcze nie widzie-
liście tego spektaklu, zapraszamy do 
MDK 29 stycznia 2023 r. 

Aktorzy Teatru Kultureska 13 listopada 
zabrali widzów w podniebną podróż, u 
której celu czeka wymarzona ekologicz-
na kraina - Ekonolulu. Zanim jednak tam 
dotarli nauczyli się, jak należy segrego-
wać odpady, poznali zasady zero waste, 
a także sposoby ochrony powietrza.
Ekonolulu to ekologiczna wyspa - po-
wietrze tam jest czyste, wszyscy segre-
gują odpady i żyją, zgodnie z zasadą 

Byliśmy na Ekonolulu

Nie bójcie się Mickiewicza!
Tymi słowami przekonywała Joanna 
Szczepkowska. - Bójcie się tylko zjaw, 
miast podwodnych i duchów – to jest tak 
opowiedziane przez Adama, że można 
się zasłuchać! Ceniona aktorka teatralna 
i filmowa zaprosiła 7 grudnia na niezwy-
kły monodram „Dzikie Ballady Adama 
M.”. Dostarczył on intensywnych prze-
żyć w klimacie wczesnego romantyzmu 
i wierszy o świecie z dawnych wierzeń. 
Aktorka nawiązywała kontakt z pu-
blicznością, która staje się aktywnym 
uczestnikiem spotkania. Światło ogniska 
sprzyja intymnej atmosferze i zmianom 
nastroju. Ballady Mickiewicza ożywają 
w ten sposób i zapomina się o ich „szkol-
nych opracowaniach”. 

zero waste. Po malowniczych drogach 
można jeździć elektrycznymi samocho-
dami, oczywiście w przerwie od wylegi-
wania się na plaży i zbijania bączków 
do słońca. Bocian Bolek, Bocian Bożen-
ka i Bocian Basia to mali wielcy marzy-
ciele. I choć ich bocianie życie jest bar-
dzo uporządkowane, to jednak bociany 
pragną zmiany.

Wyczekiwany 
„Ślub”
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mat. MDK w Mińsku Mazowieckim

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 
liści niesionych wiatrem, w rytm desz-
czu tańczących. Jak nie kochać jesieni, 
jej barw purpurowych, szarych, żółtych, 
czerwonych, srebrnych, szczerozłotych. 
A te wszystkie refleksje wybrzmiały 
w czasie koncertu Stowarzyszenia „Ra-
dość Trzeciego Wieku”, który odbył się 
w MDK 4 grudnia. 

Na scenie wystąpili grupa wokalno – 
instrumentalna „Ciągle Młodzi”, grupa 
„Śpiewamy razem” i grupa taneczna 
„Jak nie my to kto”. Gościnnie – milu-
sińscy z Przedszkola Domowego, którzy 
zatańczyli do piosenki „Rudy rydz” i soli-
ści studia tańca La Flaca.

W programie koncertu znalazły się wier-
sze, przysłowia, cytaty, przeplatane pio-
senkami i tańcami przedstawiającymi 

wszystkie barwy jesieni, jej nastroje i kli-
maty. Bo jak nie kochać jesieni, smutnej, 
zatroskanej, pełnej tęsknoty za tym, co 
już nie wróci.

Scenariusz widowiska napisała Ala Ry-
cielska, oprawę multimedialną przygo-
tował Sławek Ziemicki, a nad całością 
czuwała Ewa Gańko.

Jesienna radość

Tradycyjnie, uczestnicy warsztatów rysunek i malar-
stwo prowadzonych przez Elżbietę Dunajewską zapre-
zentowali na wystawie efekty swojej pracy.

Wystawa prac 
plastycznych 
uczestników 
warsztatów 
rysunek 
i malarstwo
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Skrzynecki wśród nas
Za nami 13. Festiwal Piotra Skrzynec-
kiego. Jak zawsze była to artystycz-
na uczta na najwyższym poziomie. 
Rozpoczęliśmy 16 listopada wystawą 
90/90 – 90 prac na 90. urodziny Kazi-
mierza Wiśniaka - jednego z najwybit-
niejszych polskich scenografów, zna-
komitego rysownika i malarza, a dla 
Piwnicy pod Baranami postaci szcze-
gólnej, bo jej współzałożyciela, a także 
autora najpiękniejszych plakatów, za-
proszeń i ilustracji. W 90. rocznicę uro-
dzin Artysty, podczas 13. Festiwalu Pio-
tra Skrzyneckiego zobaczyliśmy prace 
Mistrza ze zbiorów Hieronima Sieńskie-
go i Macieja Rudego. Podczas otwarcia 
wystawy odbyła się również projekcja 
filmu „Wiśniak” - dokumentu przybliża-
jącego sylwetkę Kazimierza Wiśniaka.
17 listopada w MDK niepodzielnie rzą-
dził Michał Rusinek. Były sekretarz 
Wisławy Szymborskiej, obecnie prowa-

dzący jej Fundację na temat literatury 
i języka polskiego wie chyba wszystko. 
Wiedzą na temat literackich przekła-
dów i kreatywnego pisania podzielił się 
z młodzieżą podczas warsztatów. A wie-
czorem, przy wypełnionej sali, opowia-
dał nie tylko o pypciach na języku, ale 
również przytaczał zabawne anegdoty 
nie tylko z Szymborską związane. Te 
opowieści, właściwie błahe, lecz nakre-
ślone z prawdziwym mistrzostwem, są 
obrazkami naszej codzienności wple-
cionej w język i naszego języka wple-
cionego w codzienność – uzmysłowiają 
nam, że język jest czymś bardzo osobi-
stym, a użyty w sposób nietypowy po-
zwala dostrzec zadziwiające wymiary 
rzeczywistości Spotkanie poprowadzi-
ła mińszczanka, niezawodna w takich 
konfrontacjach – Justyna Radomińska. 
Janusz Radek to niekwestionowany król 
liryki, a także mistrz charakterystycz-
nych i wyjątkowych interpretacji. Od 30 
lat obecny na scenie, na której muzy-
ką i unikalnym głosem, ale także inte-
ligentnym dialogiem i pełnym dystansu 
żartem tworzy wyjątkową i pełną emocji 
atmosferę. 18 listopada Janusz Radek 
wraz z Adamem Drzewieckim zagrał 
kameralny koncert w ramach Festiwalu. 
Na ten program złożyły się utwory aran-
żowane na żywo przy użyciu instrumen-
tów elektronicznych i klawiszowych. 
Podczas koncertu publiczność usłysza-
ła „Dziękuję za miłość”, „Kiedy u-kocha-
nie”, „Żałuję każdego dnia bez Ciebie”, 
„Pieśń Puka”, „Wspomnienie”, ale także 
nowe, znane głównie z domówek Arty-
sty „Nie chcę Ciebie dzisiaj zapomnieć”, 
„Pielgrzym”.

I na koniec finałowa uczta - koncert ga-
lowy w wykonaniu artystów Piwnicy pod 
Baranami. Tegoroczny, zatytułowany 
„Twój kabaret to nasz świat” wybrzmiał 
o „czasie, który minął, i o tym, który na-
dejdzie”, o nadziejach małych i dużych, 
o miłości i cieniach przyjaciół, którzy 
odeszli – a przede wszystkim o Piotrze, 
bo przecież Piwnica jest cała z Niego.
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To projekt wystawienniczo-wydaw-
niczy, który ma na celu zachowanie 
pamięci o artyście i jego twórczości, 
przygotowany przez Muzeum Ziemi 
Mińskiej w Mińsku Mazowieckim.

Jacek Siudziński (1957-2021) – arty-
sta malarz urodzony 25 kwietnia 1957 r. 
w Warszawie, mieszkał i tworzył w Miń-
sku Mazowieckim. W latach 1977-1982 
studiował na Wydziale Malarstwa ASP 
w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom 
z malarstwa w pracowni prof. Ludwika 
Maciąga z oceną bardzo dobrą oraz wy-
różnieniem. Będąc jeszcze studentem, 
prezentował swoje prace w ramach wy-
staw zbiorowych i indywidualnych w naj-
bardziej liczących się galeriach. Bezpo-
średnio po ukończeniu studiów, jesienią 
1982 r., reprezentował Polskę na Bien-
nale Młodych w Paryżu. Artysta w latach 
80. i 90. stworzył swoje najważniejsze 
dzieła i realizacje, wystawiał w Europie 
i za oceanem. Wśród najważniejszych 
znanych wystaw i realizacji należy wy-
mienić: Biennale w Muzeum Sztuki No-
woczesnej w Paryżu 1982, „Art. Expo” 
Muzeum Narodowe Poznań 1982, „Ga-
leria Zapiecek 1984, w Galerii „Ars Po-
lona” Düsseldorf (RFN) 1986, „Art Co-
logne” w Cologne 1986, Walter Bischoff 
Gallery, Chicago USA 1988, Arsenał’ 
88” Warszawa-Moskwa, „Red & White” 
Warszawa-Amsterdam-Bruksela 1989, 
„Galeria Brama” Warszawa 1988, Kunst-
markt w Los Angeles (Targi sztuki) 1989, 
„Droga Krzyżowa” w Parafii Św. Anny 
w Ottenhöfen/Schw. Niemcy 1997 r. 
Muzeum Ziemi Mińskiej wystawia-
ło prace Siudzińskiego na wystawie 
jednej nocy pt. „Gdzie jesteś… Wo-
łam” w wieży ciśnień 29/30.11.2008 r. 
oraz „Siudziński nieznany” MZM 

2018 r. Obrazy artysty znajdują się 
min. w Muzeum Narodowym w Pozna-
niu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. 
Bieżąca wystawa o charakterze retro-
spektywnym jest próbą ukazania bogatej 
i wszechstronnej twórczości artysty ma-
larza, rzeźbiarza, grafika i rysownika.
Ekspozycję otwiera galeria portretów 
wielkich postaci, takich jak: Michał Bo-
ruciński, January Suchodolski, Ludomir 
Benedyktowicz, Jacek Woszczerowicz, 
dwa portrety Konstantego Laszczki, Hen-
ryk Sienkiewicz, ks. biskup Wacław Sko-
morucha, Michał Elwiro Andriolli, portrety 
babci i matki czy autoportrety artysty.
Na wystawie można zobaczyć malar-
stwo najbardziej reprezentatywne dla 
Siudzińskiego, można je określić malar-
stwem figuratywnym. Są to obrazy zwią-
zane z emocjami i życiem artysty. Płótna 
przedstawiają akty postaci umieszczone 
w nadrealnej rzeczywistości, zestawia-
ne przeważnie ze zwierzętami. W tym 
właśnie malarstwie odnalazł swój indy-
widualny styl wyrażany w formie, kom-
pozycji, kolorystyce i rysunku. Są to 
głównie obrazy wielkoformatowe, które 
sobie upodobał. Płótna Siudzińskie-
go są metafizyczne, zawierają w sobie 
symbolikę, intrygują odbiorcę. Te wra-
żenia potęgowane są ekspresją linii 
i kontrastu. Artysta zajmował się również 
rzeźbą i prace z tej dziedziny zostały 
zaprezentowane na wystawie. Są to 
obiekty malarsko-rzeźbiarskie oraz pła-
skorzeźby o tematyce sakralnej z przed-
stawieniem Piety i Ukrzyżowania. 
Wystawę uzupełniają prace na papierze, 
a wśród nich rysunki, akwarele, grafi-
ki, szkice, akademickie studia postaci. 
Świadectwem przebiegu studiów z wy-
bitnymi osiągnięciami są dokumenty 

udostępnione przez Archiwum Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie.
Oprócz prac Jacka Siudzińskiego na wy-
stawie znajdują się portrety Jacka Siu-
dzińskiego, sceny rodzinne autorstwa 
malarki i rzeźbiarki Grażyny Sanigórskiej 
oraz obraz prof. Ludwika Maciąga.
Na wystawie łącznie jest 121 obiektów, 
które udało się zgromadzić dzięki życzli-
wości i współpracy osób, które znały Jac-
ka Siudzińskiego lub odegrały ważną rolę 
w jego życiu, środowiska artystycznego, 
kolekcjonerów, instytucji kultury i sztuki.  
Wystawa oraz wydawnictwo, które bę-
dzie pierwszym opracowaniem twórczo-
ści, pt. „Jacek Siudziński in memoriam” 
zostały objęte patronatem Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie.
Wernisaż wystawy miał miejsce 13 li-
stopada w lokalu przy ul. Kazikow-
skiego 2 w Mińsku Mazowieckim. 
Wystawa będzie czynna do 15 stycz-
nia. Wydawnictwo albumowe ukaże 
się w pierwszej połowie 2023 roku.  
Na wernisażu gościła  Grażyna Sanigór-
ska, a  Tomasz Weresa, kierownik Archi-
wum ASP w Warszawie, uzupełnił otwar-
cie. Podczas wernisażu wystąpili artyści 
ze Studia Tańca La Flaca: Anna Kurow-
ska, Inez Smuga, Kacper Sarna. Wśród 
obecnych gości znaleźli się  przedstawi-
ciele instytucji kultury, dzięki którym wy-

Jacek Siudziński in memoriam
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stawa mogła odbyć się w takiej formie. 
Na wystawie znajdują się obrazy wy-
pożyczone z Muzeum Regionalnego 
w Siedlcach, Muzeum Diecezjalnego 
w Siedlcach, Domu Pracy Twórczej 
Reymontówka w Chlewiskach, Mu-
zeum Konstantego Laszczki w Dobrem, 
Miejskiego Domu Kultury w Mińsku 

Mazowieckim, Muzeum Ziemi Mińskiej 
w Mińsku Mazowieckim oraz ze zbiorów 
prywatnych. Wydawnictwo albumowe 
zostanie wzbogacone o większą ilość 
obiektów. Kuratorem wystawy jest Beata 
Sajewska.

tekst: Beata Sajewska, MZM

Niezapomniani Ułani Lubelscy

10 grudnia w MZM w Dziale 7 Pułku Uła-
nów Lubelskich miało miejsce wyjątkowe 
spotkanie pt. „Niezapomniani Ułani Lubel-

scy w książkach rtm. Stefana Majchrow-
skiego”. Wykład poprowadził prof. dr 
hab. Jan Majchrowski, wykładowca UW, 
a prywatnie syn oficera 7 PU Rtm. Maj-
chrowski, który w mińskim pułku służył od 
1929 do 1938 roku, po II wojnie światowej 
zajął się pisaniem książek i słuchowisk 
radiowych. W swych pracach, pod posta-
cią m.in. dzielnych rycerzy, umieszczał 
swoich dawnych kolegów z Pułku. Prof. 
Majchrowski najwięcej czasu poświęcił 
omówieniu książki „Kopia i Warkocze”, 

w której jego ojciec niezwykle barwnie 
opisał mjr. Wojciecha Pohoskiego i mjr. 
Stefana Rago, idealnie przedstawiając 
ich sylwetki i charaktery. Oprócz dyskusji 
nad książkami pojawiły się także przeka-
zywane ustnie historie ze służby w 7 Puł-
ku i z walk w 1939 roku. Nie zabrakło 
oczywiście historii zabawnych i przygód 
z napojami wyskokowymi w tle.

Tekst: Przemysław Fedorowicz

KULTURA

„Z aniołami” Wystawa malarstwa 
Małgorzaty Tomkiewicz
1 grudnia odbył się wernisaż wysta-
wy malarstwa Małgorzaty Tomkiewicz 
"Z aniołami".

Prezentowany na wystawie cykl prac 
artystka stworzyła w technice akwa-
reli. Podczas trwania wystawy odby-
wają się również warsztaty plastyczne 
oraz dodatkowe zwiedzanie do godziny 
20.00. Więcej informacji na www.mzm-
-minskmaz.pl. Wystawa czynna jest do 
30 grudnia w głównej siedzibie muzeum.

„Malarstwo Mirosława Chylińskiego”
Wystawa trwała od 2 do 29 listopada. 
Artysta prezentował płótna przedsta-
wiające dawną architekturę drewnianą 
oraz mazowieckie pejzaże. Mirosław 
Chyliński jest mieszkańcem pobli-
skiego Cegłowa, którego architekturę 
można również znaleźć w twórczości 
artysty. Intensywne kolory, śmiało ze 
sobą zestawiane, są środkiem wyrazu 
artystycznego malarza. Ta kolorystyka 

stała się znakiem rozpoznawczym ar-
tysty. Obrazy Mirosława Chylińskiego 
emanują ciepłem i energią, zapraszając 
odbiorcę do jego świata, który wydaje 
się być zawieszony między rzeczywi-
stością a baśnią.

Mirosław Chyliński jest laureatem kon-
kursu „Osobowość Powiatu Mińskiego” 
2009.
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Na Mistrzostwach Polski Juniorów i Mło-
dzieżowców w Katowicach (27.11.2022), 
w których brało udział 213 najlepszych 
zawodników z całej Polski (78 klubów), 
Mińsko-Mazowiecki Klub Karate Ky-
okushin reprezentowało 8 zawodników. 
Startowali oni w konkurencji kata i kumi-
te. Zawodnicy mińskiego klubu zaliczyli 
bardzo udane starty: Nina Bartnicka, 
Kacper Mirosz,Szymon Piętka, Zofia 

Szewczyk, Daria Kwiatkowska, Sandra 
Kosiec, Mikołąj Kwiatkowski.
Nina Bartnicka i Sandra Kosiec zostały 
Mistrzyniami Polski w kategorii juniorów 
i młodzieżowców, w konkurencji kumite, 
tym samym potwierdzając swoją klasę 
mistrzowską i poziom wyszkolenia.

mat. Mińsko-Mazowiecki Klub Karate 
Kyokushin

Sukcesy mińskich karateków

MAGNET 
Mistrzem Polski
26 listopada w podwarszawskim Ołtarze-
wie odbyło się uroczyste zakończenie se-
zonu Mistrzostw Polski Pojazdów Zabyt-
kowych Polskiego Związku Motorowego 
połączone z Balem Mistrzów. Motocykli-
ści z mińskiego Klubu Dawnych Moto-
cykli MAGNET obronili tytuł z zeszłego 
roku, zdobywając w klasyfikacji drużyno-

wej tytuł Klubowego Motocyklowego Mi-
strza Polski Pojazdów Zabytkowych PZM 
2022. Oprócz sukcesu drużynowego in-
dywidualne tytuły zdobyli: Marcin Lipiński 
tytuł Mistrza Polski w Klasie Post 1960, 
Tomasz Budzyński tytuł I Wicemistrza 
Polski w Klasie Post 1960 oraz Adam 
Marczuk tytuł I Wicemistrza Polski w Kla-

sie Post 1970. W składzie mistrzowskiej 
drużyny startowali też: Piotr Wojdyga, 
Piotr Podstawka, Michał Radulski, Ja-
nusz Chojecki, Jerzy Dąbrowski, Krzysz-
tof Rek, Zbigniew Padzik, Dariusz Jackie-
wicz, Jarosław Duda, Jakub Cieńkowski 
i Marcin Wielądek.

oprac. na podst. inf. KDM Magnet
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SPORT

19 listopada w Skierniewicach odbył się 
Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci, który 
zorganizował klub WOJOWNIK Skier-
niewice. Z UKS Judo KONTRA starto-
wało 6 zawodników i wszyscy wywalczyli 
miejsca medalowe.
W kategorii wiekowej U10, rocznik 
2013-2014, startowało dwóch zawodni-
kówKONTRY, którzy zdobyli w swoich 
kategoriach wagowych złote medale. 

Ogólnopolski Turniej Judo Dzieci
W wadze 30 kg Kamil Girndt, a w wadze 
46 kg Jarosław Alekseevich. Sukces obu 
zawodników spowodował, że nasz klub 
w punktacji medalowej w kategorii wie-
kowej U10 zdobył III miejsce.
W kategorii wiekowej U12, rocznik 2011-
2012, z naszego klubu wystartowało 
4 zawodników. Złoty medal zdobył Ivan 
Saprykin, 39 kg. Srebrne medale zdoby-
li: Artur Girndt  42 kg i Aleksandr Alek-

seevich  +55 kg. Brązowy medal zdobył 
Jan Nowik w wadze 36 kg.
W kategorii U12 nasz klub wywalczył 
również III miejsce w klasyfikacji meda-
lowej. 

Zdzisław Wiącek trener Judo II klasy, 
IV DAN

Uczniowski Klub Sportowy Judo 
KONTRA

7 medali, w tym 6 złotych i 1 srebrny 
zdobyli 3 grudnia w Józefosławiu k/Pia-
seczna  zawodnicy UKS Judo KONTRA 
w Turnieju Judo BUSHIDO Dzieci.
Po 2 złote medale wywalczyli Kamil 
Girndt i Jarosław Alekseevich, którzy 

Turniej Judo BUSHIDO Dzieci
startowali w grupie zawodników posiada-
jących VI kyu oraz w grupie zawodników 
z żółtymi i pomarańczowymi pasami.
Złote medale zdobyli również Aleksandr 
Alekseevich i Ivan Saprykin. Srebrny 
medal wywalczył Artur Girndt. 

mat.: Z. Wiącek, UKS Judo KONTRA
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Grand Prix Mińska Mazowieckiego 
w Tenisie Stołowym

19 listopada 2022 w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła 
II w Mińsku Mazowieckim MOSiR zainau-
gurował kolejny sezon rozgrywek w ra-
mach Grand Prix Mińska Mazowieckie-
go w Tenisie Stołowym. W zmaganiach 

wzięło udział czterdziestu zawodników 
i jedna zawodniczka. Cieszy fakt, że 
oprócz „starej wiary”, czyli zawodników 
którzy rokrocznie odwiedzają nasze tur-
nieje pojawiły się nowe twarze między in-
nymi przedstawiciele Siedlec i Kozienic.  

To właśnie debiutant Jakub Caban okazał 
się zwycięzcą pierwszej odsłony rywali-
zacji sezonu 2022/2023. Drugie miejsce 
wywalczył kozieniczanin Norbert Zielony, 
a czołową trójkę przedsięwzięcia uzu-
pełnił stały bywalec naszych zawodów 
Leszek Gil. Przypominamy, iż w każdej 
chwili można dołączyć do naszych roz-
grywek, co więcej gromadząc odpowied-
nią dużą liczbę punktów zostać nawet 
laureatem! Rozstrzygnięcie już w marcu. 
Regulamin i daty turniejów na www.mosir.
org.pl. 

26 listopada podczas 94. Mistrzostw Pol-
ski PZLA w biegach przełajowych mińsz-
czanka Wiktoria Wróbel, reprezentująca 
WLKS Nowe Iganie, zajęła III miejsce 
na dystansie 2 km w kategorii wiekowej 
U20. 

Wróbel 
trzecia 
na MP

URZĄD INFORMUJESPORT
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MIESZKAŃCY PISZĄ

20 września 2022 roku w wieku 96 lat 
zmarła Apolonia Sienkiewicz ps. „POL” – 
żołnierz Armii Krajowej Obwodu „Mewa 
– Kamień” w Mińsku Mazowieckim.

Urodziła się 12 maja 1926 roku w Miń-
sku Mazowieckiem w rodzinie kolejarza 
Stanisława Pechcina. Tutaj ukończyła 
szkołę podstawową oraz na kompletach 
tajnego nauczania czteroletnie gimna-
zjum ogólnokształcące, czyli zrobiła 
tzw. małą maturę. Dalsza edukacja to 
nauka w liceum typu humanistycznego 
w tym samym „Komplecie u Głowac-
kich”, gdzie dyrektorem był doświad-
czony pedagog Jan Łupiński. Tego typu 
nauczanie związane było z wielkim 
niebezpieczeństwem, jakie groziło na-
uczycielom, rodzicom i uczniom w ra-
zie wykrycia kompletów przez władze 
niemieckie. Do tego dochodził fakt, że 
większość profesorów i uczniów zwią-

W trakcie działań konspiracyjnych wy-
kazała się odwagą, poświęceniem i su-
miennością w wypełnianiu obowiązków. 
Podczas tak zwanej „Wielkiej wsypy” w lu-
tym 1944 roku, kiedy Niemcy aresztowali 
w Mińsku Mazowieckim ponad 60 osób, 
uczestniczyła w ewakuowaniu radiostacji 
AK z miejsca zagrożenia, a także poma-
gała w ukryciu „spalonych” żołnierzy AK 
do zakonspirowanego schroniska w od-
dalonej o 10 km od Siennicy. Po wojnie 
Apolonia Sienkiewicz poświęciła się pracy 
pedagogicznej i wychowała wiele pokoleń 
młodzieży, przekazując im przez wiedzę 
formalną także wartości, takie jak: patrio-
tyzm, odwaga, odpowiedzialność i uczci-
wość. Z komendantką wojskowej służby 
Kobiet Obwodu „Mewa-Kamień” zaprzy-
jaźniła się trwale zarówno w okresie kon-
spiracji jak również po wojnie i w Świato-
wym Związku Żołnierzy AK.

tekst: Franciszek Zwierzyński

zana była z konspiracją w szeregach 
ZWZ/AK.

„POL” jako młoda dziewczyna działała 
w tajnym harcerstwie Szarych Szeregów, 
Wojskowej Służbie Kobiet i w I Ośrodku 
Obwodu AK „Mewa” Mińsk Mazowiecki. 
Przysięgę akowską złożyła w 1942 roku 
przed przysłaną do Mińska Mazowiec-
kiego podporucznik Barbarą Kamińską 
ps. „Krystyna”, organizatorką wojskowej 
służby kobiet mińskiego Obwodu AK. 
W ramach WSK przeszła przeszkolenie 
wojskowe, pielęgniarskie i łącznicze. 
Była jedną z kilku łączniczek między 
komendantem Obwodu mjr. Ludwikiem 
Wolańskim ps. „Lubicz” a władzami AK 
w Warszawie oraz ośrodkami AK Ob-
wodu „Mewa-Kamień” w terenie. Wielo-
krotnie przywoziła pieniądze z Warsza-
wy do komendy Obwodu, a także broń 
krótką, amunicję i podziemną prasę. 

Epitafium dla Apolonii Sienkiewicz 
ps. „POL”

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Miasto Mińsk Mazowiecki przystąpiło 
do sprzedaży po preferencyjnej cenie 
węgla dla gospodarstw domowych. 
Do zakupu preferencyjnego upoważnio-
na jest osoba fizyczna w gospodarstwie 
domowym, która spełnia warunki upraw-
niające do dodatku węglowego, o któ-
rym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 
5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. 
Koszt jednej tony węgla dla mieszkańca 
Mińska Mazowieckiego wyniesie do 2 
000 zł.
Maksymalna ilość węgla dostępna dla jed-
nego gospodarstwa domowego wynosi:
– w okresie do 31 grudnia 2022 r. – 

1500 kg;
– w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 

30 kwietnia 2023 r. – 1 500 kg.
W jaki sposób złożyć wniosek o prefe-
rencyjny zakup węgla?
– Wnioskodawca wypełnia przygotowa-

ny wniosek (wzór wniosku dostępny 

niu ze sobą zaświadczenia uprawnia-
jącego do jego odbioru.

 
Nie jest świadczona usługa dowozu węgla 
pod adres domowy i nie będzie on wor-
kowany. Konieczny jest własny transport 
lub skorzystanie we własnym zakresie/na 
własny koszt  z usług specjalizującej się 
w tym zakresie firmy.
 
Dostępność węgla uzależniona jest od 
spółek Skarbu Państwa, które go dostar-
czają.

jest w Urzędzie Miasta oraz na stronie 
www.minsk-maz.pl).

– Wnioskodawca składa wypełniony 
wniosek osobiście w pok. 4 w Urzę-
dzie Miasta Mińsk Mazowiecki 
lub elektronicznie przez ePUAP /
mpopm6144j/skrytka.

– Dokumenty zostaną zweryfikowane 
przez pracownika Urzędu Miasta zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. Po 
pozytywnej weryfikacji wniosku pra-
cownik UM poinformuje wnioskodaw-
cę  telefonicznie lub mailowo o cenie za 
zamówiony węgiel oraz terminie doko-
nania zapłaty (w kasie Urzędu Miasta 
lub na wskazane konto Miasta).

– Po uiszczeniu należnej opłaty wnio-
skodawca otrzyma w pok. 4 Urzędu 
Miasta zaświadczenie  uprawniające 
do odbioru węgla.

– Zgłaszając się po odbiór węgla, wnio-
skodawca winien pamiętać o zabra-

Wniosek o preferencyjny zakup węgla
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Usuwanie i unieszkodliwianie wyro-
bów zawierających azbest z terenu 
Miasta Mińsk Mazowiecki dofinan-
sowane było przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie wfosigw.pl oraz 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej nfosigw.gov.
pl w formie dotacji w kwocie 8626,20 zł. 
W 2022 roku zdemontowanych i prze-
kazanych do utylizacji zostało 45 Mg 
pokryć dachowych wykonanych z płyt 
cementowo-azbestowych w różnym 
stopniu uszkodzenia.

INFORMACJA

Do 15 listopada każdego roku jestem zo-
bowiązany do przedłożenia radzie miasta 
projektu budżetu na rok następny. W tym 
roku to zadanie okazało się wyjątkowo 
karkołomne. Mimo że od kilku lat w na-
szym kraju mamy wzrost gospodarczy, 
mimo że inflacja i niemal dwudziesto-
procentowy wzrost cen towarów i usług 
powodują zwielokrotnione wpływy do bu-
dżetu państwa, to dochody samorządów, 
w tym naszego miasta, niestety, maleją. 
Spowodowane jest to przede wszystkim 
zmianami podatkowymi, które przepro-
wadził rząd. I choć oczywiście bardzo 
pozytywnym jest, że mieszkańcy Mińska 
Mazowieckiego płacą niższe podatki do-
chodowe, to odbywa się to głównie kosz-
tem budżetów samorządowych. Rząd dał 
więc coś nie do końca ze swoich pienię-
dzy, a z pieniędzy samorządu terytorial-
nego, nie rekompensując nam w sposób 
wymierny tego, co zostało nam odebra-
ne. Dziś stajemy więc przed ogromnym 
wyzwaniem, w jaki sposób spiąć budżet 
przy szalejącej inflacji, wzrostach cen 
energii elektrycznej, podwyżkach płac 
minimalnych, a z drugiej strony przy 
malejących dochodach. Niestety, per-
petuum mobile nie istnieje, w związku 
z tym jestem zmuszony do dokonania 
bardzo drastycznych cięć w wydatkach 
we wszystkich w zasadzie sferach dzia-
łalności miasta począwszy od i tak niedo-
szacowanej i niedofinansowanej kultury, 
sportu, skończywszy na borykającej się 
z dużymi trudnościami oświacie. Cięcia 
na poziomie blisko 16 mln zł na pewno 
wpłyną negatywnie na jakość oferowa-
nych przez miasto usług. Możemy zapo-
mnieć o ofercie kulturalnej na poziomie 
takim jak dotychczas, o wielu imprezach 
sportowych, o dużym wsparciu finan-
sowym dla organizacji pozarządowych, 
realizowaniu zadań w ramach budżetu 

dla naprawdę dużych podatników podyk-
towany jest m.in. tym, że są oni głownie 
płatnikami podatku CIT, a co za tym idzie 
wpływy podatkowe z ich działalności nie 
przysparzają dochodu naszemu miastu 
tak jak wpływy od podatników PIT. Dlatego 
też partycypacja właścicieli największych 
nieruchomości w mieście, a jest ich ok. 
200, w postaci wyższych podatków od nie-
ruchomości jest w tym momencie koniecz-
nością.
Poniżej przykładowe cięcia, jakich musi-
my dokonać w budżecie 2023.
Oświata – ok. 3 mln zł (m.in. ograniczenie 
usług remontowych, zmniejszenie wydat-
ków na zastępstwa, zmniejszenie finanso-
wania orkiestr). Miejskie jednostki kultury 
– ok. 880 tys. zł (m.in. ograniczenie wyda-
rzeń organizowanych przez te jednostki). 
MOPS – ok. 2 mln zł. Zarząd Gospodarki 
Komunalnej – ok. 2,6 mln zł (m.in. zmniej-
szenie wydatków na remonty, inwesty-
cje, oczyszczanie i odśnieżanie miasta, 
utrzymanie zieleni oraz rezygnacja z pla-
nowanych zakupów nowego sprzętu). 
Ograniczenie oświetlenia miejskiego (nie-
które latarnie i budynki) – ok. 500 tys. zł. 
Administrowanie drogami – ok. 2 mln zł 
(m.in. zmniejszenie wydatków na remonty 
i bieżące utrzymanie dróg). Zmniejszenie 
wydatków m.in. na remonty i naprawy bie-
żące parkomatów w SPP – ok. 285 tys. zł. 
Ograniczenie liczby połączeń komunikacji 
miejskiej – ok. 300 tys. zł. Gospodarka 
nieruchomościami – ok. 2,8 mln zł (m.in. 
ograniczenie zleceń na wykonanie map 
i operatów szacunkowych, opracowania 
nowych projektów planów miejscowych). 
Współpraca międzynarodowa, promocja 
miasta, współpraca z organizacjami poza-
rządowymi, organizacja uroczystości i wy-
darzeń miejskich – ok. 600 tys. zł.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

obywatelskiego. Będziemy zmuszeni 
wyciąć z rozkładu jazdy niektóre połą-
czenia komunikacji miejskiej, na wielu 
ulicach w naszym mieście przestanie 
świecić się co druga latarnia, wydatki na 
szkolenia, materiały piśmiennicze czy 
delegacje pracowników samorządowych 
zostaną drastycznie ograniczone. Nie-
stety, wszystkie te cięcia nie są w stanie 
zapewnić nam zbilansowanego budżetu 
miasta. Dlatego dodatkowo zostałem 
zmuszony do tego, aby zaproponować 
radzie miasta uchwałę zwiększającą 
podatki od nieruchomości. Te ostatnio 
uchwalone nie zmieniły się od czterech 
lat, choć wartość ich znacząco spadła 
w wyniku inflacji. Proponując nowe staw-
ki, brałem pod uwagę to, aby w jak naj-
mniejszym stopniu zwiększać obciążenia 
dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego 
i tak smaganych podwyżkami wszystkie-
go dookoła. Zasadniczy ciężar podwyżek 
będą musieli wziąć na siebie, niestety, 
przedsiębiorcy. Wiedząc, że ich sytuacja 
również jest bardzo trudna, postanowiłem 
zaproponować zróżnicowanie wysokości 
podatku, uzależniając ją od powierzchni 
opodatkowanych nieruchomości. Wy-
znacznikiem będzie powierzchnia 500 m 
kw. Wszystkie powierzchnie poniżej tej 
wielkości zostaną opodatkowane stawką 
23 zł, to jest 2,10 zł więcej niż dotych-
czas wszystkie powierzchnie powyżej 
500 m kw. Największe nieruchomości 
w naszym mieście zostaną opodatkowa-
ne stawką 26 zł, a więc 5,1 zł więcej niż 
dotychczas. Mam nadzieję że takie zróż-
nicowanie pozwoli tym wszystkim małym 
i średnim przedsiębiorstwom przetrwać 
trudny okres kryzysu, jaki nadchodzi, 
gdyż dziesięcioprocentowa podwyżka 
podatku od nieruchomości jest niemal 
dwukrotnie niższa niż poziom jednorocz-
nej inflacji. Znaczniejszy wzrost stawek 
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Uchwały z 24.10.2022
Uchwała Nr LI.449.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie 

Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2022
Uchwała Nr LI.450.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 – 2033
Uchwała Nr LI.451.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawki pro-

centowej opłaty adiacenckiej
Uchwała Nr LI.452.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości w drodze darowizny 
Uchwała Nr LI.453.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat 
abonamentowych, zryczałtowanych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz  wysokości opłaty 
dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat

Uchwała Nr LI.454.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej dla miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2030

Uchwała Nr LI.455.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (dot. ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miej-
skiego przy ul. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego na terenie niebędącym drogą publiczną oraz wysokości opłat za 
parkowanie)

Uchwała Nr LI.456.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2025”

Uchwała Nr LI.457.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

Uchwała Nr LI.458.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania doraźnej 
Komisji Statutowej

Uchwały z 9.11.2022
Uchwała Nr LII.459.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Mińsk Mazowiecki na rok 2022,
Uchwała Nr LII.460.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-

zy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 – 2033,
Uchwała Nr LII.461.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nada-

nia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim,
Uchwała Nr LII.462.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-

łalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim,
Uchwała Nr LII.463.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości sta-

wek podatku od nieruchomości.

Uchwały z 28.11.2022
Uchwała Nr LIII.464.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Mińsk Mazowiecki na rok 2022
Uchwała Nr LIII.465.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 – 2033
Uchwała Nr LIII.466.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za jeden 

kilometr przebiegu pojazdu
Uchwała Nr LIII.467.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim na lata 2022 – 2026

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki 

Z PRAC RADY MIASTA
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