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Drodzy Czytelnicy.

Ideą naszej gazety samorządowej jest infor-
mowanie Państwa, mieszkańców miasta, o dzia-
łaniach podejmowanych przez instytucje samo-
rządowe, placówki oświatowe i inne podmioty. 

Otrzymujemy od Państwa relacje z wyda-
rzeń, o których z radością piszemy. Zależy nam 

na docenieniu aktywności mieszkańców i grup 
społecznych. Ponadto, zamieszczamy informacje  

o działaniach podejmowanych przez samorząd, przypominamy o podjętych 
przez Radę Miasta uchwałach. Zależy nam na przejrzystości funkcjonowania 
jednostki samorządowej. Jawność działań stanowi podstawę rządów partycy-
pacyjnych, transparentnych i odpowiedzialnych. Nie prowadzimy działalności 
komercyjnej. 

W pierwszym numerze MIMa w 2021 roku piszemy o wyzwaniach i planach 
na nowy rok. Przygotowujemy się do wielkiego jubileuszu, mając jednak świa-
domość zagrożenia realizacji zadań z powodu pandemii. Zapraszamy do od-
wiedzania strony internetowej miasta, a w szczególności zakładki Jubileusz, 
gdzie informujemy o podejmowanych działaniach. Z oczywistych względów do 
tej pory nie publikowaliśmy harmonogramu wydarzeń, ale wiemy, że jesteście 
Państwo ich ciekawi, dlatego już wkrótce we wspomnianej zakładce znajdzie-
cie opisy działań i wstępne terminy. 

Zaproponowaliśmy nową galerię - Społeczność Mińska. Jesteśmy wdzięczni 
wszystkim osobom, które dotąd podzieliły się ważnymi dla nich aspektami życia 
zawodowego lub prywatnego.  Zapraszamy wszystkich Państwa do nadsyłania 
swoich historii, opowieści, refleksji. Każda Państwa historia jest ważna. Cel mamy 
jeden - Poznajmy się bliżej! 

W zakładce Jubileusz zamieszczamy także informacje o sponsorach i part-
nerach 600-lecia. Jeśli chcecie Państwo wesprzeć nasze działania, prosimy  
o kontakt. 

Z pozdrowieniami

 Katarzyna Łaziuk
Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
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Szanowni Państwo.

W związku z rozpoczęciem 
szczepień populacyjnych urucho-
miliśmy, jako samorząd, transport 
do punktów szczepień dla tych 
osób, które  posiadają aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym o kodzie R lub 
N lub odpowiednio I grupę oraz 
dla osób mających obiektywne 
i niemożliwe do przezwyciężenia 
we własnym zakresie trudności w 
samodzielnym dotarciu do najbliż-
szego ich miejscu zamieszkania 
punktu. Piszemy o tym szerzej na 
naszej stronie internetowej.

Jest mi miło poinformować, że 
złożyliśmy do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska wniosek  

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

o zakup 6 autobusów elektrycz-
nych oraz stacji ładowania. Prze-
szedł on już pozytywnie ocenę 
formalną, dlatego trzymajmy kciu-
ki za powodzenie tego projektu. 
Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to 
już za 2-2,5 roku mińszczanie będą 
korzystali z bezemisyjnego trans-
portu publicznego realizowanego 
nowymi autobusami komunikacji 
miejskiej. Niedługo w Mińsku Ma-
zowieckim pojawią się na pewno 
różne marki „elektryków”, z których 
będą Państwo mogli korzystać  
w ramach testów.

Kryzys gospodarczy spowodo-
wany ograniczeniami wynikają-
cymi z pandemii wywarł bardzo 
negatywny wpływ na wiele miń-
skich działalności gospodarczych. 
Miasto przygotowuje programy 
pomocowe dla niektórych grup 
przedsiębiorców. 

Na marcowej sesji rada Mia-
sta podejmie decyzję odno-
śnie zwolnień z czynszu m.in. 
dla przedsiębiorców sprzedają-
cych na mińskim targowisku czy  
w zakresie zwolnień z opłat za kon-
cesje alkoholowe dla prowadzą-
cych w Mińsku restauracje i bary.

Marcin Jakubowski

Tegoroczna zima przypomnia-
ła nam, jak poważnym proble-
mem jest smog pochodzący z do-
mowych „kopciuchów”. Dlatego  
z radnymi miejskimi opracowuje-
my projekt miejskich dotacji na 
wymianę źródeł ciepła w domach 
i mieszkaniach. Powinien być go-
towy już na kwietniową sesję Rady 
Miasta.

W styczniu tradycyjnie włącza-
my się w Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy. W tym roku na aukcję 
przekazaliśmy szal wykonany przez 
miejskich urzędników. Hojny dar-
czyńca zapłacił za niego 2100 zł. 
Bardzo dziękujemy! Cieszymy się 
także, że rzeźba Piotra Skrzynec-
kiego, przekazana na rzecz WOŚP 
przez kompozytora Zbigniewa Pre-
isnera, została wylicytowana przez 
mińską firmę budowlaną KON-
STANS i przekazana miastu. Posta-
wienie jej w tym roku w przestrzeni 
publicznej będzie niezwykłym pre-
zentem na 600-lecie Mińska Mazo-
wieckiego.
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Koduj z gigantami – relacja
30-31 stycznia odbyła się już 4. edycja 
Koduj z Gigantami - bezpłatnych warsz-
tatów z programowania. Zajęcia odby-
wały się w placówce organizatorów przy 
ul. Kazikowskiego 17 w Mińsku Mazo-
wieckim oraz online.  

W samych stacjonarnych warsztatach 
przez dwa dni przeszkolono ok. 80 osób.  
Obecnie trwają zapisy na stacjonarne 
kursy programowania oraz online dla 
dzieci w wieku 7-18 lat. 

Więcej szczegółów na 
https://giganciprogramownia.edu.pl 

Patronat nad wydarzeniem objął bur-
mistrz Marcin Jakubowski. 
Kolejne warsztaty organizatorzy zapo-
wiadają na wrzesień 2021 roku.

oprac. na podst. inf. M. Klocka
Giganci Programowania 

Mińsk Mazowiecki 

W lutym 1944 roku na terenie obwodu 
AK „Mewa-Kamień", obejmującym te-
ren miasta i byłego powiatu Mińsk Ma-
zowiecki, miała miejsce Wielka Wsypa. 
Zostało aresztowanych ponad 60 osób 
związanych z Armią Krajową. 50 z nich 
poniosło śmierć.

Rodzina Sażyńskich mieszkała  
w Mińsku w narożnej kamienicy u zbie-
gu ul. Legionów z ul. Karczewską (dziś  
ul. Wyszyńskiego i ul. Piłsudskiego), 
gdzie prowadziła znany zakład foto-
graficzny. Za działalność konspiracyjną 
podczas wojny rodzina Sażyńskich za-
płaciła najwyższą cenę. Synowie Cze-
sław, Tadeusz i Witold zostali zamordo-
wani przez hitlerowców. Ojciec rodziny 
Stefan zginął w obozie koncentracyjnym. 
Wojnę przeżyła tylko matka - Stefania. 

17 lutego złożyliśmy hołd tym, którzy 
nie zawahali się poświecić życia dla Oj-
czyzny. Burmistrz Marcin Jakubowski 
złożył w imieniu mińszczan symboliczną 
wiązankę pod tablicą upamiętniającą ro-
dzinę Sażyńskich. (red.)

77.  Rocznica Wielkiej Wsypy

Z radością informujemy, że Powiat Miń-
ski otrzymał zaszczytny tytuł „Stolica 
Kultury Mazowsza” w 2021 r. Miasto 
Mińsk Mazowiecki  ma zaszczyt być 
współgospodarzem tego projektu. 

Przygotowaliśmy wspólnie ze wszystki-
mi samorządami naszego powiatu bo-
gatą ofertę kulturalną, m.in. koncerty, 
festiwale, przeglądy, spotkania plenero-
we i konkursy skierowane nie tylko do 
mieszkańców powiatu, ale również całe-
go województwa mazowieckiego. Mamy 
nadzieję, że zainteresujemy wyjątkowym 
programem miłośników kultury spoza re-
gionu, a pandemia nie przeszkodzi nam  
w zrealizowaniu całego planu.

Nasz wspólny projekt uzyskał dofinan-
sowanie ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

W tym roku świętować będziemy dwa 
ważne jubileusze: 600-lecie nadania 
praw miejskich miastu Mińsk Mazowiec-
ki i 400-lecie nadania praw miejskich dla 
Cegłowa. 

Pragniemy, aby te jubileusze były oka-
zją do wyjątkowych spotkań i działań 
na rzecz kultury. Chcemy wyekspono-
wać dorobek obu wspomnianych miej-
scowości, jak również innych z powiatu 
mińskiego. Wierzymy, że obcowanie  
z dziedzictwem historycznym i kulturo-
wym naszych małych ojczyzn wzmocni 
relacje między nami, a dzięki współpracy 
zyskamy dużo więcej. 

                                            Powiat Miński 
  „Stolicą Kultury Mazowsza” w 2021 r.

Już dziś zachęcamy do aktywnego 
uczestnictwa w licznych  przedsięwzię-
ciach skierowanych do różnych grup 
wiekowych.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia 
strony internetowej Miasta Mińsk Mazo-
wiecki  i Facebook’a, gdzie na bieżąco 
będziemy informować o zbliżających się 
wydarzeniach. 

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim
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8 lutego towarzyszyliśmy w ostatniej 
drodze śp. Elżbiecie Janke, wielolet-
niej nauczycielce języka polskiego 
i członkini Towarzystwa Przyjaciół 
Mińska Mazowieckiego. Wzruszające 
słowa pożegnania wygłosiła Jadwiga 
Ostrowska-Dźwigała, była dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. Pol-
skiej Macierzy Szkolnej. 

Pragnę pożegnać drogą nam zmarłą Elż-
bietę Janke w imieniu dyrekcji, pracow-
ników i uczniów Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Mazowieckim, w imieniu Za-
rządu Stowarzyszenia Absolwentów  
i Wychowanków Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego w Mińsku Mazo-
wieckim, a także z upoważnienia Zarzą-
du  Stowarzyszenia "Radość Trzeciego 
Wieku" i słuchaczy Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku w Mińsku Mazowieckim. 

"Już? Tak prędko? Co to było?
 Coś strwonione? Pierzchło życie?
 Czy się młodość swą przeżyło?
 Ach, więc to już było  życie?”

Oto zakończyło się jej ziemskie pielgrzy-
mowanie. A wszystko zaczęło się w tym 
mieście.  Tutaj się urodziła i poszła do 
szkoły. Matura? Oczywiście w liceum 
na Pięknej. A potem studia na Wydzia-
le Humanistycznym Uniwersytetu War-
szawskiego. W 1961 roku pierwsza pra-
ca. Podjęła  ją jako nauczycielka języka 
polskiego w Zespole Szkół Zawodowych  
w Sierpcu. Od 1962 roku aż do emerytu-
ry, na którą przeszła w 2001 roku, praco-
wała w swojej szkole macierzystej.

Była wybitną polonistką, wspaniałą 
wychowawczynią, pedagogiem z po-
wołania. Mistrzynią w swoim zawodzie   
i inspiracją dla młodych nauczycieli. Wy-
magająca,  czasem surowa, zyskała sza-
cunek swoich uczniów i ich rodziców. Jej 
podopieczni sięgali po najwyższe laury 
w konkursach i olimpiadach  literatury  
i języka polskiego. W roku 1993 jej dwie 
uczennice zostały laureatkami Ogólno-
polskiego Konkursu na najlepszą pracę 
maturalną z języka polskiego, zajmując  
I i II miejsce.

Wśród absolwentów szkoły, wychowan-
ków Pani Profesor Elżbiety Janke, jest 
wielu polonistów, dziennikarzy, history-
ków kultury i teatrologów.

Jako nauczycielka języka polskiego 
kształtowała w swoich uczniach po-
stawę aktywnego odbiorcy kultury. Jej 
nauczanie nie ograniczało się do reali-
zowania programu, ale szerzyła edu-
kację teatralną i filmową. Organizowała 
wyjazdy do muzeów  na wystawy sztuki. 
Uczyła i wymagała od swoich uczniów 
kindersztuby!

Dużo czytała i interesowała się bieżący-
mi wydarzeniami kulturalnymi. Śledziła 
wydarzenia społeczne i polityczne. Mia-
ła zawsze niezależne poglądy i własne 
zdanie bez względu na sytuację. W 1976 
roku skończyła studia podyplomowe na 
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu War-
szawskiego.  W tym samym roku przy-
jęła propozycję pracy w Czechosłowacji 
jako lektorka języka polskiego dla kan-
dydatów na studia w naszym kraju. Po-
byt w Czechosłowacji był ważnym do-
świadczeniem w jej życiu i zaowocował 
wieloma przyjaźniami.

Pani Profesor Elżbieta Janke 
była nie tylko wymagającą nauczycielką. 
Wymagała przede wszystkim od siebie, 
a jej trud pedagogiczny był wielokrot-
nie doceniany: liczne nagrody dyrektora 
szkoły, kuratora oświaty,  a także Ministra 
Edukacji  Narodowej zostały uwieńczone 
w 2002 roku najwyższym odznaczeniem 
resortowym - Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej. W tym samym roku otrzyma-
ła Nagrodę Powiatu Mińskiego LAURA 
2002 w dziedzinie nauka i oświata. Za 
pracę na rzecz ZNP została odznaczo-
na Złotą Odznaką ZNP. Stowarzyszenie 
Absolwentów GiLO uhonorowało swoją 
wybitną absolwentkę statuetką ZAWSZE 
PIĘKNI.

Pani Profesor Janke współpracowa-
ła także z Miejskim Domem Kultury  
w Mińsku Mazowieckim  jako inicjatorka 
i jurorka wielu konkursów organizowa-
nych przez tę instytucję. Autorytet, jakim 
cieszyła się w społeczności naszego 
miasta, nie pozostawał bez wpływu na 
działalność instytucji kulturalnych w Miń-
sku Mazowieckim.  Bardzo cieszyło ją 
otwarcie nowego kina w Mińsku Mazo-
wieckim. Była stałym gościem Biblioteki 
Miejskiej, ciesząc się bardzo, że stała się 
ona  centrum życia kulturalnego miasta.
Jej zaangażowanie w działalność Towa-
rzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckie-
go zaowocowało m.in. organizacją co-
rocznej kwesty na mińskim cmentarzu, 
w której  zawsze uczestniczyła.

Jako absolwentka Liceum przy Pięknej 
była od początku aktywnym członkiem 
Stowarzyszenia Absolwentów, biorąc 
udział w organizacji wszelkich uroczy-
stości,a przede wszystkim zjazdów ko-
leżeńskich. 

Pani Profesor Elżbieta Janke po swo-
im odejściu na emeryturę  w 2001 roku 
wracała do szkoły, zastępując młode 
nauczycielki w czasie ich urlopów czy 
do pracy w komisji na egzaminie ma-
turalnym. Zawsze witana z radością. 
Jako emerytka była zawsze blisko szko-
ły.  Chętnie korzystała z zaproszeń na 
wszelkie uroczystości szkolne. Cieszył 
Ją kontakt z młodzieżą i nauczycielami.
Na emeryturze Elżbieta Janke zwią-
zała się ze Stowarzyszeniem Radość 
Trzeciego Wieku  i została słuchaczką 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Miń-
sku Mazowieckim. Pracowała w Radzie 
Programowej i w Zarządzie Stowarzy-
szenia. Prowadziła też Kącik Porad Ję-
zykowych dla słuchaczy Uniwersytetu. 
Przygotowała i wygłosiła wykład o życiu 
i twórczości naszej noblistki Wisławy 
Szymborskiej. Chętnie też korzystała  
z oferty edukacyjnej Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. Wyjeżdżała na wczasy dla 
seniorów i oczywiście do teatru. Regu-
larnie uczęszczała na zajęcia. Prywatnie 
dużo podróżowała. Odwiedziła wiele 
krajów Europy i świata. Zawsze z nieod-
łącznym kajecikiem, w którym starannie 
notowała na bieżąco swoje wrażenia. 

Tak trudno mi, stojąc tu przed Pań-
stwem, uwierzyć, że to już koniec...
Żegnaj, Droga Pani Profesor, żegnaj, 
Droga Przyjaciółko, dziękujemy za czas 
nam ofiarowany...
A podążając za słowami Wisławy Szym-
borskiej:

"Umarłych wieczność  dotąd trwa
 dokąd pamięcią się im płaci",

 obiecujemy pamiętać.

 Spoczywaj w pokoju.

Skierowano do nas również prośbę o 
publikację kazania przygotowanego 

przez wychowanka śp. Elżbiety Janke 
ks. Piotra Pierzchałę. Przedstawiamy na 

naszych łamach jego fragmenty.

Droga Pani Profesor Elżbieto, dziękuje-

Pożegnanie Elżbiety Janke 

Droga Pani Profesor Elżbieto, dzię-
kujemy Pani za zaproszenie na Pani 
dziękczynienie, jakie zamierza Pani 
złożyć Bogu przy tym ołtarzu, przy 
którym od wielu lat stawała Pani na 
drugiej mszy w parafialnym grafiku. 
Nikt z nas nie planował spotkania  
w tym kościele dziś o godz.11.00. 
Pani nas zaprosiła i oto jesteśmy.

(…) Dziękuje Pani dziś za swych ro-
dziców i dom rodzinny, z którego Pani 
wyszła. Tata i mama otwierali przed 
Panią szerokie perspektywy związane 
ze szkołą i wychowaniem. O tym, jak 
mocne były Pani więzy z rodzinnym 
domem, świadczy siostra, obecna przy 
Pani, gdy w ostatnich tygodniach spo-
częła Pani w szpitalu na łożu boleści. 
Więzy dobrej rodziny trwają wiecznie, 
bo na progu wieczności miłość, którą 
przeżywamy na ziemi, nie znika, ale 
zostaje udoskonalona. (…) Drugim da-
rem, za który dziś dziękuje Pani Bogu, 
jest Pani siostra. To historia długich 
lat Waszego życia. W imię siostrza-
nej miłości pomagałyście sobie, łączy 
was prawdziwa ciekawa historia ży-
cia. (…) Trzeci wielki dar, za który dziś 
Pani dziękuje Bogu, to szkolne dzieci. 
Traktowała je Pani jak diamenty, które 
nieraz mocno, ale trzeba oszlifować, by 
wydały prawdziwy blask. Bóg podaro-
wał Pani także prawdziwie ojcowskie 
serce i dlatego mogła Pani im objawić 
prawdziwą miłość. To były najpiękniej-
sze i najważniejsze z Pani zadań. Oni tę 
miłość przeleją na kolejne pokolenia. 

(…) Teraz ufamy, że Bóg wprowadzi 
Panią w nowe zadania, jakie na Pa-
nią Profesor czekają w trosce o kultu-
rę nieba. Tam będzie łatwiej, bo tam 
nie ma miejsca na ludzi, którym brak 
kultury. Do tej pracy jest Pani dobrze 
przygotowana. (…) Droga Pani Profe-
sor, dziękujemy za Pani dobry humor 
wedle zasady, że „humor to najlepszy 
pas ratunkowy na oceanie życia”. Ta 
maksyma pomagała odwołać się do 
uśmiechu w każdej, nawet bardzo trud-
nej sytuacji. (…) Nikt z nas nie jest bez 
słabości, ale Bóg nas kocha ze słabo-
ściami. Ufającym Mu, grzechy odpusz-
cza i zaprasza do wiecznego szczęścia. 
Niech od tej godziny ono będzie Pani 
udziałem. 

W czasie pandemii ważna jest współ-
praca różnych środowisk, które na co 
dzień pracują i funkcjonują na jednym 
terenie. Razem łatwiej jest zadbać 
o edukację online, monitoring stanu 
drzew w gminie czy dobry projekt do 
budżetu obywatelskiego. Wszystkich 
gotowych do takiego zaangażowania 
wspiera program Fundacji Batorego – 
akcja Masz Głos, który właśnie rusza  
z nową edycją.

Do akcji Masz Głos 2021 mogą zgła-
szać się organizacje społeczne, grupy 
nieformalne, aktywistki i aktywiści z całej 
Polski, którzy chcą zmieniać swoje naj-
bliższe otoczenie, angażując do współ-
pracy mieszkańców i władze lokalne. 
Mogą zajmować się różnymi sprawami: 
ekologią, przestrzenią publiczną, lokalny-
mi przepisami, edukacją, działaniami na 
rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepeł-
nosprawnościami – każda z tych inicjatyw 
jest ważna w akcji Masz Głos. Wystarczy, 
że wejdą na stronę www.maszglos.pl  
i między 15 lutego, a 8 marca zapiszą się 
do programu.

Udział w akcji Masz Głos trwa 10 mie-
sięcy i jest całkowicie bezpłatny. Uczest-
nicy dostają wsparcie merytoryczne,  
a także pomoc w przygotowaniu planu 
działania, określeniu celu i realizacji po-
mysłu we współpracy z władzą lokalną 
i otoczeniem. Najlepiej współpracujące 
społeczności mieszkańców z władzą sa-
morządową mają szansę na prestiżową 
nagrodę Super Samorząd przyznawaną 
przez Fundację Batorego. Nagroda przy-
nosi gminie uznanie jako sprawnie funk-
cjonującej społeczności samorządowej. 

Ruszyły zapisy 
do akcji 

Skierowano do nas również prośbę o publikację 
kazania przygotowanego przez wychowanka  
śp. Elżbiety Janke ks. Piotra Pierzchałę. Przed-
stawiamy na naszych łamach jego fragmenty.

Wspomnienie 
Aleksandra 
Pieńkowskiego

„Przyjechaliśmy, aby Ci złożyć ży-
czenia noworoczne i omówić uro-
czystości Powstania Styczniowe-
go, a Ty sobie śpisz zasłużonym 
snem na wieki…” 
– tymi słowami zwrócił się do śp. 
Aleksandra Pieńkowskiego pod-
czas mszy pogrzebowej w stycz-
niu br. Józef Jedynak, prezes 
Związku Inwalidów Wojennych 
RP Oddział Mińsk Mazowiecki.

Aleksander Pieńkowski w lipcu 
tego roku skończyłby 100 lat. 
Niestety, dziś już możemy tylko 
wspominać cichego bohate-
ra okresu okupacji. Urodził się  
w miejscowości Utrata-Otwock. 
W grudniu 1940 r. został człon-
kiem Związku Walki Zbrojnej 
Armii Krajowej, a w wieku 24 lat 
wcielono go do wojska. 

Brał udział w walkach na Pomorzu 
Zachodnim, gdzie 26 lutego 1945 r. 
wskutek ran wojennych odnie-
sionych pod Kołobrzegiem stracił 
oko. Za zasługi na polu walki oraz 
za działalność na rzecz ruchu kom-
batanckiego Aleksandra Pieńkow-
skiego awansowano do stopnia 
porucznika. Koleżanki i koledzy 
kombatanci wspominają zmarłe-
go jako serdecznego przyjaciela 
i wielkiego patriotę, docenione-
go przez odznaczenie chociażby  
Złotym Krzyżem Zasługi czy Krzy-
żem Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jego Pamięci!
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AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI

Umowa na nową siedzibę Komendy 
Powiatowej Policji podpisana

W Komendzie Stołecznej Policji zo-
stała podpisana umowa na budowę 
nowej siedziby Komendy Powiato-
wej Policji w Mińsku Mazowieckim. 
Ze strony inwestora umowę podpisał 
komendant stołeczny policji nadinsp. 
Paweł Dzierżak, a wykonawcę repre-
zentowali wiceprezes Zarządu firmy 
„Erbud S.A.” Jacek Leczkowski oraz 
dyrektor Oddziału Łukasz Świątkow-
ski. W spotkaniu uczestniczył również 
odpowiedzialny za inwestycje realizo-
wane przez KSP zastępca komendanta 
Włodzimierz Pietroń. W budowę nowej 
jednostki aktywnie angażują się oraz 
wsparcia udzielają wicewojewoda ma-
zowiecki Sylwester Dąbrowski i staro-
sta miński Antoni Jan Tarczyński.

Nowoczesny obiekt Komendy Po-
wiatowej Policji powstanie na działce  
o powierzchni 13 000 m² położonej przy  
ul. Łupińskiego.

Teren został przekazany przez Agencję 
Mienia Wojskowego na rzecz Skarbu 
Państwa. Po przeprowadzeniu badań 
geologicznych sfinansowanych przez 
powiat miński decyzją z 6.11.2019 r. 
działka została przekazana w trwały 
zarząd na rzecz Komendy Stołecznej 
Policji. I etap inwestycji, czyli opraco-
wanie dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej, realizowany był przez firmę 
WK  Architekci sp. z o.o.  spółka koman-
dytowa. KSP w 2019 r. uzyskała wie-
lobranżową dokumentację projektową 
budowlaną i wykonawczą, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz kosztorysy inwestor-
skie wraz z przedmiarami robót. Staro-
sta miński decyzją z grudnia 2019 r. za-
twierdził projekt budowlany oraz udzielił 
pozwolenia na budowę nowej siedziby 
KPP. Zaprojektowany budynek będzie 
posiadać dwie  kondygnacje. 

Nowa decyzja w sprawie wprowadze-
nia zasad współpracy resortu obrony 
narodowej z organizacjami pozarządo-
wymi i innymi partnerami społecznymi 
utrzymuje dotychczasowe sprawdzone 
rozwiązania współpracy. Wprowadza 
też nowe – takie jak możliwość zawar-
cia partnerskiej umowy proobronnej.

Decyzja nr 168/MON z dnia 7 grudnia 
2020 r. reguluje podstawowe zasady 
współpracy między resortem obrony  
a tzw. czynnikiem społecznym, które 
funkcjonowały od 2009 roku. Wciąż pod-
stawową formą współdziałania będzie 
możliwość podpisania porozumienia  
o współpracy między MON a organiza-
cją. Na podstawie takiego porozumie-
nia będzie regulowana między innymi 
organizacja wspólnych przedsięwzięć, 
obchodów świąt czy szkoleń. Warun-
kiem zawarcia porozumienia będzie, tak 
jak dotąd, wystąpienie z wnioskiem do 

dowódcy jednostki lub szefa MON. Jed-
nak oprócz dotychczas obowiązujących 
dokumentów wnioskujący zostali zobo-
wiązani do przedstawienia oświadczeń 
potwierdzających między innymi zacho-
wanie neutralności w sprawach politycz-
nych i niekaralność.

Zasadnicza zmiana to przede wszyst-
kim możliwość zawarcia tzw. partner-
skiej umowy proobronnej. Oznacza to 
ni mniej, ni więcej, że organizacje, sto-
warzyszenia i fundacje posiadające cer-
tyfikowanych instruktorów na mocy tej 
umowy będą mogły włączyć się w pro-
ces szkolenia m.in. uczniów klas mundu-
rowych. Odciążą w ten sposób jednostki 
wojskowe do tej pory zaangażowane  
w proces szkolenia młodzieży. W zamian 
będą mogły liczyć na szkolenia z wyko-
rzystaniem infrastruktury, sprzętu i kadry 
jednostek wojskowych oraz wsparcie  
w realizacji zadań statutowych. 

Warunkiem podpisania umowy partner-
skiej będzie przedstawienie zaświadcze-
nia o posiadaniu umiejętności instruktor-
skich w jednym z czternastu obszarów 
szkoleniowych. Są to: musztra, łącz-
ność, wychowanie fizyczne, tereno-
znawstwo, poszukiwanie i ratownictwo, 
bezpieczeństwo informatyczne, taktyka, 
rozpoznanie, obrona przed bronią maso-
wego rażenia, powszechna obrona prze-
ciwlotnicza oraz szkolenia: strzeleckie, 
medyczne, logistyczne i inżynieryjno-sa-
perskie. Zakres zobowiązań organizacji 
zależeć będzie od jej liczebności.

Zmiany, które w ciągu ostatnich lat na-
stąpiły w wojsku, wymusiły konieczność 
dostosowania ich do aktualnych potrzeb 
i wyzwań. Decyzja dostosowuje zatem 
zadania w zakresie współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi part-
nerami społecznymi realizowane przez 
Dowództwo Generalne RSZ, Dowódz-
two Operacyjne RSZ, Dowództwo Wojsk 
Obrony Terytorialnej oraz Inspektorat 
Wsparcia SZ do wynikających z nich 
relacji z ministrem obrony narodowej  
i szefem Sztabu Generalnego WP. Jed-
nocześnie dokument uwzględnia rolę  
i zadania nowej jednostki organizacyjnej 
powołanej 10 stycznia 2020 r. - Biura 
do spraw „Programu Zostań Żołnierzem 
Rzeczypospolitej”, które monitoruje  
i nadzoruje współpracę resortu z partne-
rami społecznymi.  

Zapoznaj się z pełną treścią decyzji: 

http://bityl.pl/g9wHc

mat. WKU w Mińsku Mazowieckim

Na terenie działki przewidziano również 
garaż wolnostojący wielostanowisko-
wy oraz kojce dla psów służbowych. 
W efekcie planowanych działań KPP 
w Mińsku Mazowieckim będzie dyspo-
nować nowoczesnym obiektem, który 
spełni standardy techniczne obowiązu-
jące  w obiektach służbowych Policji.  

Nowa  siedziba  komendy  zapewni lep-
sze  warunki  pracy  dla  funkcjonariuszy  
i pracowników cywilnych, jak również 
pozwoli na podniesienie poziomu obsłu-
gi interesantów.

oprac. na podst. mat. KPP
 w Mińsku Maz. 

Trwa budowa ulic Wolańskiego i Oku-
lickiego (na odcinku od Wolańskiego 
do Klimaszewskiego) wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą. 

Na ul. Wolańskiego wraz ze ślepymi odcin-
kami wykonane zostaną m.in.: przebudo-
wa sieci gazociągowej, kanalizacja, oświe-
tlenie uliczne, dwa kanał technologiczne, 
jezdnia z betonu asfaltowego, chodnik  
z betonowej kostki brukowej, ścieżka pie-
szo-rowerowa, ścieżka rowerowa z beto-
nu asfaltowego, 17  równoległych miejsc 
postojowych, 3 place do zawracania na 
ślepych zakończeniach odcinków ul. Wo-
lańskiego. Na ul. Okulickiego wykonane 
zostaną m.in.: kanalizacja deszczowa 
wraz z drenażem, jezdnia z betonu asfalto-
wego, chodnik, ścieżka pieszo-rowerowa. 
Zakończenie prac przewidywane jest na 
koniec czerwca 2021 r.      (red.), fot. z arch. UM

Trwające inwestycje drogowe
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Rzeźba Piotra Skrzyneckiego 
stanie w naszym mieście

AKTUALNOŚCI

„Kwadrans 
z lekturą” 
w SP 6

   AKTUALNOŚCI

W ramach promowania czytelnictwa  
w Szkole Podstawowej nr 6 nauczycie-
le biblioteki kontynuują zajęcia literac-
kie w oddziałach zerowych pod hasłem 
„Kwadrans z lekturą”. 

W tym roku najmłodsi wychowanko-
wie systematycznie poznają twórczość 
Jana Brzechwy. Wiersze tego autora to 
wspaniałe tworzywo do kształtowania 
postaw młodych czytelników. Utwory po-
ety dostarczają śmiechu i radości, przy-
pominają dzieciom relacje obserwowane 
w ich własnym otoczeniu. 

28 stycznia uczniowie klas zerowych 
mieli okazję wysłuchać wiersza pt. „Kwo-
ka”. Wychowankowie zauważyli absur-
dalne zachowanie bohaterski utworu  
i śmiali się z moralizatorskiego zachowa-
nia tytułowej kwoki. Dostrzegli karykatu-
ralnie przedstawioną w wierszu rzeczywi-
stość i wykazali się znajomością zasad,  
w jaki sposób przyjmować gości w domu. 

Książki rozwijają wyobraźnię, toteż 
wielka dbałość Brzechwy o stronę for-
malną utworu, jak również lekkość i traf-
ność w doborze słów, które sprawiły, że 
zajęcia czytelnicze stały się dla uczniów 
nie tylko wspaniałą zabawą, lecz także  
sprowokowały ich do zastanowienia się 
nad własnym zachowaniem i czynami. 

Bożena Swatko, fot. z arch. SP nr 6

"Tak więc, kochany Piotrze, nie zdradzam Cię, ale oddaję 
Cię w dobre ręce. Jestem pewny, że będziesz cieszył 

wszystkich tych, którzy będą Cię odwiedzali”. 

To słowa kompozytora Zbigniewa Preisnera, który 
w tym roku na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy przekazał pomnik Piotra Skrzyneckie-
go. Dla nas, mińszczan, niezwykłą informacją oka-
zało się to, że zwycięzcą tej charytatywnej aukcji 
jest firma budowlana KONSTANS Sp. z o.o., która 
postanowiła zrobić mieszkańcom Mińska Mazo-
wieckiego prezent na 600-lecie nadania praw miej-
skich i przekazała nam tę rzeźbę. Jeszcze w tym 
roku będzie można usiąść obok Piotra Skrzynec-
kiego, takiego samego, jak ten przy bramie prowa-
dzącej do legendarnej Piwnicy Pod Baranami. 

Piotr Skrzynecki urodził się w Warszawie, 
ale dzieciństwo spędził w Mińsku Mazowieckim, 
gdzie jego ojciec, ppłk Marian Skrzynecki, był ostat-
nim dowódcą 7. Pułku Ułanów Lubelskich – formacji, 
która złotymi zgłoskami zapisała się na kartach hi-
storii naszego miasta. – Każdego dnia obserwowa-
łem postęp aukcji, a moje serce zadrżało, gdy rzeźba 
zaczęła osiągać zawrotne kwoty. – mówi burmistrz 
Marcin Jakubowski – Od kilkunastu lat Miejski Dom 
Kultury w Mińsku Mazowieckim organizuje Festiwal 
im. Piotra Skrzyneckiego, podczas którego stają  
w szranki wokalne uczestnicy z całej Polski, a na finał 
występują przyjaciele naszego miasta z Piwnicy Pod 
Baranami.

Uchwałą Rady Miasta z 2017 r. postanowiono, że po-
mnik Piotra Skrzyneckiego, wówczas planowany jako 
ławeczka, stanie przed Miejską Szkołą Artystyczną 
przy ul. Jana Pawła II. Warto przy tym wspomnieć, że 
w szkole tej znajduje się nowoczesna sala widowisko-
wa, której nadano imię właśnie Piotra Skrzyneckiego. 

(red.), fot. z arch. UM

System dźwiękowo-
alarmowy 

Call-Hear 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
osób z niepełnosprawnościami, rodzi-
com z dziećmi w wózkach oraz tym, 
którzy z różnych powodów nie poradzą 
sobie sami, przy wejściu do Urzędu 
Miasta umieściliśmy system dźwięko-
wo-alarmowy Call-Hear, który informu-
je pracowników Biura Obsługi Klienta, 
że przy wejściu znajduje się ktoś, kto 
potrzebuje pomocy. Wciśnięcie przy-
cisku poinformuje o potrzebie pomocy  
w dostaniu się do budynku.  (red.)

22 stycznia 1863 r. wybuchło najwięk-
sze i najdłużej trwające polskie powsta-
nie narodowe. Społeczność Szkoły 
Podstawowej nr 4 co roku obchodzi tę 
rocznicę i przypomina uczniom i mińsz-
czanom, dlaczego to historyczne wy-
darzenie jest  ważne. 

W miejscu, gdzie znajduje się szkoła,  
w tragiczny sposób stracili życie po-
wstańcy wracający z jednej z bitew. W 
związku z tym w 2018 r. szkoła otrzymała 
imię Powstańców Styczniowych. Nieste-
ty, nie mogliśmy tradycyjnie spotkać się 
na auli wraz z licznymi przedstawicielami 
mińskiej społeczności oraz kombatanta-
mi. Jak w wielu dziedzinach życia pan-

demia wymusiła zastosowanie nowych 
rozwiązań, dzięki którym podtrzymanie 
tradycji obchodów powstania stycz-
niowego było możliwe. Joanna Cygan,  
Agnieszka Kurel oraz Paweł Parcho-
menko – nauczyciele SP 4 - postanowili 
stworzyć nietypową formę tegorocznych 
obchodów rocznicy, a mianowicie przy-
gotowanie tematycznej prezentacji. 

Zadanie nie było łatwe, ponieważ wyma-
gało ogromnej kreatywności, a dodatko-
wo praca mogła zostać wykonana jedy-
nie w formie zdalnej. Mimo przeciwności 
losu udało się stworzyć ciekawą prezen-
tację w formie filmiku, który jest w stanie 
przybliżyć wiedzę o powstaniu stycz-

niowym nawet najmłodszej widowni.  
W bajce głosu poszczególnym postaciom 
użyczyli uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Mińsku Mazowieckim: Aniela Ko-
walczyk, Michał Ziółkowski, Aleksandra 
Leśkiewicz oraz Marcin Ostrowski.

Prezentację obejrzeć można pod linkiem
http://sp4mm.szkolnastrona.pl/ 
a,1230,158-rocznica-wybuchu-po-
wstania-styczniowego

W rocznicę wybuchu Powstania Stycz-
niowego burmistrz Marcin Jakubowski 
w imieniu mieszkańców Mińska Mazo-
wieckiego złożył kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym to wydarzenie.

158. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

oprac. na podst mat. z SP nr 4
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   AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Dostęp do wszystkich skarbów powia-
tu mińskiego w jednym miejscu? Tak, 
teraz to możliwe! Fundacja Aktywny 
Mińsk Mazowiecki, realizując zadanie 
„Wirtualna Ziemia Mińska”, stworzy-
ła wirtualne centrum historii, kultury  
i sztuki powiatu mińskiego.

„Wirtualna Ziemia Mińska” 
jest projektem Fundacji Aktywny Mińsk 
Mazowiecki realizowanym we współpra-
cy z Towarzystwem Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu „Kultura w Sieci”. Powstał por-
tal zachęcający do zgłębiania tajników 
elementów kulturowego i historycznego 
dziedzictwa ziemi mińskiej. – Przygoto-
wując się do realizacji zadania, postawi-
liśmy sobie za cel wykonanie narzędzia, 
które pozwoli dzięki zrozumiałej i atrak-
cyjnej formie przekazu zapewnić szeroki 

dostęp do efektów naszej pracy i umoż-
liwi odbiorcom zgłębianie lokalnego bo-
gactwa kulturowego – podkreśla prezes 
Fundacji Aktywny Mińsk Krzysztof Mią-
sko. Dlatego w realizację zadania zaan-
gażowano osoby cechujące się wysokim 
profesjonalizmem i doświadczeniem  
w prowadzeniu przedsięwzięć kultu-
ralnych i popularyzujących np. zbiory 
muzealne. Podstawową misją, jaka to-
warzyszy Fundacji przy realizacji tego 
zadania, jest upowszechnianie i promo-
wanie dziedzictwa kulturowego ziemi 
mińskiej oraz stwarzanie warunków do 
kształtowania postaw wspierających 
propagowanie tego dziedzictwa przez 
odbiorców. 
– Naszym celem jest, by zrealizowane 
przedsięwzięcie było projektem trwałym, 
dostępnym dla odbiorców, a w miarę 
możliwości rozwijanym także w przy-
szłych latach. – zaznacza prezes Miąsko.

WirtualnaWirtualna
ziemia mińskaziemia mińska

W ramach realizacji zadania powsta-
ła strona internetowa będąca doskonałą, 
nieistniejącą dotychczas bazą ukazującą 
dziedzictwo kulturowe ziemi mińskiej. 
Wchodząc na www.ziemiaminska.pl, 
możemy zagłębić się w treści zaprezen-
towane z wykorzystaniem różnorodnych 
środków dotarcia. Liczne filmy będące 
wirtualnymi spacerami po najciekaw-
szych miejscach (w tym szczególnie 
ekspozycjach muzealnych), regionali-
styczne e-booki, audiobooki – podcasty 
artykułów z lokalnych periodyków po-
pularnonaukowych, będące znaczącym 
ułatwieniem dostępu do tych treści dla 
osób niewidomych, są posegregowane 
zgodnie z gminą, której dotyczą.

Portal ma na celu udostępnianie  
i ponowne wykorzystywanie cyfrowych 
zasobów muzealnych, audiowizualnych, 
zabytkowych oraz archiwalnych wzbo-
gaconych o możliwość wirtualnych wizyt 
w wybranych miejscach pamięci, kultury 
oraz muzeach na terenie powiatu miń-
skiego. Istotnym elementem dostępnym 
na portalu są zdigitalizowane historycz-
ne fotografie, którymi dysponuje Towa-
rzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckie-
go. Użytkownicy portalu mogą zapoznać 
się ze zbiorami takich instytucji, jak m.in. 
Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubelskich  
im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Mu-
zeum Konstantego Laszczki w Dobrem, 
Muzeum Ziemi Mińskiej, Muzeum szkol-
ne – Izba Pamiątek Siennickich Szkół  
w Zespole Szkół im. Hipolity i Kazimie-
rza Gnoińskich w Siennicy, sala tradycji 
23. Bazy Lotniczej w Barczącej będąca 
kontynuacją istniejącej wcześniej sali 
tradycji 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 
Warszawa.

autor: Fundacja Aktywny 
Mińsk Mazowiecki

Korzystanie z bardzo dobrych lektur 
stanowi jeden ze sposobów spędza-
nia długich zimowych wieczorów. Do 
grona publikacji, po które warto się-
gnąć, należy od ponad dwudziestu lat 
„Rocznik Mińskomazowiecki”. Sztan-
darowa pozycja wydawnicza Towa-
rzystwa Przyjaciół Mińska Mazowiec-
kiego doczekała się już dwudziestu 
ośmiu odsłon. Najnowsza z nich wła-
śnie pojawiła się na rynku wydawni-
czym powiatu mińskiego. 

Staraniem komitetu redakcyjnego 
czytelnicy otrzymali kolejną solidną por-
cję wiedzy dotyczącej ziemi mińskiej. 
Tworzące popularnonaukową dawkę 
materiały zostały poświęcone różnym 
okresom dziejowym tego obszaru Ma-
zowsza. W związku z tym miłośniczki  
i miłośnicy historii mogą zapoznać się  
z kolejnymi rezultatami dociekań pro-
wadzonych przez Eryka Szubińskiego.  
Na ponad stu dwudziestu stronach za-
prezentował on tym razem zagadnienie 
latyfundium „potomków Jana Goścień-
skiego stolnika czerskiego, jakie po-
wstało w okolicach Mińska na przełomie 
średniowiecza i nowożytności”. O obra-
zie administracyjnym gminy Mińsk Ma-
zowiecki w połowie lat 20. XX w. infor-
muje natomiast zainteresowane osoby 
dr Janusz Kuligowski. 

– Dzieje gminy pod względem po-
działu administracyjnego, zwłaszcza  
w dwudziestoleciu międzywojennym, 
nie były w szerszym aspekcie omawia-
ne. Zazwyczaj były one sygnalizowane  
w kontekście rozwoju przestrzenne-
go miasta, który następował zawsze 
kosztem tej jednostki administracyjnej.  
– wskazuje zasłużony badacz dziejów 
lokalnych.

W „Roczniku…” nie brakuje również 
artykułów poruszających tematykę osa-
dzoną w latach 1939 – 1945. Wśród ich 
autorów znaleźli się Halina Chorobińska, 
Damian Sitkiewicz oraz Franciszek Zwie-
rzyński. Na łamach publikacji zamiesz-
czono ponadto materiały poświęcone 
powojennej i współczesnej części dzie-
jów miasta nad Srebrną. Wobec tego 
między innymi Daniel Gągol pokusił się 
o przedstawienie historii motocyklowych 
pasji mińszczan, zaś Tadeusz Perczyński 
zaprasza czytelników do podróży przez 
przeszłość Przedsiębiorstwa Komunika-
cji Samochodowej w Mińsku Mazowiec-
kim. Tymczasem Ewa Migdalska zabie-
ra wszystkich chętnych na „wyjazd” do 
ośrodka w Mariance, a Małgorzata Kło-
szewska przybliża początki mińskoma-

zowieckich korzeni big beatu. W ramach 
czasowych III RP mieszczą się natomiast 
artykuły popełnione przez Łukasza Kucia 
i Jana Zbigniewa Piątkowskiego oraz 
Zbigniewa Grzesiaka. Ostatni z wymie-
nionych autorów przekazuje wiadomości 
związane z oddaniem do użytku, kulto-
wego dla niektórych osób, przystanku 
kolejowego Mińsk Mazowiecki Anielina. 

Dwaj wcześniej wymienieni dzienni-
karze opisują ćwierćwiecze funkcjono-
wania tygodnika „Co słychać?” i krótsze, 
acz równie interesujące, zagadnienie 
istnienia telewizji „Co słychać?”. Dwu-
dziesty ósmy tom „Rocznika…” stanowi 
ponadto okazję do przeczytania opisów 
biograficznych osób zasłużonych dla 
ziemi mińskiej. W gronie tym znajdują się 
m.in. Franciszek Kopyciński h. Kopacz, 
lekarz Leon Dudrewicz, ostatni dziedzic 
Mińska Mazowieckiego Tadeusz Doria-
-Dernałowicz, działacz społeczny i po-
lityczny Franciszek Wojtkowski, kroni-
karz dziejów miasta Stanisław Głowacki, 
nieodżałowany działacz sportowy Piotr 
Siankowski, dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury w Mińsku Mazowieckim Łucja 
Groblewicz oraz literat Krzysztof Szczy-
piorski. Po raz kolej-
ny w wydawnictwie 
TPMM ważne miej-
sce zajmuje dział 
wspomnień. Tym 
razem w podróż 
do przeszłości za-
bierają czytelników 
Mirosław Lissow-
ski, Janusz Słom-
czyński, Jadwiga 
Zawadka, Marek 
Zaremba i Maciej 
Kierył. Całość boga-
to ilustrowanej pu-
blikacji zamyka dział 
określany mianem 
varia. Wśród tych 
różności zwracają 
uwagę np. informa-
cje o Mińskiej Lidze 
Mistrzów oraz po-
czątkach i rozwoju 
jiu-jitsu w nadsre-
brzańskim grodzie. 
Warto też pochylić 
się nad materiałem 
przedstawiającym 
najnowsze nabytki 
Towarzystwa. 

Wkład spo-
łecznej pracy nad 
wydaniem ponad 
500–st ron icowe-

go „Rocznika…” wnieśli tworzący jego 
komitet redakcyjny Lilla Kłos, Tomasz 
Adamczak, Marek Łodyga, Piotr No-
wicki i Waldemar Piekarski. Wsparli ich 
Ewa Migdalska, Elżbieta Rozparzyńska  
i Sylwester Dźwigała. Nie do przece-
nienia były też działania korektorskie 
podjęte przez Ewę Borkowską, Graży-
nę Krzewińską, Ewę Migdalską, Ewę 
Pszczółkowską, Elżbietę Rozparzyńską 
i Hannę Żelazowską. Wydawnictwo zo-
stało dofinansowane z budżetu Miasta 
Mińsk Mazowiecki.

 „Rocznik…” można bezpłatnie 
otrzymać w siedzibie TPMM, która 
znajduje się przy ul. Piłsudskiego 27  
w Mińsku Mazowieckim. W związku  
z tym członkowie stowarzyszenia zapra-
szają zainteresowane osoby na wtor-
kowe dyżury przedstawicieli zarządu 
TPMM, w godzinach 17:00 – 19:00.

Tomasz Adamczak   

Nie tylko dla koneserów
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Szkoła dla innowatora
EKSPERYMENTUJEMY

Tylko w ciągu I semestru uczniowie 7c 
wzięli udział w warsztatach „Jak się 
uczyć języków obcych”, przygotowali 
projekt polegający na prowadzeniu zajęć 
wychowania fizycznego w innych kla-
sach i ćwiczyli umiejętności behawioral-
ne na godzinach z wychowawcą. Poza 
tym uczestniczyli w lekcjach w nietypo-
wych przestrzeniach edukacyjnych, np. 
fraszkę „Na lipę” Jana Kochanowskiego 
omawiali, siedząc na leżakach pod szkol-
ną… lipą. A sprawdzian z „Dziadów” po-
legał na ucharakteryzowaniu się na jedną 
z postaci i zrobieniu zdjęcia. Uczniowie 
innych klas mogli rozpoznawać kolegów 
i koleżanki z 7c przebranych za posta-
cie literackie. W grudniu uczniowie 7c 
pracowali w grupach, by przygotować 
dla kolegów i koleżanek prezentacje  
o niemieckojęzycznych zwyczajach 
świątecznych. Badali środowisko wokół, 
realizując projekt badawczy na lekcjach 
biologii i chemii o zanieczyszczeniach 
środowiska. A na historii i języku polskim 
zrealizowali zadanie interdyscyplinarne, 
którym był klasowy turniej oratorski pod 
hasłem „Mocni w gębie”. Na matematy-
ce i angielskim stworzyli projekt „SP 3  
w statystykach”. 

Poza tym zorganizowali dla uczniów 
innych klas obchody Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia – poprzebierani  
w teatralne kostiumy „częstowali” 
uczniów na szkolnym korytarzu zagad-
kami z tabliczki mnożenia, a za podanie 
poprawnego wyniku wręczali słodkie 
upominki. Warto też dodać, że grupa 
uczniów tej klasy już od września dołą-
czyła do redakcji szkolnego miesięcznika 
„Na marginesie” i tworzy systematycznie 
artykuły do gazetki. A jakby tych dzia-
łań było mało, to jeszcze grupa uczniów 
działa też w szkolnym teatrze. Ich wy-
stęp można było oglądać podczas Pik-
niku Miejskiego na początku październi-
ka 2020 r., kiedy na scenie plenerowej 
wystawili etiudę teatralną „Inny” bardzo 
ciepło przyjętą przez publiczność.

LEKCJE Z GOŚĆMI
Dodatkowym przedsięwzięciem, które 
zainicjowała wychowawczyni 7c, jest 
udział w ogólnopolskim projekcie „Za-
proś mnie na swoją lekcję”.

Uczniów klasy 7c odwiedził online w li-
stopadzie prof. Lech Mankiewicz,  który 
pracuje w Centrum Fizyki Teoretycznej 
Polskiej Akademii Nauk i jest współtwór-
cą polskiej wersji Khan Academy. Kolej-
ne dwa spotkania odbyły się w grudniu 
i dotyczyły projektu społecznego. Na 
pierwszym z nich uczniowie kl. 7c spo-
tkali się online z uczniami klasy 7a ze 
Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana 
Roweckiego “Grota” w Koziegłowach 
oraz ich wychowawczynią Jolantą Przy-
gocką. Uczniowie byli pod wrażeniem 
działań w ramach projektu “Śmieci se-
gregujesz, siebie ratujesz, czyli postaw 
5 nie 1”. Podczas drugiego spotkania 
uczniów kl. 7c odwiedziła Anna Pająk – 
nauczycielka języka polskiego w Szko-
le Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze 
Gdańskim, gdzie od kilku lat realizuje  
z uczniami projekty społeczne. Pani Ania 
opowiadała o swoich doświadczeniach 
w realizacji projektów w ramach ogólno-
polskiego programu Centrum Edukacji 
Obywatelskiej “Młodzi w akcji”. To były 
bardzo inspirujące spotkania. W drugim 
semestrze 7c rusza do własnych działań 
projektowych! 

Projekt Szkoła dla innowatora jest 
bardzo wymagającym przedsięwzię-
ciem, ale też źródłem inspiracji, rozwoju 
zawodowego i osobistego. Już widzimy, 
jak nasi uczniowie rozkwitają i bardzo 
nas to cieszy. Mamy nadzieję, że kolejne 
projektowe działania przyniosą uczniom  
i nauczycielom jeszcze więcej satysfakcji.

Izabela Saganowska
fot. z arch. SP nr 3

7C W DZIAŁANIU

W Szkole Podstawowej nr 3 realizowa-
ny jest projekt Szkoła dla innowatora. To 
prestiżowe działanie zainicjowane przez 
Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo 
Edukacji Narodowej finansowane jest 
z funduszy unijnych. Projekt potrwa do 
końca 2022 roku, a bierze w nim udział 
po jednej klasie siódmej z 20 wybranych 
z całej Polski szkół podstawowych. Ce-
lem projektu jest kształtowanie kompe-
tencji proinnowacyjnych u uczniów. Naj-
pierw w dwudziestu eksperymentalnych 
szkołach, a potem w całym polskim sys-
temie edukacji.

W papieskiej Trójce wytypowaną do 
realizacji projektu klasą jest 7c. To ze-
spół 26 ambitnych i  życzliwych sobie 
młodych ludzi, których wychowawcą jest 
nauczycielka matematyki, entuzjastka 
oceniania kształtującego – Joanna Sułek.

UCZYMY (SIĘ)
Projekt rozpoczął się od bardzo inten-
sywnych szkoleń dla dziesiątki nauczy-
cieli oraz dyrektora Grzegorza Wyszo-
grodzkiego. W projekcie biorą udział 
nauczyciele uczący w kl. 7c – I. Saga-
nowska (język polski), M. Gromulska 
(język angielski), K. Kozłowska-Wyszo-
grodzka (język niemiecki), A. Nowak (hi-
storia, religia, wos), J. Sułek (matematy-
ka), Sławomir Rybiński (chemia i fizyka), 
Grażyna Olczak (biologia), Ewa Raczyń-
ska (informatyka), Aldona Szewczyk  
i Tomasz Ruta (wychowanie fizyczne). 
Pedagodzy poznają i testują cztery prak-
tyki edukacyjne, takie jak: informacja 
zwrotna, praca z błędem, praca w pa-
rach lub grupach oraz zadawanie pytań. 

Oprócz tego w I semestrze tego roku 
szkolnego w ramach projektu nauczy-
ciele poznawali dodatkowe narzędzia do 
pracy z uczniami, takie jak: edukacyjny 
projekt społeczny, projekt badawczy, 
zadania interdyscyplinarne, metody pra-
cy indywidualnej, metody kształtowania 
kreatywności czy pracę metodą ekspe-
rymentu i dociekania. Poznane narzędzia 
są wykorzystywane do pracy z klasą 7c, 
by kształcić u młodych ludzi takie kom-
petencje, jak: samodzielność myślenia, 
umiejętność współpracy, rozwiązywania 
problemów czy zarządzania sobą.

Ponad dwumetrowej długości 

czerwony szalik, a do niego pięk-

na czapka w tym samym kolorze 
to dzieła pań z Urzędu Miasta. Ten 
zimowy komplet został przez nie 
zrobiony przy wsparciu burmistrza 
oraz jego zastępców, a celem była 
aukcja charytatywna Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Jest nam 
niezmiernie miło, że licytację wygrał 
mińszczanin, a kwota 2 100 zł, którą 
zapłacił za oryginalny zimowy kom-
plet, trafi na cel 29. Finału WOŚP 
– zakup sprzętu dla laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Szalik 
wydziergany 
w szczytnym 

celu!
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Choć Mińsk Mazowiecki nie jest dużym 
miastem, to za sprawą bardzo dobre-
go zarządzania przez włodarzy rozwi-
ja się w szybkim tempie. W tym proce-
sie swój udział ma również tamtejsze 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  
Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim, 
które rozpoczęło wytwarzanie rów-
nież energii elektrycznej.

Obecnie Spółka zakończyła proces 
budowlany związany z realizacją naj-
większej inwestycji w jej historii. To pro-
jekt „Budowa elektrociepłowni w Mińsku 
Mazowieckim” prowadzony we współ-
pracy z Narodowym Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przełomowa inwestycja
Nowopowstały obiekt w centrum 

miasta z układem kogeneracyjnym  
o zdolności cieplnej 6,56 MW i mocy 
elektrycznej 6,41 MW  zasilany jest  ga-
zem ziemnym, co spowoduje, że PEC 
znacząco zmniejszy ilość emitowanych 
pyłów i gazów cieplarnianych.

- Wartość tego zadania, jak na naszą 
skalę, jest bardzo wysoka, bo wynosi po-
nad 31 mln zł brutto. Na ten cel uzyska-
liśmy dofinansowanie w formie dotacji 
w wysokości niemal 9 mln zł w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko oraz ponad 12 mln zł po-
życzki komercyjnej z NFOŚiGW, choć 
chcę podkreślić, że udzielonej na bardzo 
dobrych warunkach. Nasz wkład własny 
wynosi zatem około 4,5 mln zł netto,  
a kwota do odprowadzenia przez Spółkę 
podatku od towarów i usług VAT wynosi 
prawie 6 mln zł, co w porównaniu z rocz-
nymi przychodami na poziomie 16-17 
mln pokazuje skalę inwestycji. – tłumaczy  
Jarosław Belkiewicz, Prezes Spółki PEC 
w Mińsku Mazowieckim.

Na uwagę zasługuje sam przebieg 
realizacji tego projektu, który przyjął eks-
presowe tempo. Umowę z NFOŚiGW 
Spółka podpisała w grudniu 2018 roku, 
a już w marcu 2019 roku w drodze po-
stępowania przetargowego został wy-
łoniony wykonawca. – Należy zwrócić 
uwagę, że przygotowanie takiej inwesty-
cji jest pracochłonne. Projekt budowla-
ny obejmujący tego typu inwestycje to 
dokumentacja zajmująca wiele pudeł,  
a my już w czerwcu 2019 roku uzyskali-
śmy pozwolenie na budowę i w sierpniu 
wbito „pierwszą łopatę” pod budowę, 
rozpoczynając zasadnicze roboty bu-

dowlane. Zakończyliśmy je w sierpniu 
2020 roku, więc praktycznie po 12 mie-
siącach trwania budowy. Tymczasem  
z mojej wiedzy wynika, że cykl inwesty-
cyjny w podobnych przypadkach zazwy-
czaj trwa około 2,5 roku. – mówi Jaro-
sław Belkiewicz.

Jak wskazuje prezes PEC-u, na 
sukces tak sprawnego i szybkiego zre-
alizowania inwestycji składa się nie tyl-
ko odpowiednie przygotowanie przed-
siębiorstwa, ale również współpraca  
z profesjonalnymi wykonawcami. – Za 
budowę odpowiedzialne było konsor-
cjum dwóch bardzo doświadczonych 
firm INTROL-ENERGOMONTAŻ z Cho-
rzowa oraz FEROX ENERGY SYSTEMS 
z Katowic. Szczególny udział w pozy-
tywnym przebiegu procesu budowlane-
go mają władze zarówno Miasta Mińska 
Mazowieckiego, jak i Powiatu Mińskiego. 
Zdecydowanie należy również podkre-
ślić rolę Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, który znakomicie realizuje naszą 
współpracę.

Obecnie inwestycja, po rozruchu  
i próbach eksploatacyjnych oraz uzyska-
niu planowanej zdolności wytwórczej, 
zarówno prądu elektrycznego, jak i ener-
gii ciepła, oraz po uzyskaniu wszystkich 
wymaganych pozwoleń i certyfikatów  
z końcem 2020 roku została oddana do 
użytkowania, produkując w skojarzeniu 
energię elektryczną i ekologiczne ciepło.

- Chcę podkreślić również niezwykle 
istotny dla Spółki aspekt finansowy bu-
dowy tej elektrociepłowni. Uważam, że 
każda działalność gospodarcza powinna 
być oparta o co najmniej dwa filary bizne-
sowe. Gdy jeden z nich jest słabszy, drugi 
zapewnia nam stabilizację. Wszyscy wie-
my, jak zmienia się klimat, tym samym 
zapotrzebowanie na energię cieplną spa-
da. Dywersyfikacja przychodów poprzez 
rozpoczęcie produkcji i sprzedaży prądu 
znacznie poprawi kondycję przedsię-

biorstwa oraz stabilność jego funkcjono-
wania. To zasadniczy kierunek w mojej, 
jako prezesa zarządu, strategii rozwoju tej 
spółki. – przyznaje Jarosław Belkiewicz.

W stronę Europejskiego
Zielonego Ładu

Budowa elektrociepłowni jest efek-
tem przemyśleń i zbudowanej strategii, 
która wpisuje się w ideę Europejskiego 
Zielonego Ładu i odejścia od węgla. Jej 
uruchomienie przeorganizuje układ wy-
korzystywanych źródeł ciepła.

PEC w Mińsku Mazowieckim jest 
z punktu widzenia prawa kompletnym 
przedsiębiorstwem energetycznych, 
dysponującym źródłami wytwarzania 
energii, sieciami przesyłowymi oraz zaj-
muje się dystrybucją i jej sprzedażą do 
odbiorców. Do tej pory zasadniczym 
źródłem przedsiębiorstwa była ciepłow-
nia węglowa. To nowoczesna instalacja 
wyposażona w filtry do odpylania gwa-
rantujące skuteczność na poziomie po-
wyżej 99 procent, która pracuje przez 
cały rok. Jej moc dostosowywaliśmy 
do warunków pogodowych oraz zapo-
trzebowania mieszkańców miasta na 
ciepło, natomiast zimą, podczas znacz-
nych spadków temperatur, uruchamia-
no dodatkowe ciepłownie gazowe. Te-
raz te proporcje ulegną zmianie. Nowo 
powstała elektrociepłownia stanie się 
instalacją zasadniczą, a gaz podstawo-
wym paliwem. Węgiel wykorzystywany 
będzie jedynie podczas silnych mrozów, 
gdy nastąpi potrzeba zwiększenia mocy. 
To spowoduje znaczne obniżenie ilości 
emitowanego do atmosfery dwutlenku 
węgla.

- W ramach naszej działalności do 
tej pory spalaliśmy w ciągu roku około 
15 tysięcy ton węgla i przewiduję, że od 
2021 roku ta liczba zmniejszy się do około  
8 tysięcy, a w kolejnych latach będzie 
jeszcze niższa. Radykalnie obniżymy po-
ziom emisji pyłów oraz gazów cieplarnia-

Diamenty Forbesa 2021
nych do atmosfery. Obniżenie poziomu 
emisji szacujemy na poziomie 35 tysięcy 
ton ekwiwalentu CO2 rocznie, więc jak na 
wielkość naszego miasta, to bardzo duża 
poprawa jakości powietrza, a co za tym 
idzie, jakości życia naszych mieszkań-
ców. – tłumaczy Prezes zarządu.

Współpraca 
z samorządem i biznesem

Istotnym aspektem strategii przed-
siębiorstwa jest przyłączanie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej nowych i istnieją-
cych obiektów. To zadanie realizujemy 
niezwykle efektywnie. Nowe przyłącza 
w skali roku stanowią około 5 procent 
mocy zainstalowanej, wynoszącej około 
36 MW. Ten wynik stawia PEC w Miń-
sku Mazowieckim w czołówce branży  
w Polsce. Jego osiągnięciu sprzyja rów-
nież skuteczna współpraca z otoczeniem 
gospodarczym. - Mińsk Mazowiecki, 
jako miasto satelickie, rozwija się bardzo 
szybko. Warszawa, poprzez możliwości 
rozwoju zawodowego, przyciąga wciąż 
nowych ludzi, którzy poszukują miesz-
kań albo inwestycji w nieruchomości.  
W naszym mieście ten popyt również jest 

odczuwalny, a działający tu deweloperzy 
oferują znacznie atrakcyjniejsze ceny.  
To napędza koniunkturę, inwestorzy 
występują do nas o przyłączenia, a my 
oczywiście dokładamy wszelkich sta-
rań, by je realizować. Nowe przyłącza 
ciepłownicze to również efekt ekologicz-
ny i ekonomiczny. Zasilanie budynków 
ciepłem sieciowym jest oczekiwanym 
działaniem z punktu widzenia ochrony 
naszego środowiska. Każdy pozyskany 
odbiorca generuje dodatkowe przycho-
dy, choć to inwestycje, które zwracają 
się po 7, 10, a nawet 15 latach, w zależ-
ności od wielu czynników. Jednak jako 
przedsiębiorstwo komunalne, Spółka nie 

jest nastawiona na zysk. Mimo zmien-
nych warunków rynkowych, ceny ciepła 
nie były praktycznie podnoszone od kilku 
lat, a w ostatnich dwóch latach zostały 
nawet obniżone.

- Wszystkie nasze działania nakie-
rowane są na służenie mieszkańcom  
i pomaganie samorządowcom w rozwoju 
naszego miasta. Mogę śmiało stwierdzić, 
że nasza współpraca, zarówno z Radą 
Miasta, jak i Burmistrzem jest wzorowa. 
– sumuje Prezes Przedsiębiorstwa Ener-
getyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim.

mat. Forbes
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AKTUALNOŚCI

Uchwałą nr XXVII.250.2021 Rady Mia-
sta Mińsk Mazowiecki z dnia 1 lutego 
2021 roku przyjęto Program Wsparcia  
i Aktywizacji Seniorów w Mieście Mińsk 
Mazowiecki na lata 2021-2025 autor-
stwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.

MOPS kieruje Program do osób ak-
tywnych fizycznie i społecznie, samo-
dzielnych, utrzymujących dobre relacje  
z bliskimi i znajomymi, mieszkających  
z dorosłymi opiekującymi się nimi dzieć-
mi, osób samodzielnych potrzebujących 
zachęty do aktywnego udziału w życiu 
społecznym miasta, osób z potencjałem, 
potrzebujących wskazówek oraz osób 
częściowo zależnych, potrzebujących 
częściowego wsparcia i opieki, jak rów-
nież osób niesamodzielnych, całkowicie 
zależnych od innych. 

Realizacja Programu ma przynieść po-
prawę jakości życia osób w wieku 60+ 
m.in. poprzez zaspokojenie ich potrzeb 
i oczekiwań, zwiększenie aktywności, 
wzmocnienie integracji międzypoko-

leniowej oraz kształtowanie w społe-
czeństwie pozytywnego obrazu senio-
ra. Przyjęty przez radę miasta Program 
oparty został o diagnozę i wyniki ankiet 
przeprowadzonych w naszym mieście 
przez pracowników Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w lipcu i sierpniu 
2020 r. Czytelnik znajdzie w nim m.in. 
opis: sytuacji seniorów w Mińsku Mazo-
wieckim na tle pandemii SARS-CoV-2, 
wsparcia udzielanego seniorom w wa-
runkach poza pandemią, zaintereso-
wań, aktywności oraz potrzeb tej grupy 
wiekowej. Program przybliża również 
sformalizowane grupy seniorów oraz in-
stytucje wnoszące duży wkład w aktyw-

ność mieszkańców 60+, tj. Miejska Rada 
Seniorów, Miński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku czy Dom Dziennego Pobytu Cari-
tas DWP. 

Nie są obce seniorom: strach o własne 
bezpieczeństwo, niepełnosprawność, 
brak pomysłów na spędzenie wolne-
go czasu czy bariery architektoniczne.  
O takich właśnie problemach, ale tez 
drzemiącym w osobach starszych po-
tencjale i możliwościach traktuje jeden  
z rozdziałów Programu. Cele, jakie zało-
żyli autorzy dokumentu, to m.in.: rozsze-
rzenie współpracy instytucji i organizacji 
działających na rzecz osób starszych, 
doskonalenie systemu wsparcia dla se-
niorów funkcjonujących samodzielnie  
w środowisku czy sukcesywne likwido-
wanie barier tak, aby seniorom umoż-
liwić pełniejsze uczestnictwo w życiu 
społecznym.

Zachęcamy do zapoznania się z Pro-
gramem, którego pełna treść dostępna 
jest w Biuletynie Informacji Publicznej. 
www.bip.minsk-maz.pl. 

mat. MOPS

Rada Miasta przyjęła program
wspierający i aktywizujący seniorów

   AKTUALNOŚCI

Rok 2021 upływa pod znakiem pande-
mii covid-19, lęku przed zagrożeniami 
w kontaktach bezpośrednich, przed 
szczepionkami. Symbolem naszego 
funkcjonowania stały się: maseczka, 
dystans, dezynfekcja /MDD/. Dotyczy 
to głównie seniorów.

Tymczasem w lutym minęła 14. rocz-
nica powołania do życia Mińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ini-
cjatorem powstania był ówczesny 
burmistrz miasta Zbigniew Grzesiak. 
Organizację UTW powierzył Elżbiecie 
Kalińskiej, dyrektor Miejskiego Domu 
Kultury, programem zaś zajęła się 
Marianna Górska, nestorka mińskiej 
oświaty, pierwsza przewodnicząca 
Rady Słuchaczy.

16 lutego 2007 r. odbył się pierwszy 
wykład, który poprowadził Wojciech Sie-
mion.  Na sali MDK było wówczas wielu 
znamienitych gości i zaledwie 90-oso-
bowa grupa słuchaczy.  Przez kolejne 
lata liczba słuchaczy rosła (w 2020 r.  
- 285 os.), co wymagało  większego wy-
siłku organizacyjnego. 

Okoliczności sprawiły, że w 2009 r. 
powołane zostało Stowarzyszenie „Ra-
dość Trzeciego Wieku”,  które w swoim 
Statucie zapisało prowadzenie Mińskie-
go UTW. Ważnym problemem stało się 
znalezienie sali dla rosnącej społecz-
ności studentów.   W gościnne progi 
Miejskiej Szkoły Artystycznej (w starym 
budynku) przyjął nas dyrektor Wenanty 
Maciej Domagała. Tu jesteśmy do dziś 
pod życzliwą opieką dyrektor Pauliny 
Rzewuskiej- Korycińskiej. Był też trud-
ny dla nas okres, kiedy miasto uzyskało 
środki na rozbudowę sali koncertowej  
i modernizację szkoły. Okresowo odby-
waliśmy zajęcia w gościnnych progach 
MDK przy dużej życzliwości dyrektora 
Piotra Siły, w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej przy ogromnej przychylności  
i pełnej akceptacji naszych działań  
dyrektor Elżbiety Sieradzińskiej oraz    
w ówczesnym Gimnazjum Miejskim   
nr 3 pod dyrekcją Grzegorza Wyszo-
grodzkiego.  

Na  przestrzeni  tych  14 lat du-
żym  wsparciem dla naszych działań 
programowych były władze samo-
rządowe   miasta   Mińsk   Mazowiec-

ki:  burmistrzowie  Zbigniew Grzesiak,                                            
Marcin Jakubowski, wójt Gminy Mińsk 
Mazowiecki Janusz Piechoski oraz sta-
rosta  miński Antoni J. Tarczyński.   Radą 
i pomocą merytoryczną oraz materialną 
służył nam dyrektor Muzeum Ziemi Miń-
skiej  Leszek Celej.     

Zgodnie z przepisami dotyczącymi 
funkcjonowania UTW została powołana 
Rada Programowa MUTW. Na  prze-
strzeni lat  zmieniał się  jej  skład, ale 
członkowie  zawsze  dbali  o  właściwy 
poziom edukacji i sprawne funkcjono-
wanie uniwersytetu, prowadzili wykłady, 
pomagali w organizacji życia kulturalne-
go słuchaczy.  Członkami  Rady  Progra-
mowej byli: Jerzy Jackowicz, Bogusła-

wa Bednarska,  Elżbieta  Sieradzińska,  
Elżbieta  Janke,  Leszek Celej, Mirosław 
Bieda, Piotr Siła, Jerzy Smoliński, Wio-
letta Machnicka.     

Stowarzyszeniem kieruje 7-osobowy 
Zarząd wybierany przez słuchaczy na 
kolejne 3-letnie kadencje.   Członkowie  
zarządów  dbali,  by  uniwersytet  posze-
rzał  swoją  ofertę  edukacyjną i włączał 
słuchaczy  w  życie  społeczności  lokal-
nej  i  miasta.  Istotnym  wsparciem  me-
rytorycznym  w pracę Zarządu są  Rady 
Słuchaczy wybierane, podobnie jak Za-
rząd,  na kolejne kadencje.

Podstawowym celem Stowarzysze-
nia ”RTW” jest działalność  edukacyjna 
poprzez organizację cotygodniowych 

XIV-lecie  
Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

wykładów na tematy z różnych dzie-
dzin, organizacja warsztatów z zakresu 
aktywności fizycznej. Zabezpieczyliśmy 
możliwość udziału w zajęciach dla 75 % 
słuchaczy.  

W ramach działań programowych 
niektóre warsztaty prowadzone są nie-
odpłatnie: Taniec w kręgu - mający na 
celu utrzymanie koordynacji ruchowej 
oraz  Śpiewajmy razem -  zajęcia po-
prawiające wydolność oddechową. 
Obydwie grupy swoją systematyczną                    
pracą osiągnęły znaczące sukcesy na 
szczeblu wojewódzkim i krajowym.                                                                                                                            
Z inicjatywy zarządu organizowaliśmy 
w mieście  Mińskie Dni Seniora (do cza-
su pandemii), obsadziliśmy kolorowymi 
drzewkami Aleję Radości Trzeciego Wie-
ku (przy dawnym dworcu PKS), ustawi-
liśmy ławeczkę  Przyjaźni.  Ważną dla 
nas akcją społeczną była akcja PUDEŁ-
KO  ŻYCIA, w którym umieszczona jest 
ankieta  z ważnymi informacjami o do-
mownikach i bardzo przydatna dla służb 
ratunkowych. W realizacji akcji pomogli 
nam darczyńcy, a w decydującej części 
firma rodzinna - KOSBUD. W ramach 
projektów prowadziliśmy zadania inte-
gracji międzypokoleniowej w przedszko-
lach (zajęcia i wycieczki z cyklu Jestem 
Eko),  Gimnazjum Miejskie nr 3 – podno-
szenie świadomości ekologicznej,  wy-

kłady otwarte dla młodzieży szkół śred-
nich. Realizacja licznych zadań możliwa 
była dzięki projektom, które składaliśmy 
do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, 
Starostwa Powiatowego oraz Mazo-
wieckiego Centrum Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. 

Na przestrzeni 14 lat na rzecz Sto-
warzyszenia pracowało aktywnie ok. 60 
osób (zarządy, rady słuchaczy, księgo-
we, kronikarze, wolontariusze realizu-
jący zadania jednostkowe). Niektórzy 
wyróżnieni zostali tytułami honorowego 
członka Stowarzyszenia, 2 osoby zosta-
ły wyróżnione Medalem  PRO MASOVIA 
(Jadwiga Maciejewska i Maria Wocial),  
7 osób  Dyplomem  Uznania (Jerzy 
Maciejewski, Antoni Zawadzki, Zofia 
Grzelak, Anna Smoleńska, Ewa Gań-
ko, Jadwiga Korzeń, Elżbieta Wójcicka)  
przyznanymi przez Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego. Stowarzysze-
nie za swoją działalność zostało uho-
norowane  LAURĄ  -  nagrodą Powiatu 
Mińskiego, Medalem  PRO MASOVIA 
przyznanym przez Marszałka Wojewódz-
twa  Mazowieckiego, okolicznościowymi 
wyróżnieniami Miasta Mińsk Mazowiecki 
i  Gminy Mińsk Mazowiecki.            

W trudnym okresie szalejącej pan-
demii covid-19 Stowarzyszenie zmieniło 
styl pracy: wykłady oraz warsztaty z za-

kresu aktywności fizycznej odbywają się 
w trybie on-line. Nie zaprzestaliśmy re-
alizacji zadań rekreacyjnych: wycieczek, 
wypoczynku  letniego  przy zachowaniu 
pełnej dyscypliny sanitarnej.  Wszyscy 
słuchacze z niecierpliwością czekają na 
powrót do normalności, wspólne wykła-
dy, wyjazdy do teatrów i muzeów. Mamy 
nadzieję, że niebawem wrócimy do zajęć 
w pełnym gronie. 

Dziękuję wszystkim, którzy przez te 
lata tworzyli warunki i klimat do popra-
wy komfortu życia seniorów w naszym 
mieście.

 oprac. Jadwiga Maciejewska, Prezes Zarządu
fot. z arch. MUTW
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Właśnie mija 78. rocznica tragicznych 
wydarzeń, jakie rozegrały się w Miń-
sku Mazowieckim 10 stycznia 1943 r. 
Tego dnia Niemcy zamordowali 250 
obywateli naszego miasta. Zginęli, bo 
należeli do narodu skazanego na za-
gładę. Skazanego w myśl zbrodniczej 
nazistowskiej ideologii, w której rasizm 
i antysemityzm stały się narzędziami 
budowania „wielkogermańskiej Tysiąc-
letniej Rzeszy”.

Niech pamięć o tym tragicznym wyda-
rzeniu skłoni nas do refleksji, jak niewiele 
czasu może minąć od słów nienawiści 
do czynów. Nazistom zajęło to mniej niż 
dziesięć lat… .

Utworzenie obozu pracy w Mińsku Ma-
zowieckim poprzedziły tragiczne wyda-
rzenia.  

21 sierpnia 1942 r. rozpoczęła się ak-
cja likwidacyjna mińskiego getta, jak 
się okazało, jedna z najbrutalniej prze-
prowadzonych w okolicach Warszawy.  
W ciągu kilku godzin żandarmi i „szau-
lisi” zamordowali ok. 1000 osób. Pozo-
stałych (ok. 6000) skierowano na rampę 
dworca kolejowego, skąd następnego 
dnia zostali wywiezieni do obozu zagła-
dy w Treblince. 

Tuż przed załadunkiem ludzi do by-
dlęcych wagonów dokonano swoistej 

„selekcji”. Kierował nią kierownik miej-
scowego Arbeitsamtu Heintz, któremu 
towarzyszyło dwóch inżynierów z byłej 
fabryki Rudzkiego (wówczas pod zarzą-
dem Kruppa), przedstawiciele niemiec-
kiej firmy budowlanej Wolfer & Goebel  
i dwóch żydowskich policjantów. Wybie-
rano przede wszystkim młodych i silnych 
mężczyzn oraz kobiety, także specjali-
stów – rzemieślników różnych zawodów. 
W sumie wybrano ok. 500-700 osób, któ-
re podzielono na trzy kolumny robocze. 
Pierwszą, najliczniejszą grupę, stano-
wili rzemieślnicy, których umieszczono  
w budynku dawnej Szkoły Powszechnej 
im. M. Kopernika przy ulicy Siennickiej, 
gdzie mieściły się warsztaty pracujące 
na potrzeby Wehrmachtu. Drugą grupę 
w liczbie ok. 150 osób umieszczono na 
terenie fabryki Rudzkiego przejętej przez 
niemiecki koncern Kruppa. Trzecia gru-
pa została „przydzielona” przedstawicie-
lom firmy budowlanej Wolfer & Goebel 
mieszczącej się przy ulicy Kościuszki.

 Wieści o ocalałej w Mińsku garstce Ży-
dów zatrudnionych przez niemieckie 
przedsiębiorstwa lotem błyskawicy ro-
zeszła się po okolicy i do „Kopernika” 
zaczęli ściągać ukrywający się w oko-
licznych lasach i innych schronieniach 
uciekinierzy, licząc na ratunek. Jedną  
z takich osób była 12-letnia wówczas  
Józefa Dembowska z Warszawy – 
dziewczynka „z aryjskim wyglądem”. 

Dowiedziałam się, że w Mińsku Mazo-
wieckim w szkole im. Kopernika skupio-
no grupę Żydów, którzy pracowali dla 
Niemców w różnych niemieckich przed-
siębiorstwach. „Przykleiłam się” do nich. 
W tej grupie czułam się mniej samotna  
i mniej nikomu niepotrzebna. Sprząta-
łam, robiłam, co popadło.
   
 Takich nielegalnych „lokatorów” z każ-
dym dniem przybywało. Trafiały tu całe 
rodziny. Zgodnie z zamysłem władz nie-
mieckich obozy te stały się pewnego ro-
dzaju przynętą dla Żydów, którzy nadal 
ukrywali się po lasach, wioskach, błąkali 
się bez nadziei na ratunek. Przekradali 
się do obozów, licząc na wsparcie i po-
moc albo po prostu na „bycie razem”. 
Wspominał Leon Guz:  

Do tych obozów (…) nie szło się chętnie, 
ale się szło, przede wszystkim dlatego, 
bo nie było co ze sobą robić. Nie wszy-
scy potrafili znaleźć kontakty z istnieją-
cym ruchem podziemnym i nie wszyscy 
mieli dość sił do walki, która była ciężka 
i bezkompromisowa.

Co pewien czas niemiecka żandarmeria 
i policja kontrolowały obóz i selekcjono-
wały tych, którzy mogli pozostać jako 
siła robocza. W końcu listopada 1942 
r. liczbę robotników zakwaterowanych  
w „Koperniku” zmniejszono z 370 do 
220. Pozostałych wysłano 10 grudnia 

1942 roku do getta szczątkowego w Ka-
łuszynie, skąd w końcu grudnia 1942 r. 
wraz z innymi Żydami z Kałuszyna zosta-
li wywiezieni do Treblinki. 

Selekcje i łapanki miały brutalny i krwa-
wy przebieg. Jedną z takich „akcji 
oczyszczających”  opisał Leon Guz, któ-
ry po ucieczce z getta mińskiego ukrył 
się na terenie fabryki Rudzkiego, a na-
stępnie zgłosił się tu do pracy. Po ok. 
tygodniu od utworzenia obozu na plac 
przed szkołą przybyli: szef żandarmerii 
Gutbelert, który „wsławił się” podczas 
akcji przesiedleńczej, szef Kripo Szmidt 
i jego zastępca Kazimierz Sowiński,  
a także kilku agentów policji po cywil-
nemu. Nakazali wszystkim znajdującym 
się w gmachu szkoły natychmiastowe jej 
opuszczenie. 

Tłum rzucił się w panice do drzwi wyj-
ściowych. Na najwyższych piętrach 
żandarmi naglili do pośpiechu i ludzie 
oszaleli ze strachu starali się jak naj-
szybciej wydostać na podwórze. Gdy 
ze wszystkich pięter ruszyła lawina ludzi 
na schody, powstało ogromne kotło-
wisko ciał. Tłum gnany impetem tych, 
którzy znajdowali się na wyższych pię-
trach, został tak stłoczony, że nie mógł 
ruszyć się z miejsca. Stworzył się zator 
z ludzkich ciał. Nie byli oni w stanie wy-
dostać się na podwórze. Widząc, co się 
dzieje, Niemcy postanowili przyspieszyć 
ewakuację budynku. Sowiński (...) puścił 
serię z automatu w stłoczony tłum. Gdy 
ludzie zobaczyli słaniające się ciała i po-
czuli lepką krew na swoich rękach, zdo-
byli się na nadludzki wysiłek i utorowali 
drogę na podwórze. – pisał w swoich 
wspomnieniach Targowa 64. Dziennik 
22 I 1943 – 11 IX 1944 Leon Guz. Selek-
cji nie przeszło około 200 osób.  

Przejmujący obraz postaw ludzi w ob-
liczu śmierci przedstawia Chil Kirszen-
baum we wspomnieniach: Bezkarny 
mord na Żydach w Mińsku Mazowiec-
kim. Pamiętnik z lat 1930-1968. Napi-
sany po wojnie, ale oparty na notatkach  
i zapiskach z okresu okupacji, pełen 
jest przerażających, okrutnych obrazów 
ludzi, którzy w obliczu śmiertelnego za-
grożenia, pogrążając się w beznadziei  
i otępieniu, stają się wobec siebie brutal-
ni, okrutni lub w najlepszym razie obojęt-
ni na cierpienie innych. 

Nikt nie przykładał żadnej wagi do tego, 
że zabrano kogoś czy nawet całą grupę  
i rozstrzelano. Po pół godzinie wracali do 
poprzedniego stanu. Kto żył, dalej szukał 
chleba, a jak go miał, to go jadł, a reszta 
go nie obchodziła.

Więźniów obozu kierowano do różnych 
prac na terenie miasta i na kolei: rozłado-
wywali wagony z węglem, sprzątali toro-
wiska i perony, pracowali w niemieckich 
magazynach i na lotnisku, byli zaprzę-
gani do najcięższych i najbrudniejszych 
robót. Z pracy poza obozem zwolnie-
ni byli rzemieślnicy, którzy pracowali  
w warsztatach SS urządzonych na te-
renie „Kopernika”.  Niemcy dostarczali 
im narzędzia i materiały, odbierając go-
tową produkcję. Inna grupa zatrudniona 
była w byłej fabryce Rudzkiego (teraz 
pod zarządem Kruppa) oraz przez firmę 
budowlaną Wolfer & Goebel, w której 
kierownikiem był Polak nazwiskiem Ma-
tusiak – nielubiany przez więźniów za ła-
pówkarstwo.
 
Zabudowania szkoły przy ul. Siennickiej, 
w której umieszczono robotników ży-
dowskich, otoczone były trzymetrowym 
kolczastym płotem. Przy bramie znaj-
dowała się budka wartownicza, jednak  
w ciągu dnia kontrola nie była zbyt ści-
sła. Poprzestano na ogłoszeniu, iż za 
opuszczanie terenu obozu bez przepust-

ki grozi śmierć. Na noc bramę ryglowa-
no i ustawiano wartownika. W dawnych 
salach szkolnych ustawiono piętrowe 
łóżka, okna zawsze zamknięte i zaklejo-
ne papierem – obowiązywało zaciemnie-
nie, a za jego zaniedbanie groziły surowe 
kary.

Dzień pracy zaczynał się zazwyczaj 
wczesnym rankiem od apelu, podczas 
którego poszczególnym grupom robo-
czym przydzielano zadania. Wynagro-
dzenie dzienne składało się z połowy 
kilograma razowego chleba, 5 dag mar-
molady z buraków cukrowych i miski 
zupy,  (w której – jak pisze E. Siedlec-
ki - było więcej obierek niż kartofli) oraz 
szczypty tytoniu. Nierzadko wypłacie 
towarzyszyły razy, wyzwiska i kopniaki. 

Niedostatek jedzenia zmuszał ludzi do 
kradzieży i „kombinowania”, a nawet 
żebrania. Wykradali się poza teren obo-
zu do byłego getta, gdzie mieli nadzieję 
znaleźć jeszcze coś przydatnego. Nawet 
ułamek wartości, który otrzymywano za 
sprzedaną rzecz, stanowił łakomy kąsek 

78. rocznica likwidacji obozu pracy dla Żydów „Kopernik”

„Pozwolono im jeszcze żyć i pracować…”

AKTUALNOŚCI    AKTUALNOŚCI
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dla wybiedzonych ludzi. Robotnicy za-
trudnieni w magazynach kradli wszystko, 
co miało jakąś wartość dla pozbawio-
nych elementarnych wygód „obozowi-
czów”. Dramatyczne warunki, w jakich 
przebywali mieszkańcy „Kopernika” po-
pychały ich także do okradana współto-
warzyszy niedoli, co z takim oburzeniem 
i goryczą wspominał Chil Kirszenbaum. 
 
Wielkim problemem była woda pitna. 
Co prawda na dziedzińcu szkoły była 
studnia, ale woda była tylko, gdy pa-
dał deszcz. Wielce ryzykowna stawała 
się wyprawa do pompy znajdującej się 
ok. 150 m poza obszarem obozu, gdyż 
wartownik z pobliskiego posterunku lubił 
strzelać do tych, którzy odważyli się tam 
wypuszczać. 

Odnotowano nieliczne przypadki po-
magania mieszkańcom „Koperni-
ka” przez Polaków, ale nie mogło to  
w żaden sposób realnie 
wpłynąć na poprawę 
bytu zgromadzonych 
tam ludzi. 

 Drugi akt dramatu „Ko-
pernika” rozegrał się w 
Wigilię Bożego Naro-
dzenia 1942 r. W czasie 
dokładnej rewizji Niem-
cy odkryli kilka kryjówek 
nielegalnych mieszkań-
ców obozu. Z różnych 
zakamarków i kryjówek 
wywlekano chorych  
i dzieci. Wybierano nie-
zdolnych do pracy oraz 
tych, których nie było 
na listach komand ro-
botniczych. Tego dnia 
na cmentarzu rozstrzelano 218 Żydów. 
Wśród ofiar większość stanowiły żony  
i dzieci robotników z „Kopernika". Ciała 
bestialsko zamordowanych  pogrzebano 
w zbiorowych mogiłach na miejscu stra-
cenia.
 
Kres obozu „Kopernik” nastąpił 10 stycz-
nia 1943 r. O świcie żandarmi, policjan-
ci i esesmani otoczyli budynek szkoły. 
Wszystkich wypędzono na dziedziniec. 
Pierwszą trzydziestoosobową grupę 
poprowadzono pod strażą w kierunku 
cmentarza żydowskiego. Wówczas stało 
się coś, czego Niemcy się nie spodzie-
wali. Grupa młodych mężczyzn rzuciła 
się na strażników z łomami, kawałka-
mi żelaza i kamieniami. Jako pierwszy  
zaatakował  Henoch Gartenkranz, który 
z tępym żelazem rzucił się na esesmana, 
a krawiec Menasze Grinberg krawiec-
kimi nożycami rozpłatał głowę drugie-
go Niemca – zapisał Efraim Siedlecki.  
W wyniku starcia zginął Niemiec,  

a trzech zostało rannych. Trzem Żydom 
z tej grupy udało się uciec, pozostali 
zginęli w nierównej walce. Wówczas po-
zostali więźniowie obozu także postano-
wili się bronić. Obrzucili pacyfikujących 
budynek szkoły kamieniami, sprzętami, 
czym kto miał. Wówczas na rozkaz do-
wodzącego akcją szefa miejscowego SS 
Nicolausa gmach „Kopernika” obrzuco-
no pociskami zapalającymi i ostrzelano 
seriami karabinów maszynowych. Ogień 
rozprzestrzeniał się bardzo szybko. Lu-
dzie, którzy usiłowali uciekać z płonące-
go budynku, skacząc z okien, padali po 
gradem kul.

Gehenna mieszkańców „Kopernika” 
trwała cały dzień. Rozpaczliwe krzyki  
i lamenty ginących w tak straszny spo-
sób ludzi rozbrzmiewały wśród zgroma-
dzonych wokół mieszkańców Mińska. 
Przejmującą relację tych wydarzeń po-
zostawił Stanisław Maciejewski – stra-

żak, a jednocześnie członek mińskiego 
oddziału AK o pseudonimie „Kożuszek”, 
który brał udział w gaszeniu pożaru. 

Gdy przybyliśmy, oczom naszym przed-
stawił się widok przejmujący grozą. Pło-
nął cały budynek, dach już się zapadał, 
a wokół ogrodzenia żandarmi, Ukraińcy 
i granatowi policjanci. Żandarmi i Ukra-
ińcy urządzili sobie polowanie na usiłują-
cych się ratować.

W płomieniach i od kul oprawców zginę-
ło blisko 250 osób. Dopiero po zakoń-
czeniu wojny, dzięki relacji burmistrza 
Stanisława Jurkowskiego, udało się od-
naleźć miejsca pochówku pomordowa-
nych. Okazało się, że pogrzebani zostali 
nie tylko w zbiorowej mogile na cmenta-
rzu żydowskim, lecz także w dołach wy-
kopanych w lesie pod wsią Chochół oraz  
na terenie dawnego majątku hr. Derna-
łowicza przy ulicy Kościelnej, w pobliżu 
cmentarza parafialnego.

AKTUALNOŚCI

Najdłużej funkcjonowało komando ro-
botników w fabryce Rudzkiego. Z tajne-
go raportu sporządzonego w maju lub 
czerwcu 1943 r. dla Komendy Głównej 
AK wynika, iż wówczas pracowało jesz-
cze w niej 78 żydowskich robotników. 
Kres istnienia obozu położyła egzekucja 
dokonana 5 czerwca 1943 r. na terenie 
mińskiego cmentarza żydowskiego. 

Więcej o losach ludności żydowskiej  
w Mińsku Mazowieckim podczas nie-
mieckiej okupacji w:
Pamiętnikach, wspomnieniach, relacjach 
mińskich Żydów wydanych drukiem:
• Leon Guz: Targowa 64. Dziennik  
22 I 1943 – 11 IX 1944; wyd. Czytelnik, 
Warszawa 2001;
• Chil Kirszenbaum: Moje notatki z pie-
kła. Bezkarny mord na Żydach w Mińsku 
Mazowieckim, Warszawa 2016;
• Franciszek Mówiński: Szumcie wierz-
by, wyd. Czytelnik, Warszawa 1972;

• Memorial Book in Memo-
ry of the destroyed Jewish 
Community of Minsk-Ma-
zowiecki, tł. Sefer Minsk-
-Mazowiecki, red. Efraim 
Siedlecki, Jerozolima 1977;
• Nie umiem się cieszyć. 
Wspomnienia Józefy Dem-
bowskiej [w:] Losy żydow-
skie. Wspomnienia żywych,  
red. M. Turski, tom 2, War-
szawa 1999;
• Sny chociaż mamy wspa-
niałe… Okupacyjne dzien-
niki Żydów z okolic Mińska 
Mazowieckiego, red. B. 
Engelking, wyd. Stowarzy-
szenie Centrum Badań nad 
Zagładą Żydów, Warszawa 
2016;

Opracowania i artykuły: 
• Gładyś B., Mińsk Mazowiecki. Z dzie-
jów społeczności żydowskiej, Warszawa 
2009;
• Gontarek A.: Judenrein: bez Żydów. 
Żydzi mińscy w czasie wojny i po jej 
zakończeniu, wyd. TPMM, Mińsk Mazo-
wiecki 2012;  
• Borkowska E.: Obozy pracy przymu-
sowej dla Żydów w powiecie mińskim 
w latach 1939 – 1943, „Rocznik Mińsko-
mazowiecki”, t. 23, rok 2015;
• Noiński E., Likwidacja getta żydow-
skiego w Mińsku Mazowieckim w świe-
tle relacji i wspomnień naocznych świad-
ków, „Rocznik Mińskomazowiecki”,  
t. 14, rok 2006,

oprac. Ewa M. Borkowska

Przedstawiamy krótkie podsumowanie 
prac w ramach projektu Human Smart 
City. Przypominamy, że dzięki temu 
działaniu mogliśmy opracować 9 kon-
cepcji przestrzeni wspólnych w różnych 
dzielnicach miasta, przygotować 4 do-
kumentacje projektowe i urzeczywistnić 
jedną realizację. 

Na zdjęciach prezentujemy wizuali-
zację przestrzeni wspólnej w dzielnicy 
potocznie zwanej Serbinowem oraz dwie 
koncepcje terenów: w okolicy ulicy Kołowej  
i wzdłuż rzeki Srebrnej przy ulicy Bulwarnej.  
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, 
którzy wzięli udział w konsultacjach. To 
wy najlepiej potraficie zdefiniować swoje 
potrzeby. Na podstawie waszych opinii, 
oczekiwań i spostrzeżeń opracowane 
zostały koncepcje. Z funduszy w ramach 
grantu HSC, już w tym roku,  wybudowana 
będzie przestrzeń na Serbinowie. Została 
ona podzielona na cztery strefy funkcjo-
nalne: sportową, rekreacyjno-sportową 
dla dzieci i młodzieży, rekreacyjną dla 
dzieci młodszych oraz wypoczynkowo-
-rekreacyjną. 

Koncepcja zagospodarowania te-
renu w okolicy ul. Kołowej, w której 
uwzględniono propozycje mieszkańców 
uczestniczących w warsztatach konsul-
tacyjnych, zakłada powstanie:
• leśnego placu zabaw dla dzieci,
• wybiegu dla psów,
• leśnego hamaku lub linarium  

do zabaw sprawnościowych,
• interaktywnych tablic informa-

cyjnych na temat okolicznej flory  
i fauny,

• ławek drewnianych i solarnych,
• stojaków na rowery wraz ze stacją 

naprawczą,
• oświetlenia i monitoringu,
• karmników dla ptaków, hoteli dla 

owadów oraz poidełek dla ptaków.

Dzięki przeprowadzonym rozmowom 
wyłoniła się ostateczna koncepcja pro-
jektowa przy ulicy Bulwarnej, w której 
uwzględniono prośby i propozycje miesz-
kańców uczestniczących w warsztatach 
konsultacyjnych. Zaproponowano inte-
raktywny plac zabaw w celu ożywienia 
danego rejonu miasta. Zaprojektowano 
następujące urządzenia interaktywne: 
„pole kukurydzy”, ogród z kwiatów świa-
tłowodowych reagujących na dotyk oraz 
elementy do podciągania i podnoszenia 
się. Ponadto, projekt koncepcyjny zakła-
da wprowadzenie ławek drewnianych, 
dwóch ławek solarnych, stojaka na rowe-
ry wraz ze stacją naprawczą, oświetlenia 
górnego z kamerami monitorującymi. 

Wzdłuż zieleni izolacyjnej zaproponowano 
panele fotowoltaiczne służące do zasila-
nia interaktywnych urządzeń.

W projekcie HSC zagwarantowane są 
fundusze na budowę przestrzeni wspól-
nej na Serbinowie.  Dzięki finansowemu 
wsparciu z Ministerstwa Funduszy i Po-
lityki Regionalnej opracowano 4 doku-
mentacje projektowe. Pracownicy urzędu 
pracują nad kolejnymi wnioskami granto-
wymi, które pozwolą na urzeczywistnienie 
planów.                                                (red.)

Human Smart City
   AKTUALNOŚCI

Serbinów

Kołowa

Bulwarna
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Kolorową ciężarówkę na teren szkoły 
wprowadzili specjalni goście - Pani Krop-
ka i Redaktor Książeczka. Dzieci zebrane 
na parkingu przed szkołą obserwowały, 
jak na placu pojawił się wielki niebieski 
prezent z żółtą kokardą. W środku znaj-
dowały się kartony wypełnione po brzegi 
wymarzonymi książkami, które trafią do 
szkolnej biblioteki.

Papieska trójka wygrała w grud-
niu ogólnopolski konkurs sieci EM-
PIK wspierający rozwój czytelnictwa 
„1000 powodów, by czytać”. Dzieci 
stworzyły tekst o czytaniu i plakat 
promujący czytanie, a potem społecz-
ność całej szkoły i nie tylko wzięła 
udział w internetowym głosowaniu, 
by SP3 mogła znaleźć się wśród 10 
nagrodzonych szkół z całej Polski. 
Dzięki ogromnej determinacji rodzi-
ców, nauczycieli, uczniów, przyjaciół 
i całej lokalnej (i nie tylko) społeczno-
ści SP3 wygrała!

Ostatni wtorek lutego stał się okazją, 
by świętować zwycięstwo. Dzieci już 
dzień wcześniej przygotowały dla siebie 
papierowe medale z symbolami książek. 
Radość było też widać w pięknej deko-
racji – szkołę tego dnia zdobiły kolorowe 
balony oraz ogromny plakat z wyraza-
mi wdzięczności za nagrodę. Rodzice  
i uczniowie starszych klas poprzebierani 
za postacie z bajek stali się dla uczestni-
ków dodatkową atrakcją. Reprezentacja 
uczniów przekazała symboliczne po-
dziękowania, a wszyscy na koniec od-
tańczyli gorącą „Makarenę” (i nikomu nie 
przeszkadzało, że był w kurtce, szaliku  
i z maseczką na twarzy). 

W akcji przekazania nagrody wzięli 
też udział specjalni goście - burmistrz 
Marcin Jakubowski oraz zastępczyni 
burmistrza Eliza Bujalska.

– Od początku wiedziałem, że się 
Wam uda, bo jak się społeczność Szko-
ły Podstawowej nr 3 za coś się bierze, 
to sukces jest murowany! – mówił bur-
mistrz, a zastępczyni zachęcała dzieciaki 
do radosnego podskakiwania. 

Dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki 
wśród nagród przyznanych szkole, czy-
li książek o wartości 25 tys. zł, odebrał 
także pamiątkowy dyplom oraz czytniki 
do e-booków. 

– Współpraca całej szkolnej i lokalnej 
społeczności dała piękny efekt – dyrek-
tor doceniał wysiłek wszystkich zaanga-
żowanych w promocję konkursu.

Rodziców, którzy włączyli się w tę 
akcję, tworząc grupę na Facebooku, 
plakaty, ulotki, memy, filmiki wyliczała 
przewodnicząca Rady Rodziców – Mo-
nika Lubańska, a wiceprzewodniczący 

Przyjechał prezent – radosne świętowanie!
Przed Szkołą Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II we wtorek, 23 lutego, zapanowała wiosenna radość! Były kolorowe balony, 
piękne dekoracje, tańce i radosne podskoki. A to wszystko dlatego, że do szkoły przyjechała ciężarówka wypełniona książ-
kami – nagrodami w konkursie EMPIK-u „1000 powodów, by czytać”.

Rady Rodziców Dariusz Świętochowski 
nagrywał spotkanie, by było do obej-
rzenia także dla tych, którzy nie mogli  
w nim wziąć bezpośredniego udziału  
(ze względu na obostrzenia sanitarne).

Nie wszystkie dzieci mogły spotkać 
się tego dnia z Panią Kropką i Redak-
torkiem Książeczką, ale dla wszystkich 
dzieci rodzice przygotowali spotkania  
w sali teatralnej. Były quizy na temat po-
staci z bajek, zagadki i taniec radości.

Wyrażamy ogromną wdzięczność 
wobec wszystkich, którzy przyczynili 
się do naszego zwycięstwa. Będziemy 
cieszyć się nowiutkimi książkami i roz-
wijać pasje czytelnicze wśród naszych 
uczniów. Bo czytanie to magia…

Izabela Saganowska – SP nr 3
fot. Agnieszka Kożuchowska

Oktet Wokalny Manufaktura Dźwięku 
powstał w czerwcu 2012 roku. Od po-
czątku istnienia formacji jej dyrygentem 
sprawującym pieczę nad artystyczną 
częścią pracy jest Emil Ławecki. Jest 
on absolwentem (i to z wyróżnieniem!) 
Wydziału Wokalnego Uniwersytetu Mu-
zycznego Fryderyka Chopina w War-
szawie, w klasie profesora Ryszarda 
Karczykowskiego. 

O poświęceniu, z jakim prowadzi ze-
spół, niech świadczy fakt, że z tej funkcji 
nie zrezygnował nawet wtedy, gdy wy-
stępował w Komische Oper w Berlinie. 
Lista jego sukcesów oraz międzynaro-
dowych scen, na których śpiewał, jest 
zbyt długa, by ją tu przytaczać. Obec-
nie zespół tworzą: nauczycielka, farma-
ceutka, anglistka, biolożka, informatyk, 
biotechnolog, logistyk. Dzięki istnieniu  

z najwybitniejszych dzieł literatury świa-
towej, a także proponują słuchaczom 
ciekawą drogę rozwoju personalnego 
oraz spędzania wolnego czasu. Zespół 
nie zamyka się w oczywistej tematyce 
dla muzyki wielogłosowej tj. muzyce 
sakralnej. Na mińskich scenach można 
usłyszeć wykonania Manufaktury Dźwię-
ku w wersji rozrywkowej - prezentacja 
znanych i lubianych utworów muzyki 
popularnej w nietypowych aranżacjach 
na zespół wielogłosowy bez akompania-
mentu. 

Bardzo nowatorskie podejście do 
aranżacji popularnych kompozycji spra-
wia, że utwory nabierają nowego życia, 
jakby nowej mocy opartej o nieoczywi-
ste zmiany harmoniczne czy bardzo cie-

w naszym mieście takiego stowarzysze-
nia jak Mińskie Towarzystwo Muzyczne 
(w tym roku stuknęło już 20 lat!), przy 
którym mogą działać takie zespoły, jak 
Manufaktura Dźwięku czy Chór Kame-
ralny, w którym wszyscy ci artyści za-
czynali  - amatorzy mogli zamienić się 
niemal w półprofesjonalistów. 

Poziom artystyczny Oktetu Wokalne-
go Manufaktura Dźwięku jest owocem 
pracy z wieloma dyrygentami i nauczy-
cielami muzyki.  Zespół przygotowuje  
i daje koncerty promujące ambitną mu-
zykę wokalną pochodzącą z niemalże 
każdej epoki – od średniowiecza do 
utworów współczesnych. Burząc stereo-
typy, prezentują słuchaczom niezwykle 
ciekawe opracowania chóralne wybrane 

 O Manufakturze Dźwięku słów kilka…

kawe zwroty rytmiczne. Każdy koncert 
zespołu jest wydarzeniem wyjątkowym, 
do którego członkowie zespołu przygo-
towują się czasem nawet kilka miesięcy 
po to, aby słuchacze mogli dotknąć ma-
gii zawartej w dźwiękach. 

Istnienie takiego zespołu jak Ma-
nufaktura Dźwięku to naprawdę wielka 
rzecz dla społeczności naszego regionu. 
Jest to wyróżnik małej ojczyzny pośród 
miast takich jak Mińsk Mazowiecki. Nie 
pozostaje nic innego, jak życzyć sobie  
i Tobie, drogi czytelniku, rychłego spo-
tkania na koncercie Oktetu Wokalnego 
Manufaktura Dźwięku. 

Rafała Ostrowski, fot. z arch. MTM

KULTURA
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Już otwarci – zapraszamy 
między regały
Z przyjemnością informujemy, że od 15 
lutego we wszystkich działach biblioteki 
można korzystać z księgozbioru na zasa-
dzie wolnego dostępu do półek. Zapra-
szamy między regały ponownie. Wiemy, 
jakie to ważne dla naszych czytelników, 
dlatego wychodzimy naprzeciw oczeki-
waniom. Przypominamy o zachowaniu 
bezpiecznej odległości (minimum 1,5 m), 
zakrywaniu ust i nosa oraz o obowiązu-
jących limitach osób przebywających 
w poszczególnych działach biblioteki. 
Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Naro-
dowej zachowujemy 3-dniową kwaran-
tannę książek.   

Ferie zimowe online
Tegoroczne ferie zimowe okazały się 
być inne niż wszystkie dotychczasowe. 
Z uwagi na pandemię biblioteka nie mia-
ła możliwości zorganizować tego czasu 
tak, jak to miało miejsce w ubiegłych la-
tach. Na warsztaty stacjonarne i wspól-
ną zabawę w pomieszczeniach biblioteki 
przyjdzie jeszcze czas, a w tym sezonie 

musiały nam wystarczyć możliwości, ja-
kie zapewnia sieć internetowa. W dniach 
4-15 stycznia biblioteka prowadziła dla 
dzieci  i młodzieży zajęcia online.

W pierwszy poniedziałek ferii Teatr 
„Małe Mi” zabrał dzieci w wirtualną po-
dróż w kosmos do świata „Księżyco-
wych opowieści”. W czwartek, 7 stycz-
nia, rozpoczęliśmy warsztaty craftowe 
– Amigurumi. Cykl tych zajęć trwał przez 
całe ferie. Podczas czterech spotkań on-
line dzieci miały okazję wspólnie rozwi-
jać swoje zdolności manualne. Efektem 
prac były niepowtarzalne, własnoręcznie 
stworzone maskotki - misie. Równolegle 
rozpoczął się także kurs „Jak tworzyć 
film?” (złożony z dwóch spotkań online). 
Zajęcia w oparciu o książkę autorstwa 
Radivoja Andrica poprowadził dr Karol 
Jachymek. Dzieci i młodzież wspólnie 
szukali odpowiedzi na pytania: Co trze-
ba umieć, aby stworzyć film? Czy jest to 
trudne? Podczas zajęć uczestnicy na-
uczyli się kręcić filmy bez użycia profe-
sjonalnego sprzętu filmowego, a jedynie 
z wykorzystaniem prostego smartfona. 

Drugi tydzień ferii zimowych, poza ko-
lejnymi spotkaniami w ramach warsz-
tatów craftowych - Amigurumi i kursu 

„Jak zrobić film?”, przyniósł także inne 
atrakcje. W poniedziałek (11.01.) odby-
ły się warsztaty książkowo-plastyczne 
„Kosmiczna wyprawa z książką - Tu je-
steśmy” autorstwa Aleksandry i Daniela 
Mizielińskich. Tego samego dnia również 
w rzeczywistości wirtualnej miało miej-
sce spotkanie z podróżnikiem, foto-
grafem i pasjonatem Afryki – Robertem 
Gondkiem, w ramach cyklu „Biblioteka 
Podróży”. 

13 stycznia dzieci uczestniczyły  
w warsztatach książkowo–plastycznych 
na podstawie książki „Flaga na maszt!” 
Roberta G. Fressona. Na zakończenie 
„ferii online” wraz z Centrum Psycholo-
gicznym SENS biblioteka zaprosiła mło-
dzież na spotkanie za pośrednictwem 
internetu pt. „Jak sobie radzić ze stre-
sem i emocjami?”. Rozmowa dotyczy-
ła radzenia sobie z trudnymi emocjami  
w czasie izolacji.

Dziękujemy dzieciom i młodzieży za włą-
czenie się w nasze wirtualne wydarzenia. 
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku bę-

dziemy mogli spędzić ferie zimowe tak, 
jak lubimy najbardziej, osobiście, czyli 
wewnątrz biblioteki. Trzymamy za to 
wszyscy kciuki! 

Biblioteka widoczna 
i przyjazna
Z okazji 10-lecia działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w siedzibie przy 
ulicy Piłsudskiego 1a, na południowej 
ścianie budynku, został umieszczony 
napis świetlny „BIBLIOTEKA” o wymia-
rach 900×116 cm. Litery w dzień mają 
kolor grafitowy, a w nocy po podświe-
tleniu biały (pleksi grey&white). Ich duży 
rozmiar i efekt świetlny zapewnią dobre 
oznaczenie budynku przez całą dobę. 
Dodatkowa forma identyfikacji jest rów-
nież odświeżeniem i unowocześnieniem 
wizerunku biblioteki. Napis pełni funk-
cję informacyjno-promocyjną oraz jest 
spójny z działalnością drugiej instytucji 
mieszczącej się w budynku – Biblioteki 
Pedagogicznej. Mamy nadzieję, że od-
tąd każdy mińszczanin oraz odwiedza-
jący nasze miasto gość nie będzie miał 
problemu z ustaleniem lokalizacji biblio-
teki i dostępem do ulubionej literatury.  

W tym trudnym czasie panującej pande-
mii biblioteka postanowiła wprowadzić 
do swoich wnętrz trochę koloru i optymi-
zmu. Od niedawna jedną ze ścian zdobi 
barwny literacki mural wykonany przez 
artystów ze „Stacji Muranów”. Inspira-

cją do powstania ściennej ilustracji były 
postaci literackie, między innymi Pippi 
Pończoszanka i Bilbo Baggins. Znajdu-
jąca się dotychczas w tym miejscu Ga-
leria Milowych Kamieni Kultury została 
przeniesiona na I piętro budynku. Mural 
ma za zadanie promować czytelnictwo 
i rozbudzać dziecięcą wyobraźnię. Pro-
jekt wspiera lokalny patriotyzm poprzez 
zawarte w nim elementy krajobrazu na-
szego miasta. Zapraszamy wszystkie 
dzieci do biblioteki po książki, do któ-
rych drogę wskaże najmłodszym właśnie 
ten biblioteczny mural. 

Z miłości do literatury - 
adoptuj książkę
Miłość do książek bywa bardzo silna. Bi-
bliotekarze coś na ten temat wiedzą. Za-
kochani w literaturze czytelnicy każdego 
dnia wypytują o nowe tytuły, często też 
poszukują książek, których lekturę wspo-
minają z sentymentem. Bywa, że książka 
tak mocno zapadnie w pamięć, że chce 
się ją mieć na swojej półce na zawsze.  
I właśnie dla wszystkich tych, którzy ko-
chają czytać, biblioteka ruszyła z nową 
akcją. Jej celem jest nadanie drugie-
go życia wycofanym książkom. Projekt  
o nazwie „Z miłości do literatury - adop-
tuj książkę” kierowany jest do osób od-
wiedzających placówkę, szczególnie do 
mieszkańców Mińska Mazowieckiego. 
Książki są wyłożone na wyznaczonym 
regale w holu i mogą być zaadoptowa-

Biblioteka w liczbach
Pomimo pandemii statystyka biblioteki pokazała, jak ważna jest książka w codziennym życiu mieszkańców. W 2020 
roku w naszej bibliotece odnotowano 168 tysięcy odwiedzin, w tym  aktywnie wypożyczających czytelników było ponad  
10 tysięcy. Liczba wypożyczeń książek przekroczyła 100 tys., a zbiorów specjalnych (filmów i audiobooków) 4,5 tys. Nasza działalność 
w miarę możliwości rozszerza się zgodnie z potrzebami użytkowników. Rośnie zainteresowanie e-bookami oraz kursami językowymi 
online. Cieszymy się, że pomimo obostrzeń sanitarnych oraz utrudnionych kontaktów społecznych, możemy udostępniać literaturę  
i być bliżej ludzi. 

Karolina Wieczorek
Dyrektor MBP

ne przez każdego chętnego czytelnika. 
Jednorazowo można zabrać do domu 
dowolną liczbę książek. Wykorzysta-
ne do akcji tytuły pochodzą z selekcji 
księgozbioru biblioteki, Na rozpoczęcie 
tego projektu nie przypadkowo wybrano 
piątek, 12 lutego, tuż przed Dniem Zako-
chanych. Istnieje wiele rodzajów miłości, 
a zachwyt nad literaturą jest jedną z jej 
piękniejszych odmian. 
     
  tekst: Katarzyna Pskiet
  MBP w Mińsku Mazowieckim

fot. z arch. MBP
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Książki dla dorosłych:
• Tischner,  Józef:  Nadzieja mimo 
wszystko. Kraków: Wydawnictwo Znak, 
2020.
•  Moskwa,  Jacek:  Niewygodny prorok.  
Biografia ks. Jana Ziei. Kraków: Wydaw-
nictwo  Znak, 2020
• Grzywaczewski, Tomasz: Wymazana 
granica.  Śladami II Rzeczpospolitej. Wo-
łowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020

Książki dla dzieci:
• Woldańska-Płocińska Aleksandra:
Smakologia. Poznań: Papilon, 2020
• Gierwiałło, Lidia: Nazywam się Kabe-
lek, jamnik Kabelek. Otwock: Fuga Edi-
tion, 2020
• Mikrut, Izabela: Opowiem ci, mamo co 
robią konie. Warszawa: Nasza Księgar-
nia, 2021

Audiobooki dla dorosłych:
• Wolny, Maja: Czarne liście. Kazimierz 
Dolny: „Książki do Ucha”,  2018
• Niedźwiecki, Marek: Dyrdymarki, czyli 
Ja już nic nie muszę.  Warszawa: Wielka 
Litera, 2020

Audiobooki dla dzieci
• Piątkowska, Renata : Twardy orzech 
do zgryzienia. Warszawa : Wydawnictwo 
Bis, 2020.
• Ostrowicka, Beata : Jest taka historia. 
Opowieść o Januszu Korczaku. Piasecz-
no : Storybox.pl, 2020.

Filmy dla dorosłych:
• Eva.  Warszawa : Kondrat Media, 2020
• Judy.  Warszawa : Monolith Films, 
2020

Filmy dla dzieci:
• Atramentowe serce. Warszawa :  Gala-
pagos Films, 2020
• Przygody Kubusia Puchatka. Warsza-
wa : CDP.pl, 2014

Biblioteka poleca

tekst: Anna Cudna 
MBP Mińsk Mazowiecki

Przedszkole Miejskie nr 6 
w czasie epidemii
Przedszkole to zaufane miejsce, w którym maluchy są pod stałą opie-
ką, rozwijają się i mają kontakt z rówieśnikami. Od maja 2020 r. powrót 
dzieci do przedszkola był utrudniony ze względu na panującą epide-
mię covid-19. Pomimo zaistniałej sytuacji, pracujemy „pełną parą” 
z uwzględnieniem wszelkich wytycznych MZ, GIS, MEN zapewnia-
jących bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. Przedszkolaki 
przestrzegają wszystkich panujących obostrzeń: często myją ręce,  
w miarę możliwości trzymają dystans między sobą.

Praca i funkcjonowanie przedszkola w czasie pandemii są podwój-
nie trudne. Z jednej strony staramy się realizować zadania związane 
z zapobieganiem i zwalczaniem covid-19, natomiast z drugiej strony 
realizujemy wszystkie zadania wynikające z założeń podstawy progra-
mowej,   programów własnych oraz planu pracy przedszkola. 

Tematem naszego planu pracy na rok 2020/2021 są „Podróże po 
Polsce - ciekawostki z miast i regionów”, w którym zapoznajemy  dzieci 
z naszym krajem. Dzieci poznają takie miasta, jak: Toruń, Lublin, Wro-
cław, Katowice, Olsztyn, Częstochowa czy Gdańsk poprzez wirtualne 
wycieczki. Koncepcja pracy przedszkola idealnie wpisała się również  
w konkurs „Kulturomaniak”, w którym nasze przedszkole wzięło udział, 
a tematem przewodnim był „Symbol Mazowsza”.  III miejsce zajęła  
Antonina Skrzypiec, natomiast Zuzanna Gawin otrzymała wyróżnienie. 

Wspieramy i realizujemy opiekę nad dziećmi poprzez wychowanie  
i nauczanie. Staramy się, aby dzieci nie odczuły zmian, poczuły się bez-
piecznie, a czas spędzony w przedszkolu wywołał u nich uśmiech i ra-
dość. Stosujemy interesujące oraz nowatorskie metody pracy, takie jak 
„las w słoiku” czy „wyciskanie pysznych soków”. 

Doskonale sprawdziły się jesienne zabawy w ogrodzie oraz zimo-
we zjazdy z górki na sankach. Natomiast realizacja programu adaptacji 
dzieci w grupach najmłodszych pozwoliła zapoznać się dzieciom oraz 
ich rodzicom z przedszkolem i salą, w której będą spędzały czas. Wy-
darzenia, jakie były realizowane, odbyły się w zmienionej formie. Każda  
z grup bawiła się we własnym gronie w swojej sali, unikając zgroma-
dzeń. Były to między innymi: Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - tań-
ce, zabawy muzyczne; Mikołajki - dzieci poszukiwały prezentów od Mi-
kołaja po śladach, które zostawił; bal karnawałowy - zabawy taneczne 
z wodzirejem oraz Dzień Babci i Dziadka - recytowanie wierszy, śpie-
wanie piosenek, wykonanie pięknych, kolorowych upominków i laurek. 

O wszystkich podjętych przez nas działaniach oraz działalności 
przedszkola informujemy rodziców przez platformę 4 Parents, na której 
zamieszczamy zdjęcia, życzenia, piosenki, prace plastyczne, filmiki. 

Z utęsknieniem czekamy na powrót integrującej wszystkie dzieci 
dawnej formy pracy przedszkola.

    

oprac. na podst. inf. przygotowanej przez: Marlenę Łukasiak, Annę Kowalczyk, 
Teresę Wielmowiec, Milenę Jankowiak.

KULTURA
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Kolejne tygodnie upływają w Miejskim 
Domu Kultury bez publiczności na 
żywo. Mamy nadzieję, że wkrótce się 
to skończy i ponownie będziemy mogli 
gościć Państwa w pałacu. Tymczasem 
staramy się i młodszym, i starszym umi-
lać pandemiczny czas emisjami wyda-
rzeń w sieci. 

Tegoroczne ferie zimowe większość 
uczniów spędziła w domach. Dla nich na 
każdy dzień przygotowaliśmy różnorod-
ne warsztaty online. Można było nieco 
pomajsterkować artystycznie i wykonać 
girlandę cotton balls oraz urocze zimowe 
gnomy – dekoracje, które urozmaiciły nie 
tylko czas, ale i wystrój wnętrz. Rucho-
wym przerywnikiem były warsztaty ta-
neczne z Iryną Kupriianovą. W niedzielne 
popołudnie 10 stycznia zaprosiliśmy do 
obejrzenia musicalu lalkowego „Pimpuś 
Sadełko” - spektaklu opartego na zna-
nej z pewnością wielu dorosłym oraz 
dzieciom książce Marii Konopnickiej. 
Jest to historia małego rozpieszczone-
go jedynaka, który nie chce się uczyć, 
a głowie mu raczej psoty i podjadanie 
smakołyków, toteż w szkole natychmiast 
zdobywa opinię łobuziaka i wiedzie prym 
bynajmniej nie w nauce. A skoro już  
o smakołykach. Przecież dzieci potrafią 
same przyrządzić nie tylko smaczne, ale 
i zdrowe przekąski. Zwłaszcza, jeśli pod-
patrywały mistrzów kulinarnych podczas 
warsztatów. Pszenny placek, pyszny cią-
gnący ser, aromatyczny sos pomidoro-
wy, kilka ulubionych dodatków i sukces 
gwarantowany – a co zrobić, żeby efekt 
był wyśmienity, zobaczyć można było 
na warsztatach, które zrealizowaliśmy  
z Warszawska Zapieksy i Kawa. Po takim 
starcie nie straszne okazało się przygo-
towanie sushi. Mistrz w tym fachu, czy-

li Konrad Wąsik i Stacja Sushi Konrad 
wszystkim miłośnikom kuchni japoń-
skiej oraz tym, którzy jeszcze się wahają 
przed próbowaniem nowych smaków, 
pokazali, jak zrobić futomaki, hosomaki 
i uramaki. Gdy już wszyscy podjedli, mo-
gli stanąć w turniejowe szranki. Wspól-
nie z Innovative Lab i Studio Nauczania 
MathRiders przeprowadziliśmy Turniej 
Minecraft na żywo. Przed uczestnikami 
było nie lada wyzwanie. Turniejowe zma-
gania toczyły się w trybie przetrwania,  
a celem było zebranie największej ilo-
ści sztabek złota i żelaza. Na uczestni-
ków czekała gra turniejowa w oparciu  
o przygotowaną mapę i serwer zewnętrz-
ny. Zainteresowanie udziałem w turnieju 
było tak duże, że trzeba było utworzyć 
trzecią, dodatkową grupę. 

O tym, jak przetrwać pandemię i nie 
zwariować, z Ewą Woydyłło-Osiatyń-
ską, doktor psychologii, terapeutką uza-
leżnień rozmawiała aktorka Agnieszka 
Przepiórska. A cykl „Rozmowy w koro-
nie” jest cały czas dostępny na profilu 
MDK na Facebooku. Warto obejrzeć  
i dowiedzieć się, jak dobrze wykorzystać 
ten nietypowy czas, zbudować silniejsze 
relacje, zrozumieć siebie i bliskich. I to 
najtrudniejsze - jak żegnać się na za-
wsze, kiedy pożegnać się nie wolno...

"Posłuchaj" Julii Marii Dobrowolskiej 
i Unplugged Orchestra na facebooku 
MDK – koncert promujący autorską pły-
tę mińszczanki, studentki trzeciego roku 
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie, wokalistki, autor-
ki tekstów, kompozytorki i aranżerki jest 
cały czas dostępny. 

Na facebookowym profilu MDK moż-
na również cały czas oglądać spektakl 
Teatru Amatorskiego - klasyczną kome-
dię Michała Bałuckiego, przedstawiają-

cą zabiegi rodziców w celu wydania za 
mąż córki, romans młodych, intrygi star-
szych, ciekawe osobowości, zaskakują-
cą puentę - konflikt pokoleń w zabawnej 
formie i treści.

Zima za oknem, a my postanowili-
śmy zaprosić wiosnę do domów. To naj-
lepszy moment, kiedy można zabrać się 
za plecenie makramowych kwietników. 
Wspólnie z Kasią z pracowni SNAGArt 
nauczyliśmy się podstawowego makra-
mowego węzła płaskiego, ale też opasek 
i baryłek. Ta prosta do zrobienia rzecz 
pięknie organizuje przestrzeń na parape-
tach i w oknach. Na naukę nigdy nie jest 
za późno – zapraszamy na warsztaty. 

Teatr Lalki i Aktora z Łomży gościli-
śmy u nas po raz pierwszy i mamy na-
dzieję, że następny raz obędzie już na 
scenie przy pełnej widowni. Spektakl 
dla dzieci „Brzydkie kaczątko” opowia-
dał historię Marysi, uroczej dziewczynki, 
która doświadcza trudnego czasu dora-
stania. Myśli, że nikt jej nie kocha. Gdy 
ma wszystkiego dość, niespodziewanie 
zjawia się bajkopisarz Andersen. Chcąc 
pomóc podłamanej dziewczynce, opo-
wiada jej bajkę o Brzydkim Kaczątku, 
które wykluwa się z jaja w rodzinie ka-
czek. Kaczątko nie jest akceptowane na-
wet przez matkę, ojca i braci. Różni się 
od swojego rodzeństwa i jest inne, może 
bardziej wrażliwe? Cierpi z powodu 
swojego wyglądu i zrozpaczone wyrusza  
w świat. Ale świat jest okrutny i groź-
ny, a na malca czyha wiele niebezpie-
czeństw. Mimo że historia jest smutna, 
to Igor Bojović, autor z Belgradu, zawarł 
w niej mnóstwo humoru sytuacyjnego  
i zaskakujących zwrotów akcji. Warto to 
wszystko zobaczyć, bo przecież jest to 
jedna z najpiękniejszych historii w litera-
turze dziecięcej.

MDK nadal w sieci kultury

Agnieszka Boruta, fot. z arch. UM MM
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Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas szkół podstawowych 

trwa od 1 marca od  godz. 8.00 do 12 marca do godz. 15.00
Nabory przeprowadzane są za pomocą systemu elektronicznego. Poszczególne aplikacje tj. do przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych pozwolą na zapoznanie się 
z ujednoliconą ofertą edukacyjną poszczególnych placówek oraz umożliwią szybki dostęp do wyników rekrutacji. 

Szczegółowe informacje na stronie www.minskmaz.pl /Miasto/Edukacja/Rekrutacja.

W związku z obwieszczeniem  
zamieszczonym w dniu 11 stycznia  
2021 r. na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Mińsk Mazowiecki i z ogłoszeniem Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki opu-
blikowanym w „Tygodniku Siedleckim”  
i „Tygodniku Mazowieckim Nowy 
Dzwon” w dniu 13 stycznia 2021 r. o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Mińsk Mazo-
wiecki, sprostowanym obwieszczeniem 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiec-
ki z dnia 25 stycznia 2021 r., z uwagi 
na zmianę przepisów Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 października 
2020 r. w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów  
w związku z wystąpieniem stanu epide-
mii (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2316 z późn. 
zm.) oraz po uzyskaniu negatywnej opinii 
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowiec-
kim zawiadamiam o wydłużeniu terminu 
wyłożenia do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki oraz o wydłużeniu terminu 
składania uwag do ww. projektu, a tak-
że o zmianie zasad organizacji dyskusji  
publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi 
w ww. projekcie planu.  

Wydłużam termin wyłożenia planu 
do publicznego wglądu do 4 marca 2021 
r. oraz organizuję dodatkową dyskusję 
publiczną nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami, która 
odbędzie się 3 marca 2021 r. o godzinie 
17:00 za pomocą środków porozumie-

Mińszczanka ze złotym medalem!
Wiktoria Wróbel, uczennica drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego im.  Polskiej Macierzy Szkolnej, zdobyła złoty  
medal na dystansie 1000 metrów w kategorii juniorek młodszych podczas Halowych Mistrzostw Polski w lekkoatletyce. 
Gratulacje, Wiktoria! Mińsk jest z Ciebie dumny!  (red.)

wania się na odległość – na 
platformie ZOOM. Uczest-
nictwo w dyskusji publicz-
nej przeprowadzanej za 
pośrednictwem platfor-
my ZOOM jest bezpłatne  
i nie wymaga instalowa-
nia dodatkowego opro-
gramowania. Osoby za-
interesowane udziałem 
w dyskusji publicznej za 
pośrednictwem tej plat-
formy zobowiązane są 
do uprzedniego zgłosze-
nia się poprzez pocztę 
elektroniczną na adres:  
b o i @ u m m i n s k m a z . p l  
w terminie do  1 marca 
2021 r. 

Uwagi do projektu pla-
nu miejscowego oraz wnio-
ski i uwagi do prognozy od-
działywania na środowisko 
należy składać na zasadach 
określonych w  obwiesz-
czeniu nr PG.6722.2.2015  
z  dnia 11 stycznia 2021 r. 
, sprostowanym obwiesz-
czeniem o omyłce z dnia 
25 stycznia 2021 r.

Termin składania uwag 
wydłużam do 18 marca 
2021 r.

Pozostałe ustalenia zawarte w ob-
wieszczeniu nr PG.6722.2.2015 z  dnia 
11 stycznia 2021 r., sprostowanego ob-
wieszczeniem o omyłce z dnia 25 stycz-
nia 2021 r. pozostają bez zmian. 

14 lutego mińscy grapplerzy wzięli udział w kolejnej odsłonie imprezy pn. ”ALMMA 190 Puławy/Bull Terror Challenge/ALKB”. 
Mimo panujących warunków, chętnych nie brakowało. MKS MMA Team reprezentowało w sumie 4 juniorów. 

Na egzamin przyjechał Mistrz Jan Nycek VII 
dan – prezes Polskiego Zrzeszenia Taekwon-
-do ITF, który wraz z Dawidem Matwiejem VII 
dan tworzyli komisję egzaminacyjną. Pierw-
szą część egzaminu stanowiły technika oraz 
układy, a drugą testy siły. Adepci TKD mieli za 
zadanie wykazać skuteczność swojej techniki 
poprzez łamanie desek: ręką bądź nogą, po 
obrocie czy z wyskoku. Zawodnicy zapre-
zentowali wysoki poziom wyszkolenia, dzięki 
czemu wszyscy zakończyli egzamin pozytyw-
nym wynikiem.

I dan otrzymali: Zuzanna Bigda, Jakub Brodzik, 
Natalia Michalczyk, Robert Nalazek, Dariusz Skal-
ski, Katarzyna Steczek, Natalia Steczek, Mariusz 
Steczek, Igor Więsik. II dan otrzymali: Marzena Ber-
dyńska, Damian Walas, Sebastian Walas. III dan 
otrzymał Patryk Matwiej. 

Monika Matwiej IV dan, Akademia Sztuk Walk, 
fot. z arch. klubu 

Grapplerzy na ALMMA 190

Pierwszy z nich, Dominik Wocial, okazał się 
czarnym koniem tych zawodów. Od samego 
początku pewnie szedł po zwycięstwo w ka-
tegorii junior -84kg. Drugi zawodnik - Wojtek 
Wocial, po 2 wygranych walkach przed cza-
sem w formule OSF musiał uznać wyższość 
kolejnych rywali, którzy stanęli mu na drodze 
do zdobycia podium i ostatecznie zajął on 4. 
lokatę. Pozostali - Błażej Mikulski oraz Maks 
Krusiewicz, niestety, w pierwszych walkach 
musieli uznać wyższość przeciwników. Kolej-
ne cenne doświadczenia zdobyte, a zwycięz-
com gratulujemy.

mat. E.Frankiewicz, fot. z arch. klubu

Nowe czarne pasy w Akademii Matwieja!
13 stycznia w hali sportowej w Dębem Wielkim miał miejsce już trzeci w historii klubu egzamin na stopnie mistrzowskie DAN. 
Dla zawodników czarny to pas to zwieńczenie długoletnich treningów w Taekwon-do, ale i początek nowej drogi jako Mistrza  
i lidera w klubie. 

OBWIESZCZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 

I TERMINU SKŁADANIA UWAG DO TEGO PROJEKTU 
ORAZ O ZMIANIE ZASAD ORGANIZACJI DYSKUSJI PUBLICZNEJ

Szczegółowe informacje dotyczące 
dyskusji publicznej zostały obwieszczo-
ne w BIP (zakładka Gospodarka Prze-
strzenna) oraz na stronie gminy 

www.minsk-maz.pl.

Burmistrz Miasta 
/-/ Marcin Jakubowski

URZĄD INFORMUJEURZĄD INFORMUJE     SPORT
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Uchwałą nr XXIV z dnia 9 listopada 2020 r. 
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki postano-
wiła, że od 1 lipca 2021 r. z systemu go-
spodarki odpadami komunalnymi w mie-
ście zostaną wyłączone nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają tam odpady komunalne.  
Od lipca br. odpady komunalne będą 
odbierane w ramach deklaracji złożo-
nych w urzędzie wyłącznie od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz z nieruchomości, które 
w części są zamieszkałe, a w części pro-
wadzona jest na nich działalność gospo-
darcza.

Skutkuje to koniecznością zawarcia 
przez właścicieli niezamieszkałych nieru-
chomości, na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza oraz przez osoby 
fizyczne będące właścicielami niezamiesz-
kałych nieruchomości indywidualnych 
umów z uprawnionymi przedsiębiorcami 
odbierającymi odpady komunalne.

Uchwałę podjęto na podstawie art. art. 
6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), art. 40 
ust. 1 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713).

W przypadku pytań można skontaktować 
się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, 
tel. 25 759 53 45.

• Uchwała Nr XXVII.245.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  1 lutego 2021 r. w sprawie 
zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2021;

• Uchwała Nr XXVII.246.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  1 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2030;

• Uchwała Nr XXVII.247.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  1 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wy-
znaczenia obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXVII.248.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  1 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej dla Gminy Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXVII.249.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  1 lutego 2021 r. w sprawie nadania nazwy skweru  
w Mińsku Mazowieckim;

• Uchwała Nr XXVII.250.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  1 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspar-
cia i Aktywizacji Seniorów w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2025;

• Uchwała Nr XXVII.251.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  1 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku 
o wypłatę dodatku energetycznego.

Zmiany w odbiorze odpadów komunalnych z niezamieszkałych nieruchomości

Uchwały podjęte na sesji
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
1 lutego 2021

Z PRAC RADY MIASTA

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał znajdują się do wglądu na stronie internetowej BIP  
Urzędu Miasta  www.bip.minsk-maz.pl oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.
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Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań w 2021 r. zostanie przepro-
wadzony w okresie od 1 kwietnia do 
30 czerwca 2021 r. Ma na celu zebra-
nie informacji o liczbie ludności, jej te-
rytorialnym rozmieszczeniu, strukturze 
demograficzno-społecznej i zawodowej, 
warunkach mieszkaniowych na wszyst-
kich szczeblach podziału terytorialnego 
kraju. Powszechnym Spisem Ludności 
i Mieszkań 2021 zostaną objęte osoby 
fizyczne stale zamieszkujące i czasowo 
przebywające w mieszkaniach, budyn-
kach i innych zamieszkanych pomiesz-
czeniach niebędących mieszkaniami 
oraz zamieszkujące w obiektach zbio-
rowego zakwaterowania. Spisem objęte 
będą również osoby fizyczne niemające 
miejsca zamieszkania.

Spis będzie obejmował dane dotyczące:
• charakterystyki demograficznej ludności,
• aktywności ekonomicznej,
• poziomu wykształcenia,
• niepełnosprawności,
• migracji wewnętrznych i zagranicznych,
• charakterystyki etniczno-kulturowej,
• gospodarstwa domowego i rodziny,
• stanu i charakterystyki zasobów mieszkanio-
wych (mieszkania i budynki).

Wszyscy obywatele obowiązani są do 
udzielania dokładnych, wyczerpujących  
i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Obowiązek 
udzielania odpowiedzi wynika bezpośrednio 
z postanowień ustawy z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1775, z późn. zm.) ). Odmowa udziele-
nia odpowiedzi oraz udzielenie odpowiedzi 

niezgodnych ze stanem faktycznym pociąga 
za sobą skutki prawne przewidziane w prze-
pisach art. 56 i 57 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 
r. poz.443,1486).

Na terenie miasta Mińsk Mazowiecki pra-
cować będzie 17 rachmistrzów spisowych. 
Każdy z nich będzie dysponował imiennym 
identyfikatorem, potwierdzającym jego 
uprawnienia do przeprowadzenia prac spi-
sowych.

Więcej szczegółów na temat Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 można znaleźć na stronie 
Głównego Urzędu Statystycznego: 

www.spis.gov.pl 
Ewelina Parchomenko

Koordynator Gminnego Biura Spisowego
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