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otrzymujecie naszą samorządową gazetę
tuż przed jednym z najważniejszych wydarzeń
w historii naszego miasta. 29 maja 2021 roku
Mińsk Mazowiecki skończy 600 lat. Tak znaczące urodziny miasta przychodzi nam obchodzić
w szczególnym czasie ponad rocznej pandemii. Radość z jubileuszowych wydarzeń na pewno nie będzie
taka, jaka mogłaby być w czasie bez niej. Wszyscy mierzymy się z codzienną niepewnością i niepokojem o siebie, rodzinę, zdrowie, pracę. Niemniej jednak, chcę
zaprosić Państwa do uczestniczenia w nadchodzącym jubileuszu.
Plany, które przedstawiam, obejmują tylko najbliższy czas. Będziemy reagować
na informacje o obostrzeniach związanych z pandemią i dostosowywać harmonogram działań do możliwości ich realizacji. O kolejnych wydarzeniach informacji
szukajcie Państwo na naszej stronie https://www.minsk-maz.pl/
Już na początku maja na ogrodzeniu Przedszkola Miejskiego nr 5 pojawi
się wystawa „Mińszczanie. Relacje”, przygotowana przez stowarzyszenie Strefa
Dobrych Wibracji. Na pewno na fotografiach zobaczycie Państwo osoby znajome
z przestrzeni miasta. Parafrazując hasło towarzyszące stuleciu odzyskania niepodległości, chcemy podkreślić: Jubileusz ma twarz mińszczanina. Dlatego też w maju
do Państwa domów trafi okolicznościowy list od burmistrza miasta Marcina Jakubowskiego i przewodniczącego Rady Miasta Dariusza Kulmy, a wraz z nim mała
niespodzianka.
Wkrótce główną ulicę miasta ozdobią flagi, a na rondzie Żołnierzy Wyklętych
stanie tablica informująca o 600-leciu. W wigilię jubileuszu zaprosimy Państwa na
capstrzyk wojskowy przy Pomniku Lotnika z okazji 100-lecia Pułku Lotnictwa Myśliwskiego. Z tej okazji też na naszym niebie pojawią się MiGi i iskry.
W sobotę, 29 maja, odsłonimy mural, który będzie opowiadał o historii miasta
językiem abstrakcji. Zaprosimy tym samym Państwa do odszukania ukrytych w nim
21 symboli. Mural jest niezwykły, znamy już jego projekt. Jestem przekonana, że
zachwyci Państwa, formą, kolorem i przekazem.
29 maja odsłonimy także pierwszą z jubileuszowych rzeźb – figurę założyciela
miasta Jana z Gościańczyc. Odsłonięciu będzie towarzyszył piknik średniowieczny.
Uroczysta sesja Rady Miasta inaugurująca obchody będzie transmitowana online. Wieczorem na fasadzie MDK zobaczymy mapping ilustrujący dzieje miasta.
Pamiętacie Państwo podobny pokaz wyświetlany z okazji Festiwalu Himilsbacha?
Znów gwarantujemy niezwykłe widowisko.
Niedziela będzie zaś dniem Piotra Skrzyneckiego. Jego pomnik, wylicytowany
podczas tegorocznego finału WOŚP, stanie przy Miejskiej Szkole Artystycznej.
O szczegółach wydarzeń będziemy Państwa informować na bieżąco dzięki
plakatom w różnych częściach miasta oraz na stronie www miasta i w mediach
społecznościowych.
W tym wymagającym cierpliwości i pełnym trosk, ale i nadziei czasie pozdrawiam Państwa i liczę na spotkania w rzeczywistości.
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Redakcja zastrzega sobie
prawo do zmian i skrótów
w nadesłanych tekstach.
Gazeta Samorządowa MIM
dostępna jest także
w wersji elektronicznej na
stronie internetowej miasta
www.minsk-maz.pl.
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo.

10 maja rusza nabór wniosków
w ramach programu Mieszkanie
Plus. Przyjmować je będziemy do
31 maja br., a w przypadku problemów technicznych przy obsłudze
elektronicznej wniosku można skorzystać z infolinii. Pracownicy UM
pomogą rozwiać wątpliwości do-

tyczące informacji niezbędnych
do wypełnienia formularza. Dla
osób, które nie mają dostępu do
komputera i internetu, przygotowaliśmy stanowisko w magistracie.
Wielkimi krokami zbliżamy się
do rozpoczęcia niezwykłego jubileuszu. 29 maja minie 600 lat od
wydarzenia, jakim było nadanie
przez księcia mazowieckiego Janusza I Starszego przywileju lokacyjnego miasta na prawie chełmińskim stolnikowi czerskiemu Janowi
z Gościeńczyc herbu Prus III. Mamy
600 lat! Z tej okazji przygotowaliśmy
niezwykle ciekawe kalendarium,
w którym znalazły się m.in.: akcja
600 drzew na 600-lecie miasta,
wystawa „Projekt 600”, historyczne
i bajkowe ławeczki, „Tryptyk miński”, budowa skweru 600-lecia,
pikniki sąsiedzkie czy koncerty
i okolicznościowe publikacje.
Bądźcie z nami na bieżąco. Zainstalujcie aplikację My Local News,
obserwujcie nasze profile w social
media, zaglądajcie na stronę internetową urzędu. Ten rok jest wyjątkowy pod wieloma względami,
a najwięcej niech będzie dobrych
informacji oraz poczucia lokalnej
solidarności i przyjacielskich więzi.
Marcin Jakubowski
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Trwa akcja szczepień populacyjnych przeciwko covid-19. We
współpracy z mińskim Starostwem
Powiatowym oraz SPZOZ w Mińsku
Mazowieckim
przygotowujemy
uruchomienie Samorządowego
Punktu Szczepień Powszechnych,
który funkcjonować będzie na
terenie kompleksu sportowego
MOSiR przy ul. Wyszyńskiego (Aquapark). Wierzymy, że działanie to
pozwoli szczepić tygodniowo jeszcze więcej chętnych mieszkańców
naszego miasta i powiatu. Bieżące
informacje będą publikowane na
www.minsk-maz.pl oraz na profilu
miasta na Facebooku. Zachęcam
do zainstalowania aplikacji My Local News, poprzez którą również
będziemy do Państwa wysyłać informacje o punktcie. Teraz czekamy na ostateczną akceptację ze
strony instytucji rządowych w sprawie uruchomienia.

Wszyscy obserwujemy postępujące zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska. Dotkliwie odczuwamy złą jakość powietrza, co
zauważalne jest głównie w sezonie
zimowym, gdy wśród mieszkańców
naszego miasta są jeszcze osoby
palące w starych kotłach. Dlatego
miński samorząd skorzystał z możliwości prawnej, która pozwala dofinansować mieszkańcom koszty
wymiany nieekologicznych „kopciuchów” na spełniające standard
emisji. W zależności od działań,
jakie chce podjąć mieszkaniec,
bezzwrotna dotacja wyniesie do
1500 zł, do 5000 zł lub do 8000 zł.
Zachęcam do zapoznania się
z treścią Uchwały NR XXIX.274.2021
z 19 kwietnia br. oraz do kontakt
z pracownikami urzędu, którzy
wskażą najlepsze rozwiązanie.
Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą w Urzędzie Miasta
od dnia wejścia w życie Uchwały
do 30 czerwca br. Do osób, które
w trakcie inwentaryzacji źródeł ciepła wypełniły ankietę i podały, że
ogrzewają mieszkanie kotłem starego typu, prześlemy szczegółowe
informacje listownie.
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Wywiad z burmistrzem Marcinem Jakubowskim
w piśmie samorządu terytorialnego "Wspólnota"
O włączaniu mieszkańców w organizację obchodów jubileuszu 600-lecia
Mińska Mazowieckiego, umacnianiu
relacji sąsiedzkich, budowaniu dumy
z miasta, opowiada burmistrz Marcin
Jakubowski.
Rozmawia: Janusz Król
W tym roku Mińsk Mazowiecki obchodzi jubileusz 600-lecia. Jakie były okoliczności powstania miasta?

Zasadźca miasta pochodził z Gościeńczyc koło Grójca, a jego ród należał do
najważniejszych i najzamożniejszych na
Mazowszu. Ród odgrywał ważną rolę
w gospodarce dzielnicy, szczególnie
w gospodarce leśnej, jego członkowie
pozyskiwali z mazowieckich lasów dębinę, jeden z najważniejszych towarów
eksportowych Mazowsza. Zapewne za
tę gospodarczą aktywność rycerz Janusz otrzymał w nagrodę prawo założenia miasta.
Dzisiejszy Mińsk to…
…przede wszystkim wspaniali ludzie.
Podkreślam to na każdym kroku, bo
uważam, że największy potencjał, jaki
mamy, to nasza bardzo prężna, zaradna i gospodarna czterdziestotysięczna
społeczność. Wspólnie tworzymy miasto
nowoczesne, inteligentne, wsparte na
bardzo bogatej, choć nieraz dramatycznej i trudnej historii. Mińsk ma niezwykle
atrakcyjną ofertę kulturalną, edukacyjną
i sportową, nasz najważniejszy wyróżnik.
Jesteśmy stolicą 140-tysięcznego powiatu i być może najważniejszym ośrodkiem we wschodniej części metropolii
warszawskiej.
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Mińsk Mazowiecki jest jednym z najstarszych miast na wschodnim Mazowszu.
Jego zaczątkiem była osada targowa,
znana już w XIV wieku, zaś przywilej lokacyjny Mińska 29 maja 1421 r. wydał
książę mazowiecki Janusz I. Pozwalał on
rycerzowi Januszowi z Gościańczyc herbu Prus III na założenie gminy miejskiej
na prawie prywatnym. Ówczesny Mensk
był więc jednym z pierwszych prywatnych miast w Polsce. W rok po założeniu miasta erygowana była parafia, przy
której powstała szkoła parafialna, więc
w tym roku 600-lecie obchodzimy jako
samorząd mieszkańców, a w przyszłym
roku będzie je obchodziła nasza najstarsza parafia.

Organizowanie jubileuszu w czasie
pandemicznym to zadanie wyjątkowo
trudne. Jak w tych warunkach będzie
wyglądał kalendarz imprez?
Oczywiście, mamy kalendarz imprez jubileuszowych, mamy też plan B, na czas
pandemiczny. Dla każdego wydarzenia
przewidujemy jakąś alternatywę na wypadek nagłego wprowadzenia obostrzeń
sanitarnych. Liczymy się z tym, że niektóre z planowanych wydarzeń, szczególnie te związane z gromadzeniem się
dużych grup ludzi, będziemy musieli
odwołać. Obchody 600-lecia będą trwały cały rok. Rozpoczynamy je 29 maja
2021 roku, a zamykamy w tym samym
dniu rok później, kiedy odbędą się główne uroczystości. Zależy nam, aby w obchodach wzięła udział jak największa
liczba mieszkańców. Chcielibyśmy też,
aby świętowały z nami zaprzyjaźnione
społeczności. Mamy wiele miast partnerskich, w tym jedno w Stanach Zjednoczonych. A ponieważ dzisiaj podróż,
czy to z Ameryki, czy skądkolwiek, jest
niezwykle utrudniona, martwimy się,
że nasi przyjaciele, osoby zasłużone
dla Mińska, nie będą mogli być razem
z nami. Wierzymy jednak, że już w 2022
roku wrócimy do normalności i nadejdzie
o wiele łatwiejszy czas dla kontaktów
międzyludzkich.
Jak widać, nasz plan B to przede
wszystkim rozciągnięcie obchodów jubileuszu w czasie. Inną formą ratowania
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wydarzeń jest przeniesienie ich do sieci. Planowaliśmy otworzyć na starym
rynku fotoplastykon, a że wymaga on
bezpośredniego kontaktu i spoglądania
przez okular, postanowiliśmy więc stworzyć jego wersję internetową, z której
będzie można korzystać z dowolnego
miejsca na ziemi. Zostanie ona z nami
na zawsze. Mamy też projekty, które
nie angażują jednocześnie dużych grup
uczestników, na przykład spacery literackie po mieście, odkrywanie jego mroków czy trasy poznawania miasta zmysłami. Można je realizować w małych
grupach lub wręcz indywidualnie. Mamy
wystawę mobilną „Mińsk Mazowiecki na
kółkach”, która dotrze nie tylko w różne
części naszego miasta, ale odwiedzi też
okoliczne miejscowości i posłuży integracji mieszkańców powiatu mińskiego.
Będziemy wspierać organizowanie pikników sąsiedzkich, aby nie koncentrować wydarzeń w jednym punkcie. Te
i podobne przedsięwzięcia będą mogły
się odbywać w zgodzie z obostrzeniami
sanitarnymi.
Niektóre wydarzenia można zorganizować w internecie, niektóre zadania da
się realizować poprzez publikacje, inne
tylko w realu. Jaki plan gry ma samorząd na okoliczności, których dziś nie
da się przewidzieć?
Jubileusz przygotowujemy od dawna.
Jednym z ważnych jego elementów jest
opracowanie wielkiej sześciotomowej
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historii miasta od dziejów najdawniejszych, poznawanych w wyniku prac
archeologicznych aż do czasów współczesnych. Publikacja ta powstaje we
współpracy z instytutami naukowymi
oraz wyższymi uczelniami z kilku ośrodków w kraju. Zamówiliśmy też specjalny
utwór muzyczny na cześć miasta. Pisze
go znany kompozytor Grzegorz Duchnowski, a prawykonanie przewidziane
jest na finał obchodów. Będzie to kompozycja na ponad stu wykonawców,
w tym Sinfonia Varsovia i chór Politechniki Warszawskiej z udziałem znakomitej
śpiewaczki Małgorzaty Walewskiej pod
dyrekcją Agnieszki Duczmal. Bardzo ciekawym pomysłem jest plan posadzenia
w mieście 600 drzew, którym mieszkańcy i przyjaciele miasta będą mogli nadawać nazwy za pośrednictwem specjalnej
aplikacji, a mapa nazwanych drzew będzie dostępna na planie miasta. Takich
działań, na które pandemia nie ma żadnego wpływu, mamy wiele.
Jubileusz to marketingowo znakomita
okazja na promocję miasta, jakich ambasadorów pozyskaliście i jakie atuty
Mińska Mazowieckiego chcecie nagłaśniać?
Muszę się pochwalić, że w tej dziedzinie
już odnieśliśmy duży sukces, bo w roku
jubileuszowym wraz z powiatem mińskim zostaliśmy Stolicą Kultury Mazowsza, a więc nasze obchody będą miały
zasięg przynajmniej regionalny. Oczywiście, jestem przekonany, że ten rozgłos
będzie znacznie większy i z pewnością
będziemy słyszani w całym kraju. Mamy
czterech wspaniałych ambasadorów,
którzy zgodzili się promować nasz wizerunek jako miasta o bogatej historii
i kulturze. Są nimi Krystyna Gucewicz,
dziennikarka i pisarka, Małgorzata Gutowska-Adamczyk, również bardzo
znana pisarka, Tomasz Karolak, aktor
i Paweł Goźliński, redaktor naczelny
Wydawnictwa Agora. Chcemy pokazać
Mińsk Mazowiecki jako miasto piękne
i nowoczesne, miasto kultury, z którego
wywodzą się wspaniali mińszczanie jak
pisarz i aktor Jan Himilsbach oraz Piotr
Skrzynecki, założyciel i guru krakowskie-

go kabaretu Piwnica pod Baranami. Od
dawna organizujemy festiwale ich imienia. Nasze miasto prowadzi chyba jedyną w Polsce samorządową szkołę artystyczną kształcącą przyszłych muzyków
i artystów, a także odbiorców kultury.
Jubileusz to także okazja do cementowania społeczności, budzenia dumy
mieszkańców ze swojej małej ojczyzny. Jaki przekaz i przy pomocy jakich
narzędzi chcecie skierować do mieszkańców?
Od początku włączaliśmy mieszkańców
w proces planowania jubileuszu. Dwa
i pół roku temu powstało Forum Kultury skupiające liczne grono zaangażowanych społecznie osób. Są to ludzie
z różnych dziedzin i specjalności, którzy tchnęli nowego ducha w nasze myślenie o mieście. Wiele z zaplanowanych imprez to właśnie efekt ich pracy.
Wkrótce skierujemy do mieszkańców list
o jubileuszu, przypominający najważniejsze zdarzenia z historii miasta, którymi możemy się wspólnie cieszyć. Jedną
z partycypacyjnych imprez, które odbędą się w ramach jubileuszu, jest tryptyk
teatralny finansowany z budżetu obywatelskiego województwa, który wygraliśmy głosami zaangażowanych mińszczan. Weźmie w nim udział bardzo wielu
mieszkańców jako aktorów-amatorów,
a także jako widzów.
Hasłem obchodów 600-lecia są „Relacje”. Chcemy je umacniać, pielęgnować, nawiązywać. Kluczem do nich
jest dialog, rozmowa, spotkanie. Przygotowaliśmy na przykład album rodzin
mińskich, w którym więzy rodzinne są
bardzo widoczne. Na stronie internetowej mamy zakładkę „Społeczność
mińska”, gdzie każdy może podzielić
się swoimi pasjami, zainteresowaniami,
doświadczeniem. Wydamy też sześć
numerów pisma „Mińskie Klimaty, Mazowieckie Czasy”, czyli gazetę dla starych i młodych, tych którzy od urodzenia
mieszkają w Mińsku i tych, którzy się tu
sprowadzili. Ma ona przybliżać sylwetki
mińszczan, historie z nimi związane, publikować stare zdjęcia, ale i pokazywać

nowoczesne zakątki miasta. Wszystkie
te działania nakierowane są na integrację społeczności miasta, co zresztą niezależnie od jubileuszu staramy się robić
zawsze i wraz z mieszkańcami budować
tożsamość naszej małej ojczyzny. Stąd
bliska współpraca z jednostkami wojska,
z pułkiem lotnictwa, z żandarmerią wojskową, w których pracuje bardzo wielu
naszych mieszkańców. Bez współpracy
wojska trudno byłoby sobie wyobrazić
nie tylko jubileusz, ale i naszą codzienność.
Tradycyjnie Mińsk Mazowiecki był postrzegany jako sypialnia Warszawy. Jak
dzisiaj definiujecie swoje miasto i jaką
jego przyszłość chcecie zbudować?
Wcale nie uciekamy od tej etykiety, staramy się ją przekuć w dobrą monetę, bo
sypialnia to tylko jedno z pomieszczeń
w domu. W Mińsku pozostają jeszcze
i salon, i kuchnia, i inne pomieszczenia,
a w Warszawie jest tylko gabinet, miejsce do pracy. A poważnie mówiąc, to
bliskość Warszawy i przynależność do
metropolii jest dla nas ogromną szansą,
bo mińszczanie mogą tam znaleźć dobrze płatną pracę i niedostępną gdzie
indziej ofertę kulturalną.
W Mińsku nigdy nie będziemy mieli filharmonii, opery, uniwersytetu czy politechniki, a są one dla nas dostępne na
wyciągnięcie ręki. Z kolei pewne oddalenie od zgiełku wielkiego miasta jest
atrakcyjne nie tylko dla naszych mieszkańców. Tu u nas spokoju i kontaktu ze
środowiskiem szukają warszawiacy, którzy często sprowadzają się na stałe do
Mińska.
Przyszłość staramy się budować na
partnerstwie z młodzieżą. Bardzo wiele
inwestujemy w młodych ludzi i właśnie
na 600-lecie powstanie w Mińsku Mazowieckim centrum młodzieżowe, trzecie w Polsce, ale pierwsze z inicjatywy
młodzieży. Cieszymy się, że sami młodzi
to wymyślili, zaprojektowali i zbudowali
przy naszej niewielkiej pomocy. To właśnie jest przyszłość Mińska, o jakiej myślimy.
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Punkt informacji o Unii Europejskiej
Europe Direct w Mińsku Mazowieckim!
To ogromny sukces i wyróżnienie dla naszego miasta, które zostało wyłonione przez Komisję Europejską do otrzymania
w dotacji na prowadzenie punktu Europe Direct w latach 2021-2025. Punkt Informacji Europejskiej będzie jednym z punktów
ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej o Unii Europejskiej.

Od maja 2021 mieszkańcy Mińska
i miejscowości położonych na wschód
od naszego miast będą mogli korzystać
z bezpłatnych usług Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Mińsk
Mazowiecki, którego celem jest dostarczenie obywatelom jak najszerszej i najbardziej fachowej wiedzy na temat Unii
Europejskiej, jej instytucji, prawa oraz
programów.

Do zadań punktu będzie
należało informowanie o sposobach ubiegania się o fundusze europejskie na działania
z różnych dziedzin: gospodarki, edukacji. Ponadto,
wszyscy zainteresowani będą
mogli zdobyć informacje
o strukturach i funkcjonowaniu UE. Pracownicy punktu
będą organizować różnorodne spotkania na tematy bieżącej polityki Unii, jej aktualnych programów czy kultury
i historii krajów zrzeszonych
w strukturach UE.

ców będą komunikowane i brane pod
uwagę w dalszym rozwoju i kształcie
Unii Europejskiej.

Wszystkie
udzielane
informacje
i uczestnictwo w spotkaniach będą bezpłatne.
Europe Direct to ośrodki Komisji
Europejskiej i Parlamentu Europejskiego stanowiące jedno z najważniejszy
narzędzi komunikacyjnych UE z obywatelami na poziomie lokalnym. Nasz głos
będzie słyszany, potrzeby mieszkań-

Wierzymy, że dwie nagrody Rady
Europy, punkt Euro Desk, aktywność
wolontariuszy zagranicznych oraz zaplanowane działania miały duży wpływ na
ocenę wiarygodności miasta jako wnioskodawcy.

Najbliższe wydarzenia w ramach naszego Punktu to inauguracja działalności i celebrowanie Dnia Europy 9 maja.
Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct zlokalizowane są na terenie
całej UE. Punkty znajdują się w miastach
wojewódzkich. Wniosek przygotowany
przez burmistrz Elizę Bujalską otrzymał
91 punktów na 100. Większość opisanych działań została oceniona jako
szczególnie wyróżniające EXCELLENT!!!

Na działalność Punku miasto otrzyma 150000 euro.
W tekście wykorzystano informacje
z europedirect.um.warszawa.pl

Wiosenne porządki z nowym sprzętem
Zarząd Gospodarki Komunalnej używa nowoczesnego sprzętu do sprzątania powierzchni miejskich. Zakupione urządzenia są
ekologiczne, bezemisyjne, zasilane elektrycznie, czym wpisują się w politykę działań antysmogowych miasta.
fot. z arch. UM MM
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Jazda pokazowa

zeroemisyjnego autobusu
9 marca spółka ARP E-VEHICLES zaprezentowała w naszym mieście autobus elektryczny. Wizyta była częścią obchodów
30-lecia Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), w ramach których organizowana jest podróży po Polsce autobusu eklektycznego
promującego elektromobilność i ekologiczny transport publiczny.
Autobus przejechał linią M1 według obowiązującego rozkładu jazdy, a wyruszył
z Placu Dworcowego. Miłym akcentem
było wręczanie każdej pasażerce tulipana z okazji obchodzonego w poniedziałek
Dnia Kobiet. Wśród pasażerów znaleźli się też burmistrz Marcin Jakubowski
z zastępcą Krzysztofem Michalikiem,
kierownik wydziału gospodarki komunalnej Rafał Czerechów oraz radni miejscy
i przedstawiciele firmy ARP E-VEHICLES.
Autobus, który 9 marca przewoził pasażerów na linii M1, jest efektem wielu
lat prac badawczych i koncepcyjnych
doświadczonego zespołu polskich inżynierów i konstruktorów. Od początku
został zaprojektowany i skonstruowany jako elektryczny, a nie jako adaptacja konstrukcji z silnikiem spalinowym.
Zawiera wiele nowatorskich rozwiązań.
Wszystkie baterie zamiast na dachu zostały umieszczone pod podwoziem, co
nie przeszkodziło w uzyskaniu całkowicie niskiej podłogi. Pozwoliło to również
na ograniczenie wysokości nadwozia do
niespełna 3,2 m i obniżenie środka ciężkości pojazdu, co poprawiło jego parametry trakcyjne, wpływając pozytywnie
na zachowanie autobusu w czasie pokonywania zakrętów. Autobus wykonany
jest w prawie 60% z polskich komponentów, a dzięki silnikowi elektrycznemu
jest cichy i ekologiczny. Przystosowany
do przewozu osób niepełnosprawnych,
wyposażony w rampę i układ przyklęku.
W Mińsku Mazowieckim zaprezentowano model o długości 8,5 m, który
jednorazowo może zabrać na pokład do
65 pasażerów, w tym 23 na miejscach
siedzących. Autobus wyposażony jest
w baterie NMC o pojemności 142 kWh
zapewniające zasięg do 140 km oraz
własną ładowarkę pokładową. Posiada na wyposażeniu hybrydowy system
ogrzewania (spalinowo-elektryczny), klimatyzację, elektroniczne tablice kierunkowe, monitoring wizyjny, darmowe Wi-Fi oraz ładowarki do telefonów.
red., fot. z arch. UM MM
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Wyróżnienie dla Mińska Mazowieckiego
w ogólnopolskim konkursie

„Innowacyjny Samorząd ”
Do redakcji Serwisu Samorządowego PAP napłynęło 396 opisów nowatorskich działań podejmowanych przez samorządy
gmin i powiatów. Mińsk Mazowiecki otrzymał wyróżnienie w kategorii gmin miejskich za działanie „Międzyszkolna Inicjatywa
samorządowa – dialog młodzieży z decydentami”. Jury doceniło otwartość samorządu na dialog z młodymi ludźmi i zwiększanie ich udziału w procesach podejmowania decyzji związanych z rozwojem miasta.
Zwycięzców wybrała kapituła konkursu, w której zasiedli: Daniel Baliński,
zastępca dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki
Regionalnej; Rudolf Borusiewicz, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich;
prof. Stanisław Łobejko, Szkoła Główna Handlowa; Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds.
GovTech; dr Tomasz Pilewicz, Szkoła
Główna Handlowa; Andrzej Porawski,
dyrektor biura Związku Miast Polskich;
Leszek Świętalski, sekretarz generalny
Związku Gmin Wiejskich RP oraz Anna
Banasik, redaktor naczelny Serwisu Samorządowego PAP.
Patronat honorowy nad konkursem
objął Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki, a także Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej oraz
GovTech Polska. Partnerem strategicznym była spółka PGNiG.
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Międzyszkolna Inicjatywa Samorządowa to projekt promujący integrację
lokalnej młodzieży poprzez współpracę
samorządów uczniowskich oraz współpracę i dialog młodzieży z decydentami. Samorząd dostrzega ogromną rolę
młodzieży i ich wkład w rozwój miasta.
Wspólne przedsięwzięcia pokazują młodzieży, że są dla miasta ważnymi partnerami, których głos, wrażliwość i zaangażowanie nie są ignorowane.
Międzyszkolna Inicjatywa Samorządowa to oddolna inicjatywa uczniów
szkół podstawowych z terenu Mińska
Mazowieckiego. Inspiracją do jej powstania były wcześniej zrealizowane
projekty, które zakładały współpracę
uczniów z różnych szkół i dające pozytywne rezultaty tych działań. Ponadto,
nawiązany z samorządowcami dialog
dodał młodzieży odwagi, pewności oraz
poczucia słuszności podejmowanych
działań.

MIASTOMINSKMAZOWIECKI
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MIS powstał w październiku 2018
roku i już w grudniu odbyło się pierwsze
spotkanie samorządów uczniowskich
z burmistrzem miasta. W styczniu 2019
roku MIS zrealizował pierwszą wspólną akcję kontynuowaną co roku – Międzyszkolny Dzień Kolorowych Skarpetek. Jednym z najbardziej nowatorskich
i kluczowych wydarzeń zrealizowanych
przez członków MIS był Pierwszy Miejski
Bankiet Samorządowy, na którym spotkali się młodzi i starsi samorządowcy:
przedstawicie samorządów uczniowskich, władze miasta, radni, dyrektorzy szkół i instytucji. Było to pierwsze
spotkanie inicjujące dialog usystematyzowany pomiędzy młodzieżą a decydentami. Bankiet został doceniony oraz
zaprezentowany na Zamku Królewskim
w Warszawie podczas Ogólnopolskiej
Prezentacji Projektów Młodzieżowych
organizowanej przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej. W całości zaprojektowane przez młodzież wydarzenie opiera-
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W czerwcu 2019 roku w ramach działalności MIS odbyła się Międzyszkolna
Gra Miejska sfinansowana z grantu Ambasady USA dla absolwentów programu
CivicUp Academy.
Rozpoczęty Bankietem Samorządowym usystematyzowany dialog miał
swoją kontynuację w kolejnym spotkaniu młodzieży i decydentów – Forum
Młodzieży, zrealizowanym w styczniu
2020 roku w ramach projektu Erasmus+
z zakresu polityki młodzieżowej. Forum
Młodzieży było spotkaniem dyskusyjnym, podczas którego poruszano wiele
tematów ważnych dla miasta. Rezultatem
wydarzenia była deklaracja opracowania
Strategii Rozwoju Polityki Młodzieżowej

ności szkolnych miasta, zwiększenie
współpracy międzyszkolnej oraz integracja lokalnej młodzieży. Dzięki projektowi
MIS młodzież ma świadomość, że jest
wiele rzeczy, które łączą nastolatków
z różnych szkół.
Strategiczne znaczenie w realizacji projektu ma nawiązanie dialogu pomiędzy młodzieżą a decydentami. MIS
zbudował most pomiędzy tymi dwoma
grupami kluczowymi dla rozwoju miasta. Dialog usystematyzowany jest nadal innowacją na skalę kraju, ponieważ,
analizując kraje europejskie w Polsce, widzimy, że nadal w niewielu miastach czy
gminach prowadzona jest współpraca
władz samorządowych z młodymi ludź-

kulturalnych metodą Design Thinking.
Udział w projekcie wiązał się z otrzymaniem grantu na wybrane przez młodzież działanie lokalne, jego realizacją
i prezentacją efektów pracy na spotkaniu podsumowującym w siedzibie MIK
w Warszawie. W ramach Akademii udało
się zorganizować „Brunch koncepcyjny”
na temat Centrum Młodzieżowego.
Kontynuacją było złożenie wniosku
w Budżecie Obywatelskim na funkcjonowanie Centrum Młodzieżowego Międzyczas. Projekt zakończył się sukcesem,
a przestrzeń została zaprojektowana partycypacyjnie, czyli z udziałem przyszłych
użytkowników. Adaptacja pomieszczeń
i zakup wyposażenia Międzyczasu zostały poprzedzone licznymi konsultacjami.
Aby lepiej poznać zasady funkcjonowania podobnych placówek, reprezentacja
MISu odwiedziła Młodzieżowe Centrum
Innowacji Młodzieżowych i Designu Wymiennikownia w Gdyni.

dla Mińska Mazowieckiego. Członkowie
MIS doprowadzili do zawiązania koalicji
na rzecz nowo powstającej Młodzieżowej
Rady Miasta.
Rozmowy przy wspólnym stole to tytuł cyklu spotkań prowadzonych pod kierunkiem kierownik czytelni MBP. Jedno
ze spotkań, w którym uczestniczyła również młodzież, poświęcone było Młodzieżowemu Strajkowi Klimatycznemu.
Zespół MIS włączył się również
w trzymiesięczny projekt pt. Album Rodzin Mińskich. Projekt finansowany
z grantu z Bardzo Młodej Kultury dotyczył swoistego archiwum społecznego
i polegał na zebraniu zdjęć rodzinnych
mińszczan i przygotowaniu wirtualnego
albumu, który będzie zaprezentowany
w zakładce „Jubileusz” na stronie internetowej miasta z okazji 600-lecia otrzymania praw miejskich. Kluczową korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest
zbudowanie wspólnoty wśród społecz-

mi. W wielu przypadkach kontakt wynika
z inicjatywy samorządu. W przypadku
MISu inicjatywa jest całkowicie oddolna,
a jednocześnie silnie wpierana przez lokalną organizację pozarządową i Urząd
Miasta, co wzmocniło również współpracę międzysektorową. Projekt wpłynął na
wzrost zaufania pomiędzy uczestnikami
oraz zwiększenie chęci do wspólnych
działań. Podczas pierwszego spotkania
MIS wyraźnie wybrzmiało poczucie braku wpływu na otaczającą rzeczywistość
klasową czy szkolną, nie wspominając
już o mieście. Dzięki projektowi młodzież
doprowadziła do powstania centrum młodzieżowego, stworzenia platformy dialogu z decydentami oraz podjęcia działań
na rzecz opracowania strategii polityki
młodzieżowej. Młodzi ludzie uczą się
demokracji na co dzień, rozwijają swoją
postawę obywatelską i poznają zasady
funkcjonowania samorządów oraz kształtowania polityk miejskich.
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red., fot. z arch. UM MM

ło się na dialogu oraz pozaformalnych
metodach budowania dynamiki grupy.
Między innymi obowiązywał konkretny
„dress code” w kolorystyce nawiązującej do herbu miasta, loże dla uczestników nosiły nazwy owoców, a rozmowy
były prowadzone w parach i małych mieszanych grupach. Owoce były również
symbolicznym upominkiem dla każdego
uczestnika z podziękowaniem za otwartość i udział. Wiosną 2019 roku młodzież
z MIS z sukcesem aplikowała do programu Akademia Młodego Animatora, realizowanego przez Mazowiecki Instytut
Kultury, dzięki któremu miała możliwość
uczestniczenia w cyklu warsztatów dotyczących projektowania wydarzeń
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Pożegnanie Jadwigi Frelak
Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami...
Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Jadwigi Frelak, byłej Sekretarz Miasta Mińsk Mazowiecki.
W sierpniu 2020 r. Jadwiga Frelak zakończyła pracę na
stanowisku Sekretarza Miasta, przechodząc na zasłużoną
emeryturę. Odejście tak znakomitego samorządowca, wkładającego przez trzydzieści lat ogromny wysiłek w działalność
na rzecz społeczności lokalnej i administracji samorządowej
to wielki cios. Brakuje słów, by opisać żal i współczucie, jakie
poczuliśmy.
Zaangażowanie Pani Sekretarz w pracę samorządową
było dla nas zawsze przykładem rozumienia służby publicznej oraz stanowiło fundament samorządu lokalnego, w którego tworzeniu Jadwiga Frelak brała aktywny udział. Była
mentorem zwłaszcza dla nas, samorządowców, poprzez
swój profesjonalizm, godną podziwu wiedzę oraz odważne
decyzje służące dobru mieszkańców miasta. Swoją pracowitością i sumiennością była wsparciem dla wielu miejskich
działań, za co serdecznie dziękujemy.
Czas emerytury miał być czasem na urzeczywistnienie marzeń i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca
obowiązkom służbowym. Niestety, los zabrał naszą Panią Sekretarz…
Podczas mszy żałobnej wystąpieniem podsumowującym współpracę samorządową z Panią Sekretarz
pożegnał Jadwigę Frelak w imieniu pracowników urzędu miasta i jednostek organizacyjnych burmistrz
Marcin Jakubowski.
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Wspomnienie o Hipolicie Konopce
– pierwszym po II wojnie światowej burmistrzu miasta

3 marca upłynęło 76 lat od tragicznych wydarzeń na ulicach naszego miasta. W nocy z 2 na 3 marca
1945 roku ośmiu szanowanych mieszkańców Mińska Mazowieckiego zostało zamordowanych przez służbę
bezpieczeństwa.
Wśród ofiar był Hipolit Konopka, pierwszy po II wojnie światowej burmistrza Mińska Mazowieckiego, nominowany na to stanowisko decyzją Delegatury Rządu na Kraj. Kwiaty na jego grobie złożył w tym dniu obecny burmistrz
Marcin Jakubowski
red., fot. z arch. UM MM

Tadeusz Włodarczyk

– mińszczanin z walk o wyzwolenie Warszawy

12 kwietnia opuścił środowisko kombatantów, odchodząc na wieczną wartę por. Tadeusz Włodarczyk.
Urodził się w Mińsku Mazowieckim
23 września 1928 r. Do Wojska Polskiego wstąpił jako ochotnik we wrześniu 1944 r. z przydziałem do 5. Dywizji
Piechoty. Po przeszkoleniu skierowany
został do 31. Samodzielnego Batalio-

nu Ciężkich Mostów Pontonowych przy
1. Froncie Białoruskim. Tadeusz Włodarczyk brał udział w walkach o wyzwolenie
Warszawy. Do rezerwy został przeniesiony w 1948 r. Do Związku Kombatantów
wstąpił w 1975 r. Za pracę społeczną
dla Związku i dla kraju był wielokrotnie
wyróżniany m.in.: Brązowym Krzyżem
Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi,
Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką za

Zasługi dla ZIW RP, Krzyżem za Zasługi dla ZIW RP, Srebrnym Medalem
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
W 2005 r. mianowany został na stopień porucznika. Zawsze aktywnie uczestniczył
w uroczystościach miejskich, jak i państwowych organizowanych w Mińsku
Mazowieckim. Często w mundurze jako
chorąży sztandaru ZIW RP.
Cześć Jego Pamięci!

red., fot. z arch. UM MM
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Żegnamy artystę Jacka Siudzińskiego (1957 – 2021)

W pierwszych dniach marca 2021 r.
zmarł Jacek Siudziński, artysta malarz,
absolwent ASP w Warszawie (dyplom
w 1982 r.). Mińszczanin o nieprzeciętnych zdolnościach twórczych, a jednocześnie skrywający w sobie drastycznie
skrajne amplitudy przeżyć duchowych.
W latach 80. i 90. ubiegłego wieku jeden z najbardziej intrygujących artystów
młodego pokolenia malarstwa polskiego. Był jego reprezentantem podczas
międzynarodowego Biennale de Paris
w 1982 roku. Miał indywidualne wystawy w Chicago, Düsseldorfie, Köln, Hildesheim, Moskwie, Brukseli, Amsterdamie. Brał udział w wielu Targach Sztuki,
między innymi w Los Angeles i Poznaniu. Jego prace znajdują się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie,
Muzeum Narodowego w Poznaniu,
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi,
Muzeum w Sankt Petersburgu. Wyjątkowym dziełem artysty jest interpretacja Drogi Krzyżowej, która znajduje się
w kościele pw. św. Anny w Ottenhöffen/
Schwarzwald. Mieszkańcy naszego miasta mogli oglądać jego obrazy podczas
zorganizowanej przez Muzeum Ziemi
Mińskiej "Wystawy jednej nocy" (wieża
ciśnień, 2008) oraz w ramach Nocy Muzeów w 2012 roku, podczas której sceny
malarskie zostały "ożywione".
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Charakterystykę wczesnego okresu
twórczości, tej przedparyskiej, możemy znaleźć w katalogu Walter Bischoff
Gallery: "....nieprawdopodobne bogactwo pomysłów, pozostały obsesje, które są jego siłą". W polskiej przestrzeni
artystycznej recenzentem twórczości
Jacka Siudzińskiego był ks. prof. Janusz Stanisław Pasierb (poeta i eseista,
historyk, znawca sztuki i kultury). Tak
opisywał duszę artysty i "duszę" jego
obrazów: "Ten niesłychanie szybko rozwijający
się artysta wszedł w kolejną fazę: po namiętnych
oskarżeniach w jego obrazach zabrzmiała nuta
miłosierdzia, współczucia, trwa w nich ta sama
poezja samotności, mówią o niemożności /teraz
już może: niezmiernej trudności/ porozumienia
się człowieka z człowiekiem, ale miękki kontur
nie odcina już od siebie, twardo i bezwzględnie, twarzy, ciał i przedmiotów. Te cudownie,
z niepisaną maestrią malowane obrazy objawiają
nam straszliwą prawdę o samotności człowieka
i chłodzie świata, w jakim on żyje. Wszystkie one
są przejmującą alegorią vanitas, nie przemijania,
bo wszystko tu trwa, nawet ruch rozciągający
barwną smugę, niektóre postaci i twarze, lecz
właśnie daremności ludzkich gestów, spojrzeń,
urody”.

tycy zgodnie i entuzjastycznie recenzowali jego
wystawy indywidualne. Młody artysta zaczął robić międzynarodową karierę, a jego prace trafiły
nie tylko na prestiżowe imprezy wystawiennicze
i biennale w Europie, ale również za ocean. Zdaje
się, że prawdziwa sława i sukces były wtedy w zasięgu ręki. Z tego czasu pochodzą najznakomitsze
obrazy Siudzińskiego. Lubił pracować na dużych
formatach, wlewać w nie treści niepokojące widza,
prowokujące oko. Rozdrażnienie budzą ucięte kadry, dynamiczne kompozycje, ekspresyjne barwy,
spontanicznie i pozornie przypadkowo wybrane
fragmenty jakiejś nieokreślonej rzeczywistości. To
w niej osadzał sceny erotyczne, portretował trudne
relacje damsko-męskie i kobiece akty, umieszczając postaci w odrealnionych, przenikających się
przestrzeniach, pokojach, łazienkach. Miłosnej
osnowie jego płócien towarzyszy jednak zawsze
duch podskórnie wyczuwanej tragedii, rozczarowania i obcości. Cechą charakterystyczną jego
obrazów jest „malarskie niedopowiedzenie” częściowe pozostawienie rysunkowej
formy, tak jakby każda plama koloru więcej mogła zaburzyć kruchą równowagę
tych płócien. Nie sposób uwolnić się od
wrażenia, że świat barwnych obrazów
Siudzińskiego to z wysiłkiem okiełznany
chaos dokumentujący wewnętrzne rozdarcie artysty”.
Aby uczcić pamięć Jacka Siudzińskiego, Muzeum Ziemi Mińskiej zaprosiło na
okolicznościową wystawę prac artysty
(ze zbiorów muzeum), która odbyła się
w dniach 17.03-18.04.2021.
Leszek Celej – dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej
w Mińsku Mazowieckim

Obecnie, z perspektywy czasu, tak
postrzega życie i twórczość Jacka Siudzińskiego mińszczanka, historyczka
sztuki Iwona Pleskot (Galeria Bohema):
„Gwiazda Jacka Siudzińskiego rozbłysła na
krótko w latach 80. i 90. XX w., gdy polscy kry-
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Plenerowa wystawa

„Białoruś przebudzona”
Represje, sfałszowane wybory, przebudzenie to hasła, które definiują
sytuację u naszych sąsiadów zza
wschodniej granicy. Solidarni w wytrwałej walce z niesprawiedliwością
i przemocą Białorusini tworzą na naszych oczach historię.

"Mam nadzieję, że przez te fotografie dotrzemy do
ludzkich serc, do ludzkiego rozumu, żeby ludzie
zrozumieli, że Białorusinom potrzebne jest wsparcie
i solidarność" – mówi jeden z organizatorów wystawy Denis Bondarev, z którym
wywiad zamieściliśmy na stronie:

Od 8 kwietnia przy ul. Kościuszki
2 można oglądać fotografie białoruskich fotoreporterów relacjonujących
protesty w swojej ojczyźnie. Zdjęcia
dokumentują chwile wypełnione na-

Na wystawie prezentowane są
zdjęcia fotoreporterów białoruskich
niezależnych portali informacyjnych.
Owoce swojej codziennej pracy przed-

www.minsk-maz.pl

Symboliczne
i
realne
wsparcie Białorusinów jest bardzo ważne.
Okażmy solidarność z sąsiadami zza
granicy. Wpłat na rzecz domu tymczasowego dla uchodźców można dokonać poprzez stronę https://en.stranafund.org/article/donate
(Należy
wybrać: Temporary housing for refugees)
Fundacja potrzebuje także wsparcia
niematerialnego, np. tłumaczenia lub/i
redakcji treści do newsletteru czy udzielania lekcji języka polskiego online. Jeśli
chcielibyście Państwo pomóc prosimy
o kontakt z Fundacją pod adresem solidarni.z.bialorus@gmail.com.

dzieją i te silnie tłamszone przez reżim.
Prezentowane są fotografie z manifestacji, z zatrzymań protestujących,
portrety pojedynczych osób. Wśród
zdjęć jest też uchwycony moment głosowania przez Swietłanę Cichanouską.

stawili: Iryna Arachouskaja (belsat.
eu), Daria Buraina, Wolha Szukajła,
Wadzim Zamirouski (TUT.by), Nadzieja Bużan (Nasza Niwa), Siarhiej Saciuk
(Naviny.by), Maksim Malinouski, Alaksandr Rużaczka, Maksim Tarnalicki
i Uładzimir Barysiewicz (Onliner.by).
Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego
mogą zobaczyć ich zdjęcia dzięki współpracy organizacji: Press Club Belarus,
Press Club

Solidarność można także okazać,
kupując koszulkę z logo #minskdlaminska dostępną na koncie Allegro Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim.
Wystawę organizowaną przez Urząd
Miasta Mińsk Mazowiecki i Miejski Dom
Kultury można oglądać do końca kwietnia 2021.
red., fot. z arch. UM MM

Polska, biura
informacyjnego Belarus in Focus,
Fundacji Solidarności Międzynarodowej
i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
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Relacja z obchodów Narodowego Dnia Pamięci

Żołnierzy Wyklętych

„Wszystko staje się jednym: żywe i umarłe.
Wszystko splata się w jedną narodową pamięć.
Ona przeszłości i przyszłości sięga”
(Artur Oppman, Pięciu poległych)

Historia to nasza przeszłość, fakty
i daty, przywołania… „pamięć i tożsamość”. Stały się, minęły. Ale Ona
zawsze odkrywa nowe karty i karze
zweryfikować to, co już uporządkowaliśmy. Jednak, czy często gorzka
refleksja nad przeszłością pomaga
w planowaniu przyszłości? A więc
nadal snujemy plany i marzymy o ich
realizacji. Może tak, prawdopodobnie,
myśleli ostatni walczący o wolność
Żołnierze Niezłomni?
Bowiem nie wiemy, jak potoczy się
przyszłość. Jednak, kto nie zna historii
własnego narodu, ten jest skazany na jej
powtórzenie.
1 marca 2021 roku przy kamieniu
„Inki” w ogrodach salezjańskich przy
Kościuszki 27, w warunkach pandemii,
spotkały się różne pokolenia, by po raz
kolejny spojrzeć w przeszłość.
Przeszłość z przyszłością połączyły
przywołane słowa salezjanina, prymasa
Polski, kardynała Augusta Hlonda: „Nie
zginęłaś, Polsko! Nie daremne są te cierpienia ani krew, ani te mogiły i błagania,
ani ten hart duszy, ani ta żądza wolności.
Wzbogaciły one nasz duchowy skarbiec
narodowy, stanowiąc kapitał bezcennych wartości, z którego pokolenia, od
nas szczęśliwsze, a wdzięczne, czerpać
będą”.
Pogrążeni w refleksji nad wartością
Ojczyzny, nad przeszłością i przyszłością, oddaliśmy hołd tym, których cierpienia i krew nie były daremne.

14

WWW.MINSK-MAZ.PL

Na uroczystość przybyli: przewodniczący Powiatowej Rady do spraw Kombatantów Tomasz Górny, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych:
starosta miński Antoni Jan Tarczyński,
burmistrz miasta Marcin Jakubowski
i wójt gminy Mińsk Mazowiecki Antoni
Janusz Piechoski, a także reprezentanci
mińskich służb mundurowych: 23. Bazy
Lotnictwa Taktycznego, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej i Oddziału
Specjalnego Żandarmerii Wojskowej,
2. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, Wojskowej Komendy Uzupełnień,
Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej. Nie zabrakło również delegacji Związku Harcerskiego Polskiego
i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Szkoły z powiatu mińskiego reprezentowały delegacje Zespołu Szkół Ekonomicznych, Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim oraz Salezjańskiego Liceum
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Ogólnokształcącego im. ks. Augusta
Czartoryskiego. Delegacje złożyły biało-czerwone wieńce w naszym szkolnym
Miejscu Pamięci Narodowej. Zapalono symboliczne znicze. Ksiądz dyrektor Ryszard Woźniak przywołał historię
ostatnich Niezłomnych - data 1 marca
jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych nie jest przypadkowa. Tego
dnia w 1951 roku, strzałem w tył głowy,
rozstrzelano ostatnich przywódców IV
Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność
i Niezawisłość”. Ciała pogrzebano w nieznanym do dziś miejscu.
W odczytanym liście Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
padły ważne słowa: „[…] to młodzi uznali owych zapomnianych bohaterów za
swoich”.
Nieobecni mogli złożyć swoje wpisy
do księgi pamiątkowej on-line, co jest
znakiem naszych czasów i szacunkiem
wobec przeszłości.
Uroczystość poprowadziła młodzież Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Augusta Czartoryskiego, a w końcowych słowach
zebrani usłyszeli zaproszenie do spotkania się za rok. A więc z nadzieją,
że pamięć, historia i przyszłość znowu potkają się we wspólnym miejscu.
„I nie zapomni z grobów tych żadnego,
co nic nie mają…
Prócz pamięci naszej.”
(Artur Oppman)

tekst: Zofia Zadrożna
fot. Przemysław Piątkowski
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11. rocznica katastrofy smoleńskiej
10 kwietnia minęło 11 lat od katastrofy lotniczej polskiego samolotu wojskowego, do której doszło w Smoleńsku w kwietniu
2010 roku. Zginęło w niej 96 osób, a wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką Marią Kaczyńską, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie, dowódcy sił zbrojnych, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych, duchowni oraz
osoby towarzyszące - stanowiący delegację polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej,
a także załoga samolotu.
Na skwerze im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego zastępca burmistrza Eliza Bujalska złożyła kwiaty przy pomniku upamiętniającym ofiary katastrofy. Cześć Ich pamięci!
red., fot. z arch. UM MM

Odznaczenie dla
płk. Marka Hellera

15 lutego 2021 roku w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego przedstawiciele
środowisk kombatanckich uroczyście
pożegnali płk. Marka Hellera, zastępcę
dowódcy 23. BLT, który przeszedł na
emeryturę.
Prezes Związku Inwalidów Wojennych
Józef Jedynak i Prezes Zwiazku kombatantów Tadeusz Włodarczyk uhonorowali w tym dniu pana pułkownika medalem pamiątkowym Marszałka Józefa
Piłsudkiego.
red., fot. z arch. UM MM
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Wojenne matki i wojenni ojcowie
urzędującego podczas okupacji w Mińsku notariusza Kazimierza Herta zaangażowanego w ratowanie 47 Żydów.

24 marca obchodzony jest Narodowy
Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Święto
państwowe ustanowiono w hołdzie
Obywatelom Polskim – bohaterom,
którzy w akcie heroicznej odwagi,
niebywałego męstwa, współczucia
i solidarności mię-dzyludzkiej, wierni
najwyższym wartościom etycznym,
nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej, ratowali swoich
żydowskich bliźnich od Zagłady zaplanowanej i realizowanej przez niemieckich okupantów.
24 marca symbolicznie nawiązuje do
wydarzeń z 1944 r., kiedy hitlerowcy
w Markowej zamordowali rodzinę
Ulmów: ciężarną Wiktorię, jej męża Józefa, sześcioro dzieci oraz ukrywanych
Żydów. Polaków, którzy za niesienie
heroicznej pomocy i ratowanie Żydów
zapłacili cenę najwyższą, spotkamy też
w Mińsku Mazowieckim i okolicach.
Tylko od maja do lipca 1943 r. Niemcy
dokonali eg-zekucji trzydziestu pięciu
Polaków, którzy ukrywali Żydów. Tu
znamiennym jest podkreślić, że 7 maja
zastrzelono w Mińsku Mazowieckim siedem osób.

księży mińskiej parafii NNMP wystawiających fałszywe me-tryki czy udzielającego opieki medycznej dr. Olgierda
Mackiewicza. IPN bada również sprawę

W związku z Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją
niemiecką warto przypomnieć historię
pomocy udzielonej przez mińszczankę
Apolonię Chmielewską. Pola wychowała
się przy Starym Rynku, gdzie jej rodzice, a potem ona sama prowadziła zakład
stolarsko-trumniarski. Tu też poznała
i zaprzyjaźniła się z żydowską sąsiadką
Chają – Heleną Oszlak, która w 1935 r.
wyszła za mąż za Zyskinda – Zygmunta Bergera. Po wybuchu wojny sklep
Chmielewskich znalazł się w pobliżu
wyznaczonego jesienią 1940 r. getta.
U mieszkają-cych w nim Bergerów urodziły się dzieci: 24 II 1940 r. - Cypra Dina
- Danuta, a 21 I 1942 r. Barbara. W dniu
likwidacji getta w sierpniu 1942 r. Chaja (…) zdołała wbiec do Poluni z Basią
i ze mną, prosząc: Ratuj moje dzieci!
I dla Poluni było to oczywiste, że musi
nas uratować (relacja Danuty). Po kilku
dniach pojawili się „szmalcownicy”, więc
Apolonia zdecydowała się ukryć dziewczynki. Pomógł jej rejent Kazimierz Hert
oraz ksiądz z mińskiej parafii pw. NNMP,
który sporządził dla młodszej z sióstr
fałszywą metrykę. Dziecko, jako Basia
Jawor-ska przebywało u gosposi Herta
– oficjalnie jako jej siostrzenica. Danutę
Apolonia wywiozła na wieś, a potem na
warszawską Pragę. Pola z własnej kieszeni opłacała pobyt dzieci i jak najczęściej odwiedzała. Po wojnie dziewczynki
zamieszkały z nią i były jedyną rodziną,

Pomoc Żydom jedynie w Polsce karano śmiercią w czasie II wojny światowej,. Jednak to Polacy stanowią największą grupę narodowościową wśród
51 krajów świata, która nio-sła pomoc.
W Instytucie Yad Vashem do stycznia
2020 r. zarejestrowano 7 112 polskich
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Ziemia mińska nie jest białą plamą
na mapie pomocy, ponieważ do tej
pory zarejestrowano 36 Sprawiedliwych.
Podane dane nie są ostateczne, a lista
wciąż jest aktualizowana, co nie znaczy, że dowiemy się, ile naprawdę osób
udzielało pomocy. Lista nie uwzględnia
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jaką posiadała. Dopiero w 1947 r. z wojennej tułaczki przyjechał do Mińska brat
Julian i jego zesłana na Syberię rodzina.
Pola, choć była praktykującą katoliczką, nie ukrywała przed dziećmi ich prawdziwego pochodzenia, a dodatkowo
otoczyła je matczyną opieką: Kochała
nas mocniej niż wiele biologicznych matek. Miała też poczucie misji i odpowiedzialności moralnej, jakby wobec naszej
mamy i zawsze stawiała sobie pytanie,
czy nasi rodzice byliby zadowoleni (relacja Danuty). Holocaustu nie przeżył nikt
z mieszkającej w Mińsku rodziny dziewczynek. Ojciec, uciekając z getta, został
zastrzelony, mama zginęła w obozie pracy Kopernik, zaś pozostałych krewnych
zamordowano w Treblince. Po wojnie
żyjąca w Palestynie ciotka - Sara Obfajer, proponowała dzieciom i ich opiekunce emigrację, na którą nie wyraziły
zgody. Po zdanej maturze w liceum przy
Pięknej siostry ukończyły studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Danuta pozostała na wydziale adiunktem,
obroniła doktorat i przygotowywała pracę habilitacyjną o przestępczości kobiet
w Polsce. Barbara pracowała w Polskiej
Agencji Prasowej. Przez cały czas opiekowały się i utrzymywały kontakt z Polunią, która czekała na nie z domowymi
smakołykami. Apolonia zmarła 12 maja
1978 r., została pochowana w rodzinnym grobie Chmielewskich na mińskim
cmentarzu parafialnym. Po śmierci wojennej matki, która za życia nie chciała
gloryfikacji, siostry Berger rozpoczęły
w Yad Vashem procedurę przyznania
medalu Sprawiedliwy Wśród Narodów
Świata. W 1981 r. Danuta w Izraelu
odnalazła mińskich Żydów, którzy poświadczyli pomoc Apoloni. 14 grudnia
1981 r. przyznano jej pośmiertnie medal.
Rok potem w Alei Sprawiedliwych Barbara posadziła drzewo upamiętniające
sprawiedliwą mińszczankę.
Siostry Berger w styczniu 1980 r. wyjechały z Polski i zamieszkały w Montrealu. Barbara Berger założyła kanadyjską
Fundację Dziedzictwa Polsko-Żydowskiego, była attaché prasowym ministra
emigracji Qubecu i członkiem Komisji ds.
Imigracji i Uchodźców. Zmarła 28 lipca
2008 r. na białaczkę. Danuta Berger została wykładowcą Uniwersytetu w Montrealu, gdzie wykładała prawo karne, kryminologię i prawa kobiet. Obecnie, choć
skończyła 81 lat, jest w dobrym zdrowiu
i pracuje jako psychoterapeuta. Zawsze z sentymentem wspomina Polunię
i Mińsk z czasów młodości. Ostatnio ze
smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci
koleżanki z klasy p. Elżbiety Janke.

19 kwietnia obchodziliśmy 78. rocznicę wybuchu powstania w getcie
warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny
światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej
Europie.
Rocznica jest okazją do wspomnienia
heroicznej walki żydowskich powstańców z getta. Zryw miał miejsce w 1943
roku na terenie wydzielonego przez
okupantów zamkniętego obszaru, gdzie
skupiono warszawską ludność żydowską. Bezpośrednią przyczyną powstania
była decyzja o likwidacji getta warszaw-

skiego podjęta w ramach realizowanego
przez hitlerowców planu zagłady europejskich Żydów. Od tamtych wydarzeń
mija już 78 lat, lecz pamięć o walkach
jest wciąż żywa. Jej kultywowanie jest
możliwe między innymi dzięki rocznicowym uroczystościom.
W tym roku organizatorzy akcji pragnęli nie tylko upamiętnić wybuch
powstania w getcie warszawskim
19 kwietnia 1943 roku, lecz także
podkreślić rolę, jaką odegrały w nim
kobiety. Żydówki w czasie powstania
organizowały kuchnie ludowe, kolportowały nielegalną prasę, opatrywały rannych, były łączniczkami oraz
walczyły z bronią w ręku.
Pamiętajmy o nich wszystkich w 78.
rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Przypięliśmy papierowe żonkile – symbol tego, że
łączy nas pamięć o powstaniu, jego
bohaterkach oraz bohaterach.
Stworzyliśmy nakładkę na zdjęcie
profilowe na Facebooku, aby mińszczanie i mińszczanki mogli symbolicznie pokazać, że pamiętają.
Na Starym Rynku pod pomnikiem
upamiętniającym zagładę mińskich
Żydów wraz z zastępczynią burmistrza Elizą Bujalską zasadziliśmy
w donicach żonkile i pochyliliśmy się
w zadumie, wspominając pomordowanych.

red., fot. z arch. UM MM

tekst: Lilla Kłos, fot. z arch. prywatnego
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Dydaktyczne wsparcie PKP
dla uczniów „Mechanika”
2 marca w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy
w Mińsku Mazowieckim został podpisany List Intencyjny pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez
starostę mińskiego Antoniego Jana
Tarczyńskiego i wicestarostę Witolda
Kikolskiego, Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy
w Mińsku Mazowieckim reprezentowanym przez dyrektora Tomasza Płochockiego a „PKP Intercity” Spółką
Akcyjną z siedzibą w Warszawie reprezentowaną przez prezesa zarządu
Marka Chraniuka i członka zarządu ds.
inwestycji Adama Laskowskiego.

Intercity

Zakresem współpracy wynikającej z Listu Intencyjnego objęto m.in.: organizację staży i praktyk dla uczniów szkoły
w jednostkach organizacyjnych Intercity, możliwości partycypowania Intercity
w unowocześnianiu bazy dydaktycznej
szkoły czy korzystania przez młodzież
z organizowanych wycieczek szkolnych
na teren Intercity.
Jest to kolejny krok do rozwoju placówki
oraz dostarczenie nowej energii do osiągania sukcesów przez wyspecjalizowaną kadrę techniczną.
Więcej na stronie
http://www.mechanik.home.pl/mechanik/index. php

fot. ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Sukcesy przedszkolaków
Chociaż za oknami rozkwita już wiosna, chcielibyśmy na chwilę wrócić
do wyjątkowo pięknej, śnieżnej oraz
mroźnej zimy i podzielić się radością
z sukcesów naszych wychowanków.
ka Jackiewicz oraz Zosia Kozłowska z gr.
„Smerfy” oraz Madzia Macios i Kasia Lubaszka z gr. „Biedronki” uczęszczające
do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Mińsku
Mazowieckim. Julitka (za ciekawą grę kolorem) i Zosia (za dziecięce i niecodzienne spojrzenie na nasze miasto) zdobyły
I miejsca, a Madzia i Kasia otrzymały wyróżnienia. Bardzo dziękujemy dziewczynkom za trud włożony w wykonanie prac,
a rodzicom gratulujemy tak uzdolnionych
pociech! Życzymy dalszych sukcesów!

Na przełomie lutego i marca br. Przedszkole Miejskie nr 1 im. S. Jachowicza
w Mińsku Mazowieckim zorganizowało
miejski konkurs plastyczny „Zima w naszym mieście”. Wzięły w nim udział Julit-

Pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 3
w Mińsku Mazowieckim
fot. z arch. PM nr 3
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Jubileusz 75-lecia

Przedszkola Miejskiego nr 1
im. Stanisława Jachowicza w Mińsku Mazowieckim
24 marca Przedszkole Miejskie nr 1
im. Stanisława Jachowicza obchodziło Jubileusz 75-lecia istnienia.
W tym dniu odbyły się skromne obchody w gronie pracowników, przedstawiciela Rady Rodziców i naszych
wychowanków.
Dzień jubileuszu przywodzi nam
wspomnienia bogatej przeszłości placówki, która sięga lat czterdziestych
ubiegłego wieku. Wspominając minione lata, z trudem odtwarzamy postaci nauczycieli i innych pracowników
troszczących się o wychowanie i edukację dzieci, o mienie i finanse naszej placówki, wreszcie absolwentów,
których spotykamy na ulicy i z trudem
rozpoznajemy. Niektórzy z nich pełnią
ważne funkcje społeczne, są lekarzami,
prawnikami... Ich losy są imponujące.
Nasze przedszkole mieści się
w ponad stuletnim budynku zaadaptowanym na potrzeby edukacji w roku
1946. Byliśmy pierwszym przedszkolem w mieście. Placówka zlokalizowana jest w pobliżu dworca PKP i PKS.
Zatrudniamy dziś 24 pracowników:
12 nauczycieli, 2 pracowników administracji i 10 osób obsługi. Jedenaścioro
nauczycieli zdobyło najwyższy stopień
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, jeden nauczyciel ma
stopień nauczyciela kontraktowego.

Nauczyciele są otwarci na innowacje
i eksperymenty pedagogiczne. Jako placówka chcemy wychowywać aktywne,
wrażliwe, samodzielne i radosne dzieci.
Nasze Przedszkole wspiera rodzinę
w procesie wychowania i nauczania.
Stwarza wychowankom wszechstronny rozwój w poczuciu bezpieczeństwa.
Jesteśmy po to, aby zapewnić każdemu
dziecku indywidualny rozwój, rozwijamy
zainteresowania i uzdolnienia, sprzyjamy
aktywności ruchowej, budzimy zaciekawienie światem, regionem, w którym
mieszkają, jego historią i dniem dzisiejszym. Zmierzamy do wychowania dziecka, które uwierzy we własne możliwości
oraz przygotowujemy do roli ucznia.

Przez 75 lat istnienia naszej placówki
funkcję dyrektora pełnili:
1. Bronisława Wojdyga ( 1946- 1960)
2. Bronisława Woźniak (1960 – 1965)
3. Helena Zawadzka (1965 -1981)
4. Janina Luba ( 1981-1986)
5. Teresa Ostrowska (1986 -1992)
6. Alina Matejak (1992 – 2005)
7. Anna Perzanowska
(2005 do chwili obecnej).
Nasze przedszkole ukończyło około
1000 dzieci. W ciągu 75 lat zatrudnionych
było 80 pracowników.

Obecnie do naszego przedszkola
uczęszcza 114 dzieci do 5 grup, w wieku od 3 do 5 lat. Posiadamy 6 sal zabaw,
salę widowiskową, salę dydaktyczną,
5 łazienek, własną kuchnię, dwa place zabaw: jeden dla dzieci starszych, drugi dla
młodszych.
Pragnę podziękować Panu Burmistrzowi za wspieranie naszej placówki
w wielu działaniach na rzecz naszej przedszkolnej społeczności. Dziękuję Radzie
Rodziców za dotychczasową współpracę,
za włączanie się w szereg działań przedszkola, za okazywaną pomoc w zbiórkach
na cele charytatywne, za słowo doradcze
i życzliwość.
Z okazji jubileuszu trzy panie z naszego przedszkola otrzymały statuetki „Długoletni pracownik Przedszkola Miejskiego Nr 1”: Anna Dąbrowska- nauczyciel,
42 lata pracy w naszym przedszkolu, Bogusława Wilk – starszy intendent, 42 lata
stażu, Bogusława Brzeszczyńska – kucharka, 48 lat stażu pracy.
Wszystkim pracownikom dziękujemy
za zaangażowanie. Przez wiele lat tworzyliście historię i tradycję naszego przedszkola, wpajaliście wartości i wpływaliście
na rozwój oraz pozytywny wizerunek naszej placówki.
opr. Anna Perzanowska
fot. z arch UM MM
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Pół wieku razem
"Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,
lecz po czasie jej trwania"
Paulet

Jubilaci:

"Złote Gody" to wyjątkowa uroczystość
nie tylko dla Jubilatów, ale także dla
ich najbliższych. 50 lat nieprzerwanego
harmonijnego pożycia małżeńskiego
jest dobrym przykładem dla młodych
par, które obecnie decydują się na zawarcie związku małżeńskiego.

1. Zofia i Mieczysław Muszyńscy
2. Marianna i Henryk Goździk
3. Janina i Ryszard Skolimowscy
4. Anna i Witold Piotrkowicz
5. Ewa i Walerian Mościccy
6. Halina i Marian Aniszewscy
7. Teresa i Zenon Mroczek
8. Halina i Adam Kamińscy
9. Sabina i Stanisław Skolimowscy

10. Jadwiga i Mieczysław
Zagańczyk
11. Jadwiga i Wiesław Noga
12. Anna i Bernard Sysiak
13. Regina i Roman Gromulscy
14. Alina i Ryszard Jarzębscy
15. Elżbieta i Krzysztof Krajewscy
16. Teresa i Andrzej Gołowicz 40-lecie pożycia małżeńskiego
USC., fot. z arch. UM MM

Jaka jest recepta na długoletni związek? Na to pytanie jubilaci odpowiedzieli
jednogłośnie. Ważny jest szacunek do
drugiej osoby, szczypta romantyzmu
i rozmowa. Wszystkie te starania są po
to, żeby po latach zyskać wzajemne zrozumienie i uznanie.
11 marca 2021 roku w Miejskim
Domu Kultury w Sali Ślubów 15 par
małżeńskich, które wspólnie spędziły 50
lat, zostało odznaczonych "Medalem za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Ten
wyjątkowy dowód uznania dla trwałości
małżeństwa i rodziny w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył
dostojnym jubilatom Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski.

Paczki żywnościowe
dla mieszkańców
23 marca pracownicy Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim po raz kolejny, przy wsparciu
żołnierzy WOT 53. Batalionu Lekkiej
Piechoty z Siedlec, rozwozili paczki
żywnościowe dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 (FEAD).
red., fot. z arch. UM MM
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Konkurs

„Wielkanoc w roku jubileuszu 600-lecia miasta”
rozstrzygnięty

Drodzy Uczestnicy, jeszcze raz dziękujemy za udział w konkursie „Wielkanoc w roku jubileuszu 600-lecia miasta”. Autorem zwycięskiej pracy, która została użyta w projekcie kartki świątecznej miasta, jest Tymon Grzelak z kl. Id z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1.
W kategorii kl. 0-III zwyciężyli:
I miejsce – Alicja Soćko, kl. 0a, Publiczna
Salezjańska Szkoła Podstawowa
II miejsce – Seweryn Mróz, kl. 0b, Publiczna
Salezjańska Szkoła Podstawowa
III miejsce – Antonina Gągol, kl. IIb, Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
wyróżnienie – Oliwier Łoboda, kl. IIIb, Szkoła
Podstawowa nr 3
wyróżnienie – Maciej Jakubowski, kl. 0a,
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa
W kategorii kl. IV-VIII zwyciężyli:
I miejsce – Julia Budzyńska, kl. VId, Szkoła
Podstawowa nr 4
II miejsce – Nadia Śliwińska, kl. IVa, Szkoła
Podstawowa nr 5
III miejsce – Filip Zembek, kl. VIa, Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1
wyróżnienie – Maja Kołodziejczyk, kl. VIIb,
Szkoła Podstawowa nr 6
Nagrody dla laureatów i słodkie upominki
dla wszystkich uczestników dostarczyliśmy
do szkół.

Rocznica podpisania porozumienia o współpracy
z Lacey w Stanach Zjednoczonych

9 marca 2005 roku burmistrzowie Zbigniew Grzesiak i Virgil Clarkson podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy
Mińskiem Mazowieckim a Lacey w Stanach Zjednoczonych. Inicjatorami tej współpracy byli Hanna i Jacek Anuszewscy.
Z nostalgią wspominamy wszystkie wspólnych działania, wizyty, rozmowy.
Co nam się do tej pory udało? Dwukrotnie zorganizowaliśmy pobyt orkiestry
z North Thurston High School w Mińsku
Mazowieckim oraz zawody pływackie
Swim Team to Poland. Dzięki współpracy pokazaliśmy prace artysty Marka
Chabrowskiego w Lacey. Pianista Jacek
Nazarczuk dał koncert dla amerykańskiej
publiczności. Prowadziliśmy wymiany młodzieży (łącznie 17 razy), oficjalne i nieformalne wizyty. Dwukrotnie zorganizowaliśmy program
warsztatów z przedsiębiorczości Business Week. W naszym mieście
gościł także muzyk z Lacey Ethan Tucker. Wszystkie podejmowane
w ramach współpracy działania były możliwe dzięki zaangażowaniu
i pracy członków Mińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy
z Lacey "MILA" i Lacey-Minsk Mazowiecki Sister Cities Association
w Lacey.
Jacek Anuszewski otrzymał tytuł Zasłużonego dla Miasta Mińsk
Mazowiecki. Kathie i Paul Perz oraz Virgil Clarkson są honorowymi
obywatelami naszego miasta.
Najważniejszą wartością współpracy są nawiązane przyjaźnie.
Wiemy, że żyją one swoim życiem. I z tego jesteśmy najbardziej dumni.
Nie możemy doczekać się kolejnego spotkania w świecie rzeczywistym. Mamy nadzieję, że nasi przyjaciele z Lacey dołączą do wspólnego świętowania jubileuszu w 2022 roku.
red., fot. z arch. UM MM
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Gratulujemy Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Dyplomu za zajęcie IX miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2021. To kolejny sukces mińskiej spółki, co pokazuje, jak konsekwentnie rozwija się nasze miasto. Poniżej publikujemy wywiad z prezesem PEC Jarosławem Belkiewiczem, który ukazał
się w biuletynie „Strefa Gospodarki. Biznes Magazyn”.

Kogeneracja, czyli ciepło i prąd w jednym

Mińsk Mazowiecki nie jest dużym miastem, jednak za sprawą bardzo dobrego
zarządzania przez jego włodarzy rozwija
się w szybkim tempie. W tym procesie
swój udział ma również tamtejsze Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
które zakończyło proces budowlany związany z realizacją największej inwestycji
w jego historii, pn. „Budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim”, we
współpracy z Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
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sko, rozpoczynając tym samym równoległe wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej.

Przełomowa inwestycja
Nowo powstały obiekt w centrum Mińska Mazowieckiego z układem kogeneracyjnym o zdolności cieplnej 6,56 MW
i mocy elektrycznej 6,41 MW jest zasilany
gazem ziemnym, co spowoduje, że PEC
znacząco zmniejszy ilość emitowanych
pyłów i gazów cieplarnianych. – Wartość
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tego zadania, jak na naszą skalę, jest bardzo wysoka, bo wynosi ponad 31 mln zł
brutto – tłumaczy Jarosław Belkiewicz,
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim
Sp. z o.o. – Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie w formie dotacji w wysokości niemal 9 mln zł w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ponad 12 mln zł pożyczki 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 rocznymi
przychodami na poziomie 16-17 mln, pokazuje skalę inwestycji. Na uwagę zasługuje sam przebieg realizacji tego projektu,
który przyjął ekspresowe tempo. Umowę
z NFOŚiGW Spółka podpisała w grudniu 2018 roku, a już w marcu 2019 roku,
w drodze postępowania przetargowego
został wyłoniony wykonawca. – Należy
zwrócić uwagę, że przygotowanie takiej
inwestycji jest pracochłonne. Projekt budowlany obejmujący tego typu realizacje
to dokumentacja zajmująca wiele pudeł,
a my już w czerwcu 2019 roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę i w sierpniu
wbito „pierwszą łopatę” pod budowę,
rozpoczynając zasadnicze roboty budowlane. Zakończyliśmy je w sierpniu
2020 roku, a więc praktycznie po 12 miesiącach trwania budowy. Tymczasem
z mojej wiedzy wynika, że cykl inwestycyjny w podobnych przypadkach zazwyczaj
trwa około 2,5 roku. – podkreśla Prezes
J. Belkiewicz. Jak wskazuje Prezes PEC-u, na sukces tak sprawnego i szybkiego
zrealizowania inwestycji składa się nie tylko odpowiednie przygotowanie przedsiębiorstwa, ale również współpraca z profesjonalnymi wykonawcami. – Za budowę
odpowiedzialne było konsorcjum dwóch
bardzo doświadczonych firm: INTROL-ENERGOMONTAŻ z Chorzowa oraz
FEROX ENERGY SYSTEMS z Katowic.
Szczególny udział w pozytywnym przebiegu procesu budowlanego mają zarówno władze Miasta Mińska Mazowieckiego
jak i Powiatu Mińskiego. Zdecydowanie
należy również podkreślić rolę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który
znakomicie realizuje naszą współpracę.
Obecnie inwestycja, po rozruchu i próbach eksploatacyjnych oraz uzyskaniu
MINSK_MAZOWIECKI
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planowanej zdolności wytwórczej zarówno prądu elektrycznego, jak i energii ciepła oraz po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń i certyfikatów, została
z końcem 2020 roku oddana do użytkowania, produkując w skojarzeniu energię
elektryczną i ekologiczne ciepło. – Chcę
również podkreślić niezwykle istotny dla
Spółki aspekt finansowy, dotyczący budowy tej elektrociepłowni. Uważam, że
każda działalność gospodarcza powinna
być oparta o co najmniej dwa filary biznesowe. Gdy jeden z nich jest słabszy, drugi
zapewnia stabilizację. Wszyscy wiemy,
jak zmienia się klimat, a tym samym zapotrzebowanie na energię cieplną spada. Dywersyfikacja przychodów poprzez
rozpoczęcie produkcji i sprzedaży prądu
znacznie poprawi kondycję przedsiębiorstwa oraz stabilność jego funkcjonowania. To zasadniczy kierunek w mojej, jako
prezesa zarządu, strategii rozwoju tej
spółki. – przyznaje J. Belkiewicz.

W stronę Europejskiego
Zielonego Ładu
Budowa elektrociepłowni jest efektem
przemyśleń i zbudowanej strategii, która

wpisuje się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu i odejścia od węgla. Jej uruchomienie przeorganizuje układ wykorzystywanych źródeł ciepła. PEC w Mińsku
Mazowieckim jest z punktu widzenia
prawa kompletnym przedsiębiorstwem
energetycznym, dysponującym źródłami wytwarzania energii, sieciami przesyłowymi oraz zajmuje się dystrybucją
i jej sprzedażą do odbiorców. Do tej pory
zasadniczym źródłem przedsiębiorstwa
była ciepłownia węglowa. To nowoczesna instalacja wyposażona w filtry do

odpylania, gwarantujące skuteczność
na poziomie powyżej 99%, która pracuje przez cały rok. Jej moc jest dostosowywana do warunków pogodowych
oraz zapotrzebowania mieszkańców na
ciepło, natomiast zimą, podczas znacznych spadków temperatur, uruchamiano dodatkowe ciepłownie gazowe. Teraz te proporcje ulegną zmianie. Nowo
powstała elektrociepłownia stanie się
instalacją zasadniczą, a gaz podstawowym 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 tys. ton węgla i przewiduję, że od
2021 r. ta liczba zmniejszy się do około
8 tys., a w kolejnych latach będzie jeszcze
niższa. – wylicza Prezes J. Belkiewicz.
– Radykalnie obniżymy poziom emisji
pyłów oraz gazów cieplarnianych do atmosfery. Obniżenie poziomu emisji szacujemy na poziomie 35 tys. ton ekwiwalentu CO2 rocznie, więc jak na wielkość
naszego miasta to bardzo duża poprawa
jakości powietrza, a co za tym idzie, jakości życia naszych mieszkańców. Trend
ten zamierzamy kontynuować w kolej-

niezwykle efektywnie. Nowe przyłącza
w skali roku stanowią około 5% mocy zainstalowanej, wynoszącej około 36 MW.
Ten wynik stawia Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim
w czołówce branży w Polsce. Jego osiągnięciu sprzyja również 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 mieszkań 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 starań, by je realizować.
Nowe przyłącza ciepłownicze to również
efekt ekologiczny i ekonomiczny. Zasilanie budynków ciepłem sieciowym jest
oczekiwanym działaniem z punktu widzenia ochrony naszego środowiska. Każdy
pozyskany odbiorca generuje dodatkowe przychody, choć to inwestycje, które
zwracają się po 7, 10, a nawet 15 latach,
w zależności od wielu czynników. Jednak
jako przedsiębiorstwo komunalne, Spółka
nie jest nastawiona na zysk. Mimo zmien-

nych latach: opracowaliśmy już strategię
na dekadę 2020-2030, a w jej ramach zaplanowaliśmy budowę kolejnych dwóch
elektrociepłowni.

nych warunków rynkowych, ceny ciepła
nie były praktycznie podnoszone od kilku lat a w ostatnich dwóch zostały nawet
obniżone. Wszystkie nasze działania nakierowane 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.
– podsumowuje Prezes J. Belkiewicz.

Współpraca
z samorządem i biznesem
Istotny aspekt strategii przedsiębiorstwa
stanowi przyłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej nowych i istniejących
obiektów. To zadanie jest realizowane

Bogdan Leszczorz., fot. z arch. UM MM
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Budowa Przedszkola Miejskiego nr 2
Pomimo pandemii, kontynuowane są
roboty budowlane związane z budową
nowej siedziby Przedszkola Miejskiego
nr 2 w ramach zadania Rewitalizacja
terenu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Mińsku Mazowieckim realizowanego
w ramach programu Jessica II.
Wykonawcą robót jest Zakład Usług
Remontowych i Produkcyjnych „ZURIP”
S.A., ul. Warszawska 109, 28-366 Małogoszcz. Nowy budynek przedszkola
będziew części jednokondygnacyjny
w części dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia, z ekologicznym tarasem
zielonym nad częścią jednokondygnacyjną. Połączony będzie z istniejącą salą
gimnastyczną na poziomie piętra oraz
zapleczem kuchni na poziomie parteru.
Główne wejście będzie znajdowało się od

strony zachodniej (ul. Szkolnej). W budynku zostanie wykonanych 7 sal zajęć całodziennych i 1 salę na pobyt do 5 godzin.
Łącznie z obiektu będzie mogło korzystać
225 dzieci. Każda z sal posiadała będzie
bezpośredni dostęp do łazienki oraz pomieszczenie na sprzęt. Szatnia umieszczona będzie centralnie z 4 wyjściami
w kierunku wejścia głównego, sal do zajęć
i klatki schodowej.

przygotowywanych w budynku szkoły.
Posiłki te będą przewożone łącznikiem
do budynku przedszkola, a następnie
rozdzielane na poszczególne grupy.
Budynek jest dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Zostanie wyposażony w zestaw paneli fotowoltaicznych
o mocy ok. 9,0 kW. Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanego przedszkola
będzie wynosić ponad 1,4 tys m2.

W budynku przewidziano część administracyjną i socjalną dla personelu oraz pomieszczenia kuchni (wraz
z dźwigiem towarowym). Na parterze
będzie znajdowała się sala do integracji sensorycznej dzieci i młodzieży.

Obecnie wykonywane są roboty budowlane związane z:
- elewacją budynku,
- drogami, parkingami i chodnikami,
- wykończeniem wnętrza budynku.

Dzieci uczęszczające do przedszkola jak
dotychczas będą korzystały z posiłków

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

Projekt zagospodarowania terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.
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Trwają prace na ul. Wolańskiego
Projekt pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap” realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz
z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring
środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Trwają prace związane z realizacją
zadania „ Budowa kanalizacji wód opadowych i zbiornika retencyjnego w ulicy por Ludwika Wolańskiego”.
Umowę na tę inwestycję podpisano
1 grudnia 2020 r. Wykonawcą zadania
jest firma Roboty Drogowe i Brukarskie
Mirosław Krysiuk. Zakończenie prac
przewiduje się na koniec czerwca 2021 r.

W zakresie zadania znajduje się budowa
kanalizacji deszczowej składającej się
z następujących elementów infrastruktury: kolektor KD, wpusty kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do kolektora, studzienki ściekowe oraz studnie
rewizyjne żelbetowe.
Kolektor składa się z odcinków sieci
o średnicy 315 mm, 400 mm, 500 mm,
600 mm. Przedsięwzięcie obejmuje

również budowę zamkniętego zbiornika retencyjnego o objętości 225 m3.
W ramach inwestycji zostanie też wykonana nowa nawierzchnia jezdni, zjazdów
i chodników, nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Wartość umowna zadania to 3 833
936 zł, w tym wartość kanalizacji deszczowej 1 140 888,16 zł.
Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta
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Nowy katalog,
nowe możliwości
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
czytelników, szczególnie w trudnym
czasie pandemii, Miejska Biblioteka
Publiczna rozpoczęła pracę w nowym
systemie bibliotecznym SOWA i przygotowała nowe możliwości korzystania ze
swoich zbiorów. Internetowe narzędzia
w katalogu online z pewnością pomogą
skrócić czas oczekiwania na interesujące i bardziej poczytne książki. Posiadając dostęp do swojego konta, można
samodzielnie przedłużać termin zwrotu,
rezerwować i zamawiać książki oraz
przeglądać historię wypożyczeń. Mam
nadzieję, że czytelnikom spodoba się
nowy, przejrzysty i funkcjonalny katalog,
a korzystanie z biblioteki będzie jeszcze
przyjemniejsze.
Katalog biblioteczny w dobie informacji
cyfrowej musi podlegać ciągłym przeobrażeniom. Szczególnie w zakresie architektury informacji, a więc organizacji
treści, jej nazewnictwa oraz nawigacji
i wyszukiwania. Ma to wpływ na jego
użyteczność. Wzorem wyszukiwarki Google, nowy katalog systemu Sowa oferuje niezwykle precyzyjne i dynamiczne
dotarcie do właściwego dokumentu, poszukiwanego przez Czytelnika. Zmierza
on w kierunku rozwoju katalogów nowej generacji, których zwiastunem jest
wyszukiwanie z użyciem filtrów (faset).
Dodatkowo zastosowana ikonografika w
katalogu będzie pomocna w poszukiwaniu konkretnego typu dokumentu (audiobooka, książki lub filmu).
W katalogu online pojawił się też nowy
sposób prezentowania nowości czytelniczych na stronie głównej wyszukiwarki,
który przedstawia 5 najnowszych okładek pochodzących z kolekcji „Nowości”.
Cała kolekcja „Nowości” uzupełniana
jest na bieżąco, dostępna jest w górnej
części panelu.

Praktycznym wzbogaceniem funkcjonalności katalogu jest prezentacja najpoczytniejszych książek w bibliotece, które
są przedstawione w trzech kolekcjach:
„ogółem”, „z ostatnich 12 miesięcy” oraz
„ostatnich 30 dni”.
System SOWA jest profesjonalnym,
zintegrowanym oprogramowaniem, służącym do kompleksowego zarządzania
procesami bibliotecznymi, powszechnie
stosowanym w działalności informacyjnej. Współdziała z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i posiada intuicyjny katalog online, którego zawartość,
układ i wygląd treści dostosowują się
automatycznie do ekranów wszystkich
urządzeń, na których są prezentowane.
Dzięki zastosowaniu inteligentnych rozwiązań informatycznych, oprogramowanie biblioteczne Sowa posiada dodatkowe usprawnienia, a także całkowicie
nowe funkcje w katalogu. Wśród nich są
przede wszystkim możliwości:
•
dostęp do indywidualnego konta
czytelnika [LOGOWANIE], historii
wypożyczeń,
•
samodzielną
prolongatę,
czyli
przedłużanie okresu wypożyczenia
[PROLONGUJ],

•
•

zamówienia materiałów bibliotecznych, które są aktualnie wypożyczone [ZAPISZ SIĘ],
poza godzinami pracy biblioteki
rezerwację materiałów bibliotecznych, które są aktualnie dostępne
na półce [WYPOŻYCZ].

Aby móc korzystać z tych usług, wystarczy posiadać aktualną kartę biblioteczną. Zapisani czytelnicy mogą zalogować
się na swoje konto, używając jako loginu adresu e-mail, który został podany
podczas zapisu do biblioteki na karcie
zobowiązania lub pełnego numeru karty
bibliotecznej. Hasło można wygenerować samodzielnie, klikając link do przypomnienia hasła.
Jeśli sposób logowania wydaje się trudny, zachęcamy do kontaktu z bibliotekarzem. Adresy mailowe i telefony do
każdego działu dostępne są na naszej
stronie w zakładce Kontakt. Szczegółowa instrukcja oraz Regulamin dostępne
są również na stronie internetowej biblioteki www.mbpmm.pl.
A już wkrótce nasza biblioteka zaprezentuje nową odsłonę strony internetowej.
Zapraszamy do śledzenia nas online.
Karolina Wieczorek, Dyrektor MBP
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Biblioteczne
studio filmowe
„Między półkami”
Obecna sytuacja związana z pandemią
jest trudna dla bibliotek. Nasze działania zostały mocno ograniczone przez
panujące obostrzenia. Szeroko pojęta
promocja książki powoli przenosi się do
Internetu. Szukając sposobu na podtrzymanie kontaktu z czytelnikiem i dostarczenie odbiorcom wartościowych treści,
powstało biblioteczne studio nagrań,
o wdzięcznej nazwie „Między półkami”.
Dzięki tej inicjatywie, co jakiś czas, na
naszym kanale YouTube pojawiają się
krótkie filmy o różnorodnej tematyce.
Dotychczas w ramach „Między półkami” mieliśmy możliwość posłuchać fragmentów książek i recenzji. Internetowa
działalność biblioteki stale się rozwija,
wkrótce na bibliotecznym kanale zostaną opublikowane kolejne filmy.

wizyty rozmowa jest swoistą podróżą w
przyszłość - fascynującą i niezbadaną.
Rzeczywistość wykreowaną w „EgoExi”
determinuje rozwój technologiczny i imperializm, a więc nic, czego nie mielibyśmy okazji dostrzec na świecie obecnie,
obserwując politykę zagraniczną i rozwój
nauki. Może właśnie dlatego przyszłość
przedstawiona w „EgoExi” tak mocno
niepokoi, że jest tak niebezpiecznie…
prawdopodobna?

Podróż w przyszłość
z Arturem Pomiernym
i „EgoExi”
Spotkania autorskie mają wielkie znaczenie. Niekiedy stają się naszą przepustką do świata pisarza. Pozwalają
spojrzeć na książkę nieco inaczej. Przez
moment możemy „widzieć” fabułę oczami jej autora, przez pryzmat jego doświadczeń i przekonań. I właśnie tak
było tym razem….
19 marca nasze studio „Między półkami” miało niebywałą przyjemność gościć Artura Pomiernego, autora książki
„EgoExi”. Zarejestrowana podczas tej

Artur Pomierny jest mieszkańcem Mińska Mazowieckiego, co dodatkowo nas
cieszy.
		

tekst: Katarzyna Pskiet
MBP Mińsk Mazowiecki

Zachęcamy do odtworzenia nagrania,
bo Artura Pomiernego bardzo miło się
słucha. Niektóre jego opowieści wybiegają daleko poza fabułę książki, co
stanowi dodatkową wartość spotkania.
Rozmawialiśmy o współcześnie obecnym zmęczeniu codziennością i uciekaniu w prostą rozrywkę oraz ludzkiej
ambicji, która pcha człowieka do zdobywania wiedzy i tworzenia coraz to nowszych wynalazków. A nawet o tym, czy
w jakimś stopniu już teraz nie stajemy się
„nieśmiertelni”?
Powieść „EgoExi” jest literackim debiutem, ale planowana jest jej kontynuacja. W rozmowie autor zdradził też, że
poza powyższą serią, wkrótce ukaże się
książka pt. „Czernie”, na którą czekamy
z niecierpliwością.
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Biblioteka poleca
• Osial, Magdalena: Laboratorium ślimaka Madzika. Warszawa: Wydawnictwo Dlaczemu, 2019
• Gosling Sharon: Dom ukrytych cudów.
Konin; Żychlin: Srebrny Las, 2020

Audiobooki dla dorosłych:
• Gardner Lisa: Szukaj mnie. Katowice:
Wydawnictwo Sonia Draga, copyright
2021-04
• Genova Lisa: Życie za wszelką cenę.
Poznań: Filia; Piaseczno: Heraclon
International - Storybox.pl, copyright
2020
• Hamsun Knut: Głód. Poznań: Zysk
i S-ka Wydawnictwo; Piaseczno:
Heraclon International - Storybox.pl,
copyright 2020

• Uczciwy złodziej. Warszawa: Monolith
Films, 2021

Filmy dla dzieci:

Literatura dla dorosłych:
• Mróz Remigiusz: Afekt. Poznań:
Czwarta Strona, 2021
• Mornštajnová Alena: Pusta mapa.
Wrocław: Wydawnictwo Amaltea,
2020
• Nowakowski Robert: Ojczyzna jabłek.
Kraków: Wydawnictwo Literackie,
2021
• Wrobel Ronaldo: Tłumacząc Hannah.
Wrocław: Bukowy Las, 2021
• Kozłowska Marta: B. Bomb. Kraków:
Instytut Literatury; Bielsko-Biała: Lethe/Animi2, 2021
• Mornštajnová Alena: Pusta mapa.
Wrocław: Wydawnictwo Amaltea,
2020

Literatura dla dzieci:
• Macho Adrián: Gerda. Opowieść
o morzu i odwadze. Warszawa: Zielona Sowa, 2021
• Skowrońska Anna: Woda. Warszawa:
Muchomor, copyright 2021
• Barszcz Przemysław: Zwierzęta w godłach. Warszawa: Wydawnictwo Dwie
Siostry, copyright 2021
• Handford Martin: Gdzie jest Wally?:
fantastyczna podróż. Warszawa: Wydawnictwo Mamania, copyright 2021

28

WWW.MINSK-MAZ.PL

• Tajemniczy ogród. Warszawa: Monolith Films, 2021
• Trolle 2. Wrocław: Filmostrada, 2021
• Bayala i ostatni smok. Warszawa: Kino
Świat, 2020
tekst: Anna Cudna
MBP Mińsk Mazowiecki

Audiobooki dla dzieci:
• Piątkowska, Renata : Twardy orzech
do zgryzienia. Warszawa : Wydawnictwo Bis, 2020
• Ostrowicka, Beata : Jest taka historia.
Opowieść o Januszu Korczaku. Piaseczno : Storybox.pl, 2020

Filmy dla dorosłych:
• Zieja. Warszawa: Telewizja Polska,
copyright 2021
• Banksterzy. Warszawa: Kino Świat,
2021
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WYSTAWA „DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”
W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ
Biblioteka Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy
Szkolnej w Mińsku Mazowieckim aktywnie włączyła się w uroczyste obchody
100. rocznicy odzyskania niepodległości, realizując projekt edukacyjny – wystawę „Drogi do Niepodległości”. Pomysłodawczynią i realizatorką projektu
jest bibliotekarka Zofia Wróblewska.

www.mbpmm.pl

Wystawa „Drogi do Niepodległości” była prezentowana w marcu i kwietniu
2021 r. w Galerii Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 1a (II piętro).
Materiały na ekspozytorach pogrupowane są tematycznie:
I – Tytuł wystawy: „Drogi do Niepodległości”
II – „Insurekcja Kościuszkowska”
III – „Powstania narodowe w XIX wieku”
IV – „I Wojna światowa 1914 – 1918”
V – „Polonia Restituta 1914 – 1918”
VI – „Polonia Restituta 1919 – 1921”
Na wystawie znalazło swoje miejsce 88 publikacji książkowych (pierwotnie 123).
Wiele z nich wydanych jest z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Ważną rolę w drodze do odzyskania Niepodległości odegrały kobiety i o nich
też znajdziemy informacje. Ekspozycję dopełniają materiały na płytach CD i DVD
oraz materiały nietypowe dla wystawy historycznej, a mianowicie komiksy. Integralną częścią wystawy są materiały dotyczące historii naszej małej ojczyzny,
zarówno Mińska Mazowieckiego, jak i powiatu mińskiego.
Wystawa „Drogi do Niepodległości” była prezentowana w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej od 7 do 24 czerwca 2019 r. Uroczystego otwarcia wystawy
10 czerwca 2019 r. dokonała Maria Koc, Wicemarszałek Senatu RP w obecności pracowników Senatu, Joanny Papińskiej dyrektor szkoły oraz młodzieży
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim wraz z opiekunami. Prezentacji dokonała Zofia Wróblewska.
Dla młodzieży naszej szkoły była to niezwykła lekcja historii i WoS-u, bo lekcja,
która miała miejsce w Senacie RP. Przebieg uroczystości był nagrywany przez
telewizję i wyemitowany w TVP, ponadto reporterzy fotografowali materiały do
prasy.
opracowała: Zofia Wróblewska
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Kultur@mdkmmz
Miejski Dom Kultury nadal wykorzystuje przestrzeń internetową do
prezentacji wydarzeń kulturalnych. Co
prawda korzystając z chwilowego, częściowego „odmrożenia”, udało nam się
zorganizować dwie projekcje kinowe
– fenomenalnego „Szarlatana” w reż.
Agnieszki Holland oraz obsypanego nagrodami „Zabij to i wyjedź z tego miasta” Mariusza Wilczyńskiego. Następne
zaplanowane projekcje i inne wydarzenia „stacjonarne” zostały przeniesione
na terminy majowe z nadzieją, że dojdą
do skutku i spragniona bezpośredniego
kontaktu z kulturą publiczność będzie
mogła w nich uczestniczyć.

Tymczasem, co by nie zardzewieć
za bardzo przed monitorami, zaproponowaliśmy nieco tańca dla młodzieży
i fitnessu dla młodzieży starszej. Piotr
Zyglarski (który w tym czasie podczas
Mistrzostw Polski w Zielonej Górze razem ze swoją taneczną partnerką Aleksandrą Czerczak zdobył najwyższą klasę
taneczną ”S” w tańcach latynoamerykańskich) poprowadził warsztaty tańca
nowoczesnego, podczas których można
było nauczyć się prostej choreografii,
nieco się porozciągać i tańcem wyrazić
emocje oraz uczucia.

Ćwiczenia fizyczne dodają energii
i poprawiają nastrój, a to w obecnej sytuacji bardzo ważne. Dlatego wspólnie
z Iryną Kupriianovą przygotowaliśmy
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czteroodcinkowy program treningowy.
Trochę motywacji i dobrego humoru
z naszej strony, czas oraz wysiłek ze
strony uczestników i efekty na wiosnę
gwarantowane.

„Ja jestem Kicia Kocia
Odwrotność bezrobocia,
Robienie na tych drutach
wciąż oplata mnie jak wąż”
"Kabaret Kici Koci” Mirona Białoszewskiego jest zbiorem wierszy i scenek pisanych od 1975 roku do ostatnich
chwil życia artysty w 1983 roku. Groteskowa bohaterka, grana przez Ziutę
Zającówną, pokazana w kontekście historycznym lat osiemdziesiątych, nabiera ponadczasowego wymiaru. Spektakl
„Kabaret Kici Koci” dostępny jest bez
ograniczeń na Facebooku MDK.

"Zrób to sam, czyli jak bawić się
w teatr?” to warsztaty teatralne prowadzone przez Marię Gudejko - aktorkę,
edukatorkę teatralną i instruktorkę zajęć
aktorskich, która prowadzi zajęcia edukacyjne w ramach projektu Teatralna
(wy)Bawialnia online w Teatrze Nowym
im. Kazimierza Dejmka w Łodzi.

Warsztatami chcieliśmy chociaż
w minimalnym stopniu zapełnić lukę, jaka
powstała wskutek niemożności zorganizowania konkursu teatralnego Zmagania
o Pałacową Maskę. Podczas zajęć można było dowiedzieć się, że teatr nie tylko
można tworzyć w budynkach teatralnych
i salach prób, a nawet może on stać się
doskonałym pretekstem do zabawy
z przyjaciółmi albo w gronie rodzinnym.
Podczas spotkania online uczestnicy
przenoszą się wspólnie w świat fantazji
i magii teatru. Poznają ważne pojęcia
teatralne, wykonują szereg kreatywnych
ćwiczeń i gier teatralnych, ale przede
wszystkim świetnie się bawią.
Koncert „Śladami Kobiety” to podróż, która przenosi słuchacza w świat
przebojów największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej, takich jak
Kora, Grażyna Łobaszewska, Kayah czy
Maryla Rodowicz. Nową odsłonę tych
przebojów wykonał niesamowity i charyzmatyczny wokalista Mateusz Jakubiec
z towarzystwem zespołu STELLAIRE.

Album "Pieces of My Journey" to
trzeci autorski krążek, jaki wydał perkusista Gniewomir Tomczyk. Przyszedł
w nim czas na różnobarwne „kadry”
z podróży, jaką muzyk w metafizycznym
kontekście odbywa podczas swojej artystycznej twórczości.
Utwory z albumu, jakie artysta gra
podczas koncertu, oparte są na różnorodnych technikach improwizacji, sięgających po współczesne muzyczne
trendy. Utwory to rozbudowane progresywne kompozycje, czerpiące z takich
gatunków muzycznych, jak jazz, neo-soul, muzyka elektroniczna czy rap.
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Nie zapominamy o najmłodszych
i dla nich wyemitowaliśmy spektakl
„Zakochany miś” - ciepłe, pełne humoru
Agnieszka Boruta, fot. z arch. UM MM
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i barwnych postaci przedstawienie oparte na przygodach najbardziej znanego
polskiego misia, niezdarnego pluszaka,
który w dniu urodzin orientuje się, że
jego przyjaciele zapomnieli o jego święcie. Czeka go jednak niemała niespodzianka.

MDK na Allegro) i teledysk do utworu
„Jadwiga” do obejrzenia na naszym Facebooku.

który dzięki pasji tworzy niezapomniane
smaki. Podglądaliśmy nie tylko proces
parzenia kawy, ale także poznawaliśmy
jej rodzaje i typy. Dowiedzieliśmy się, jakich gatunków używać do przygotowania poszczególnych jej rodzajów.

- Życie w opowiadaniu Romana
Brandstaettera i kreatywność teatralna
tego samego życia w Weselu Stanisława Wyspiańskiego budują smutny los
bohatera mojego monodramu - mówi
Wiesław Komasa. I tak toczy się ta przedziwna historia Życie-Teatr, Teatr-Życie,
którą od prapremiery krakowskiej (1901
rok) grają i oglądają kolejne pokolenia
aktorów i widzów. I prawie nikt nie pamięta, że za fikcyjną akcją Wesela kryje
się coś więcej.

Tegoroczna Wielkanoc była kolejną
już w pandemii. Tradycją są świąteczne
warsztaty, na których wykonujemy różne
ozdoby. Aby, choć na odległość, uczestniczyć w przygotowaniach do świąt, Asia
i Natalia z TooDoo pokazały, jak przygotować idealną dekorację świątecznego
stołu, czyli wianek wielkanocny. Aby
ułatwić zadanie, przybory niezbędna do
jego wykonania można było zamówić
z dostawą pod drzwi.

Czym jest genealogia i dlaczego warto prowadzić badania genealogiczne?
Jak zgromadzić dane dotyczące najbliższej rodziny? Jak stworzyć i prowadzić
archiwum domowe w oparciu o dokumenty, zdjęcia i pamiątki? Co można
znaleźć w Urzędach Stanu Cywilnego?
Tego m.in. można dowiedzieć się od
dr. Andrzeja Nowika, który podczas nowego cyklu warsztatów, tym razem online, wprowadza nas w pasjonujące zagadnienia genealogiczne. Nowe odcinki
będą emitowane dwa razy w miesiącu.
Będziemy analizować księgi metrykalne, staropolskie księgi chrztów, ślubów
i pogrzebów. Dowiemy się, co kryją akta
stanu cywilnego z lat 1810-1825 i 18261945 oraz w jakim stanie zachowane są
księgi metrykalne i gdzie ich szukać.

Wydarzenia można cały czas bez
ograniczeń oglądać na Facebooku MDK
(@mdkmmz).
Agnieska Boruta, fot. z arch. MDK

Poplątane to wszystko, a jednak
prawdziwe. Warto obejrzeć monodram
„Jak się wszystko dziwnie plecie” na
podstawie opowiadania Romana Brandstaettera „Ja jestem Żyd z Wesela” oraz
scen z „Wesela” i fragmentu tekstu ze
„Studium o Hamlecie” Stanisława Wyspiańskiego.

Płyta „Młodość” zespołu Pies Mazowiecki jest pewnym podsumowaniem
10 lat istnienia kapeli. Muzycy rok temu
mieli w planach wydanie płyty i trasę
koncertową. Niestety pandemia je pokrzyżowała. Zespół uznał jednak, że
sprawy trzeba doprowadzić do końca
– wydać płytę z teledyskiem i skupić się
na dalszej działalności artystycznej. Tak
więc mamy płytę (do kupienia w sklepie

Co zrobić, aby przygotować wyśmienite espresso albo latte? Jakich
składników użyć i jak parzyć kawę, aby
móc delektować się jej wspaniałym smakiem? Te pytania z pewnością zadaje
sobie wielu miłośników małej czarnej.
Odpowiadał na nie w czasie warsztatów
baristycznych znający się na kawie jak
mało Daniel Śnikto, właściciel lokalnej
palarni kawy w Mińsku Mazowieckim,
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Ewangelicy w Mińsku Mazowieckim
Różnorodność religijna mieszkańców stanowi jedną z charakterystycznych cech dziejów Mińska Mazowieckiego. Na przestrzeni
lat w mieście nad Srebrną zawsze przeważali wierni kościoła rzymskokatolickiego. Obok nich mozaikę wyznaniową tworzyli
przede wszystkim przedstawiciele religii mojżeszowej. Poza nimi w historii nadsrebrzańskiego grodu można spotkać wyznawców mariawityzmu oraz różnych odłamów protestantyzmu. Ci drudzy obecni byli w Mińsku Mazowieckim m.in. w dwudziestoleciu międzywojennym.
Z tabeli zamieszczonej w „Kwartalniku
Statystycznym” z 1929 roku dowiadujemy się, że na dzień 21 września 1921 roku
ich liczba w mieście wynosiła trzydzieści
trzy osoby. W całym ówczesnym powiecie mińskim odnotowano ich ośmiuset
czterdziestu. Co ciekawe, w Mińsku Mazowieckim posiadali oni cmentarz, który
znajdował się przy dzisiejszej
ulicy Zygmunta Kazikowskiego. 24 stycznia 1920 roku Rada
Miejska postanowiła na tym,
niewykorzystywanym od ponad
pół wieku, terenie zlokalizować
targ zwierzęcy. Projekt ten stał
się zarzewiem sporu. – Plac nie
był wykorzystywany do celów
grzebalnych, dlatego władze
miasta chciały go przeznaczyć
na targowisko zwierzęce. Doszło wtedy do sporu z konsystorzem ewangelicko-augsburskim, który miasto przegrało.
Ostatecznie magistrat musiał
zwrócić plac ewangelikom. –
wskazuje w monografii „Mińsk
Mazowiecki w okresie międzywojennym” Janusz Kuligowski.
Jednym z najbardziej znanych
przedstawicieli tego wyznania, który odegrał ważną rolę w
dziejach miasta nad Srebrną,
był Otton Szolc, który po wybraniu na urząd burmistrza w 1927
roku Wacława Krajewskiego,
objął stanowisko jego zastępcy.
– Z powodu sporu miasta z konsystorzem w 1928 r. zawieszony
został w czynnościach wiceburmistrza Otton Szolc, do czasu
wyjaśnienia sprawy, ponieważ
występował on w „podwójnej
roli", reprezentował miasto, ale
jako ewangelik także okolicznych ewangelików. (…) Po zakończeniu
sprawy (wice – przyp. aut.) burmistrz wrócił
do swoich obowiązków. – podaje Janusz
Kuligowski. Co więcej, 28 czerwca 1933
roku przypadła mu w udziale rola osoby
pełniącej obowiązki burmistrza. Stało się
tak w następstwie rezygnacji z piastowania najważniejszego urzędu w mieście,
którą w połowie tegoż roku złożył Wacław
Krajewski. Przypominany, reprezentant
wyznania ewangelickiego zakończył działalność, jako p.o. burmistrza, 26 października 1934 roku. Wtedy to przekazał on tę
funkcję nowo wybranemu burmistrzowi
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miasta Trojanowi Przyborze. Warto podkreślić, że Otton Szolc zapisał się w historii także jako przedsiębiorca. Posiadał
znajdujący się w Mińsku Mazowieckim
młyn motorowy oraz zakład reperacji maszyn. Nieobca była mu również działalność
w organizacjach pozarządowych. W związku z tym wskażmy, że był skarbnikiem ist-

niejącego od 1926 roku Stowarzyszenia
Rzemieślników Chrześcijan. W tym samym
roku dzierżył również funkcję powstałego
sześć lat wcześniej społeczno-handloweg
Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości. Zaangażowanie się Ottona Szolca
w realizowanie zadań przez oba wymienione podmioty nie wyczerpuje listy podejmowanych przez niego społecznie użytecznych aktywności. Przejawem tego stanu
rzecz jest między innymi uwidocznienie
go w zestawieniu członków komitetu honorowego, który patronował ufundowaniu
sztandaru Powiatowego Koła Związku
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Podoficerów Rezerwy Wojska Polskiego.
Uroczystość poświęcenia sztandaru miała miejsce 11 listopada 1934 roku. W powiecie mińskim ewangelicy zamieszkiwali
przede wszystkim znajdujące się na tym
obszarze wsie. Stąd też ich obecność
choćby w znajdujących się nieopodal Cegłowa Pełczance, Rudniku i Tyborowie,
Mrozach i nieodległej od nich
Wólce Kałuskiej, podmińskich
Arynowie, Królewcu i Mariance. Aktualnie świadectwo ich
obecności w powiecie mińskim stanowią resztki cmentarzy, które znajdują się pod
Arynowem i w Tyborowie.
W niektórych miejscowościach
zachowały się też budynki
użytkowane przez wyznawców tego odłamu chrześcijaństwa. Częściowo pamięć
o nich przywróciło Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, które jesienią 2007
roku zaprezentowało wystawę
pt. „Ewangelicy na ziemi mińskiej”. - Początkowo TPMM
posiadało zaledwie trzy zdjęcia
świadczące o pobycie ewangelików na naszych ziemiach.
Z czasem jednak eksponatów
zaczęło przybywać za sprawą
mieszkańców Mińska i nie tylko. (…) Oprócz wielu fotografii
na wystawie przedstawiono
prasę, biuletyny, informatory,
śpiewniki i książki ekumeniczne. Wyeksponowano również
butelki po winach z winiarni
Henke w Królewcu czy dawną mapę Polski pod względem kościelnym ewangelickim. – napisała w relacji o tym
przedsięwzięciu dziennikarka
tygodnika „Co słychać?” Justyna Olkowicz-Gut. Ekspozycja ta przyniosła m.in.
zaprezentowanie informacji dotyczących
rodziny Henke. Jeden z jej przedstawicieli,
ojciec późniejszego żołnierza Armii Krajowej Pawła, we wrześniu 1939 roku uratował od śmierci z rąk niemieckich żołnierzy
kilkunastu mieszkańców Arynowa i Królewca. Dodajmy, że zagadnienie funkcjonowania w Mińsku Mazowieckim i powiecie mińskim społeczności protestanckiej
jest nadal słabo zbadane przez historyków.
Wciąż stanowi ono jedno z pól do popisu
dla lokalnych regionalistów.
Tomasz Adamczak., fot. z arch. UM MM
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O MAGNECIE słów kilka…
Klub Dawnych Motocykli Magnet istnieje od 1996 roku. Od chęci zaistnienia, jako zbiorowości ludzi dzielących
tę samą pasję, po szersze propagowanie osiągnięć dawnej motoryzacji jednośladowej, w szczególności polskiej
myśli inżynieryjnej oraz ratowanie od
zniszczenia zabytków tejże dziedziny.
Gdy wyrosła idea organizacji w naszym
mieście zlotu starych motocykli, Klub
rozpoczął rozmowy z motocyklistami
i kolekcjonerami ze stolicy. Zaowocowało to zorganizowaniem w 1996 roku
I Mazowieckiego Zlotu Weteranów Szos
„Magnet”. Impreza spotkała się z doskonałym przyjęciem zarówno uczestników,
jak i mieszkańców miasta. Towarzysząc
obchodom 575. rocznicy nadania praw
miejskich Mińskowi Mazowieckiemu, zyskała uznanie władz lokalnych. „Magnet”
corocznie odbywa się na przełomie maja
i czerwca w niemal niezmienionej formie.
Po drugiej edycji zmieniono nazewnictwo
na „Rajd” i ostatnimi laty dodano kilka
ciekawostek w postaci plenerowych wystaw historycznych z oprawą grup rekonstrukcyjnych. Zobaczyć można na nich
unikalne na skalę europejską egzemplarze machin i pojazdów dziś spotykanych
tylko w nielicznych muzeach.
Przez lata wysiłek klubu skupiał się głównie nad organizacją kolejnych mazowieckich rajdów. Dwukrotnie zorganizowano
u schyłku lat 90. XX w. wystawy w dawnej fabryce Norblina w Warszawie, ale te

epizody nie wpisały się na stałe w życie
Magnetu. Jak w każdej ludzkiej zbiorowości klub miał swoje lepsze i gorsze
chwile. Pewien ogólny marazm i konflikty
charakterów doprowadziły do krótkiego
kryzysu, który wśród ludzi połączonych
wspólną pasją nigdy nie powinien mieć
miejsca. Szczęśliwie rozłam nie nastąpił,
przybyli nowi członkowie, a cała opresja
w konsekwencji zadziałała w imię zasady:
„Co nie zabije, to wzmocni”.

Obecny skład, mocno już ugruntowany,
działa sprawnie. Od 2011 roku K.D.M.,
otwierając się na miłośników ogólnie pojętej dawnej motoryzacji, organizuje we
współpracy z Muzeum Ziemi Mińskiej
Zlot Pojazdów Zabytkowych „WARKOT”,
odbywający się na przełomie sierpnia
i września. Obecnie oprócz pracy nad
„Magnetem”, który ma rangę Mistrzostw
Polski i „Warkotem” organizujemy rajdy
klasy Mistrzostw Okręgu Warszawskiego
takie, jak np. Miński Rajd Motocyklowy
oraz Akcję MOTOSERCE. Stowarzyszenie stale współdziała z Miejskim Domem
Kultury, Muzeum Ziemi Mińskiej i Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.
W życiu pozastatutowym odbywają się
częste spotkania, wspólne wyjazdy na
ogólnopolskie imprezy i wyprawy turystyczno-krajoznawcze. Klub oferuje pomoc i porady przy naprawie i restauracji
zabytkowych maszyn, poszerzanie wiedzy o dawnej myśli technicznej, a wszystko w duchu koleżeńskim, bez względu na
wiek, status czy poglądy. K.D.M. Magnet
zaprasza wszystkich ludzi zafascynowanych historią i motoryzacją.
KDM MAGNET
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Sukcesy młodych triathlonistów
Pomimo problemów z dostępem w epidemii do basenu i innych obiektów sportowych, młodzi triathloniści sumiennie przygotowują się do sezonu.
8-krotnie stając na podium. W kategorii
Żak do pokonania mieli 200 m pływania
i 1 km biegu, w kategorii Młodzik oraz
Junior Młodszy 400 m pływania i 2 km
biegu, a w kategorii Junior 800 m pływania i 5 km biegu.
W Bydgoszczy 1. miejsce w kategorii
Młodziczka zajęła Karolina Łastowiecka,

Pierwszym poważnym sprawdzianem formy jest zawsze cykl Grand Prix
Polski w Aquathlonie. Pierwsze dwa etapy zostały zorganizowane w dniach 20
i 21 marca w Bydgoszczy i w Krakowie.
W zawodach wzięła udział 12-osobowa
reprezentacja klubu KS Barakuda Mińsk
Mazowiecki: Karolina Wawer, Karolina
Łastowiecka, Martyna Żeberek, Emilia
Kałowska, Anna Szylberg, Zofia Proczek, Kacper Paździoch, Przemysław
Rojek, Mateusz Pióro, Jan Dzięcielski,
Tobiasz Kijewski i Gabriel Żaczek.
Sprawdzian wypadł bardzo dobrze,
wszyscy zawodnicy bili swoje rekordy na
dystansach pływackich i biegowych, aż

4 razy nasi reprezentanci wchodzili na podium. Tym razem Karolina Łastowiecka
i Karolina Wawer zajęły 3. miejsca
w swoich kategoriach, Gabriel Żaczek
po raz drugi zajął 2. miejsce w kategorii
Żak, a w tej samej kategorii Zofia Proczek zajęła 3. miejsce.
Uzyskane wyniki pokazują, że podopieczni trenera Tomasz Radomińskiego
są na dobrej drodze do głównych imprez
w tym sezonie, a udany start bardziej
zmobilizuje młodych zawodników.
mat. KS Barakuda

2. miejsca zajęli Ania Szylberg w kategorii Młodzik, Karolina Wawer w kategorii
Junior i Gabriel Żaczek w kategorii Żaków.
Dzień później w Krakowie, pomimo
zmęczenia podróżą i niesprzyjającymi
warunkami atmosferycznymi, również

Mińscy karatecy na podium
Mińscy Karatecy przyzwyczaili wszystkich do sukcesów. Ich poziom wyszkolenia
daje zawsze perspektywę zwycięstwa. Tak było i tym razem podczas Mistrzostw
Województwa Mazowieckiego Karate Kyokushin Warszawa - 28.02.2021.
Nasi senpai godnie walczyli o miejsca
medalowe na arenie wojewódzkiej.
Oto miejsca medalowe:
I miejsce - Senpai Daria Kwiatkowska,
II miejce - Senpai Karol Oszczędłowski
III miejsce - Senpai Nina Bartnicka,
Senpai Sebastian Gniado, Senpai
Szymon Piętka, Senpai Aleksandra
Zęgota.
Mamy nadzieję, że taki początek sezonu treningowego to dobra wróżba
na następne zawody - a te już wkrótce. Będziemy reprezentować nasz Klub
i miasto na zawodach o zasięgu makroregionalnym.
Mińsko-Mazowiecki Klub Karate Kyokushin
fot. z arch. klubu
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8. Grand Prix Polski w BJJ
jącą ten parterowy styl walki stanowiły
kobiety, bo w imprezie wzięła udział rekordowa ich liczba prawie 15% spośród
wszystkich uczestników. Klub Walki
Grappler w drużynowej klasyfikacji zajął
wysokie, szóste miejsce. Imprezę zorganizowano pod patronatem Burmistrza
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego, Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego i Prezesa MOSiR
Sp. z o.o. Roberta Smugi. Świetnie zorganizowane zawody możliwe były dzięki
dofinansowaniu zadania przez Miasto
Mińsk Mazowiecki.
Wyniki zawodników KW Grappler:
Złoto: Zdzisław Raubo, Bartek Pietrasik, Aleksander Kozłowska, Ivan Novyk,
Maciej Mruzek, Aleksandra Bodecka,
Jarosław Całka, Katarzyna Rogala

URZĄD INFORMUJE
SPORT

Srebro: Agata Lipska. Antoni Rosa,
Monika Kozera, Bartek Rogala, Marcel
Gołębiewski, Grzegorz Pielarz, Piotr Pióro, Adam Szuba, Dominika Osica
Brąz: Kacper Pernach, Piotr Kozłowski, Laura Pachacz, Stanisław Lech,
Jan Chwesiuk, Dominik Kozera, Michał
Chwesiuk, Karol Truszewski, Wiktor
Budkiewicz, Grzegorz Pielarz, Kamil
Kliczbor, Wojtek Wocial, Jakub Raubo,
Maciej Pasiak.
mat. KW Grappler

6 marca na hali sportowej SP nr 1 rozegrano 8. Grand Prix Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu. Przez cały dzień Mińsk
Mazowiecki gościł prawie 600 zawodników z najdalszych zakątków naszego
kraju. Do rywalizacji na macie przystąpiło ponad 60 klubów.
Mimo pandemicznych obostrzeń,
udało się zorganizować turniej ogólnopolski, na który czekały rzesze pasjonatów brazylijskiego jiu jitsu. Na matach
walczyli najmłodsi, młodzież oraz dorośli. W tym roku liczną grupę uprawia-

Młodzi judocy na pierwszych zawodach
po pandemicznej przerwie
Zawodnicy
Uczniowskiego
Klubu
Sportowego Judo KONTRA 7 marca
wystartowali pierwszy raz w tym roku
po długiej przerwie spowodowanej
pandemią.
Na Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Judo w Modliborzycach niektórym mińskim sportowcom
udało się nawet zawalczyć o podium.
WYNIKI
Dzieci młodsze - rocznik 2010 i młodsi:
II miejsce - Dawid Świątek – 23 kg
V miejsce - Kamil Girndt – 26 kg
V miejsce - Jan Nowik – 32 kg
oprac. na podst. mat. UKS Judo Kontra
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Z PRAC RADY MIASTA

Uchwały podjęte na sesji
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
15 marca i 19 kwietnia 2021
Uchwały z 15 marca 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Uchwała Nr XXVIII.252.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2021,
Uchwała Nr XXVIII.253.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku oraz zwrotu części tej opłaty,
Uchwała Nr XXVIII.254.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Mińsk Mazowiecki,
Uchwała Nr XXVIII.255.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta,
Uchwała Nr XXVIII.256.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o wysokości cen usług i opłat na targowisku miejskim w Mińsku Mazowieckim,
Uchwała Nr XXVIII.257.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad
przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny
punktowej oraz wysokości obowiązkowej kaucji dla mieszkań w ramach programu "Mieszkanie Plus" w Mińsku Mazowieckim”,
Uchwała Nr XXVIII.258.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok,
Uchwała Nr XXVIII.259.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia
tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad
i trybu ich nadawania,
Uchwała Nr XXVIII.260.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021 w mieście Mińsk Mazowiecki,
Uchwała Nr XXVIII.261.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności
cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w dzierżawę, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19,
Apel Nr 2.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji
polityki spójności 2021-2027 w Polsce.

Uchwały z 19 kwietnia 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uchwała Nr XXIX.262.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami
miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu obywatelskiego,
Uchwała Nr XXIX.263.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2021,
Uchwała Nr XXIX.264.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2021 – 2030,
Uchwała Nr XXIX.265.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania ulg
w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Miastu Mińsk
Mazowiecki za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID -19,
Uchwała Nr XXIX.266.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej,
Uchwała Nr XXIX.267.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto
Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
Uchwała Nr XXIX.268.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego,
Uchwała Nr XXIX.269.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wojennych na terenie miasta Mińsk
Mazowiecki,
Uchwała Nr XXIX.270.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Polityki Zdrowotnej „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk
Mazowiecki na lata 2021-2022”,
Uchwała Nr XXIX.271.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wzniesienia pomnika Piotra Skrzyneckiego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki,
Uchwała Nr XXIX.272.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wzniesienia pomnika Anny Mińskiej na
terenie miasta Mińsk Mazowiecki,
Uchwała Nr XXIX.273.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wzniesienia przyjęcia przez Miasto
Mińsk Mazowiecki do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na utrzymaniu grobów i cmentarzy
pomnika Jana z Gościańczyc na terenie miasta Mińsk Mazowiecki,
Uchwała Nr XXIX.274.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych
z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie
źródła ciepła na proekologiczne,
Uchwała Nr XXIX.275.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał znajdują się do wglądu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta:
www.bip.minsk-maz.pl oraz w Biurze Rady Miasta, pok. 115 w Urzędzie Miasta.
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URZĄD INFORMUJE
10 maja rozpocznie się nabór wniosków
do 138 mieszkań w Mińsku Mazowieckim
przy ul. Klonowej. Będzie to pierwszy nabór
na Mazowszu w ramach rynkowej części
rządowego programu mieszkaniowego,
która jest realizowana przez PFR Nieruchomości S.A. Pierwsza część rekrutacji,
czyli składanie wniosków, potrwa do 31 maja
i będzie odbywała się online za pośrednictwem strony www.minskmazowiecki.
mdr.pl. Zawieranie umów najmu rozpocznie się w czwartym kwartale 2021.

- 138 mieszkań w Mińsku Mazowieckim to pierwsze osiedle na Mazowszu, na którym wystartuje
nabór. To dobra propozycja dla mieszkańców
tego miasta, ale także wschodniej części województwa. Osiedle powstaje w sąsiedztwie
placówek edukacyjnych, punktów usługowych
i sklepów, ale także oferuje bardzo dobry dostęp
do infrastruktury drogowej i kolejowej. Dzięki niej do centrum Warszawy można dotrzeć
w niespełna godzinę. To ważne - zwłaszcza dla
osób mobilnych zawodowo - podkreśliła Krystyna Wąchała - Malik, członek zarządu PFR
Nieruchomości S. A.

Pierwszą część naboru przeprowadzi miński samorząd. Zgodnie z kryteriami uchwalonymi przez radnych na najwięcej punktów
mogą liczyć ci, którzy nie posiadają własnego mieszkania, a także osoby, które mieszkają i rozliczają się z podatków w Mińsku
Mazowieckim. Radni zdecydowali o premiowaniu rodzin z dziećmi, seniorów, osób
z niepełnosprawnościami i rodzin, które
utraciły domy na skutek działania żywiołu.
Dodatkowe punkty otrzymają również osoby posiadające książeczkę mieszkaniową.

- Rynek mieszkaniowy w Mińsku Mazowieckim stale się rozwija. Deweloperzy chętnie tu budują, każda
kolejna inwestycja cieszy nas, bo przekłada się na
rozwój miasta. Osiedle powstające w ramach rządowego programu przy ul. Klonowej uzupełni lukę
i zapewni mieszkania rodzinom, które nie mogą
sobie pozwolić na kredyt. Nasze kryteria opracowaliśmy zgodnie z potrzebami mieszkańców, a także
w sposób, który na co liczę, zachęci ich do pozostania w Mińsku i związania swojej przyszłości
z naszym miastem - wskazał Marcin Jakubowski, burmistrz Mińska Mazowieckiego.

Mieszkania w Mińsku Mazowieckim zostaną objęte dopłatami do czynszów w ramach
programu „Mieszkanie na Start”. Jest to
możliwe dzięki zaangażowaniu samorządu
w proces naboru najemców. To wymóg wynikających z zapisów ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu
wydatków mieszkaniowych w pierwszych
latach najmu mieszkania. Zgodnie z nimi to
samorząd określa kryteria pierwszeństwa
w rekrutacji do mieszkań wraz z ich punktacją, a także przeprowadza nabór wniosków.
Będzie można je złożyć za pośrednictwem
formularza znajdującego się na stronie:

www.minskmazowiecki.mdr.pl
W drugiej części naboru, PFR Nieruchomości zweryfikuje tzw. zdolność czynszową –
sprawdzi, czy przyszli najemcy są w stanie
wykazać łączny miesięczny dochód netto
np. pensja z tytułu umowy o pracę, jak również dodatkowe dochody np. świadczenie
500+, na poziomie umożliwiającym opłacenie comiesięcznego czynszu z tytułu najmu
mieszkania. Ponadto, każdy potencjalny najemca będzie sprawdzany w BIG Infomonitor. Podpisywanie pierwszych umów najmu
zaplanowano na czwarty kwartał 2021 roku.
Inwestycja przy Klonowej to dwa budynki o
niskiej, 4-piętrowej zabudowie, w których
zaprojektowano 138 lokali. Elewacja bloków będzie utrzymana w jasnej, szaro-białej
kolorystyce. W przestrzeniach między nimi
zaplanowano strefy rekreacyjne z alejkami
spacerowymi i starannie zaprojektowaną
zielenią. Na osiedlu znajdzie się też duży,
bezpieczny plac zabaw. Lokatorzy będą

mieli do dyspozycji 110 miejsc parkingowych w garażu podziemnym i 38 miejsc naziemnych.
Od początku 2021 roku spółka PFR Nieruchomości uruchomiła dwa nabory na około
620 mieszkań. Ponad pół tysiąca znajduje się
na katowickim Nowym Nikiszowcu. W ciągu
niespełna miesiąca wpłynęło 2116 zgłoszeń
od zainteresowanych najmem mieszkania
w tej lokalizacji. Kolejnych 108 mieszkań,
do których do 15 kwietnia trwa nabór wniosków, znajduje się przy ul. Gen Roweckiego
w Świdniku. Po trzech tygodniach jest już
ponad ośmiu chętnych na jedno mieszkanie. Jeszcze wiosną tego roku spółka PFR
Nieruchomości planuje uruchomić nabory na
ponad 800 mieszkań w Dębicy, Łowiczu, Radomiu oraz Krakowie.
PFR Nieruchomości S.A. zarządza także inwestycjami powstającymi w ramach
Funduszu Mieszkań na Wynajem. Na terenie województwa mazowieckiego w ofercie Funduszu jest blisko 700 mieszkań
w czterech lokalizacjach w Warszawie oraz
w podwarszawskim Piasecznie. Poziom komercjalizacji FSMnW na Mazowszu wynosi
około 90 procent.

Więcej informacji na:
www.nieruchomosci.pfr.pl
www.minskmazowiecki.mdr.pl
www.mplus.pl
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URZĄD INFORMUJE
W ramach realizacji zadań

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2021 rok
zapraszamy do korzystania z poradnictwa i konsultacji

w Mińskim Centrum Profilaktyki
z siedzibą przy ul. Juliana Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim
tel. /25/ 758 02 51,52 e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl

Centrum czynne: poniedziałek i środa 8.00–19.00, wtorek i czwartek 8.00-20.00, piątek 8.00-15.00
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na dyżury następujących specjalistów:
PRAWNIK
– PAWEŁ BARTCZAK
wtorek 18.00-20.00 /pok. nr 3/
i czwartek 18.00-20.00 /pok. nr 4/

• edukacja prawno-obywatelska w zakresie praw przysługującym osobom zagrożonym
i dotkniętym patologiami społecznymi
• udzielanie porad prawnych wyjaśniających procedury sądowe oraz sposób sporządzania
pism procesowych w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych, zdrowotnych, rentowych
i innych socjalno-bytowych

PSYCHOLOG
– MAGDALENA SĘDEK
Poniedziałek 15.00-19.00 /pok. nr 3/
i wtorek 16.00-18.00 /pok. nr 2/

• pomoc psychologiczna i zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży
• konsultacje wychowawcze – porady i wskazówki dla rodziców w sytuacji pojawienia
się problemów związanych z rozwojem, edukacją, cyberprzemocą i wychowaniem dzieci

SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
– ELŻBIETA ANDRZEJEWSKA
czwartek 09.00-13.00 /pok. nr 2/

• poradnictwo rodzinne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmującego pomoc i wsparcie dla dorosłych, młodzieży oraz ich rodziców w celu rozwiązania trudności
rodzinnych, małżeńskich i wychowawczych

PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA
– PAWEŁ AMBROZIAK
poniedziałek i wtorek 9.30-16.30 /pok. nr 2/

• wsparcie o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym i edukacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin
• pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci
Alkoholików

PSYCHOTERAPEUTA
– AGATA DREWNIAK
wtorek i środa 11.00-19.00 /pok. nr 4/

• udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej tj. depresja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, zaburzenia
zachowania, zaburzenia jedzenia, kryzysy emocjonalne i życiowe, doświadczenia po stracie,
traumy

PSYCHOLOG, SOCJOTERAPEUTA
– KRYSTYNA SAK
wtorek 15.00-18.00 /pok. nr 3/

• udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzależnionym i zagrożonym uzależnieniami od alkoholu, a także ofiarom przemocy domowej

PSYCHOLOG DS. MOTYWOWANIA
DO LECZENIA UZALEŻNIEŃ
– MONIKA PAMROWSKA
środa i czwartek 16.00-19.00 /pok. nr 3/
SPECJALISTA DS. MEDIACJI RODZINNYCH
– EWA MOSTOWSKA
piątek 11.00-15.00 /pok. nr 4/

• poradnictwo pedagogiczne i mediacje rodzinne w zakresie rozwiązywania trudności rodzinnych i wychowawczych

SPECJALISTA
DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
– ADAM KANIA
czwartek 14.00-18.00 /pok. nr 2/

• edukacja z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz edukacja i informacje o dopalaczach
• sposoby rozpoznawania czy dziecko bierze substancje zmieniające świadomość inne
niż alkohol

PSYCHOLOG
– ANGELIKA WALASEK-STEFANOWICZ
czwartek 12.00-18.00 /pok. nr 4/
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• motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
• konsultacje w zakresie obszarów problemowych tj. bliskie związki i relacje interpersonalne
(w tym rodzinne i wychowawcze), problemy z samooceną, zaburzenia nastroju, zaburzenia
lękowe, praca z nawykami i motywacją

• pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży m.in. w zakresie trudności związanych z uczeniem się, motywacją do nauki, koncentracją uwagi, rozpoznawania przyczyn trudności doświadczanych przez dziecko
• poradnictwo dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, oraz członków ich rodzin

PSYCHOTERAPEUTA
– PRZEMYSŁAW KRYSKA
poniedziałek i czwartek 10.00-15.00 /pok. nr 3/

• udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej tj. depresja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, zaburzenia
zachowania, zaburzenia lękowe, problemy w relacjach, zaburzenia jedzenia, zaburzenia nastroju, kryzysy emocjonalne i życiowe, doświadczenia po stracie, traumy

PSYCHOLOG
– MILENA PYRZANOWSKA
Poniedziałek 14.30-18.30 /pok. nr 4/
piątek 9.00-14.00 /pok. nr 3/

• pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży m.in. w zakresie trudności związanych z uczeniem się, motywacją do nauki, koncentracją uwagi, rozpoznawania przyczyn trudności doświadczanych przez dziecko
• poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, a także członków ich rodzin
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Ponadto kontynuowane będą w 2021 roku zajęcia w następujących grupach terapeutycznych:
•

Grupa edukacyjno-terapeutyczna poświęcona zapobieganiu nawrotom choroby alkoholowej - dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych
Terminy spotkań: 09-10.I.2021r., 06-07.II.2021r., 06-07.III.2021r., 10-11.IV.2021r., 08-09.V.2021r., 05-06.VI.2021r., 03-04.
VII.2021r., 07-08.VIII.2021r., 04-05.IX.2021r., 02-03.X.2021r., 06-07.XI.2021r., 04-05.XII.2021r.,
SOBOTA 9.00-17.00, NIEDZIELA 9.00-16.00;
•
Program edukacyjno-terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
Terminy spotkań: 09.I.2021 r., 06.II.2021 r., 06.III.2021 r., 10.IV.2021 r., 08.V.2021 r., 05.VI.2021 r., 03.VII.2021 r., 07.VIII.2021 r.,
04.IX.2021 r., 02.X.2021 r., 06.XI.2021 r., 04.XII.2021 r.,
SOBOTA 9.00-17.00;
•
Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób współuzależnionych
Terminy spotkań: 10.I.2021r., 07.II.2021r., 07.III.2021r., 11.IV.2021r., 09.V.2021r., 06.VI.2021r., 04.VII.2021r., 08.VIII
.2021r., 05.IX.2021r., 03.X.2021r., 07.XI.2021r., 05.XII.2021r.,
NIEDZIELA 9.00-16.00;
•
Grupa dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań „Mój problem” – dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy
Terminy spotkań: 16-17.I.2021 r., 20-21.II.2021 r., 20-21.III.2021 r., 24-25.IV.2021 r., 22-23.V.2021 r., 19-20.VI.2021 r.,
17-18.VII.2021 r., 21-22.VIII.2021 r., 18-19.IX.2021 r., 16-17.X.2021 r., 20-21.XI.2021 r., 18-19.XII.2021 r.
SOBOTA 9.00-17.00, NIEDZIELA 9.00-16.00;
•
Cykl warsztatów umożliwiających zdobywanie praktycznych umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu
i narkotyków – dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych
Terminy spotkań: 16-17.I.2021 r., 20-21.II.2021 r., 20-21.III.2021 r., 24-25.IV.2021 r., 22-23.V.2021 r., 19-20.VI.2021 r.,
17-18.VII.2021 r., 21-22.VIII.2021 r., 18-19.IX.2021 r., 16-17.X.2021 r., 20-21.XI.2021 r., 18-19.XII.2021 r.
SOBOTA 9.00-17.00, NIEDZIELA 9.00-16.00;
•
Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi ( papierosy, alkohol, narkotyki,
dopalacze)
Terminy spotkań: 30-31.I.2021 r., 29-30.V.2021 r., 31.VII-01.VIII.2021 r., 30-31.X.2021 r.
SOBOTA 9.00-17.00, NIEDZIELA 9.00-16.00.
Grupy terapeutyczne prowadzą:
•
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień pani Renata Niedziółka (tel.: 506 127 177)
•
certyfikowany instruktor terapii uzależnień pani Danuta Bałkowiec (tel.: 605 653 212),
z Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Łukowie.

Ciągła rekrutacja
do mazowieckich terytorialsów
– zgłoś się już dziś na dodatkowe szkolenie w maju!
Terytorialna służba wojskowa cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem. 9 kwietnia br. szeregi
mazowieckich terytorialsów zasiliło 87 nowych ochotników. W maju dodatkowe powołanie do służby,
a w wakacje trzecia edycja projektu „Wakacje w WOT”.
9 kwietnia, odbyło się trzecie w tym roku powołanie do terytorialnej służby wojskowej
w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza. Tego
dnia powołano 87 nowych kandydatów na terytorialsów. 14 maja kolejna okazja, by spróbować swoich sił
w szeregach WOT, ponieważ brygada zaplanowała dodatkowe szkolenie dla ochotników. 25 czerwca ruszy także trzecia edycja projektu „Wakacje w WOT”.
Będą to dwa szkolenia podstawowe dedykowane uczniom i studentom, a także nauczycielom. W ten sposób 5MBOT daje możliwość skorzystania ze swojej oferty osobom uczącym się, bez konieczności rezygnacji z zajęć lekcyjnych. Pierwsze z wakacyjnych szkoleń rozpocznie się
25 czerwca i zakończy się przysięgą wojskową 10 lipca. Drugie szkolenie nie kolidujące z nauką i studiami rozpocznie się 20 sierpnia i potrwa do
4 września. Jego zwieńczenie również będzie uroczysta przysięga wojskowa.
Każde wcielenie do 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. RÓJ przyciąga ochotników
z całego północnego Mazowsza i głównie są to osoby młode. Jak pokazują statystyki, średnia wieku żołnierzy Obrony Terytorialnej to 32 lata,
a co trzeci żołnierz formacji ma mniej niż 25 lat.
W celu usprawnienia procesu rekrutacji każdy kandydat może skontaktować się z rekruterem WOT, który pomoże przebrnąć ochotnikowi przez
procedurę związaną z procesem rekrutacyjnym, a także rozwieje wszelkie wątpliwości i odpowie na wszystkie pytanie związane z służbą w 5MBOT.
Rekruterzy 5MBOT:
szer. Grzegorz SADECKI, tel: 731-307-027, grzegorz.sadecki@wor.ron.mil.pl,
kpr. Mariusz KUBEŁ, tel. 505-304-430, mariusz.kubel@wot.ron.mil.pl/,
st. szer. Marcin MICHALAK, tel. 530-442-378, marcin.michalak@wot.ron.mil.pl ,
st. szer. Sławomir LEWARSKI, tel. 516-026-421, slawomir.lewarski@wot.ron.mil.pl,
ppor. Andrzej WĄSOWSKI, tel. 515-257-308, andrzej.wasowski@wot.ron.mil.pl ,
szer. Małgorzata ZIELENIECKA, tel. 502-257-042, malgorzata.zieleniecka@wot.ron.mil.pl

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej
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Pierwsza w Polsce anonimowa i darmowa platforma wsparcia
dostępna w aplikacji mobilnej

GrupaWsparcia.pl
GrupaWsparcia.pl to w pełni darmowy
i anonimowy portal dla ludzi szukających
pomocy i wzajemnego zrozumienia. Bezpieczna przestrzeń, gdzie wraz z innymi
możesz walczyć z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. Od
1 marca 2021 roku z portalu GrupaWsparcia.pl można korzystać również za pomocą aplikacji mobilnej dostępnej w systemach Android i IOS. To kamień milowy
w niesieniu pomocy w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób.

WHO Ostrzega: Odczuwasz smutek?
Porozmawiaj z kimś!
Każdy w swoim życiu doświadcza lepszych lub gorszych momentów. W przypadku trudniejszych chwil niezwykle
ważna jest obecność i wsparcie drugiej
osoby. Jej brak powoduje zakłócenie
poczucia bezpieczeństwa, wzmaga poziom stresu, jest źródłem doświadczenia
samotności i zaniżonej samooceny. Brak
wsparcia może stać się potencjalnym
zalążkiem depresji. Według Organizacji
Narodów Zjednoczonych stanowi ona
główną przyczynę chorób i niepełnosprawności na całym świecie. W latach
2005-2015 odnotowano wzrost liczby jej
przypadków aż o 18 procent! Najcięższą
konsekwencją depresji jest oczywiście
samobójstwo, które każdego roku popełnia 800 000 osób.
Światowa Organizacja Zdrowia ma
jedno proste zalecenie dla każdej osoby, która odczuwa smutek: porozmawiaj
z kimś. Każdy problem, niestety, rodzi
kolejny, dlatego istotne jest zapewnienie
łatwego i darmowego dostępu do holistycznego wsparcia, jakie może zaoferować portal GrupaWsparcia.pl

GrupaWsparcia.pl to portal i aplikacja
dla każdego

pawsparcia.pl” lub „grupa wsparcia”. Jeżeli chcesz z niej skorzystać, musisz zainstalować ją na swoim telefonie.
2. Gdy już to zrobisz, możesz zalogować
się na swoje konto lub utworzyć nowe.
Sama rejestracja trwa kilka sekund. Po
ukończeniu tego kroku możesz w pełni korzystać ze wszystkich funkcji, które
oferuje serwis.
3. Jeżeli zmagasz się np. ze stanami depresyjnymi, zapisz się do grupy tematycznej dedykowanej temu problemowi. Do
wyboru masz 70 różnych anonimowych
grup, nad którymi czuwa przeszkolony
moderator oraz inni użytkownicy grupy.
Pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam/-a!
4. Zakładka „społeczność” pozwala Ci
„Dodać historię” (np. opisać własną
i niepowtarzalną lub pochwalić się sukcesem), którą możesz podzielić się z innymi użytkownikami, a także „Odnotować
upadek” (podzielić się własną porażką lub
przeszkodami, które pojawiły się w trakcie
realizacji celu). Obydwa wpisy mogą być
widoczne dla innych lub pełnić charakter
Twojego prywatnego dziennika.
5. Sekcja wiadomości pozwala Ci: wyszukać konkretnego użytkownika online,
włączyć się w rozmowę z innymi użytkownikami oraz na czat w wybranej przez
Ciebie grupie. Warto sprawdzać kolejne
aktualizacje aplikacji – wsłuchujemy się
w uwagi korzystających i szykujemy kolejne udogodnienia.
6. Jeżeli z jakiejś przyczyny korzystanie
z aplikacji sprawia Ci problem, możesz
skorzystać z samouczka dostępnego
wersji desktopowej na stronie www.grupawsparcia.pl. Zachęcamy do skorzystania z tego narzędzia przed instalacją aplikacji mobilnej.
7. I jeszcze jedno! Nie bój się skorzystać
ze wsparcia: w różnorodnych grupach
tematycznych panuje przyjazna atmos-

GrupaWsparcia.pl oferuje rozmaite pokoje służące wymianie myśli i doświadczeń,
wspierające samorozwój oraz poprawę
kondycji psychicznej. Aktywne uczestnictwo w grupie to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, to
także praca na sobą i rozwój osobisty.
To może być pierwszy krok na drodze do
Twojego nowego życia.
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Fundacja ADRA Polska to powstała w 2009
roku dobroczynna organizacja pożytku publicznego. Jest polskim oddziałem międzynarodowej
Fundacji ADRA działającej obecnie w 118 krajach.
Jej celem jest pomoc ludziom w potrzebie, w kierunku ich usamodzielnienia się, poprzez działania
z obszaru edukacji, zdrowia, organizowania źródeł
utrzymania oraz pomoc rozwojową i humanitarną
w rejonach dotkniętych kataklizmami. Międzynarodowość organizacji pozwala nam działać szybko
i efektywnie. Przykładem takich działań organizacji
w 2020 roku były zbiórki na rzecz ludzi poszkodowanych przez tajfuny, pomoc dla ofiar eksplozji
w Bejrucie, pomoc poszkodowanym w wyniku
konfliktu zbrojnego o Górski Karabach, pomoc
pszczelarzom w Mołdawii, czy budowa kuchni
charytatywnych w Armenii.
Więcej o Fundacji ADRA Polska: www.adra.pl,
www.facebook.com/ADRAPolska
Osoba do kontaktu:
Jakub Juszczyk
ADRA Polska
+ 48 690 890 690
kontakt@grupawsparcia.pl
ADRA Polska | www.adra.pl

Jak działa aplikacja GrupaWsparcia.pl?
1. Aplikacja dostępna jest do pobrania
za darmo w Google Play oraz Apple App
Store. Wyszukasz ją łatwo, wpisując „gru-
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fera. Można liczyć na wzajemną pomoc,
wsparcie, wysłuchanie innych użytkowników, konsultację psychologa oraz pomoc
admina w kwestiach technicznych.
Startup Roku, platforma pomocowa dla
migrantów z Białousi, czyli… historia GrupyWsparcia.pl
GrupaWsparcia.pl powstała w 2018
roku i od tego czasu wspiera aktywnie
ponad 7500 użytkowników. W 2019 roku
portal zdobył pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy startup roku organizowany przez Total Polska. O portalu
pisało większość mediów w kraju takich
jak: Onet, Bussiness Insider, Brief, Wirtualna Polska, Mam Biznes, SpidersWeb,
RMF Maxxx, InnPoland. W kolejnym roku
w ramach dofinansowania ze środków
Funduszu Solidarności Międzynarodowej
utworzyliśmy platformę online w języku
rosyjskim jako wsparcie dla emigrantów
i emigrantek z Białorusi. Wtedy rozpoczęliśmy prace nad aplikacją mobilną
w języku rosyjskim i polskim, która dostępna jest w obu wersjach językowych.
W ramach dofinansowania FSM stworzyliśmy również listę miejsc wsparcia dla
emigrantów i emigrantek z Białorusi, która
dostępna jest w aplikacji. To milowy krok
w walce ze wszelkimi przeciwnościami
losu. Mamy nadzieję, że dzięki aplikacji
pomoc otrzymają również poszkodowani
przez białoruski reżim. GrupaWsparcia.pl
jest częścią Fundacji ADRA Polska.
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ul. BUDOWLANA 4
05-300 MIŃSK MAZ.
tel.: 25 759 26 51
www.zst-g.pl
mail: mail@zst-g.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ TURYSTYCZNO GASTRONOMICZNYCH

Zapewniamy:
Uczestnictwo w zajęciach praktycznych
w renomowanych hotelach w Warszawie:
Bristol, Marriott, Sheraton, Westin, Mercure,
Hilton, Intercontinental, Novotel.
Twórcze zajęcia związane z kreowaniem
przestrzeni terenów zieleni.
Współpracę z biurami projektowymi,
szkółkami oraz centrami ogrodniczymi.
Odkrywanie tajników gotowania
pod opieką mistrzów kuchni.
Realizację projektów unijnych
podwyższających kompetencje uczniów:
barista, florysta, barman, obsługa kelnerska,
animacja czasu wolnego.
Perspektywę kształcenia w nowoczesnych
pracowniach w każdym zawodzie.
Możliwość odbycia praktyk
w najpiękniejszych zakątkach Europy:
Kreta, Cypr, Rodos, Słowacja.
Udział uczniów w 3-tygodniowych wyjazdach
zagranicznych - Erasmus+.

Kształcimy w Technikum im. Zygmunta Glogera
w zawodach:
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU z florystyką
TECHNIK HOTELARSTWA z animacją czasu wolnego
TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH
TECHNIK USŁUG KELNERSKICH z baristyką
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH z dietetyką
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI - CUKIERNIK
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI - PIEKARZ

Kształcimy w Branżowej Szkole I stopnia w zawodzie:
KUCHARZ

ZESPÓŁ SZKÓŁ TURYSTYCZNO - GASTRONOMICZNYCH

ul. BUDOWLANA 4, 05-300 MIŃSK MAZ., tel.: 25 759 26 51, www.zst-g.pl, mail: mail@zst-g.pl
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Narodowy Spis Powszechny 2021 – list do mieszkańców
Szanowni Państwo.
Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby mieszkającej w naszym mieście.
Mając świadomość powagi obecnej trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji, podczas której na pierwszym miejscu jest
troska o zdrowie, dołożono wszelkich starań, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Dlatego też przyjęte obecnie
metody udziału w spisie wykluczają konieczność kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz.
Podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy poprzez aplikację dostępną na stronie
https://spis.gov.pl/. W ten sposób możemy wypełnić obowiązek spisowy w domu w dogodnym dla siebie terminie.
Do elektronicznego formularza zalogujemy się, korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.
Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą zgłosić się do Urzędu Miasta, gdzie będzie czekać specjalnie
przygotowane stanowisko z komputerem i przeszkolony pracownik naszego Urzędu. Drugą wygodną i bezpieczną
opcją jest spis przez telefon. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Infolinia działa
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.
Rachmistrzowie włączą się do prac spisowych w późniejszym terminie i w pierwszej kolejności, ze względu na sytuację epidemiczną, będą się kontaktować z niespisanymi osobami telefonicznie.
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną
ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną będą należycie i starannie zabezpieczone.
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących NSP 2021 należy kontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym
w Mińsku Mazowieckim (tel. 25 759 53 76, e-mail: spis@umminskmaz.pl).
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://spis.gov.pl/.
Przypominając o wspólnej odpowiedzialności za nasze miasto, apeluję o udział w spisie powszechnym 2021.
Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Marcin Jakubowski
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