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w poprzednim wydaniu MIMa zapraszaliśmy do udziału w wy-
darzeniu M4Europe, podczas którego naszej społeczności 
wręczona została nagroda Rady Europy „Plaque of Honour”. 
Dziękujemy za Państwa obecność i wspólne świętowanie tego 
sukcesu. Naszym gościem była senator Danuta Jazłowiecka, 
przedstawicielka Council of Europe w Polsce. Cieszymy się, 

że pobyt w Mińsku Mazowieckim i nasze działania spotkały się 
z ogromnym zainteresowaniem i podziwem gościa. Zdaniem Da-

nuty Jazłowieckiej niewiele jest w Polsce samorządów, które trak-
tują młodzież  partnersko i stwarzają jej możliwości rozwoju i samo-

decydowania. Podczas spotkania w Centrum Młodzieżowym „Międzyczas” młodzież z miast 
partnerskich, młodzi mińszczanie i mińszczanki rozmawiali z panią senator o działaniach na 
rzecz młodzieży, które można podejmować na różnych szczeblach: międzynarodowym, lokalnym  
i osobistym. Danuta Jazłowiecka obiecała przedstawić postulaty młodzieży na forum europejskim. 
W sierpniu minęła 80. rocznica likwidacji mińskiego getta. Dwudniowe wydarzenia zgromadzi-
ły liczną publiczność. W uroczystościach głównych udział wzięli potomkowie Żydów mińskich, 
którzy przyjechali z różnych stron świata. Zdjęcie pod poniższym tekstem wymownie ilustruje 
zwycięstwo życia nad śmiercią. Wydarzenia upamiętniające historię naszego miasta koordy-
nowane są przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, grupę społeczników Bliscy 
i Oddaleni oraz samorząd. Organizacja wydarzeń rocznicowych była możliwa dzięki grantowi 
otrzymanemu z Muzeum Polin. Widzimy ogromną wartość we wspólnych działaniach na rzecz 
pamięci, które świadczą o odpowiedzialności za przeszłość i przyszłość i otwartości naszej 
społeczności. 
We wrześniu tradycyjnie Miejski Dom Kultury zorganizował Festiwal Himilsbacha. Postać 
i twórczość mińskiego aktora były punktem wyjścia do rozmów o filmie, muzyce i sztuce. Miej-
ska Biblioteka Publiczna, natomiast, kolejny raz połączyła siły z Powiatem Mińskim w organi-
zacji akcji Narodowego Czytania – w tym roku zbioru „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na zakończenie wakacji zaprosił mińszczan i mińszczanki 
na piknik „Pa, pa lato na 102!”. Jak zwykle wydarzenie było radosne i integrujące. Muzeum 
Ziemi Mińskiej tradycyjnie organizowało niezwykle ciekawe wystawy. Ogromnym zaintereso-
waniem cieszyła się wystawa „Mazowsze w spódnicy – wystawa lalek artystycznych”, prezen-
tująca sylwetki wybitnych kobiet Mazowsza, a wśród nich postać mińskiej poetki Michaliny 
Chełmońskiej–Szczepankowskiej.  
Oferta kulturalna przygotowywana przez jednostki miasta jest bardzo bogata i różnorodna. 
Aby jeszcze lepiej ją popularyzować, w każdy piątek publikujemy „Weekendowy rozkład jaz-
dy”, czyli zestawienie wydarzeń na nadchodzący weekend. Prosimy także Państwa o pomoc 
w przekazywaniu sobie informacji o wydarzeniach. Zachęcajmy się wzajemnie do udzia-
łu w życiu kulturalnym miasta.

Z pozdrowieniami
Katarzyna Łaziuk
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Zmiana trasy linii M4
Uroczysty koncert jubileuszowy 
z okazji 20-lecia MTM
70. rocznica ślubu
Pierwszy mińszczanin urodzony w 2022
EUROPE DIRECT - str. 18 -19
Rok 2021 - Europejski Rok Kolei
Spotkanie z seniorami
Europejski Zielony Ład

 INWESTYCJE – str. 20 - 21

Wykład dla MUTW
Spotkanie z młodzieżą w ramach 
„Konferencji o przyszłości Europy”
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Wiktoria Wróbel Mistrzynią Polski na 800 m
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Złota ALMMA dla trenera Grapplera

URZĄD MIASTA INFORMUJE – str. 36 - 37

Z PRAC RADY MIASTA – str. 37

MIŃSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI - str. 38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Życzę Państwu dobrej lektury!
Katarzyna Łaziuk
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Wystąpienie burmistrza 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wygłoszone podczas uroczystości miejskich

Jesteśmy świadkami wydarzeń, które 
znacząco wpływają na historię świata. 
Pandemia odcisnęła drastyczne 

i destrukcyjne piętno na kondycji psy-
chicznej dzieci i młodzieży, ich zdolności 
do przyswajania wiedzy i w konsekwen-
cji na poziomie ich rozwoju. Instytucje 
europejskie podkreśliły potrzebę wsłu-
chania się w głos najmłodszych, usta-
nawiając rok 2022 Europejskim Ro-
kiem Młodzieży. Oświata stanęła przed 
ogromnym wyzwaniem odbudowania 
relacji, rzeczywistości edukacyjnej 
i przestrzeni sprzyjającej uczeniu się.

Wybuch wojny bardzo istotnie 
nadwyrężył poczucie bezpieczeństwa 
wśród wszystkich obywateli. Nauczy-
ciele musieli podjąć się roli tłumaczy 
rzeczywistości, zmagając się z  trudny-
mi emocjami wśród dzieci i młodzieży. 
Wojna nałożyła kolejne wyzwania dla 
oświaty: włączenie uchodźców w spo-
łeczności szkół i przedszkoli  czy na-
ukę nauka języka polskiego. Mińska 
społeczność szkolna zrobiła o wiele 
więcej. W Szkole Podstawowej nr 3 
z inicjatywy nauczycieli i rodziców po-
wstał punkt zakwaterowania interwen-
cyjnego. To Wy przyjmowaliście pod 
swój dach całe grupy uciekających 
przed wojną.  Z inicjatywy pracowni-
ków stołówek mińskich szkół ukraińska 
społeczność w naszym mieście mogła 
codziennie liczyć na gorący posiłek. 

Kryzys ekonomiczny i szalejąca in-
flacja dolały oliwy do ogniwa. Spowo-
dowane polityką rządu spłaszczenie 
wynagrodzeń też budzi trudne emocje, 
poczucie niedocenienia i spadek moty-
wacji. Jest wielkim wyzwaniem dla dy-
rektorów w obszarze zarzadzania ich 
zespołami. 

„Trudne czasy tworzą silnych 
ludzi, silni ludzie tworzą dobre 
czasy, dobre czasy tworzą sła-
bych ludzi, a słabi ludzie tworzą 
trudne czasy” – ta myśl z powieści 

"The End” G. Michaela Hopfa podsu-
mowuje cykliczną wizję historii.

Niewątpliwie mamy teraz trudny 
czas dla edukacji, ale oznacza to, że 
mamy  silnych ludzi, Was - nauczycieli 
i nauczycielki. 

Ale czy w tym szalonym i nieprze-
widywalnym pędzie historii  macie Pań-
stwo czas, by zadbać o siebie, o swój 
dobrostan, gdy priorytetowe stają się 
wyzwania geopolityczne? Rozumiem, 
że w nauczycielach mają prawo po-
jawiać się uczucia trudne: frustracja, 
zmęczenie, złość, które, jak obserwu-
jemy ostatnio, skutkują nawet odcho-
dzeniem od zawodu. Domyślam się, 
że ciąży nad wami ciągłe poczucie, że 
powinniście nabywać wciąż nowych 
kompetencji, żeby stawać się w tej 
zmieniającej się rzeczywistości coraz 
lepszymi i lepszymi. 

Chcę Wam dziś powiedzieć, że nie 
musicie. Jesteście wystarczająco do-
brzy. I w tym całym trudzie macie prawo 
być sobą. Z własną radością, ale i ze 
zmęczeniem. Chcę Was prosić, byście 
pamiętali, że nie na wszystko mamy 
wpływ. Zadbajcie jedynie o to, co zależy 
od Was. Uczycie, więc macie wpływ na 
młodych ludzi. Pamiętajcie o relacjach 
z uczniami, innymi nauczycielami, ale też 
z samymi sobą. Dzisiejszy dzień to jest 
ten dobry moment, żeby zatrzymać się 
i powiedzieć sobie: Jestem wystarczają-
co dobra i dobry, nic więcej nie muszę! 
W tym czasie nieustającej zmiany miej-
cie świadomość, że stoicie w dobrym 
miejscu, zadbajcie o siebie. Uczniowie 
nie potrzebują nauczycieli supermenów, 
potrzebują nauczycieli zdrowych, zado-
wolonych i przyjaznych sobie i innym. 

Jesteście Państwo silni, bo mimo 
wszelkich przeciwności nadal trwacie. 
Jesteście budowniczymi fundamentów 
naszej przyszłości, a bez Was nie bę-
dzie dobrego społeczeństwa. Uważam, 
że bycie nauczycielem to jedno z naj-
trudniejszych wyzwań współczesnego 
świata. Trzeba radzić sobie z własny-
mi problemami, od których nikt z nas 
nie jest wolny, a ponadto troszczyć się 
jeszcze o innych, którzy z rzeczywisto-
ścią radzą sobie słabiej. 

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Marcin Jakubowski

Macie też w sobie moc jako zbioro-
wość, bądźcie więc dla siebie nawza-
jem wsparciem, bo nigdy jednostka 
nie ma takiej siły jak zespół. Macie też 
wielkie oparcie w nas, samorządow-
cach. Zawsze szliśmy ramię w ramię, 
choć sypano nam piasek w oczy.  

Dzisiejsze święto edukacji to do-
skonały moment, aby Wam wszystkim 
serdecznie podziękować. 

To Wy mimo tych wszystkich wy-
zwań pogodnie włączyliście się w ob-
chody 600-lecia miasta realizując sze-
reg autorskich działań wzmacniających 
tożsamość lokalną wśród najmłod-
szych mieszkańców. Perełką obcho-
dów był niezapomniany korowód histo-
ryczny „wczoraj, dziś, jutro”, stworzony 
przez mińskie szkoły w duchu współ-
pracy i jedności. 

To Wy, mimo wielu wyzwań, dziel-
nie realizujecie projekt „Torami nowej 
edukacji”, który we wszystkich szko-
łach koncentruje się na podnoszeniu 
kompetencji kluczowych i kompetencji 
przyszłości wśród uczniów.

To Wy, mimo wyzwań, nie ustępu-
jecie we wzmacnianiu wartości euro-
pejskich wśród najmłodszych miesz-
kańców, realizując działania z obszaru 
edukacji europejskiej, goszcząc wo-
lontariuszy Europejskiego Korpusu 
Solidarności, biorąc udział w wymia-
nach europejskich. Odznaka honorowa 
w ramach Nagrody Europy to również 
Wasz wielki sukces! 

Dziękuję Wam!
Szanowni Państwo, bardzo głośno 

dziś mówię „Nauczyciel, nauczycielka 
to brzmi dumnie”. 

Naklejkę z takim napisem otrzy-
macie dziś Państwo jako drobny upo-
minek. Noście ją ze sobą i bądźcie 
z sobie dumni, bo bez Was nie byłoby 
edukacji. 

Życzę Wam wytrwałości, wiary 
w siebie i przede wszystkim wiary w to, 
że zmieniacie świat. 
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Na realizację projektu „Pasjonaci na-
tury i kultury – przyrodnicze, eko-
logiczne i kulturowe inspiracje sło-
wem, dźwiękiem, tańcem i pędzlem 
malowane” otrzymaliśmy 118 987 zł. 
W dniach 5-12.03 grupa 20 uczniów pod 
opieką 4 nauczycieli spędziła tydzień 
w Portugalii wspólnie z uczniami Escola 
Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferre-
ira Alves w Valadares (Porto). Na reali-
zację projektu „Odkryjmy przeszłość 
i chrońmy teraźniejszość dla lepszej 
przyszłości” również otrzymaliśmy 
118 987 zł. W dniach 30.09-7.10. odbyła 
się mobilność do Grecji. Kolejna grupa 
20 uczniów i 4 nauczycieli została ciepło 
przyjęta przez społeczność 6th Gymna-
sium of Evosmos w Salonikach.
W ramach mobilności edukacyjnej nasi 
uczniowie brali udział w zajęciach mery-
torycznych i warsztatach oraz wyciecz-
kach edukacyjnych związanych z tema-
tyką projektów organizowanych wspólnie 
ze szkołami przyjmującymi. Wszystkie 
działania w trakcie mobilności były reali-
zowane wspólnie z rówieśnikami z pla-
cówek goszczących. Językiem komuni-
kacji był język angielski. Zrealizowane  
działania wpisały się w podstawę progra-
mową portugalskiej, greckiej i polskiej 
szkoły. Zgodnie z założeniami projektów 
poszczególne dni mobilności odbywa-
ły się pod różnymi hasłami.  W czasie 
wspólnych zajęć uczniowie zwiedza-
li szkoły, aktywnie uczestniczyli m.in. 
w warsztatach azulejos w ramach zajęć 
plastycznych oraz zajęciach informatyki, 
na których tworzono plakaty o tematyce 
ekologicznej. Zorganizowano grę inte-

grującą „Blind dates” i  turnieje wiedzy 
o naszych państwach. W czasie zajęć 
merytorycznych uczniowie prezentowali 
przygotowane filmy i prezentacje multi-
medialne o swoich miastach, szkołach, 
zainteresowaniach. Dni wolne od zajęć 
w szkołach wykorzystano na całodzien-
ne wycieczki krajoznawcze po Portugalii 
i Grecji. Wycieczki oraz zwiedzanie za-
bytków odbywało się pod opieką lokal-
nych przewodników (w języku polskim 
i angielskim). Działania projektowe, wy-
cieczki, zwiedzanie miast i lekcje muze-
alne umożliwiły uczestnikom projektów 
poznanie bogactwa wielowiekowej kul-
tury Portugalii i Grecji.  Ponadto zajęcia 

w strefie parków narodowych uwrażliwiły 
uczestników na piękno natury i obudziły 
świadomość odpowiedzialności za obec-
ny i przyszły stan środowiska naturalne-
go. Wszyscy uczestnicy obu projektów 
otrzymali zaświadczenia udziału w mo-
bilności w postaci certyfikatu.
Obie mobilności do Portugalii i do Grecji 
umożliwiły rozwijanie kompetencji klu-
czowych i budowanie u naszych uczniów 
postaw proekologicznych i prozdrowot-
nych, otwartości wobec świata i innych 
ludzi, ciekawości poznawczej, kreatyw-
ności i odpowiedzialności. Niewątpliwie 
udział w projektach umożliwił motywa-
cję do pracy, stworzenie sieci kontak-

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikoła-
ja Kopernika w Mińsku Mazowieckim 
w 2022 roku zrealizowała dwa pro-
jekty "Ponadnarodowej mobilności 
uczniów" finansowane przez Europej-
ski Fundusz Społeczny w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) w IV Osi Prioryteto-
wej Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa, działanie 4.2 Progra-
my mobilności ponadnarodowej. Oba 
projekty były odpowiedzią na duże za-
interesowanie naszych uczniów i ich 
rodziców możliwościami finansowania 
wyjazdów zagranicznych.

Dwa projekty „Ponadnarodowej
mobilności uczniów” w 2022 roku
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tów międzynarodowych, wzrost prestiżu 
szkoły wśród innych placówek edukacyj-
nych, pozyskanie dodatkowych środków 
finansowych na działalność w zakresie 
zrównoważonego rozwoju. 
Zrealizowane przez SP nr 1 projekty 
w ramach "Ponadnarodowej mobilności 
uczniów" finansowane przez Europejski 
Fundusz Społeczny w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) w IV Osi Priorytetowej Inno-
wacje społeczne i współpraca ponadna-
rodowa, działanie 4.2 Programy mobil-
ności ponadnarodowej:

1. „Europa to My i nasze małe ojczyzny - 
tożsamość kulturowa w świetle tożsamo-
ści europejskiej" Hiszpania, przyznane 
dofinansowanie w wysokości 120 181 zł 
dla 20 uczniów i 4 nauczycieli.

2. „Kompetentni Europejczycy – rozwija-
nie kompetencji językowych, matema-
tyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych 
uczniów” Hiszpania, przyznane dofi-
nansowanie w wysokości 109 341 zł 
dla 20 uczniów i 4 nauczycieli.

3. „Pasjonaci natury i kultury – przy-
rodnicze, ekologiczne i kulturowe in-
spiracje słowem, dźwiękiem, tańcem 

i pędzlem malowane” Portugalia, 
przyznane dofinansowanie w wy-
sokości 118 987 zł dla 20 uczniów 
i 4 nauczycieli.

4. „Odkryjmy przeszłość i chrońmy te-
raźniejszość dla lepszej przyszłości” 
Grecja, przyznane dofinansowa-
nie w wysokości 109 341 zł dla 20 
uczniów i 4 nauczycieli.

Więcej na stronie internetowej: 
www.sp1kopernik.pl

opracowała Iwona Dróżdż,  
wicedyrektor SP nr 1

Studium Języków Obcych

15 września już po raz siedemnasty 
odbyła się Gala Wręczenia Certyfi-
katów Językowych Cambridge zor-
ganizowana przez Studium Języków 
Obcych oraz SJO Examinations 
Centre – Autoryzowane Centrum 

zaminacyjnych Cambridge w wo-
jewództwie mazowieckim. W trak-
cie tegorocznej Gali, która odbyła się  
w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Ma-
zowieckim, ponad 100 osób otrzymało 
międzynarodowy certyfikat językowy Uni-
wersytetu Cambridge. Każda taka impre-
za jest idealną okazją, aby wynagrodzić 
wszystkim kandydatom zaangażowanie, 
wysiłek i czas poświęcony na przygoto-
wania do egzaminu. W imieniu miejskie-
go samorządu życzenia złożył zastępca 
burmistrza Robert Smuga.

mat. SJO

Egzaminacyjne Cambridge Asses-
sment English. Było to wydarzenie, 
które od wielu lat jest zwieńczeniem 
sesji egzaminacyjnych organizo-
wanych przez SJO Examinations 
Centre – jednego z 6 centrów eg-

– szkoła językowa dla każdego

Inauguracja roku akademickiego
2022/2023 w MUTW
6 października miała miejsce uroczy-
sta inauguracja roku akademickiego 
2022/2023 Mińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku prowadzonego przez 
Stowarzyszenie „Radość Trzeciego 
Wieku” w Mińsku Mazowieckim. Mia-
sto reprezentowała zastępczyni bur-
mistrza Eliza Bujalska. Prezes Zofia 
Grzelak i wiceprezes Ewa Gańko za-
inicjowały rozpoczęcie uroczystości, 
a słuchacze odśpiewali hymn Polski 
oraz „Gaudeamus igitur”. 
W swoim wystąpieniu inauguracyjnym 
prezes Zofia Grzelak zaznaczyła - „Od 
roku 2009 organem prowadzącym 
MUTW jest Stowarzyszenie „Radość 
Trzeciego Wieku” pracujące w oparciu 

o wolontariat. To dzięki tym ludziom, 
członkom zarządu, Rady Słuchaczy i in-
nym oraz skutecznemu wsparciu władz 
samorządowych i pracowników instytucji 
kultury miasta i powiatu – wrośliśmy na 

stałe w działania kulturalne miasta. Je-
steśmy społecznością ludzi doświadczo-
nych zawodowo w różnych dziedzinach, 
posiadających różne umiejętności. Każ-
dy z nas ma coś do zaoferowania”. 
Wykład inaugurujący „Pod sztandarem 
zielonego smoka, czyli 300 lat niezależ-
nego Mazowsza” wygłosił Daniel Suknie-
wicz. Smok zazwyczaj kojarzy nam się 
z Krakowem i Wawelem. Nie wiemy, czy 
ten był zielony. Na pewno był przerażają-
cy, gdyż żądał ofiar i ział ogniem u kresu 
swojego życia. A skąd i dlaczego zielony 
smok na Mazowszu?
Uroczystość uświetnił koncert zespołu 
Ela Sieradzińska & CostaNova. 

mat. MUTW
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Nowi nauczyciele mianowani

31 sierpnia 17 nauczycieli odebrało 
akty nadania stopnia awansu zawo-
dowego na nauczyciela mianowa-
nego. W uroczystości udział wzię-
li: burmistrz Marcin Jakubowski, 

Warunkiem nadania stopnia nauczycie-
la mianowanego nauczycielowi kontrak-
towemu jest posiadanie odpowiednich 
kwalifikacji, odbycie stażu zakończonego 
pozytywną oceną dorobku zawodowego 
oraz zdanie egzaminu przed komisją eg-
zaminacyjną. 
W tym roku awans zawodowy na nauczy-
ciela mianowanego otrzymali: Aleksan-
dra Kołak i Monika Gromulska ze Szko-
ły Podstawowej nr 3, Marzena Kordaś, 
Katarzyna Duszczyk, Anna Korczyńska, 
Wojciech Jakubowski i Karolina Rosiak 
- Klewek ze Szkoły Podstawowej nr 4, 
Joanna Kurek ze Szkoły Podstawowej nr 
5, Monika Nowak ze Szkoły Podstawowej 
nr 6, Wioleta Michałowska, Justyna Ja-
rzębska, Eliza Kafka z Przedszkola Miej-
skiego nr 4, Malwina Anna Sobkowicz 
i Wioleta Żytkowicz z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 1, Marta Sosińskai 
Tomasz Bereda z Miejskiej Szkoły Arty-
stycznej oraz Marlena Łukasiak z Przed-
szkola Miejskiego nr 6.

zastępczyni burmistrza Eliza Bujal-
ska, kierowniczka Referatu Oświaty 
Bożena Macheta oraz wszyscy dy-
rektorzy miejskich placówek oświa-
towych.

Powierzenia stanowisk dyrektorów 
W dniu 31 sierpnia 2022r. Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Ja-
kubowski wręczył  kandydatom wybra-
nym w konkursach powierzenia stano-
wisk dyrektorów miejskich placówek 
oświatowych na kolejną kadencję tj. 
na okres 5 lat od 1 września 2022 r. do 
31 sierpnia 2027 r. 

Dyrektorzy, którym powierzono stanowi-
ska na najbliższą kadencję 5 lat:  Ewa 
Antosiewicz – Przedszkole Miejskie nr 
3, Katarzyna Karwowska – Przedszkole 
Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Od-
działem Integracyjnym  nr 4 im. Urszuli 
Smoczyńskiej, Agnieszka Marianna Ma-
zurek - Przedszkole Miejskie nr 6, Tomasz 
Ciechański  – Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Mikołaja Kopernika, Grzegorz Wyszo-
grodzki – Szkoła  Podstawowa nr 3 im. 
Jana Pawła II, Ewa Szczerba – Szkoła  
Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego, 
Paulina Zofia Rzewuska-Korycińska – 
Miejska  Szkoła Artystyczna I stopnia im. 
Konstantego Ryszarda Domagały.
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Nowi nauczyciele mianowani Pasowanie na ucznia 
i nowa siłownia w SP 5

18 października burmistrz Marcin 
Jakubowski w asystą dyrektor Ewy 
Szczerby uroczyście pasował na 
uczniów pierwszoklasistów w Szkole 
Podstawowej nr 5. Ślubowanie to jed-
no z najważniejszych wydarzeń w ży-
ciu ucznia, dlatego na buziach małych 
mińszczanek i mińszczan rysowały się 
emocje. Rodzice i opiekunowie z dumą 
i cierpliwością obserwowali uczniów 
trzech klas, skrupulatnie dokumentu-
jąc fotograficznie. Po energicznej czę-
ści artystycznej dzieci i goście przeszli 

Burmistrz Marcin Jakubowski 
uczestniczył  w uroczystości roz-
poczęcia roku szkolnego 2022/2023  
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Hen-
ryka Sienkiewicza, gdzie oficjalnie 
dokonał tzw. pasowania na ucznia. 
Spotkanie było także okazją do opo-
wiedzenia o zmianach moderniza-
cyjnych w szkole i jej otoczeniu. Dy-
rektor szkoły Krystian Matuszewski 
opowiedział o planach i wyzwania na 
nadchodzący rok nauki.

Wszyscy uczniowie klas pierwszych 
otrzymali komplet zeszytów z grafiką ju-
bileuszowego muralu. Zachęcamy pierw-
szoklasistów do poszukiwania ukrytych 
w wizerunku symboli odnoszących się 
do historii Mińska Mazowieckiego.

mat. SP nr 6

w okolicę boiska, by dokonać oficjalne-
go otwarcia nowej siłowni plenerowej, 
która mogła powstać dzięki głosowaniu 

w ramach Budżetu Obywatelskiego. 
Już chwilę po przecięciu wstęgi pierwsi 
użytkownicy przeszli do jej testowania.

Pasowanie na ucznia w SP 6
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Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Uroczystość prowadziła kierowniczka 
Referatu Oświaty Bożena Macheta, 
która zapewniła  uczestników spotka-
nia, że święto, popularnie nazywane 
Dniem Nauczyciela, jest szczegól-
nym czasem zadbania i docenienia 
nauczycieli, nauczycielek oraz niepe-
dagogicznych pracowników placówek 
oświatowych. 
Wyjątkowym gościem spotkania był 
Aleksander Pawlicki, wykładowca dy-
daktyki w Szkole Edukacji Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności i Uni-
wersytetu Warszawskiego, nauczyciel 
historii, wiedzy o społeczeństwie, filo-
zofii i retoryki.  Autor programu historii 
i społeczeństwa dla szkoły podstawo-
wej i podręczników „Był sobie czło-
wiek”, a także pomysłodawca i współ-
organizator Warszawskiego Konkursu 
Debat Oksfordzkich oraz Warszawskiej 
Ligi Debatanckiej. Aleksander Pawlicki  
bardzo dobrze rozumie potrzeby i wy-
zwania współczesnej edukacji. Pod-

powiada nauczycielom, jak odnaleźć 
swoje miejsce w rzeczywistości szkol-
nej bez rezygnowania z wartości. Gość 
wygłosił wykład zatytułowany „Nie-
zbędność nauczycieli”. Odniósł się do 
czterech obszarów pracy nauczycieli, 
które udowodniły tezę zawartą w tytu-
le spotkania. Nauczyciele odkrywają  
przed uczniami nieznany im  świat, wy-
jaśniają jego sens, pozwalają stawać 
się sobą, ale przede wszystkim wierzą 
w swoich podopiecznych. 
Burmistrz Marcin Jakubowski wygłosił 
okolicznościowe przemówienie, w któ-
rym podkreślił wagę pracy nauczycieli 
oraz ze zrozumieniem odniósł się do 
ich obecnej sytuacji zakłócanej przez 
nowe wyzwania współczesnego świa-
ta. Zapewnił, że uczniowie nie potrze-
bują idealnych nauczycieli, potrzebują 
nauczycieli zdrowych, zadowolonych 
oraz przyjaznych sobie i innym. Bur-
mistrz miał zaszczyt wręczyć wyróż-

nionym nauczycielom i pracownikom 
niepedagogicznym nagrody za wyjąt-
kową pracę i zaangażowanie. Ponadto 
wręczył nauczycielom małe upominki – 
przypinki z napisem „Nauczciel_ka to 
brzmi dumnie”. Prosił, by nosili je  i byli  
z siebie dumni, bo bez nich nie byłoby 
edukacji. 
Uroczystość uświetnił występ Marcina 
Błądzińskiego, muzyka, autor tekstów  
i kompozytora. Związany ze sceną 
muzyki popularnej i hip-hopowej, juror  
w telewizyjnych programach muzycz-
nych. Marcin  Błądziński jest pracowni-
kiem  Miejskiego Domu Kultury  w Miń-
sku Mazowieckim. 
Obchody Dnia Edukacji Narodowej 
zakończyły się spotkaniem przy kawie 
i nieformalnych rozmowach.
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym. 
Życzymy wytrwałości, wiary w siebie 
i wiary w to, że Państwo – nauczyciele  
zmieniacie świat.  

14 października w Miejskiej Szkole Artystycznej odbyły się miejskie obchody 
Dnia Edukacji Narodowej.
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Wakacje marzeń 
z DiscoverUE
Każdego roku w ramach działania 
DiscoverEU będącego częścią pro-
gramu Erazmus+ młodzi obywatele 
EU mają możliwość podróżowania po 
Europie koleją za darmo przez 30 dni. 
Program ma na celu promowanie in-
tegracji europejskiej wśród młodych 
Europejczyków, poznanie historii,  
kultury państw EU oraz jej najważniej-
szych zabytków.

Nabory do programu obywają się na je-
sieni oraz na wiosnę. Podróżować moż-
na w pojedynkę lub w grupie, dodając 
w zgłoszeniu kod jednego z uczestni-
ków.

Na taką przygodę zdecydowali się 
w tym roku czterej mińszczanie: Jakub 
Szlendak, Bartosz Bembnowicz, Da-
wid Nowakowski i Franciszek Malka. 
Pierwszym krokiem było wypełnienie 
zgłoszenia do programu połączonego 
z quizem wiedzy o Unii Europejskiej. Po 
dwóch miesiącach oczekiwania, chłop-
cy otrzymali decyzję o zakwalifikowaniu 
do programu, po czym rozpoczęli plano-
wanie swojego wyjazdu. Już po pierw-
szym spotkaniu Jakub, Bartosz, Dawid 
i Franek wiedzieli, że przygotowanie 
dobrego planu łatwe nie będzie. Każ-
dy na początku chciał jechać w innym 
kierunku, dokładając kolejne przystanki 
dość oddalone od siebie. Do tego do-
chodziły ograniczenia w połączeniach 
kolejowych pomiędzy niektórymi miej-
scami, ograniczony budżet oraz czas 
programu (maksimum 30 dni).

Po wielu próbach wypracowali tra-
sę marzeń: Warszawa-Amsterdam-
Monachium-Mediolan-Nicea-Monako-
Barcelona-Paryż-Warszawa. Podczas 
24 dni podróży w sierpniu br. młodzi 
mińszczanie mieli okazję między inny-
mi przepłynąć statkiem niezliczone ka-
nały w stolicy Holandii, odwiedzić mu-
zeum BMW, podziwiać piękno Duomo 
di Milano, zatrzymać się przed kasynem 
w Monte Carlo, kibicować podczas me-
czu FC Barcelona z Manchester City na 
Camp Nou czy spojrzeć na stolicę Fran-
cji z tarasu widokowego wieży Eiffla.

wrócić do Polski z niesamowitym baga-
żem nowych doświadczeń oraz wspo-
mnień. 

Dlatego też nie odkładaj swojej decyzji na 
później – pora wyjść poza strefę komfortu 
i podjąć pierwszy poważny oraz samodziel-
ny projekt w Twoim życiu z DiscoverEU!

opracował Marcin Malka

Przejazd po Europie był ich pierwszym 
tak poważnym projektem, z dużą ilością 
swobody w planowaniu wyjazdu, ale też 
obowiązkami związanymi z zapewnie-
niem zakwaterowania, przygotowaniem 
listy atrakcji w każdy miejscu oraz wy-
kupem miejscówek na niektóre pocią-
gi. Był to też doskonały sprawdzian na 
działanie w grupie, który pozwolił jesz-
cze lepiej poznać się nawzajem oraz 
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Zielony Europiknik już za nami
wsparcie i  solidarność. Gospodarze 
obiektu, na którym widnieje mural 
– społeczność Szkoły Podstawowej 
nr 1 oraz dyrektor Tomaszem Ciechań-
skim, zadbali o miłą atmosferę i poczę-
stunek. Dziękujemy!

Spod budynku szkoły zebrani przejechali 
na miejsce pikniku dwoma autobusami. 
Jedni z nostalgią wrócili do przeszłości 
i wsiedli do zabytkowego „ogórka”, dru-
dzy do nowoczesnego autobusu elek-
trycznego MAN Lion’s City 12E.  Auto-
busy kursowały przez cały czas trwania 
pikniku, a w nich dyrektor Muzeum Ziemi 
Mińskiej Leszek Celej dzielił się z pasa-
żerami ciekawostkami o naszym mieście. 
Zielony piknik koncentruje się wokół 
tematyki ekologicznej i prozdrowotnej. 
Pierwsze stoisko, zorganizowane przez 
miński Sanepid, promowało projekt „Żyj 
zdrowo”, a odwiedzający częstowani 
byli ekologicznymi jabłkami. Nadleśnic-
two Mińsk zaprosiło najmłodszych na 
ścieżkę sensoryczną, a pracownia flory-
styczna „Kwiaty i Chróst” zaproponowała 
wspólne plecenie wianków. Stoisko pie-
karni „Chleb każdy inny” także cieszyło 
się powodzeniem. Strefę edukacyjną 
otwierały stoiska wszystkich szkół pod-
stawowych. W namiotach organizatorzy 
zapraszali do wykonywania różnych 
eksperymentów i uczestnictwa w za-
bawach. Społeczności szkolne w ten 
sposób podzieliły się doświadczeniami 
i wiedzą wyniesioną z projektu „Tora-
mi nowej edukacji”. Szkoła Podstawo-
wa nr 1 – jak na kopernikańską szkołę 
przystało – zaprosiła mieszkańców do 
miniplanetarium rozstawionego w Miej-

Rozpoczęliśmy od oficjalnego odsło-
nięcia muralu „Solidarni z Ukrainą”. 
Realizacja dzieła, którego autorami 
są Sara Sierra i Paweł Ziemicki, moż-
liwa była dzięki grantowi finansowemu 
z Przedstawicielstwa Komisji Euro-
pejskiej. Powstawaniu muralu towa-
rzyszyły warsztaty twórcze dla dzieci 
polskich i ukraińskich. Gość specjalny 
spotkania, zastępca dyrektora Przed-
stawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce Bartosz Balcerzyk, podkre-
ślił wagę przesłania i naszą odpowie-
dzialność za jego realizację w codzien-
ności. Odsłonięcie uświetnił występ 
artystyczny lokalnej społeczności 
ukraińskiej. Takie spotkania najlepiej 
pokazują, jak ważne jest udzielane 

skiej Szkole Artystycznej. Mimo proble-
mów technicznych, które nie pozwoliły 
wyświetlić gwieździstego nieba na „nie-
boskłonie” kopuły namiotu, wiele się do-
wiedzieliśmy z ciekawych prezentacji. 
W MSA było prawdziwe minicentrum 
astronomiczne. Odwiedzający mogli 
porozmawiać o astronomii i kosmosie 
m.in. z Marią Cybulską, redaktor na-
czelną miesięcznika „Astronomia”, oraz 
Robertem Nowakowskim z Kosmicznej 
Akademii i PTMA Warszawa. Przy okazji 
można było obejrzeć teleskopy sterowa-
ne elektronicznie z zaprzyjaźnionej firmy 
Astroshop. Radny Mariusz Kulma, dzięki 
któremu mogliśmy wzbogacić nasze wy-
darzenia w dodatkowe astronomiczne 
atrakcje,  zapewnił, że nie ostatni raz za-
prasza nas do astronomicznego świata.
Na pikniku spotkaliśmy także „Gigan-
tów programowania”, którzy pomagają 
najmłodszym rozwijać cyfrowe kom-
petencje. Poprzez programowanie tre-
nerzy-programiści uczą młodych ludzi 
logicznego myślenia oraz rozwijają ich 
kreatywność.
W strefie edukacyjnej mogliśmy spo-
tkać przedstawicieli Centrum Edukacji 
Obywatelskiej, którzy odwiedzili Mińsk 
Mazowiecki z niezwykle ciekawym pro-
jektem „4 kroki do lepszego świata”. 
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O zielone otoczenie zadbał Zarząd 
Gospodarki Komunalnej – kaskada  
z kwiatów zachęcała do rozmów o eko-
logii i czystości. ZGK zaprezentował 
mieszkańcom nowe urządzenie do 
czyszczenia ulic na mokro. Dodatkową 
atrakcję stanowiły gry, zabawy i koloro-
wanki o tematyce ekologicznej. 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji, nasz stały partner wydarzeń ple-
nerowych, zapewniło gościom pikniku 
wodę z sokiem z saturatora i quiz z na-
grodami. 
Niezwykłą popularnością cieszyło się 
stanowisko „Art For Nature”, gdzie pod 
okiem specjalistów mińszczanie samo-
dzielnie wykonywali las w słoiku. Żaden 
piknik nie może odbyć się bez zaprzy-
jaźnionej z samorządem Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Z nimi czujemy się 
bezpieczniej. Strażacy prowadzili poka-
zy i uczyli gości, jak prawidłowo udzielać 
pierwszej pomocy. 
Do „Rolkowego miasteczka” zaprosił 
Rolkowy Mińsk. Chętnych do hokeja 
na rolkach było wielu. W strefie sportu 

MOSiR zachęcał do różnych aktywności 
sportowych. Choć kosz do koszykówki 
był w wersji mini, rzut za 3 punkty okazał 
się nie lada wyzwaniem!  
Europiknik to piknik z myślą o Unii Eu-
ropejskiej. Punkt Europe Direct Mińsk 
Mazowiecki  pokazywał, czym się zaj-
muje, jaka jest jego rola i możliwości 
współpracy. Wolontariusze Fundacji 
EBU zaprosili gości pikniku do pogawę-
dek w kilku obcych językach, promowali 
w ten sposób Europejski Dzień Języków 
Obcych. Mińszczanie próbowali zaś na-
uczyć naszych zagranicznych gości wy-
mowy polskich łamańców  językowych. 
Z ogromną energią spotkanie animowa-
ła zastępczyni burmistrza Eliza Bujalska. 
Pilnowała, by nie rzucać gości na głę-
boką wodę i nie trenować od razu frazy: 
„stół z powyłamywanymi nogami”. 
W strefie europejskiej z gościem pikniku 
Bartoszem Balcerzykiem toczyły się bar-
dzo ciekawe rozmowy dotykające spraw 
młodzieży. Trwają u nas przygotowania 
do powołania Młodzieżowej Rady Mia-
sta, więc każdy głos, sugestia, propo-

zycja, które wypływają od młodzieży są 
ważne. Kolejki ustawiły się do stoiska 
centrum młodzieżowego „Międzyczas”, 
gdzie młodzież oferowała zajęcia pla-
styczne dla najmłodszych, malowanie 
buziek czy „przedłużanie włosów” kolo-
rowymi pasemkami.
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie, 
obecność, rozmowy i spotkania. Po-
trzebne są nam takie wydarzenia, w cza-
sie których możemy radośnie i wspól-
notowo spędzać czas. Dziękujemy za 
pomoc i współorganizację wydarzenia. 
Razem możemy więcej.
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Wizyta w zakładach MAN Bus & Track 
w Starachowicach
W dniach 17-18 października br. miej-
ska delegacja odwiedziła zakłady MAN 
Bus & Track w Starachowicach, gdzie 
dopracowywane są szczegóły zamó-

wienia na zakup 6 autobusów elektrycz-
nych, które włączone będą do taboru 
komunikacji miejskiej w Mińsku Mazo-
wieckim. Przedstawiciele miasta zwie-

dzali fabrykę, poznali proces produkcji 
od szkieletu po ostateczny montaż. 
Autobusy w 100% powstają w fabryce 
w Starachowicach.

Umowa na zakup autobusów elektrycznych
6 września podpisaliśmy umowę mię-
dzy Miastem Mińsk Mazowiecki a MAN 
Truck & Bus Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Wolicy na dostawę 6 nowych autobu-
sów elektrycznych dla naszego miasta.
Przy tej okazji na placu przed Pałacem 
Dernałowiczów zaprezentowano nisko-
podłogowy przegubowy autobus MAN 

Lion’s City 18 E. Każdy miał możliwość 
wejść i poznać pojazd od środka. Na-
tomiast przedmiotem umowy jest mo-
del Lion’s City 12, który w dniach 20-27 

września jeździł w taborze komunikacji 
miejskiej.  Podróżujący mogli poznać 
walory jazdy i zgłaszać do urzędu swoje 
spostrzeżenia.

Nowa zieleń przy SP nr 6
Zakończono prace przy zazielenianiu 
placu przed Szkołą Podstawową nr 6.  
Całkowita wartość zadania to 190 650 
zł  brutto. Dofinansowanie stanowi 50% 
wartości zadania. 

Zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu 
przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku 
Mazowieckim" współfinansowane jest 
ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.
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Nowa strażnica oraz powołanie 
młodzieżowej rady miasta
Nowa strażnica dla OSP Mińsk Mazo-
wiecki oraz powołanie młodzieżowej 
rady miasta. Na te zadania otrzymaliśmy 
dofinansowanie z budżetu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, a bur-
mistrz Marcin Jakubowski stosowne 
umowy podpisał 25 sierpnia w Mrozach 
wraz ze skarbnik miasta Grażyną Sta-
chowicz. Samorząd Mazowsza repre-
zentowały członkinie Zarządu - Janina 
Ewa Orzełowska oraz Elżbieta Lanc.
Budowa strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mińsku Mazowieckim:

– w ramach instrumentu wsparcia za-
dań ważnych dla równomiernego roz-
woju województwa mazowieckiego,

– realizacja zadania ma na celu zapew-
nienie gotowości bojowej OSP,

– całkowita wartość zadania szacowa-
na jest na 3 500 000 zł,

– przyznane dofinansowanie w wyso-
kości 2 100 000 zł stanowi 60% war-
tości zadania.

Powołanie Młodzieżowej Rady w Mińsku 
Mazowieckim:
– w ramach instrumentu wsparcia ini-

cjatyw młodzieżowych rad gmin/po-
wiatów i dzielnic m. st. Warszawy pn. 
„Mazowsze dla Młodzieży”,

– powołanie Młodzieżowej Rady w Miń-
sku Mazowieckim, która będzie peł-
niła rolę reprezentacji młodzieży na 
naszym terenie i będzie pomagać 
władzom samorządowym rozpoznać 
potrzeby młodych mińszczan,

– całkowita wartość zadania szacowa-
na jest na 28 000 zł,

– przyznane dofinansowanie w wysokości 
25 000 zł stanowi 90% wartości zadania.

Nagrody dla miasta i PEC
12 września, podczas zdalnego połą-
czenia z organizatorami i uczestnikami 
odbywającej się w Rzeszowie Kon-
ferencji Naukowej „Bezpieczeństwo 
energetyczne. Filary i perspektywa 
rozwoju”, burmistrz Marcin Jakubowski 
odebrał wirtualnie dla Mińska Mazo-

wieckiego tytuł Aspirującego Innowa-
tora Roku w dziedzinie ciepłownictwa, 
a tym samym zaproszenie do realizacji 
przedsięwzięcia, czyli procesu inwesty-
cyjnego dla wybranej ciepłowni w opar-
ciu o Instrument Elena bez kosztów 
wejściowych. To duży sukces w rozwoju 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

Również 12 września PEC Sp. z o.o. 
przyznano nagrodę „Laur Ciepłownic-
twa” dla najlepszego przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego w Polsce. Tę prestiżową 
nagrodę prezes spółki Jarosław Belkie-
wicz odebrał na ogólnopolskim Kongre-
sie Ciepłowniczym w Międzyzdrojach.

Zmiany kadrowe w samorządzie miasta
Od 1 sierpnia miasto ma rzecznika pra-
sowego. Została nim Alicja Cichoń, 
która dotychczas na stanowisku starsze-
go inspektora zajmowała się komunika-
cją społeczną. W Urzędzie Miasta pra-
cuje od sierpnia 2012 roku. 
W związku z odejściem na emerytu-
rę Krzysztofa Michalika na stanowisko 
pierwszego zastępcy burmistrza powo-
łany został 1 września Robert Smuga, do-
tychczasowy prezes MOSiR Spółki z o.o. 

W MOSiR Spółka z o.o. ogłoszono 
przed wakacjami konkurs na stano-
wisko prezesa z uwagi na przejście 
dotychczasowego do Urzędu Miasta. 
W wyniku tego konkursu kierowanie 
MOSiR-em powierzono Tomaszowi 
Płochockiemu, dotychczasowemu 
dyrektorowi ZSZ nr 2 w Mińsku Ma-
zowieckim i radnemu miasta (mandat 
wygasł w związku z objęciem nowego 
stanowiska). 
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Miasto jest przygotowane 
do profilaktyki jodowej
Mińsk Mazowiecki przygotowany jest 
do akcji wydawania mieszkańcom ta-
bletek ze stabilnym jodem. NIE ma ak-
tualnie zagrożenia. 

Decyzją burmistrza na punkty wyda-
wania tabletek wskazano lokale Obwo-
dowych Komisji Wyborczych w Mińsku 
Mazowieckim. W każdym punkcie koor-

dynatorem jest urzędnik Urzędu Miasta 
Mińsk Mazowiecki.
Państwowa Agencja Atomistyki i Cen-
tralne Laboratorium Ochrony Radiolo-

Na bieżąco pomagamy 
Borodiance
Pięknie dziękujemy organizacji 4Ukra-
ine z Irlandii, Kalinie Starzyńskiej z rady 
seniorów oraz mińszczaninowi chcące-
mu pozostać anonimowym za kolejną 

pomoc dla partnerskiego miasta Boro-
dianka w Ukrainie. Środki higieny, środ-
ki czystości, artykuły medyczne, wózki 
inwalidzkie, karma dla zwierząt to część 
tego, co trafiło w połowie października 
do Borodianki. Kolejne transporty wkrót-
ce. Dziękujemy polskim i ukraińskim wo-
lontariuszom za pomoc przy pakowaniu 
(nie wszyscy mogli czekać na zdjęcie). 
Pomagać nie przestajemy. (Na jednym 
ze zdjęć pielęgniarki z Borodianki, któ-
re po rozpakowaniu darów medycznych 
skompletują apteczki dla wojskowych.)
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gicznej prowadzą stały monitoring po-
ziomu promieniowania w atmosferze. 
Wydawanie tabletek nastąpi TYLKO po 
decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji o rozpoczęciu akcji.
Punkty wydawania tabletek ze stabil-
nym jodem są ZAMKNIĘTE. Dystrybucja 
uruchomiona będzie TYLKO wtedy, gdy 

właściwy minister wyda taką decyzję. 
Tabletki otrzyma każdy, kto o to poprosi, 
natomiast należy mieć na uwadze, że ich 
przyjęcie jest dobrowolne.

Spotkanie burmistrza 
     z mieszkańcami

4 października burmistrz Marcin Ja-
kubowski spotkał się z mieszkańcami 
Mińska Mazowieckiego, by omówić 
bieżące sprawy i odpowiedzieć na nur-
tujące mińszczan pytania. Burmistrz 
spotkanie rozpoczął od poinformowania 
o aktualnie realizowanych inwestycjach 
drogowych, jak np.: remont ulicy Ka-
zikowskiego, ulicy Świętokrzyskiej czy 
o budowie terenu zielonego przy Szkole 

Podstawowej nr 6. Znaczną część czasu 
poświęcił na elektromobilność. 6 wrze-
śnia Miasto Mińsk Mazowiecki podpisało 
umowę na zakup 6 elektrycznych auto-
busów MAN Lion’s City 12 E, które na 
ulicach pojawią się w taborze komunika-
cji miejskiej najpewniej pod koniec 2023 
roku lub na początku 2024. Ostatnio 
mińszczanie mieli możliwość podróżo-
wania takim autobusem w ramach te-
stów, a obłożenie pasażerskie przeszło 
oczekiwania urzędu miasta. Wspomnieć 
tu należy, że od lutego br. w Mińsku Ma-
zowieckim przejazdy komunikacją miej-
ską są bezpłatne absolutnie dla wszyst-
kich. Dla obecnych na spotkaniu ważnym 
był też temat modernizacji linii kolejowej 
nr 2, a co za tym idzie, budowa bezko-

lizyjnego skrzyżowania tej trasy z dro-
gą wojewódzką, jaką jest ul. Siennicka, 
budowa nowego tunelu pod linią Pila-
wa-Krusze czy modernizacja przejazdu 
pod torami z ulicy Mrozowskiej w ulicę 
Limanowskiego. Jest to inwestycja PKP 
PLK S.A., ale konsultowana z władza-
mi miasta i mieszkańcami. Niedawno 
w Mińsku Mazowieckim zorganizowano 
spotkanie inwestora z mieszkańcami, 
by wysłuchać uwag i sugestii. Nowością 
w Mińsku Mazowieckim będzie powoła-
nie Młodzieżowej Rady Miasta, o czym 
burmistrz również mówił, powołując się 
na aktywność w tym zakresie swojej za-
stępczyni Elizy Bujalskiej.

fot. W.Składanek
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W hołdzie 
nauczycielom TON
W 83. rocznicę powstania Tajnej Or-
ganizacji Nauczycielskiej kwiaty pod 
pomnikiem TON w imieniu burmistrza 
złożyła kierowniczka wydziału PKiS 
Katarzyna Łaziuk.

Co roku przy pomniku TON składany jest 
hołd tysiącom polskich nauczycieli, któ-
rzy w czasie okupacji niemieckiej, wbrew 
wszelkim zakazom, prowadzili tajne na-
uczanie.

Rocznica wybuchu 
II wojny światowej
W 83. rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej zastępca burmistrza Robert 
Smuga reprezentował miński samo-

rząd w uroczystości przy kwaterach 
wojskowych na cmentarzu w Mińsku 
Mazowieckim.

Złote Gody mińskich par
Złote Gody to wyjątkowa uroczy-
stość nie tylko dla Jubilatów, ale 
także dla ich najbliższych. 11 paź-
dziernika w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej 12 par małżeńskich zostało 

odznaczonych Medalem za Długolet-
nie Pożycie Małżeńskie za wspólnie 
spędzone 50 lat. Ten wyjątkowy dowód 
uznania dla trwałości małżeństwa rodzi-
ny w imieniu Prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej wręczył jubilatom burmistrz 
Marcin Jakubowski. Do gratulacji i ży-
czeń dołączyła zastępczyni burmistrza 
Eliza Bujalska.

Medalem za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie wyróżnieni zostali: 
• Maria i Stanisław Bujalscy, 
• Elżbieta i Bogdan Chabiera, 
• Wiesława i Józef Czarneccy, 
• Marianna i Wiesław Gajowniczkowie, 
• Elżbieta i Jan Gut, 
• Hanna i Wiesław Jaworscy, 
• Honorata i Celestyn Jurek, 
• Danuta i Zbigniew Kołodziejczykowie, 
• Krystyna i Roman Łokietkowie, 
• Alina i Antoni Przedlaccy, 
• Danuta i Stanisław Tarka, 
• Bolesława i Janusz Wantusiakowie.
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Jurek Owsiak odwiedził 
Mińsk Mazowiecki!

Na finał WOŚP 2022 oficjalnie odsłoni-
liśmy tablicę z nazwą ulicy Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, a w maju 
Rada Miasta przyznała Fundacji tytuł 
Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiec-
ki. Na obu wydarzeniach nie mogło być 
z nami Jurka Owsiaka, jednak nie spo-
częliśmy i staraliśmy się o jego przyjazd 
do naszego miasta. Razem ze Sztab 

WOŚP Mińsk Mazowiecki zabiegaliśmy 
o czas w kalendarzu Jurka Owsiaka 
i 21 września udało się! Wizyta Jurka 
Owsiaka była bardzo krótka i inten-
sywna, dlatego nie anonsowaliśmy jej 
w formie ogłoszenia, prosimy o wyro-
zumiałość. Burmistrz Marcin Jakubow-
ski koniecznie musiał gościowi  przed-
stawić Piotra Skrzyneckiego, którego 
mińska firma KONSTANS wylicytowała 
charytatywnie podczas WOŚP2021. 
Bliźniaczy Piotr z tym w Krakowie. Kil-
ka opowieści o Piotrze, przy okazji też 
o Janku Himilsbachu i w patio MSA 
przewodniczący rady Dariusz Kulma 
oraz burmistrz wręczyli Jurkowi Owsia-
kowi już oficjalnie tytuł Zasłużony dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki, który otrzy-
mała Fundacja WOŚP. Oczywiście 
w obecności trzonu mińskiego sztabu 
WOŚP - Eweliny Oberzig i OSP Mińsk 
Mazowiecki. Oprowadzanie po sali kon-
certowej im. Piotra Skrzyneckiego zain-
spirowało Jurka do podjęcia z miastem 
współpracy, o czym napiszemy wkrótce.
Kontynuując swoją nieoficjalną wizytę 
w Mińsku Mazowieckim, Jurek Owsiak 
prosto z MSA przyjechał na Stary Ry-
nek, gdzie spotkał się mińską młodzieżą, 
którą do gromkiego SIEMA! zagrzewała 
chwilę wcześniej zastępczyni burmistrza 
Eliza Bujalska. Gość skierował w stronę 

młodych podziękowania za działania wo-
lontariackie i wsparł, zachęcając przede 
wszystkim do bycia sobą.
Po wspólnym zdjęciu przy rzeźbie - no, 
oczywiście, że Jana z Gościańczyc! - Ju-
rek wraz z młodzieżą przeszedł na ulicę 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tam jeszcze raz, już symboliczne, jej 
odsłonięcie i wspólne zdjęcia, ostatnie 
rozmowy...

Młodzieżowa 
Rada Miasta 
coraz bliżej
4 października, spotkaniem z Międzysz-
kolną Inicjatywą Samorządową zakoń-
czyły się konsultacje społeczne dotyczą-
ce projektu statutu Młodzieżowej Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki. Pod czujnym 
okiem zastępczyni burmistrza Elizy Bu-
jalskiej uczniowie mińskich podstawó-
wek oraz społeczności uczniowskich 
zgłaszali swoje propozycje i opiniowali 
zapisy projektu statutu.
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Konkurs na nazwę osiedla 
rozstrzygnięty 
Z przyjemnością informujemy, że 
konkurs na nazwę osiedla dla nowej 
inwestycji mieszkaniowej realizowa-
nej przez SIM Mińsk Mazowiecki Sp. 
z o.o. został rozstrzygnięty. Komisja 
Konkursowa dokonała wyboru spo-
śród nadesłanych propozycji.
Osiedle powstanie przy ul. Lawen-
dowej i będzie nosić nazwę Osiedle 
Mieszkaniowe ”Poligon”. Wybór zwy-
cięzcy nie był prosty. Uczestnicy zgła-
szali wiele ciekawych, często zaska-
kujących, pomysłów. Zdecydowano 
o wyborze nazwy Osiedle Mieszka-
niowe ”Poligon”, ponieważ w czytelny 
sposób odnosi się do charakteru miejsca 
i łatwo zapada w pamięć. 
Nagrodą główną w konkursie jest karta 
podarunkowa o wartości 1.000 zł do re-
alizacji na stronie www.superprezenty.pl. 

Zwycięzca został powiadomiony o wy-
granej telefonicznie. Wszystkim uczest-

Święto 
straży 
miejskiej
Każdego dnia dbają o porządek publicz-
ny i bezpieczeństwo mieszkańców na-
szego miasta. 
Strażnicy Miejscy obchodzili 29 sierp-
nia swoje święto, więc burmistrz Marcin 
Jakubowski podziękował mińskim straż-
niczkom i strażnikom za gotowość do 
niesienia pomocy oraz złożył życzenia 
spokojnej służby.

nikom konkursu serdecznie dziękujemy 
za udział.

Nowy radny miasta
W związku z wygaśnięciem mandatu 
Tomasza Płochockiego zaprzysiężono 
nowego radnego Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Został nim Mariusz Dzie-

nio z Klubu Koalicji Obywatelskiej, który 
podczas sesji rady miasta 12 września 
złożył ślubowanie.



19  MIM / 2022 / WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK

AKTUALNOŚCI

Rozmowa z prezesem SIM Mińsk 
Mazowiecki Sp. z o.o. Piotrem Zychem

Na terenie byłego poligonu w Mińsku 
Mazowieckim będzie realizowany pro-
gram polityki mieszkaniowej państwa 
polegający na budowie przyjaznego 
mieszkańcom osiedla z placami zabaw 
i infrastrukturą skierowaną również do 
seniorów. Zadanie to leży w zakresie 
działalności spółki Społeczna Inicja-
tywa Mieszkaniowa Mińsk Mazowiec-
ki (SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o.). 
O tym, jakie są plany spółki,  kto bę-
dzie mógł skorzystać z oferty miesz-
kaniowej i co zostało już zrobione 
opowiedział prezes zarządu SIM Mińsk 
Mazowiecki Sp. z o.o. Piotr Zych.

Do kogo skierowany jest program 
realizowany przez spółkę i czym jest 
SIM Mińsk Mazowiecki?

Jesteśmy spółką Skarbu Państwa, 
w którego imieniu występuje Krajowy 
Zasób Nieruchomości oraz samorzą-
dową - udziałowcami są Miasto Mińsk 
Mazowiecki i Gmina Mińsk Mazowiec-
ki.  Naszym celem jest poprawa sytu-
acji mieszkaniowej na terenie miasta 
Mińsk Mazowiecki i gminy Mińsk Ma-
zowiecki. Oferta jest skierowana do 
osób posiadających zdolność czyn-
szową, ale niemających zdolności 
kredytowej.

Jakie są plany SIM Mińsk Mazowiecki 
i co już zostało zrobione?

Spółka powstała 15 grudnia 2021 r. 
W niedługim okresie funkcjonowania 
uruchomiliśmy biuro i podjęliśmy in-
tensywne przygotowania do rozpo-
częcia budowy mieszkań. Spółka dys-
ponuje gruntem o łącznej powierzchni 
6,06 ha na terenie byłego poligonu. 
Inwestycja obejmuje budowę budyn-
ków wielorodzinnych, w których bę-
dzie ponad 500 mieszkań. W ramach 
pierwszego etapu planujemy wybu-
dować ponad 200 mieszkań. Sam 
proces inwestycyjny jest wydłużony 
ponieważ jesteśmy zobowiązani do 
stosowania procedur ustawy prawo 
zamówień publicznych. 

rzystać z takiej możliwości i w przyszło-
ści zrezygnuje z lokalu, to partycypacja 
zostanie zwrócona po odpowiedniej 
waloryzacji. 

W jaki sposób finansowana jest inwe-
stycja?

Poza partycypacją inwestycja jest fi-
nansowana z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa, Funduszu 
Dopłat oraz kredytu udzielonego przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Kiedy wręczone zostaną pierwsze klu-
cze do mieszkań?

W czwartym kwartale przyszłego roku 
planujemy „wbić pierwszą łopatę”. Sam 
proces inwestycyjny przewidziany jest 
na około 2 lata, jednak biorąc pod uwa-
gę kwestie odbioru robót oraz naborów, 
zasiedlenia mieszkań spodziewamy się 
na przełomie 2025/2026.

mat. SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o.

Jakie osiedle zamierzacie wybudo-
wać?

Projekt osiedla przewiduje place za-
baw oraz infrastrukturę rekreacyjną 
dla seniorów. W strefach wejściowych 
przy każdej klatce przewidziano małą 
wózkownięi rowerownię. Budynki 
będą wyposażone w windy. Na tere-
nie osiedla znajdować się będzie od-
powiednia do liczby mieszkań liczba 
miejsc parkingowych. Na dachach 
planowane jest umieszczenie syste-
mów fotowoltaicznych. Na parterze 
zaprojektowane będą piękne zielo-
ne ogrody z zachowaniem natural-
nego charakteru strefy rekreacyjnej 
na terenie istniejących wrzosowisk. 
W przestrzeni osiedla znajdować się 
będą lokale handlowe, usługowe oraz 
przedszkole. Wybudowane przez nas 
mieszkania będą miały biały montaż 
oraz kuchnię wyposażoną w zlewo-
zmywak i kuchenkę. Zależy nam, by 
ludzie czuli się tam dobrze. Przyszli 
mieszkańcy będą mieli zapewniony 
komfort łączący funkcjonalność i wy-
godę. Myślę, że będą to bardzo atrak-
cyjne mieszkania.

Jaką powierzchnię będą miały lokale?

Średnia powierzchnia mieszkania to 
ok. 55 m2, jednak wybudujemy zarów-
no lokale małe, jak i duże o pow. 80 
m2. Każde z nich wyposażone będzie 
w balkon lub taras, a mieszkania na 
parterze w ogródek.

Na jakich zasadach można ubiegać 
się o mieszkania które wybudujecie?

Na stronie internetowej https://min-
skmazowiecki.kzn.gov.pl znajduje 
się ankieta, którą mogą wypełnić 
zainteresowani dotycząca badania 
preferencji mieszkańców. Realizacja 
mieszkań zakłada udział finansowy 
najemców w kosztach budowy po-
przez partycypację, która zapewnia 
opcję dojścia do własności. Jeżeli 
jednak mieszkaniec nie zechce sko-
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Informacja o udziale miasta w projektach 
ogólnopolskich i międzynarodowych

Miasto Mińsk Mazowiecki zostało za-
kwalifikowane do międzynarodowego 
programu Fundacji BMW „RISE  Ci-
ties”, którego celem jest promowanie 
zrównoważonego rozwoju i odpowie-
dzialnego zarządzania miastem. Do 
programu zostały zakwalifikowane tylko 
12 projekty z 12 krajów. Każdy kraj re-
prezentują dwie osoby. Naszym part-
nerem jest dr Sebastian Grabowski, 

rozwiązań w obszarze administrowania 
gospodarką komunalną i usprawnienia 
dostępu do miejsc  uprzywilejowanym 
służbom. Zaplanowane do wykorzysta-
nia technologie są unikalne w skali kraju  
i Europy. Do programu zaproszone zosta-
ną także inne podmioty: uczniowie ZSZ nr 
2 z klasy mechatroniki oraz mieszkańcy 
miasta. 

ekspert w dziedzinie zaawansowanych 
technologii mobilnych, internetu rzeczy, 
pełnomocnik Prezesa Polskiej Izby In-
formatyki i Telekomunikacji ds. Smart 
City, wykładowca na Uniwersytecie Ja-
giellońskim i Politechnice Warszawskiej. 
Zgłoszony do programu projekt zakłada 
wykorzystanie dwóch  technologii: block-
chain i inteligentnej sensoryki w celu 
wdrożenia w mieście inteligentnych 

   AKTUALNOŚCIAKTUALNOŚCI

Program Fundacji BMW „RISE Cities”

Mińsk Mazowiecki dołączył do programu 
Partnerska Inicjatywa Miast Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej i Banku 
Światowego. PIM aktywizuje miasta do 
podejmowania działań rozwojowych 
w trzech obszarach tematycznych: mia-
sto cyfrowe, miasto inicjatyw PPP (Part-
nerstwa Publiczno-Prywatnego), miasto 
zielone.
Mińsk Mazowiecki jest w grupie zajmu-
jącej się opracowaniem strategii PPP. 
Miasto zgłosiło pomysł wybudowania 
parkingu wielopoziomowego z częścią 

w przygotowywaniu rozwiązań dostoso-
wanych do potrzeb miast w zakresie te-
matycznym objętym PIM.

PIM jest jednym z projektów strate-
gicznych zaproponowanych w Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej 
przez Radę Ministrów w 2017 roku - 
kluczowym dokumencie w zakresie 
kształtowania polityki państwa w per-
spektywie średnio i długookresowej.

usługową przy ulicy Kazikowskiego. Ze-
spół przy wsparciu specjalistów opraco-
wuje dokumenty strategiczne, poznając 
wszystkie etapy i wymagania konieczne 
do podjęcia ewentualnego partnerstwa 
w przyszłości z podmiotami prywatny-
mi. Celem PIM jest poszerzenie wiedzy 
i budowanie kompetencji miast i  zespo-
łów projektowych we współpracy z in-
nymi miastami i specjalistami. Eksperci 
z Banku Światowego dzielą się specja-
listyczną wiedzą i koordynują sieciową 
współpracę miast, ale także doradzają 

Partnerska Inicjatywa Miast 

Rozpoczęcie roku szkolnego 
 w Miejskiej Szkole Artystycznej

1 września uczniowie, rodzice i pedago-
dzy Miejskiej Szkoły Artystycznej I stop-
nia im. Konstantego Ryszarda Domaga-
ły wypełnili po brzegi salę koncertową, 
aby przywitać rok szkolny 2022/2023. 
Dyrektor Paulina Rzewuska-Korycińska 
szczególnie gorąco powitała uczniów 
pierwszych klas. Wszystkim życzyła 
sukcesów w nauce. Część artystyczną 
poprowadziła Monika Kuchta. Na koniec 
uroczystości wicedyrektor Arkadiusz 
Mizdalski podał zgromadzonym infor-
macje związane z dydaktyką, po czym 
uczniowie mogli spotkać się ze swoimi 
pedagogami w salach.

 oprac. na podst. inf. Joanny Nowik
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Zakup nowości wydawniczych
Stale rozwijamy się dla Was, posze-
rzając nasz biblioteczny księgozbiór. 
Z dumą dzielimy się wiadomością, że 
biblioteka otrzymała dotację na zakup 
nowości książkowych. Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego zaakcepto-

wał listę rankingową bibliotek upraw-
nionych do otrzymania dofinansowania 
w ramach Kierunku interwencji 1.1. 
Zakup i zdalny dostęp do nowości wy-
dawniczych Priorytetu 1 Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 

ukraińskimi: Iriną Matsko i Anną Hryho-
rovych. Natomiast dla dorosłych z Ka-
tarzyną Łozą, autorką książki „Ukraina. 
Soroczka i kiszone arbuzy” oraz za-
planowane na październik z Pawłem 
Smoleńskim „Syrop z piołunu” o akcji 
Wisła, pomagające poznać i zrozumieć 
wspólną historię. Organizowaliśmy 
również zabawy językowe jako naukę 
poprzez zabawę dla dzieci. Integracji 
służą także międzykulturowe potań-
cówki dla seniorów cieszące się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Z udziałem 
Elmi Abdim z Fundacji dla Somalii od-
były się warsztaty uwrażliwiające po-
kazujące zjawisko wielokulturowości. 
Tradycyjnie nie zabrakło w bibliotece 
spotkań Klubu Czytelnika. Jego człon-
kowie czytali książki współczesnych 
autorów ukraińskich Sergieja Zadana 
i Oksany Zabużko. 

Ukraina – budujemy relacje 
międzykulturowe
W Mińsku Mazowieckim przebywa bli-
sko 1000 uchodźców z Ukrainy (w tym 
mieszkańcy naszej partnerskiej Boro-
dianki). Biblioteka bardzo szybko za-
reagowała na potrzebę przyjęcia i za-
opiekowania się ukraińskimi gośćmi. 
Już kilka dni po wybuchu wojny, 4 mar-
ca, zorganizowaliśmy pierwsze z se-
rii spotkań informacyjno-integracyj-
nych. Były to bardzo wzruszające dla 
obu stron spotkania. Przede wszyst-
kim jednak miały zapewnić osobom 
z Ukrainy minimum poczucia bezpie-
czeństwa. W spotkaniach uczestniczy-
li przedstawiciele Urzędu Miasta i Sta-
rostwa Powiatowego, MOPS, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, Poli-
cji, ZUS, Urzędu Pracy.
W pierwszych tygodniach, dzięki zaprzy-
jaźnionemu darczyńcy, kobiety z Ukrainy 
plotły u nas siatkę maskującą, która póź-
niej została zawieziona do Ukrainy.
Biblioteka poszerzyła znacząco swój 
księgozbiór o książki w języku ukraiń-
skim. Były to zakupy własne, ale też 
duża darowizna od Federacji Mazovia, 
która wsparła biblioteki na Mazowszu 
nowymi książkami (m.in. także polska li-
teratura). Otrzymaliśmy ponad 200 ksią-
żek dla dzieci i dorosłych.
By wspomóc ukraińskich gości w poszu-
kiwaniach mieszkań i pracy, w Czytelni 
zainstalowano stanowisko komputerowe 
z systemem w języku ukraińskim i z kla-
wiaturą z cyrylicą. Biblioteka także udo-
stępniła darmowo usługę drukowania 
i ksero.
Przystosowaliśmy jedno z pomieszczeń 
do lekcji językowych. Wolontariusze pro-

wadzą tam kursy języka polskiego. Sala 
wykorzystywana jest codziennie.
W wakacje i wczesną jesienią odbyło 
się wiele spotkań, warsztatów i anima-
cji dla dzieci mających na celu wzajem-
ne poznanie się mieszkańców Mińska 
Mzowieckiego i nowych mieszkańców 
z Ukrainy.
Latem spotkaliśmy się na skwerze 
przy bibliotece, by wspólnie malować 
niezwykłą ławkę - miejsce rozmowy, 
spotkania, wzajemnego zrozumienia, 
wymiany i ciepłych relacji pomiędzy 
mińszczanami a ukraińskimi mieszkań-
cami naszego miasta. Podczas Pikniku 
Czytelniczego nasi goście z Ukrainy 
mieli swoje stanowiska sprzedaży ręko-
dzieła oraz warsztatów gastronomicz-
nych (lepienie pierogów).
W ostatnich miesiącach odbyły się spo-
tkania autorskie dla dzieci z pisarkami 

na lata 2021–2025. Wniosek złożony 
przez mińską bibliotekę został roz-
patrzony pozytywnie i otrzymaliśmy 
30 500 zł na zakup nowości wydawni-
czych. 
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Za nami 11. edycja „Narodowego Czyta-
nia”. Miejska Biblioteka Publiczna, Sta-
rostwo Powiatowe i Urząd Miasta kolejny 
raz połączyli swoje siły i wspólnie zorga-
nizowali to szczególne wydarzenie.
3 września na Pl. Kilińskiego za sprawą 
wierszy Adama Mickiewicza „Ballady i ro-
manse” – wybranej na ten dzień lektury, 
przenieśliśmy się w epokę romantyzmu, 

historię Biblioteki Polskiej w Paryżu. 
To najstarsza polska instytucja kultury 
poza krajem, dawniej tworzona przez 
polskich romantyków na emigracji m. in. 
Adama Mickiewicza. 
Na zakończenie odbył się mini recital 
Macieja Wiśniewskiego, który zaśpie-
wał i zagrał polskie ballady, idealnie 
wpisując się w klimat wydarzenia.

Spotkania autorskie dla małych i dużych czytelników
15 września, z okazji Dnia Solidarno-
ści z Osobami Chorymi na Schizofre-
nię, bibliotekę odwiedziła Katarzyna 
Szczerbowska - rzeczniczka Biura do 
spraw pilotażu Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego. Mówi-
ła o sytuacji osób chorujących na schi-
zofrenię, o ich stygmatyzacji i walce, 
jaką należy stoczyć z zakorzenionym 
głęboko w społeczeństwie stereoty-
powym myśleniem o ludziach chorych 
psychicznie. Jak podkreśliła , ,,pięknie, 
że się różnimy i piękna jest ta nasza 
różnorodność" - niech jej słowa staną 
się naszym mottem.
20 września gościem biblioteki była 

Małgorzata J. Berwid, która poprowa-
dziła warsztaty międzykulturowe na 
temat wojny widzianej oczami dziecka 
na podstawie swojej autorskiej lektury 
„Wojenne lalki Marysi”. Uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 obejrzeli krótki 
materiał filmowy o książce, rozwiązywa-
li krzyżówkę z hasłem ,,Wojna to zło”, 
a nawet obierali ziemniaki. Małgorzata 
J. Berwid nosi zaszczytny tytuł Kawale-
ra Orderu Uśmiechu i jest ambasadorką 
akcji „Czytam Sobie” Fundacji ,,ABCXXI 
Cała Polska czyta dzieciom”. Jest rów-
nież autorką ponad 100 tekstów piose-
nek, opowiadań i scenariuszy. Jest kry-
tykiem literackim również książek dla 

dorosłych w czasopiśmie „Książki”. 
,,Filmowcy przedwojennej Warszawy" 
to książka, która była pretekstem do 
autorskiego spotkania, które odbyło się 
22 września. Mieliśmy zaszczyt gościć 
Piotra Kitrasiewicza - autora tej publika-
cji, bibliotekarza Biblioteki Publicznej m. 
st. Warszawy - Biblioteki Głównej Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Spotkanie 
poprowadził Paweł Hapka - specjalista 
ds. edukacji Działu Edukacji i Kultu-
ry Filmowej z Muzeum Kinematografii 
w Łodzi. Słuchaliśmy o przemianach, 
jakie zaszły w polskim kinie, wspomina-
liśmy konkretne filmy sprzed lat i histo-
rię ich produkcji. 

Narodowe Czytanie
pełnej ludowych wierzeń i duchowo-
ści. Tomik poezji, wydany 200 lat temu 
w Wilnie, był czytany przez mińszczan, 
przedstawicieli władz Miasta i Powiatu, 
a także przez specjalnych gości: Barba-
rę Kurdej – Szatan i Rafała Szatana.
Tegorocznej edycji ,,Narodowego Czy-
tania” towarzyszyło otwarcie wystawy 
„Wyspa wolności”, która prezentuje 
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lem zespołu ,,Fasolki" oraz był twórcą 
i redaktorem naczelnym miesięcznika 
,,Ciuchcia". Na swoim koncie ma wiele 
tytułów książkowych, takich jak: ,,Dziew-
czynka ze srebrnym zębem", „Biuro 
dzieci znalezionych”. Nie do opisania 
jest radość z obcowania z bohaterami 

telewizyjnymi z okresu naszych dziecię-
cych lat. Cudownie jest móc uścisnąć 
dłoń i dostać autograf ich twórcy. Cieszy 
nas ogromnie, że Kulfon również obec-
nie jest w stanie zachwycić dzieci oraz 
że wartościowe treści literackie i telewi-
zyjne są tak ponadczasowe. 

Noc Bibliotek 2022
Tegoroczna „Noc Bibliotek” upłynęła 
pod hasłem: „To się musi powieść” 
i została utrzymana w nieco innych 
klimacie niż poprzednie edycje. Tym 
razem skierowaliśmy propozycję spę-
dzenia wspólnie tego wieczoru głównie 
do młodzieży i dorosłych.
Wydarzenie odbyło się 1 października 

powieść autorki ,,Zanim mnie zabijesz" 
i zdobyć autograf.
Po części warsztatowej odbył się spek-
takl "Moc Słowa" w wykonaniu grupy te-
atralnej "Do Trzech Razy Sztuka". Etiuda 
swoją premierę miała na Międzynarodo-
wym Przeglądzie Teatralnym w mieście 
partnerskim Saint-Egreve we Francji. 

i składało się z dwóch części. Pierwszą 
były warsztaty z pisarką, mieszkanką 
naszego miasta Paulą Er, o tym jak po-
wstaje powieść. W krótkiej przystępnej 
formie przedstawione zostały podstawo-
we zagadnienia związane z napisaniem 
i wydaniem własnej książki. Po spotka-
niu uczestnicy mogli zakupić najnowszą 

1 października bibliotekę odwiedził An-
drzej Marek Grabowski – pisarz, scena-
rzysta filmów i programów telewizyjnych 
dla dzieci, którego doskonale pamiętamy 
jako Pana Tik Taka. Jest  autorem ponad 
500 piosenek, m.in. ,,Kulfon, co z Cie-
bie wyrośnie?", jest też współzałożycie-

Oprac. na podst. tekstu Katarzyny Pskiet, MBP Mińsk Mazowiecki

Biblioteka poleca:
KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH:

• Bocelli, Andrea „Muzyka ciszy” – Warszawa, Świat Książki, 
2022

• Donoghue, Emma „Wpływ gwiazd” – Katowice, Wydawnic-
two Sonia Draga, 2022

• Gardner, Lisa  „Złap mnie” – Wyda-
nie I. – Warszawa, Albatros, 2022

• Harasimowicz, Cezary „Testament, 
czyli Opowieść o Tadeuszu Ko-
ściuszce słowami jego ordynansa, 
syna afrykańskiego księcia Agrippy 
Hulla” – Warszawa, Wydawnictwo 
Agora, 2022

• Harmel, Kristin „Las znikających 
gwiazd” – Warszawa, Świat Książ-
ki, 2022

• Klementowska, Iza „Minuty: reportaże o starości” – War-
szawa, Marginesy, 2022

• Kraszewski, Maciej „Johnny: powieść o księdzu Janie 
Kaczkowskim” – Warszawa, Wydawnictwo Agora, 2022

• Łoza, Katarzyna „Ukraina: Soroczka i kiszone arbuzy” – 
Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 2022

• Valentine, Carla „Morderstwo nie jest takie proste. Agatha 
Christie między kryminałem a true crime” - Wydanie I. – 
Kraków, Wydawnictwo Sine Qua Non, 2022

KSIĄŻKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

• Artymowska, Aleksandra „Zagadkowe muzea w Warszawie: 
przewodnik i zabawy dla poszukiwaczy przygód” – Wydanie 
pierwsze. – Warszawa, Wydawnictwo Kropka, 2022

• Brunstrom, Thomas „Tata Oli zostaje youtuberem” – War-
szawa, Dwukropek, 2022

• Jucewicz, Agnieszka „Bajka o lęku” – Warszawa, Wydaw-
nictwo Agora, 2022

• Montgomery, Lucy Maud „Anne z Redmondu” – Warszawa, 
Marginesy, 2022

• Olech, Joanna „Miziołki wracają, czyli Kaszydło rządzi” – 
Wydanie I. – Łódź, Literatura, 2022

• Podleś, Ewa „Opowiem ci mamo, co robią psotne stwory” – 
Warszawa, Nasza Księgarnia, 2022

• Słoniowska, Żanna „Owwa!: Ukraina dla dociekliwych” – 
Warszawa, Wydawnictwo Dwie Siostry, 2022

• Strzałkowski, Michał „Z miasta do miasta: historie z czterech 
stron świata” – Warszawa, Wydawnictwo Dwie Siostry, 2022

tekst: Anna Cudna, MBP Mińsk Mazowiecki 
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Spotkanie z Przemysławem Borkowskim
13 października gościem MBP był Prze-
mysław Borkowski - znany szerszej pu-
bliczności z Kabaretu Moralnego Nie-
pokoju, ale przede wszystkim to autor 
znakomicie przyjętej trylogii kryminalnej 
o psychologu Zygmuncie Rozłuckim 
("Zakładnik", "Niedobry Pasterz", "Wi-
dowisko"), a także nowej serii z Gabrie-
lą Seredyńską ("Rytuał Łowcy", "Śmierć 
nie ucieknie").
 
Tego dnia wspólnie świętowaliśmy pre-
mierę trzeciego tomu serii z prokurator 
Seredyńską "WIEŻA STRACHU", wy-
dawnictwa Czwarta Strona Kryminału. 
To mroczny thriller i świetna, nieoczywi-
sta historia, w której nic nie jest takie, 
jak się wydaje na początku. To opo-
wieść o silnych emocjach, które prze-
kraczają ludzkie wyobrażenia o tym, 
do czego zdolny jest człowiek. O życio-
wych wyborach i ich konsekwencjach, 
o osobistych dramatach i wewnętrz-
nych demonach.

"Gdy nie patrzysz dość uważnie, dostrzegasz tylko to, 
co chcesz zobaczyć"

Dni Kultury Żydowskiej
Tematem przewodnim Dni Kultury Ży-
dowskiej zorganizowanych w dniach 
7-8 października był szabat, jego sym-
bolika i znaczenie. Wydarzenia rozpo-
czął w piątek warsztat dla młodzieży 
„Rozkosz soboty” prowadzony przez 
kierowniczkę czytelni MBP Magda-
lenę Mól. Uczestnicy spotkania w at-
mosferze radości odkrywali tajemni-
ce szabatu. Wykład „Wolno w szabat 
dobrze czynić  poprzedził  spotkanie 
przy szabasowym stole. Dzięki zdo-
bytej wiedzy, którą dzieliła się Renata 
Płotczyk, goście kolacji dowiedzieli się, 
kto zapala świece szabasowe, dlaczego 
błogosławi się chałki czy wino. Wieczór, 
jak nakazuje szabat, pozwolił zatrzymać 
się i odpocząć. Podczas spotkania śpie-
waliśmy żydowskie piosenki przy akom-
paniamencie dyrektor muzycznej Teatru 
Żydowskiego. W sobotę Renata Płot-
czyk przeprowadziła warsztat dla rodzin 
„Czym pachnie szabat?”, a popołudniu 
uczestniczyliśmy w spacerze filozoficz-
nym „Marsz nieobojętnych”, który po-

prowadziła Ewa Borkowska. Serdecznie 
dziękujemy uczestnikom za obecność 
i kultywowanie pamięci o naszych ży-
dowskich sąsiadach.
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II Mińskie Spotkania Historyczne
14 września w MDK odbyły się II Miń-
skie Spotkania Historyczne poświę-
cone 600-leciu powstania parafii Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Mińsku Mazowieckim. Głównymi 
organizatorami przedsięwzięcia, któ-
remu patronował ks. proboszcz Jerzy 
Mackiewicz, były Biblioteka Pedago-
giczna filia w Mińsku Mazowieckim 
oraz Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego wspierane przez Muzeum 
Ziemi Mińskiej, Towarzystwo Przyja-
ciół Mińska Mazowieckiego i Miejski 
Dom Kultury. Spotkanie poprowadził 
dyrektor MZM Leszek Celej. 

Licznie zgromadzeni uczestnicy, w tym 
młodzież z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Polskiej Macierzy Szkolnej, Zespołu 

Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Ze-
społu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkie-
g,o mieli możliwość wysłuchania intere-
sujących wystąpień. Przed prelekcjami 
uczennice ZS nr 1 przybliżyły zebranym 
najważniejsze fakty z dziejów parafii. 
Następnie znawca mińskich ksiąg me-
trykalnych Andrzej Plichta podzielił się 
nie tylko informacjami o ich zawartości, 
ale także cennymi wskazówkami doty-
czącymi poszukiwań genealogicznych. 
Z kolei Leszek Celej przedstawił praso-
we wzmianki traktujące o parafii oraz 
podzielił się rozważaniami dotyczącymi 
daty jej erygowania. Na zakończenie 
dr Lilla Kłos przybliżyła nieznane fakty 
związane z postacią ks. Józefa Bakalar-
czyka, mińskiego dziekana i proboszcza 

oraz kapelana 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich. Wszystkie wystąpienia zilustro-
wano bogatym materiałem źródłowym, 
zdjęciami i dokumentami. Na pamiątkę 
spotkania uczestnicy otrzymali okolicz-
nościową pocztówkę z Matką Bożą Hal-
lerowską (parafia NNMP) oraz zakładki 
i notesiki (TPMM).

[łan] slow day
14 sierpnia odbył się festiwal w nurcie 
eko. Można było wziąć udział  w warsz-
tatach gimnastyki słowiańskiej i rodzin-
nej jogi śmiechu, warsztatach świec 
z wosku pszczelego i kadzidełek. In-

struktorzy warsztatów mieli wsparcie 
ukraińskich tłumaczy. Odbyły się ekotar-
gi, na których prezentowały się lokalne 
autorskie marki, twórcy rękodzieła i firmy 
funkcjonujące w nurcie slow i eco frien-

dly. Na scenie wystąpił ukraiński zespół 
Atmasfera - Indie Yoga Music Band, któ-
rego twórczość nawiązuje do gatunku 
world music i yoga music.

Miński klubik malucha
Dzięki współpracy trzech mińskich in-
stytucji (MDK, Fundacji Naturalny Roz-
wój i Medycznej Szkoły Policealnej) 
powstała inicjatywa kierowana do ma-
luszków w wieku 2-4 lata, szczególnie 
tych, którym brakuje kontaktu z rówie-
śnikami.
Integratki to zajęcia ogólnorozwojowe, 
wszechstronne, motoryczno-manualne, 
które mają na celu również socjalizację 
uczestników poprzez swobodę, sponta-
niczny ruch, integrację w grupie.
Każde spotkanie w 15-osobowych gru-
pach podzielone jest na 15-minutowe 
przemienne moduły: rozgrzewka rucho-
wo-relaksacyjna z elementami rytmiki, 
prace plastyczno-kreatywne, czas swo-
body, integracja, rozwijanie samodziel-
nych funkcji poznawczych, edutainment 
– kreatywny wstęp do liczenia, czytania 
i pisania poprzez gry rozwojowe oraz 

zabawy motoryczno-manualne z ele-
mentami integracji sensorycznej.

Zajęcia odbywają się w czwartki (godz. 
17.30-19.00) i soboty (godz. 10.00-
11.30). Bilet wstępu na zajęcia kosztuje 
10 zł, można go nabyć przez ekobilet.pl 
bądź w biurze MDK (od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.30 – 15.30).

Czuły Mińsk
W ostatni weekend września MDK 
zorganizował dwudniowe wydarzenie 
pod hasłem Czuły Mińsk. W piątek 
był to Mińsk Światłoczuły – w gale-
rii MDK otwarta została niezwykła 
wystawa zdjęć wykonanych metodą 
otworkową. Ich autorem jest mińsz-
czanin Marcin Najdenow, który w ten 
sposób pokazuje miasto. W sobotę 
Mińsk był Dźwiękoczuły dzięki niety-
powej międzypokoleniowej i między-
narodowej potańcówce silent disco. 
Mińscy DJ-e zaproponowali uczest-
nikom hity światowej muzyki podane 
w bardzo nietypowy sposób. Warto 
zaznaczyć, że taka forma dyskoteki 
odbyła się w Mińsku Mazowieckim po 
raz pierwszy.
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O(błędny) rycerz
Uniwersalizm mitu błędnego ryce-
rza z Manczy pozwolił Teatrowi Soho 
nadać szerszy kontekst opowieści. 
Spektakl traktował o marzeniach, 
okolicznościach, w jakich się ro-
dzą i umierają, o uporze w dążeniu 
do nich. O nas samych. O rozpaczy 
kiedy rozwiewa je wiatr przyziemnej 
codzienności. W kontekście posta-
ci literackiej, o aktorze, który wciela 
się w postać i gra nie swoje życie, 

odbywa marzycielską podróż. Czy 
współczesny marzyciel to ciągle nie-
poprawny romantyk?

Spektakl odbył się w ramach projek-
tu TEATR POLSKA – ogólnopolskiego 
programu promocji teatru wśród miesz-
kańców miejscowości mających ogra-
niczony dostęp do oferty teatralnej. 
Celem programu TEATR POLSKA jest 
ułatwianie dostępu do oferty polskich te-

Festiwal Himilsbacha
Od 7 do 11 września MDK zapewnił 
moc atrakcji i artystycznych do-
znań. Muzyka, film, teatr, literatura 
i design – tak w skrócie można pod-
sumować 14. Festiwal Himilsbacha.

Tradycją festiwali są organizowane dla 
dzieci i młodzieży warsztaty. Tym ra-
zem młodszych zaprosiliśmy na warsz-
taty animacji poklatkowej „Trampolina 
do kina” zorganizowane przez Centrum 
Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy, 
które poprowadziła Magda Bryll. Nato-
miast licealiści wzięli udział w warszta-
tach filmowania smartfonem. Pod okiem 
Michała Baranowskiego szlifowali swo-
je reżysersko-aktorskie umiejętności. 

Niezła ciotka
Ciocia Jadzia to ciocia, o jakiej marzy 
każde dziecko, a przynajmniej nieza-
leżne i zadziorne dziewczynki, którym 
ciągle ktoś dorosły mówi, co mają robić. 
„Ciocia Jadzia” to ciepły, pełny humoru 
i zaskakujący spektakl, w którym prócz 
tytułowej bohaterki zobaczyliśmy inne 
barwne postaci, jak: Pelagia Rzepa czy 
Stefan Salceson, Genek Powsinoga. 
Na spektaklu gościła autorka książek 
o Cioci Jadzi Eliza Piotrowska. 

atrów poprzez zwiększenie ich mobilno-
ści i umożliwienie prezentacji spektakli 
w ośrodkach mających utrudniony do-
stęp do kultury. W ramach programu te-
atry instytucjonalne samorządowe insty-
tucje kultury i organizacje pozarządowe 
otrzymują dofinansowanie prezentacji 
spektakli w miejscowościach, w których 
nie ma teatru instytucjonalnego.
Pokazy spektakli trwają od 1 września 
do 30 listopada br.
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Zioła, Skubas i Natalia Mikołajska.  
Festiwal to nie tylko wydarzenia sce-
niczne, to również mnóstwo wydarzeń 
towarzyszących. W tym roku była to np. 
budka nietelefoniczna, która podczas 
Festiwalu stała na Placu Stary Rynek, 
a dzięki której można było porozmawiać 
z samym Himilsbachem. Na dziedziń-
cu MDK prezentowaliśmy prace Kuki 
Krzysztofa Iwańskiego – autora tego-
rocznej festiwalowej grafiki. Nieopodal 
sceny stanął Book Truck, czyli Mobilna 
Księgarnia Tajnych Kompletów oraz 
Unikat - Antykwariat i Księgarnia, w któ-
rych bibliofile mogli znaleźć prawdziwe 
książkowe perełki.

Warsztaty trwały dwa dni i w sumie 
wzięło w nich udział 120 dzieci. 
 Tradycją są warsztaty, ale i wydawnic-
twa. Tym razem na podstawie opowia-
dań Himilsbacha „Chrzciny”, „Monidło”, 
„Miasto zesłańców” i w „Imieniu prawa” 
powstał komiks „Wniebowzięty”, do któ-
rego scenariusz i rysunki stworzył Woj-
tek „Cihy” Cichoń. 
 Piątkowy wieczór ubarwiło spotkanie 
z motywami komicznymi, czyli Praga 
gada Wiechem, przenoszące publicz-
ność do przedwojennych środowisk 
proletariackich warszawskiej Pragi. Na-
tomiast chwilę potem w Restauracji Ga-
leria Emma spotkaliśmy się na koncer-
cie z Hubertem „Spiętym” Dobaczewski , 
wokalistą, gitarzystą i liderem LAO CHE, 
tym razem prezentującym swoją solową 
twórczość. 
W sobotnie popołudnie wspólnie z Ma-

riuszem Dzienio udaliśmy się ulicami 
Mińska Mazowieckiego na filmowy spa-
cer. Historyk i regionalista opowiadał 
o ciekawostkach związanych z miejsca-
mi, gdzie nagrywano „Brzezinę” (A. Waj-
da) czy „Europa, Europa” (A. Holland).
A wieczorem Marcin Świetlicki odebrał 
nagrodę Monidło i wspólnie z zespołem 
Świetliki przeniósł publiczność do swo-
jego muzyczno-literackiego świata. 
Ostatni dzień festiwalu to Grand OFF, 
czyli projekcje najlepszych niezależ-
nych krótkich filmów świata. I muzycz-
na uczta. Tym razem koncert „Piękny 
rejs” w wykonaniu Urbański Orkiestra 
i goście. Była to niezwykła podróż przez 
najpiękniejsze polskie piosenki w no-
wych aranżacjach Wojtka Urbańskie-
go. W tym rejsie towarzyszyli nam 
wspaniali wokaliści: Stanisław Soy-
ka, Jucho z Domowych Melodii, Piotr 

Kraina 
wyobraźni
2 października zaprosiliśmy młodych 
widzów na spektakl o wyobraźni. Ak-
torzy pokazali, że można ja znaleźć 
wszędzie. Może kryć się w zakamar-
kach dziecięcego pokoju, w starym ku-
frze, szafie pełnej pachnących naftaliną 
ubrań albo pod łóżkiem. W pełnym cie-
pła spektaklu dzieci zobaczyły śpiewa-
jące pająki, wścibskie biedronki, dumne 
koty, nieśmiałe mrówkojady, wściekłe 
chmury, żonglujące pomidory i wielu in-
nych niezwykłych bohaterów z wierszy 
Katarzyny Gruszewskiej inspirowanych 
pomysłami dzieci.

Dyskusyjne 
spotkania 
filmowe 
To nowy cykl w MDK, podczas którego 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowe 
Horyzonty prezentujemy odważne kino 
artystyczne szukające nowych form wy-
razu, wykraczające daleko poza grani-
ce konwencjonalnego filmu.

Pokażemy wizjonerów kina, artystów 
bezkompromisowych, którzy mają od-
wagę iść obraną przez siebie drogą 
wbrew panującym modom i opowiadać 

o rzeczach najważniejszych swoim nie-
powtarzalnym językiem. To filmy, które 
za sprawą swojej niezwykłej formy i siły 
ekspresji nie pozwalają o sobie zapo-
mnieć. Budzą skrajne reakcje i emocje, 
rodzą polemiki i dyskusje, wywołują za-
chwyty i protesty. Ale to właśnie takie fil-
my najczęściej wyznaczają najnowsze 
trendy w światowym kinie.
Przybliżymy również najciekawsze 
miejsca na filmowej mapie świata, od-
krywając kinematografie rzadko obecne 
w regularnej dystrybucji.
Projekcjom towarzyszyć będą prelek-
cje, spotkania i dyskusje filmowe, które 
poprowadzi dr Karol Jachymek - kultu-
roznawca, filmoznawca, doktor nauk 
humanistycznych, stypendysta Polskie-
go Instytutu Sztuki Filmowej.
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mat. MDK w Mińsku Mazowieckim

Mińsk gra 
dla Europy

Tegoroczny festiwal M4Europe miał 
charakter europejski – odbył się pod 
hasłem Mińsk dla Europy, Europa dla 
Mińska. Od 26 do 28 sierpnia odbyło 
się w sumie 15 koncertów. 

Piątkowa scena muzyczna to zdecy-
dowanie młodzieżowe brzmienie. Tego 
dnia wystąpili DJ DAMIAN CALI SET 
START, WMXTK + BGT, NEEDLEWORK 
SCRATCH CREW (DJ PH X DJ BULB X 
DJ LEM X DJ CHEDERAC), PRYKSON 
FISK X KORSON X DJ BULB oraz Świt 
nad miastem.
Sobotnie koncerty rozpoczął muzyczny 
program dla dzieci ROSOMAKI I INNE 
ZWIERZAKI, po nich na scenę wkroczy-
li DIE BEFORE LUMBAGO, DEKOLTY 
oraz 43, czyli Emil Pietrzyk i Borys Pohl. 
Zwieńczeniem tego dnia był pierwszy 
taki w Mińsku KONCERT NA ŚCIANIE, 
czyli na fasadzie Pałacu Dernałowiczów 
wystąpili  Ryszard Bazarnik i Iza Kowa-
lewska.
Wczesne niedzielne popołudnie umiliła 
dzieciom swoim występem Alicja Ja-
nosz, starsza widownia oklaskiwała Ma-
nufakturę Dźwięku, ukraińską artystkę 
Marinę Bezpaliuk oraz zespół Desorien-
tacja.

Finałowy koncert poprzedziła wyjąt-
kowa uroczystość – wręczenie miastu 
Mińsk Mazowiecki przyznanej przez 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady 
Europy nagrody „Plaque of Honour”. 
Rada Europy doceniła działania na-
szego miasta wzmacniające wartości 
europejskie, takie jak: solidarność, 
równość, tolerancja i współpraca w roż-
nych obszarach aktywności obywatel-
skiej. Mińsk Mazowiecki jest łącznie 
laureatem trzech wyróżnień w ramach 
Nagrody Europy. Każdy etap konkursu 
wymaga większej jakości i różnorodno-
ści działań budujących wspólnotę i toż-
samość europejską. Jesteśmy jedynym 

miastem w Polsce, któremu przyznano 
w tym roku to wyjątkowe wyróżnienie. 
Najwyższym uhonorowaniem działań 
samorządów jest nagroda „Prize of Eu-
rope”, którą otrzymuje tylko jedno mia-
sto w Europie. 
Zwieńczeniem Festiwalu były koncerty 
amerykańskiego muzyka Stana Brec-
kenridge’a oraz gwiazdy wydarzenia – 
Urszuli. 
Przez cały dzień koncertom na scenie 
towarzyszyły wydarzenia plenerowe 
- Art4Europe  - działania artystyczno-
-integracyjne dla dzieci i rodzin orga-
nizowane przez centrum młodzieżowe 
Międzyczas. 
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Mazowsze w spódnicy
„Mazowsze w spódnicy” to wystawa 
przygotowana przez Muzeum Domków 
Lalek, Gier i Zabawek w Warszawie, 
która eksponowana była w przestrze-
niach Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku 
Mazowieckim od 1 września do 2 paź-
dziernika br. w jednym z piękniejszych 
obiektów architektonicznych okolicy 
- willi hrabiny Łubieńskiej. Ekspozy-
cję zobaczyło 2200 osób, w tym grupy 
zorganizowane. Wstęp na wystawę 
był bezpłatny. Podczas wystawy odby-
wały się integracyjne warsztaty szycia 

dla dzieci z Ukrainy prowadzone przez 
Paulinę Rogalską. 
Wystawa „Mazowsze w spódnicy” pre-
zentuje sylwetki wybranych kobiet, któ-
re w szczególny sposób zapisały się 
na kartach historii Mazowsza dzięki 
swoim niezwykłym, często pionierskim, 
osiągnięciom w różnych dziedzinach: 
kultury, sztuki, nauki, sportu, polityki 
i działalności społecznej. Wizerunki bo-
haterek przedstawiono w postaci lalek 
artystycznych wykonanych w różnych 
technikach plastycznych przez 15 ce-

f/5.6
f/5.6  to tytuł wystawy zorganizowanej 
przez Leica 6×7 Gallery w Warszawie, 
a jej kuratorem jest Rafał Łochowski. 
Jest to obszerna przekrojowa retro-
spektywa prezentująca całokształt 
wieloletniej twórczości fotograficznej 
Bogdana Dziworskiego. Składają się 
na nią 42 fotografie, z których wiele 
to niepublikowane dotąd prace  spe-
cjalnie wyselekcjonowane spośród 
rozległego archiwum fotografa, tworzą-
ce jego czuły i subiektywny dokument 
polskiego społeczeństwa w drugiej po-
łowie XX w. To tylko fragment ponad 
czterdziestoletniego dorobku twórczego 
B. Dziworskiego. Prezentacja wystawy 
w Muzeum Ziemi Mińskiej zorganizo-
wana została we współpracy z Agencją 
Zegart.
Bogdan Dziworski – urodzony w Łodzi 
w 1941 r. wybitny fotografik, operator, 

reżyser i scenarzysta filmowy. W 1965 r. 
ukończył Wydział Operatorski tamtej-
szej Państwowej Wyższej Szkoły Te-
atralnej i Filmowej. W 1994 r. otrzymał 
tytuł doktora, a w 2002 profesora zwy-
czajnego. W 2014 r. odznaczony złotym 
medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria 
Artis”. Współpracował z Polską Kroni-
ką Filmową, łódzką Wytwórnią Filmów 
Oświatowych oraz Przedsiębiorstwem 
Realizacji Filmów „Zespoły Filmowe”. 
Jest autorem wielu znakomitych filmów 
dokumentalnych, głównie krótko- i śred-
niometrażowych. Jego fotograficzna 
twórczość to nie tylko fotografia uliczna 
i reportaż z drugiej połowy XX wieku. 
To również realizowany konsekwent-
nie przez dekady projekt cechujący się 
ogromnym ładunkiem emocjonalnym. 
Zdjęcia Dziworskiego mają również 
znaczenie historyczne i poznawcze. 
Wiele kadrów z jego fotograficznego 
zapisu, tworzonego trochę jakby przy 
okazji, przez lata nie ujrzało światła 

dziennego. Pierwszy album pod ty-
tułem „My View” ukazał się w 1981 r. 
w Wiedniu. Kolejny powstał dopiero 
w latach 90. Wówczas zorganizowano 
kameralne wystawy: w Warszawie, Kra-
kowie, Wrocławiu i Częstochowie. Fo-
tografie Bogdana Dziworskiego należą 
do kanonu polskiej fotografii powojen-
nej. To czarno-białe ujęcia, klasyczne 
w formie i treści wyrazu. Przedstawiają 
chwile z życia zwykłych ludzi: młodych 
i starych, ładnych i brzydkich, w pracy 
i podczas zabawy.

Wystawa „Złote Szable II Rzeczpospolitej 
z kolekcji Pawła Komorowskiego”

mat. MZM w Mińsku Mazowieckim

nionych artystek. Wśród lalek znalazła 
się przedstawiająca postać Michali-
ny Chełmońskiej-Szczepankowskiej, 
a ufundowana została przez Muzeum 
Ziemi Mińskiej. Wystawa objęta była 
honorowym patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

W Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7. PUL trwa wystawa „Złote Szable II Rzeczpospolitej z kolekcji Pawła 
Komorowskiego”.Wernisaż miał miejsce w dniu Święta Kawalerii 31 sierpnia, a wystawa potrwa do 13 li-
stopada br.
Fotografia na plakatach pochodzi ze zbiorów NAC.
Gen. bryg. Janusz Głuchowski wręcza prymusowi Szkoły Podchorążych Kawalerii ppor. Zygmuntowi 
Nowińskiemu Złotą Szablę Prezydenta podczas uroczystej promocji w Grudziądzu, 15 października 
1935 roku.
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Koniec wakacji to również koniec projek-
tu „Sportowe wakacje w mieście” dedy-
kowanego dzieciom i młodzieży. 
W trakcie wakacji w bezpłatnych zaję-
ciach Brazylijskiego Jiu Jitsu i kickboxin-
gu wzięło udział ponad 50 dzieci z Miń-
ska Mazowieckiego. Przez ten czas 
uczestnicy wykonywali ćwiczenia ogól-
norozwojowe oraz techniki z poszcze-
gólnych sztuk walk: bjj i k1. Warsztaty 
miały na celu zachęcenie dzieci do róż-
nych aktywności fizycznych poprzez gry 
i zabawy sportowe, naukę poszczegól-
nych technik obronnych, wzrost ich siły, 
szybkości, gibkości, a także pewności 
siebie, przełamywania barier. 
Zajęcia oprócz sportowego charakteru 
przyczyniły się rozwoju kontaktów spo-
łecznych i nawiązania nowych przyjaź-
ni. Treningi zakończyły się wręczeniem 

Sportowe wakacje w mieście

wszystkim uczestnikom okolicznościo-
wych upominków. 
Organizatorem zajęć dla dzieci i mło-
dzieży był Miński Klub Sportowy MMA 

TEAM.  Zajęcia sportowe dofinansowa-
no z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki. 

mat. KW Grappler

W sobotę 8 października na hali sporto-
wej mińskiego Kopernika odbył się XIII 
Turniej NO GI FIGHT Grappler Cup. 
Na wydarzeniu zorganizowanym przez 
MKS MMA TEAM we współpracy z Klu-
bem Walki Grappler i MOSiR w Mińsku 
Mazowieckim gościli zawodnicy z całej 
Polski. Honorowy patronat nad imprezą 

XIII Turniej No-Gi Fight 
Grappler Cup

objęli burmistrz Marcin Jakubowski, sta-
rosta miński Antoni Jan Tarczyński oraz 
prezes MOSiR Tomasz Płochocki. 
Zawody sportowe były rozgrywane 
w formule NO GI i na zasadach IBJJF. 
Na pięciu matach do walki stanęli: dzie-
ci, młodzież i dorośli. W sumie rozegrano 
prawie 400 walk w brazylijskim Jiu Jitsu. 

Każdy z uczestników otrzymał pamiątko-
wy medal i dyplom, najlepsi zaś nagrody 
rzeczowe. 
Wyniki zawodników mińskiego Grapplera:
Złoto zdobyli: Anhelina Hrebelna, Alek-
sander Kozłowski, Bartek Pietrasik, 
Wojciech Wocial, Maciej Pasiak, Marcin 
Frankiewicz, Krzysztof Pióro, Piotr Ko-
złowski.
Srebro zdobyli: Aleksander Kozłowski, 
Ivan Novyk, Kacper Horoszko, Jarosław 
Bodecki, Stanisław Pióro, Piotr Pióro, 
Krystian Ostrowski.
Brąz zdobyli: Kacper Ostrowski, Bartosz 
Czerwiński, Kamil Kliczbor, Marcel Dziu-
gieł, Bartosz Pyrka, Aleksander Wąsowski.
Wydarzenie odwiedzili: przewodniczą-
cy rady powiatu Mirosław Krusiewicz, 
radna powiatu Alicja Cichoń (fundatorka 
nagród pocieszenia dla najmłodszych 
zawodników), prezes MOSiR Tomasz 
Płochocki.
Drużynowo XIII edycję zawodów NO 
GI zakończyliśmy na 5. miejscu. Dzię-
kujemy za wsparcie imprezy wszystkim 
naszym klubowiczom i gratulujemy wy-
ników! 

mat. KW Grappler

BJJ
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W dniach 3-8 października w Koper 
w Słowenii odbyły się zawody VIII Pu-
charu Świata w Taekwon-Do ITF. W za-
wodach wzięło udział 1304 zawodni-
ków i zawodniczek ze 123 klubów z 52 
krajów. Jednym z klubów reprezentu-
jących Polskę był Miński Klub Sporto-
wy TAEKWON-DO, który pod opieką 
Mistrza Jacka Łuniewskiego VIII DAN 
udał się na południe Europy w nastę-
pującym składzie: Helena Kędziora 
I DAN, Karolina Łuniewska I DAN, Wik-
toria Szczepańska 1 KUP, Julia Micha-
lik 1 KUP, Natalia Kuć 1 KUP, Wiktoria 
Owczarska 1 KUP, Karol Misterkiewicz 
1 KUP, Maciej Pieńkowski 1 KUP, Pa-
tryk Matejak 1 KUP, Patryk Wąsowski 2 
KUP oraz Maksymilian Kuźmicz 2 KUP. 

Ponadto nasz klub reprezentowali: sę-
dzia międzynarodowy Karol Łuniewski 
IV DAN i Piotr Kuźmicz I DAN członek in-
formatycznego zespołu sędziowskiego.
Nasi klubowicze wraz z zawodnikami 
z Radzynia Podlaskiego, Bełchatowa, 
Bytomia, Poznania, Warszawy, Toma-
szowa Mazowieckiego i Świętochłowic 
stworzyli drużynę Klub Taekwon-Do 

Polska Centralna. Mińszczanie w mię-
dzynarodowym współzawodnictwie 
15-krotnie stawali na podium zawodów, 
zajmując następujące miejsca w swoich 
konkurencjach:
Natalia Kuć 1. miejsce w walkach junio-
rek młodszych do 52 kg stopni 4-1 KUP 
oraz 1. miejsce w konkurencji układów 
formalnych stopni 2-1 KUP juniorek 
młodszych,
Karolina Łuniewska 1. miejsce w wal-
kach juniorek do 49 kg stopni 1-3 DAN,
Patryk Wąsowski 1. miejsce w walkach 
juniorów młodszych do 60 kg stopni 4-1 
KUP.
Maciej Pieńkowski 2. miejsce w konku-
rencji technik specjalnych juniorów stop-
ni 4-1 KUP,
Wiktoria Owczarska 2. miejsce w kon-
kurencji układów formalnych stopni 2-1 
KUP juniorek,
Patryk Matejak 2. miejsce w walkach ju-
niorów do 60 kg stopni 4-1 KUP,
Maksymilian Kuźmicz 2. miejsce w wal-
kach juniorów młodszych do 65 kg stopni 
4-1 KUP.
Helena Kędziora 3. miejsce w walkach 
juniorek do 53 kg stopni 1-3 DAN,

Wiktoria Szczepańska 3. miejsce w wal-
kach juniorek młodszych do 56 kg stopni 
4-1 KUP,
Julia Michalik 3. miejsce w konkurencji 
układów formalnych stopni 2-1 KUP ju-
niorek młodszych. Wiktoria Szczepańska, 
Natalia Kuć, Julia Michalik  1. miejsce 
w konkurencji drużynowych układów for-
malnych stopni KUP juniorek młodszych.
Patryk Wąsowski i Maksymilian Kuź-
micz 1. miejsce w konkurencji druży-
nowych układów formalnych stopni 4-1 
KUP juniorów młodszych oraz 3. miejsce 
w konkurencji drużynowych walk junio-
rów młodszych stopni 4-1 KUP.
Karolina Łuniewska i Helena Kędziora 2. 
miejsce w konkurencji drużynowych ukła-
dów formalnych stopni DAN juniorek.
W klasyfikacji medalowej krajów Polska 
zajęła 1. Miejsce, wyprzedzając Ukrainę 
i Argentynę.
W klasyfikacji klubowej Klub Taekwon-Do 
Polska Centralna, w którego szeregach 
startowali nasi klubowicze, zajął 3. miej-
sce za klubami z Ukrainy i Argentyny.  
Wszystkim gratulujemy udziału w zawo-
dach!

mat. MKS Taekwon-do

VIII Puchar Świata w Taekwon-Do 
ITF w Słowenii
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Wakacje z Akademią Sztuk Walki
To były wspaniałe i bardzo pracowite 
wakacje! 
4 turnusy obozów oraz 8 turnusów pół-
kolonii zgromadziło łącznie porażającą 
liczbę 462 uczestników! Na pierwszy letni 
obóz wyjechaliśmy do Słonecznego Brze-
gu w Bułgarii 57-osobową grupą. Drugim 
turnusem był obóz sportowy w Gdyni, na 
który pojechało aż 83 śmiałków. Zawodni-
cy spędzali czas na treningach taekwon-
-do i kondycyjnych. Kilkoro z nich zdecy-
dowało się także na zdawanie egzaminu, 
co nie jest łatwe, gdy na obozie jest tyle 

atrakcji. Na trzeci obóz (7-14 sierpnia) 
wybraliśmy się w góry do słowackie-
go Kunerad. Czyste górskie powietrze 
w połączeniu z pieszymi wycieczkami 
i leżakowaniem przy basenie pozwoliło 
51-osobowej grupie rewelacyjnie odpo-
cząć. Czwarty letni obóz (18-25 sierpnia) 
w 2022 roku przejdzie do historii jako 
największy obóz Akademii Sztuk Walki 
– do Debrzyna pojechało aż 146 osób! 
Wspaniale minęły wakacje również sta-
cjonarnie – na półkoloniach z Akademią 
Sztuk Walki bawiło się aż 125 osób: 7 tur-

nusów w sali ASW w Mińsku Maz. i 1 tur-
nus w hali sportowej w Dębem Wielkim. 
Program naszpikowany był atrakcjami 
i wycieczkami. Jeden z turnusów skiero-
wany był do grupy akrobatyczno-tanecz-
nej, gdzie oprócz wycieczek czekały ich 
treningi przy muzyce. 
Dziękujemy fantastycznej kadrze, która 
dbała o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre 
humory podopiecznych. 

Oprac. na podst. inf. Moniki Matwiej, 
ASW

15 października w podwarszawskim Te-
resinie został rozegrany Puchar Europy 
Amatorskiego MMA. Klub Walki Grap-
pler reprezentowało dwóch zawodników: 
Wojciech Wocial i Bartosz Czerwiński. 
Pierwszy swoje starcie rozpoczął Woj-
tek, startując w kategorii – 77 kg. Po 3 
walkach dotarł do finału, w którym wy-
grał, poddając swojego przeciwnika. 
Bartosz Czerwiński stoczył 2 walki w ka-
tegorii junior – 66 kg. Pierwszą z nich 
wygrał przez decyzję sędziów, zaś 
w drugiej, po zaciętej dogrywce, pokonał 
swojego rywala i zdobył ostatecznie 1. 
miejsce na podium.
Dwa złote medale na jednej z najwięk-
szych imprez sportowych MMA w Polsce 
szczególnie cieszą i napawają dumą. 
Gratulujemy naszym zawodnikom!

mat. KW Grappler

Złote medale na Pucharze Europy w MMA
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Drużyna U-15, czyli Młodzieżowa Liga 
do lat 15 – w drugi weekend paździer-
nika, pod opieką trenera Jakuba Woź-
nicy,  zdobyła 1. miejsce w Turnieju 
o Puchar Starosty Powiatu Szczeciń-
skiego rozegranym w Szczytnie. 
MVP turnieju został Marcel Mikuce-
wicz, najlepszym zawodnikiem dru-
żyny Bartosz Kosiński, najlepszym 
obrońcą drużyny Maciej Komuda, zaś 
Kacper Kondzior został najlepszym 
strzelcem mińskiej drużyny.

U-19 to Młodzieżowa Liga do lat 19 – 10 
października zawodnicy UKS Probasket 
Mińsk Mazowiecki rozegrali mecz z  dru-
żyną II Legia Warszawa, który wygrali na 
własnym parkiecie 84:79. To pierwsze 
sukcesy w wykonaniu tej drużyny w tym 
sezonie, a jej trenerem jest Tomasz Wi-
cik. Kolejny mecz odbędzie się w Mińsku 
Mazowieckim na hali przy ulicy Koperni-
ka 9 w niedzielę, 6 listopada.
Duża część U-19 to zawodnicy grający 
w Superis Probasket Mińsk Mazowiecki 
- mińskiej drużynie, która od tego sezo-
nu zaczyna swoją przygodę w 2. Lidze 
Koszykówki Mężczyzn, tworząc główny 
filar drugoligowego składu. Część za-
wodników zmieniła miejsca zamieszka-
nia i szkoły, aby brać czynny udział w  
tworzeniu drużyny. Zawodnicy: Mateusz 
Czemerys, Samuel Czerwiński, Tymon 
Pepławski, Klaudiusz Tarnawski, Alek-
sander Wicik, Filip Wicik, Jakub Zabłoc-

Sukcesy drużyn klubu 
UKS Probasket Mińsk 

ki. Skład drużyny wzmocnili: Mateusz 
Bębeniec, Krzysztof Grudzień, Jan Li-
piński, Sebastian Okoła, Kacper Skup. 
Pierwszym trenerem tej  drużyny został 
debiutujący w tej roli Rafał Król. Jako 
zawodnik pierwszo- i drugoligowych 
parkietów jest dobrze znany wszystkim 
fanom basketu w kraju.  Razem tworzą 
wybuchową mieszankę młodości oraz 
boiskowego obycia w historycznym, 
pierwszym składzie 2. ligi mińskiej dru-
żyny. 
2. Liga w Mińsku Mazowieckim nie po-
wstała dwa miesiące temu. W głowach 
inicjatorów pomysł zrodził się dawno 
temu. Dzięki pasji i zaangażowaniu To-

masza Wicika, drugiego trenera, a za-
razem właściciela Firmy Superis - głów-
nego sponsora, te marzenia stały się 
rzeczywistością.
Przez ostatnie dwa miesiące trwały in-
tensywne przygotowania do sezonu 
zasadniczego 2. Ligi Mężczyzn. W tym 
czasie zawodnicy z pełnym zaangażo-
waniem przygotowywali się do sezonu. 
Łącznie rozegrali 10 sparingów z ligowy-
mi drużynami, m.in. na turnieju Rosti Cup 
w Białymstoku oraz na turnieju o Puchar 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.
Ostatni mecz ligowy przerósł najśmiel-
sze oczekiwania klubu i zawodnicy grzali 
parkiet przy pełnych trybunach.

oprac. na podst. inf. UKS Probasket
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W dniach 22-29 września oraz 6 paź-
dziernika odbyły się zawody lekko-
atletyczne dla dzieci i młodzieży ze 
szkół podstawowych, czyli „Czwartki 
lekkoatletyczne z MOSiR”. Wszystkie 
zmagania odbyły się na stadionie przy 
ul. Budowlanej. W „czwartkach” mogły 
wziąć udział dzieci ze szkół podstawo-
wych z roczników 2010, 2011 i 2012 
i młodsi. Zawodnicy  rywalizowali 
w 5 konkurencjach lekkoatletycznych 
(skok w dal, rzut piłeczką palantową, 
skok wzwyż, biegi oraz pchnięcie kulą). 
Każdy z uczestników musiał wybrać 

Lekkoatletyczne czwartki
2 spośród wymienionych konkuren-
cji, w których weźmie czynny udział.  
Łącznie w zmaganiach udział wzięło 
ok. 120 zawodników z mińskich i oko-
licznych podstawówek. Nad prawidło-
wym przebiegiem zawodów czuwali 

sędziowie z PZLA. Sędzią głównym był 
Krzysztof Ślusarczyk, a komentatorem 
Krzysztof Wanio. Następne spotkania 
w ramach „czwartków” odbędą się na 
wiosnę przyszłego roku.

Podsumowaniem działań wakacyj-
nych prowadzonych przez MOSiR był 
Piknik sportowo-rekreacyjny „Lato 
pa, pa, czyli piknik na 102”. 

Jak co roku dla wszystkich mieszkańców 
miasta i okolic zostało przygotowanych 
wiele nieodpłatnych atrakcji m.in.: urzą-
dzenia pneumatyczne, warsztaty, kon-
kurencje dla rodzin z dziećmi, konkursy, 
występy oraz wiele innych. Gościem 
specjalnym eventu był Radosław Maj-
dan. Piknik okazał się frekwencyjnym 
sukcesem. Organizatorzy szacują, że 
przez cały czas trwania pikniku tj. 6 go-
dzin, na obiekcie przy ul. Sportowej 1 
pojawiło się około 3000 osób.

Piknik sportowo-rekreacyjny 
„Lato pa, pa, czyli piknik na 102”
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Miasto zakupiło urządzenie do czysz-
czenia  ulic na mokro z trzema szczotka-
mi firmy Aebi Schmidt Polska. Urządze-
nie  będzie wykorzystywane w Mińsku 
Mazowieckim przez Zarząd Gospodarki 
Komunalnej do czyszczenia ulic i utrzy-
mania czystości. Urządzenie to ma 
m.in. funkcję polewaczki i szorowarki do 
czyszczenia przestrzeni miejskich. Bę-
dzie także wykorzystywane do usuwania 
zanieczyszczeń olejowych z ulic. Urzą-
dzenie posiada certyfikat PM2.5 i  PM10.
Posiadanie takiego urządzenia pozwoli na 
utrzymanie dróg we właściwym stanie nie-
zależnie od pory roku, a także na zwięk-

Zakup urządzenia do czyszczenia ulic na mokro

Dodatki i rekompensaty 
do źródeł ciepła
Dodatki i rekompensaty do źródeł cie-
pła wynikające z ustawy z dnia 15 wrze-
śnia 2022 r. o szczególnych rozwią-
zaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku 
paliw (dalej jako ustawa) obwiązującej 
od dnia 20 września 2022 r.
1. Dodatek dla gospodarstw domowych 
– realizowany przez Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Mińsku Mazowiec-
kim, ul. Kościuszki 25A.
Dodatek dla gospodarstw domowych przy-
sługuje osobie w gospodarstwie domo-
wym w przypadku, gdy głównym źródłem 
ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo 
stałe, zasilane peletem drzewnym, drew-
nem kawałkowym lub innym rodzajem 
biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym ga-
zem LPG, albo
3) kocioł olejowy
- zgłoszone lub wpisane do centralnej 
ewidencji emisyjności budynków do dnia 
11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – 
w przypadku głównych źródeł ogrzewania 
zgłoszonych lub wpisanych po raz pierw-
szy do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków.
Dodatkowe informacje dostępne są 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim.
2. Dodatek dla podmiotów wrażliwych – 
wniosek należy złożyć w Urzędzie Mia-

sta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 
3 Maja 1, do 30.11.2022 r.
Dodatek dla podmiotów wrażliwych przy-
sługuje podmiotom: 
1) które ponoszą koszty zakupu węgla 
kamiennego, brykietu lub peletu zawiera-
jącego co najmniej 85% węgla kamienne-
go, peletu drzewnego albo innego rodzaju 
biomasy, gazu skroplonego LPG albo ole-
ju opałowego, wykorzystywanych na cele 
ogrzewania w związku z wykonywaniem 
przez te podmioty ich podstawowej dzia-
łalności;
2) których główne źródło ciepła jest wpisa-
ne lub zgłoszone do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków.
Podmioty wrażliwe: szkoły, żłobki, przy-
chodnie, szpitale, domy pomocy społecz-
nej, ochotnicze straże pożarne, noclegow-
nie i ogrzewalnie, jednostki wspierania 
rodziny, placówki opieki nad niepełno-
sprawnymi, podmioty prowadzące działal-
ność kulturalną, kościoły i inne podmioty 
wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 4  ustawy.
Dodatek dla podmiotów wrażliwych: 
1. Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrze-
wania na sezon (wyliczone dynamicznie 
na podstawie średniej ceny i ilości zużyte-
go paliwa z wybranych dwóch lat).
2. Możliwość wyboru do obliczeń dwóch 
lat z okresu trzech ostatnich (w celu 
uwzględnienia efektów lockdownu zwią-
zanego z COVID-19) + rozwiązanie dla 
nowych obiektów. 
3. Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa bę-
dzie dokument sprzedaży.

4. Wzór wyliczania wysokości dodatku D = 
(Zk – Skp) x 0,4.
Symbole oznaczają:
D – wysokość dodatku dla podmiotów 
wrażliwych wyrażona w złotych, 
Zk – zakładany średni roczny koszt zaku-
pu paliwa wykorzystywanego na potrzeby 
ogrzewania stanowiący iloczyn jego śred-
niej ceny zakupu obliczonej na podstawie 
dokumentów sprzedaży dotyczących roku 
dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości 
tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, 
wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy 
czym dokumenty sprzedaży powinny obej-
mować co najmniej 50% średniej rocznej 
ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp, 
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa 
wykorzystywanego na potrzeby ogrze-
wania obliczony z dwóch wybranych 
lat z okresu trzech lat poprzedzających 
złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla 
podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę 
iloczynów wykazanych na dokumentach 
sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz 
jego ilości, podzieloną przez dwa, wyra-
żony w kwocie brutto w złotych. W przy-
padku gdy dane główne źródło ciepła było 
wykorzystywane w okresie krótszym niż 
dwa lata poprzedzające złożenie wniosku 
o wypłatę dodatku dla podmiotów wraż-
liwych, obliczenia średniego rocznego 
kosztu są wykonywane dla tego okresu. 
3. Rekompensata dla gospodarstw do-
mowych, wspólnot mieszkaniowych, spół-
dzielni mieszkaniowych oraz podmiotów 
wrażliwych:
wariant 1 – odbiorcy, którzy są przyłączeni 
do sieci gazowej lub do sieci ciepłowniczej
– w celu zamrożenia cen ciepła składa-
ją oświadczenie do sprzedawcy ciepła 
o spełnieniu przez nich warunków po-

szenie częstotliwości sprzątania miejskich 
ulic na mokro. Sam proces czyszczenia 
zniweluje kurz, zredukuje czasowo za-
wartość pyłów zawieszonych w powietrzu 
i zwiększy jego wilgotność, co z kolei po-
lepszy warunki klimatyczne w mieście. 
Zadanie „Zakup urządzenia do czysz-
czenia ulic w Mińsku Mazowieckim” 
współfinansowane jest ze środków Sa-
morządu Województwa Mazowieckie-
go. Miasto otrzymało dofinansowanie 
w kwocie 200 tys. zł.
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W 2021 roku Mińsk Mazowiecki roz-
począł trwający równo rok jubileusz 
600-lecia założenia miasta nad rzeką 
Srebrną, który zakończono plenero-
wym koncertem oratoryjno-symfo-
nicznym z udziałem mezzosopranistki 
Małgorzaty Walewskiej, podczas któ-
rego odbyła się światowa premiera 
VI Symfonii „Święty Boże” Grzegorza 
Duchnowskiego.
Jednak to nie jedyny tak ważny jubileusz 
związany z Mińskiem Mazowieckim. Otóż 
założyciel miasta rycerz Jan z Goścień-
czyc zwieńczył swoje starania związane 
także z powstaniem w mieście jedynej 
wówczas parafii, wystawiając na jej po-
trzeby drewniany kościół, który konsekro-
wany był w 1422 roku. Kościół znajdował 
się w tym miejscu, co obecny, prostopadle 
do szlaku biegnącego przed jego frontem. 
Początkowo należał do diecezji poznań-
skIej, od roku 1805 (faktycznie od 1807) 
do diecezji lubelskiej – dekanatu liwskiego 
i garwolińskiego, od roku 1818 do arcybi-
skupstwa warszawskiego. Po reorganiza-
cji struktur Kościoła w Polsce w 1992 roku 
należy do diecezji warszawsko-praskiej 
i jest jedną z najstarszych na jej terenie.
W XVI w. staraniem potomków Jana 
z Gościeńczyc, którzy z czasem przyjęli 
nazwisko Mińscy, kościół z cegły palonej 
został wzniesiony w miejscu drewniane-
go. Na początku XVII w. kościół spłonął. 
Wkrótce proboszcz miński ks. Prokop 
Kotecki odbudował świątynię i wyposażył 
we wszystkie sprzęty kościelne. Kościół 
w swej historii jest świadkiem, depozyta-
riuszem i skarbnicą mińskiej duchowości. 
Był świadkiem także najważniejszych wy-

600-lecie parafii rzymskokatolickiej 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

darzeń związanych z miastem. Począt-
ków Mińska, powstania obok za Srebrną 
miasta Sendomierz, rozkwitu, jak i nisz-
czącego potopu szwedzkiego, powolne-
go upadku… Gdyby nie rodzina właści-
cieli miasta – Jezierskich, to kto wie, czy 
dziś byłaby to parafia w mieście, czy na 
wsi… W okresie zarządzania przez nich 
Mińskiem staje się on powoli miastem po-
wiatowym, gdzie ulokowano dekanat… 
Z czasem w mieście powstają także świą-
tynie innych wyznań religijnych, w tym też 
kolejna parafia Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, ale starokatolicka mariawi-
tów. Kościół, początkowo jednonawowy, 
w latach 1908–1912 został rozbudowany 
i przekształcony w stylu neobarokowym 
według projektu architekta Józefa Piusa 
Dziekońskiego. Dodano wówczas nawy 
boczne, wieże oraz kaplicę i zakrystię 
po bokach prezbiterium. W roku 1914 
świątynia została konsekrowana przez 
księdza arcybiskupa Aleksandra Kakow-
skiego. W 1958 roku kościół miński uzna-
no za zabytek, jak również główny ołtarz 
z drewnianym krucyfiksem z XVII w., 
dwa ołtarze boczne, marmurową misę 
chrzcielną z XVIII w., dwa feretrony i kro-
pielnicę. Zabytkowe są również żyrandole 
mosiężne z XVIII w. czy organy. W okre-
sie przebudowy kościoła na początku XX 
w. na końcu prawej nawy bocznej został 
zawieszony na ołtarzu obraz Matki Bo-
skiej namalowany w 1908 roku przez 
Jana Czesława Moniuszkę (syna Stani-
sława). Obraz nazywany kiedyś Matką 
Bożą Anielską, a obecnie Matką Bożą 
Hallerowską, uznany jest za cudowny. 
Przed tym ołtarzem przed Bitwą War-

szawskią modlił się o zwycięstwo nad na-
jazdem bolszewickim gen. Józef Haller. 
To tu 17 sierpnia tegoż roku gen. Haller 
za cud szybkiego zwycięstwa, klęcząc 
dziękczynnie, modlił się przed tym obra-
zem i jako wotum podarował Matce Bo-
żej swój ryngraf z Jej wizerunkiem. Przed 
tym obrazem modlił się również nuncjusz 
apostolski Achilles Ratti – późniejszy Oj-
ciec Święty Pius XI.
Przygotowując się do uroczystości ko-
ronacyjnych cudownego obrazu w Roku 
Jubileuszu Świętego 2000, parafia pod-
jęła trud gruntownego odnowienia świą-
tyni. 17 sierpnia 2000 roku, staraniem, 
tak ówczesnego burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki Zbigniewa Grzesiaka, jak 
i ówczesnego proboszcza i zarazem 
dziekana ks. Stanisława Wołosiewicza, 
kościół został przez Prymasa Polski kard. 
Józefa Glempa w asyście pierwszego or-
dynariusza diecezji warszawsko-praskiej 
bp. Kazimierza Romaniuka ogłoszony 
Sanktuarium Matki Bożej Mińskiej zwa-
nej Matką Bożą Hallerowską. Prymas 
Józef Glemp osobiście dokonał koronacji 
cudownego wizerunku maryjnego złotą 
koroną ufundowaną ze złotych precjo-
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zwalających za uznanie ich za odbiorców 
uprawnionych;
wariant 2 – odbiorcy, którzy nie są przy-
łączeni do sieci gazowej i do sieci cie-
płowniczej, którzy kupują ciepło od przed-
siębiorstw energetycznych* innych niż 
w wariancie 1 (kotłownie lokalne wyko-
rzystujący źródła ciepła o mocy do 5MW, 
które nie wymagają uzyskania koncesji);
– w celu zamrożenia cen ciepła składa-
ją oświadczenie do sprzedawcy ciepła 

o spełnieniu przez nich warunków po-
zwalających za uznanie ich za odbiorców 
uprawnionych.

* określonych w art. 3 ust. 2 przedmio-
towej ustawy

Oświadczenia dla obu wariantów należy 
składać do sprzedawców ciepła w termi-
nie 21 dni od dnia nabycia uprawnień, tj. 
od daty obowiązywania ustawy.

Uwaga: oświadczeń nie składają 
gospodarstwa domowe!

Wnioski w wersji edytowalnej i materiały 
związane z rekompensatami dostępne są 
na stronie:
ht tps: / /www.gov.pl /web/kl imat/do-
pobrania-mechanizm-sredniej-ceny-
wytwarzania-z-rekompensata
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83 lata – tyle dokładnie musiał czekać 
związany z ziemią mińską żołnierz 
36. Pułku Piechoty Legii Akademic-
kiej na godne bohatera wojennego 
upamiętnienie.
29 września br. na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach miało miejsce od-
słonięcie wyremontowanej kwatery C27, 
w obrębie której, w dotychczas bezimien-
nym grobie, spoczywał st. strz. Kazimierz 
Zwierz, poległy obrońca Twierdzy Modlin.
Wspomniane wydarzenie stanowi-
ło kulminację ponad 4-letnich działań 
Sebastiana Chłopika, który poprzez 
wytrwałe kierowanie licznych wystą-
pień do organów wszelkiego szczebla, 
a także kwerendę materiałów archiwal-
nych, skutecznie doprowadził do od-
tworzenia biografii oraz trwałego upa-
miętnienia swojego krewnego oraz 66 
innych żołnierzy, którzy byli pochowani  
w nieoznaczonych grobach. 
Kazimierz Zwierz urodził się 3 lutego 
1915 r. we wsi Goździk, która obecnie 
stanowi część Mińska Mazowieckiego. 
Pochodził z rodziny rolniczej. Był synem 
Piotra Zwierza i Felicji de domo Nowa-
kowskiej. Służbę wojskową rozpoczął 29 
marca 1938 r. w 36. Pułku Piechoty Legii 
Akademickiej, zostając wówczas przy-
dzielonym do 8. kompanii strzeleckiej.
Po kilku miesiącach, 23 września 1938 r., 
otrzymał przydział w charakterze ucznia 
do 4. kompanii szkolnej szkoły podoficer-
skiej 36. Pułku, którą ukończył 11 marca 
1939 r. ze stopniem dobrym, uzyskując 

bezskutecznie poszukiwała miejsca po-
chówku Kazimierza Zwierza. Kolejne po-
kolenia najbliższych pozostawały pełne 
nadziei, że kiedyś odnajdą grób swojego 
krewnego… Dopiero w 2018 r. Sebastia-
nowi Chłopikowi udało się zlokalizować 
jego miejsce spoczynku, a 29 września 
2022 r. – w rocznicę kapitulacji Twierdzy 
Modlin, dopełnić dzieło uhonorowania 
swojego rodzinnego bohatera.
Równocześnie należy dodać, iż dzięki 
staraniom Sebastiana Chłopika do prowa-
dzonej przez IPN ewidencji grobów we-
teranów walk o wolność i niepodległość 
Polski zostało wpisanych dotychczas  po-
nad 30 grobów - w znakomitej większości 
znajdujących się na cmentarzu w Miń-
sku Mazowieckim. Wśród mogił objętych 
opieką należy wymienić chociażby miej-
sce spoczynku Hipolita Nowiny-Konopki 
– pierwszego powojennego burmistrza 
Mińska Mazowieckiego zamordowanego 
przez władze komunistyczne, jak również 
nagrobki licznego grona ułanów 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich stacjonującego przed 
wojną w naszym mieście. 

materiały rodzinne

awans na stopień starszego strzelca. 
Kazimierz Zwierz w toku zdobywa-
nia kolejnych szlifów wojskowych ja-
wił się jako obiecujący żołnierz. Wy-
razem powyższego było chociażby 
otrzymanie 10 lutego 1939 r. tytułu 
strzelca dobrego oraz czerwonego sznu-
ra strzeleckiego z jednym chwastem. 
Równocześnie niebywałe wydarzenie  
i zaszczyt w trakcie służby stanowiło 
nadanie mu 3 czerwca 1939 r. „Pamiątko-
wej Odznaki Pułkowej” 36. Pułku Piecho-
ty Legii Akademickiej o numerze 5061.
Ostatnia odnaleziona wzmianka o Kazi-
mierzu Zwierzu w archiwalnych rozkazach 
dziennych 36. Pułku pochodzi z 24 lipca 
1939 r. Wówczas, po powrocie z obozu 
z Kozienic, dokonano jego przesunięcia 
z 9. do 4. kompanii strzeleckiej. Wobec 
niedługiego czasu od tego wydarzenia 
do dnia agresji Niemiec należy domnie-
mać, że losy Kazimierza Zwierza w trak-
cie kampanii wrześniowej w 1939 r. były 
związane ze wspomnianą 4. kompanią. 
Nasz lokalny bohater przeszedł cały szlak 
bojowy 36. Pułku, odnosząc przy tym rany. 
Po kapitulacji Twierdzy Modlin, na mocy 
ustaleń umowy kapitulacyjnej, został prze-
transportowany do szpitala polowego dla 
jeńców w Legionowie, gdzie zmarł 7 paź-
dziernika 1939 r. Pochowany został na 
cmentarzu przyszpitalnym, następnie po 
ekshumacji spoczął w bezimiennym gro-
bie w kwaterze C27 na Cmentarzu Woj-
skowym na warszawskich Powązkach.
Przez cały okres powojenny rodzina 

Miński 
bohater 
upamiętniony

zów ofiarowanych przez parafian, którą 
rok wcześniej, 13 czerwca 1999 roku, 
Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił 
w katedrze warszawsko-praskiej. Parafia 
liczy obecnie około 20 tysięcy wiernych. 
Proboszczem parafii od 2015 roku jest ks. 
prałat i dziekan Jerzy Karol Mackiewicz. 
10 i 11 września br. parafia obchodzi-
ła jubileusz 600-lecia z udziałem m.in. 

ks. bp. Romualda Kamińskiego. Bur-
mistrz Marcin Jakubowski wobec wspól-
nych dziejów miasta i parafii w imieniu 
lokalnej społeczności ofiarował ryngraf 
z wizerunkiem Matki Bożej Mińskiej. 
Pamiątkę ofiarował również wójt Antoni 
Janusz Piechoski. W niedzielę uroczy-
stości wzbogacono koncertem mińskiej 
Kapeli Małego Stasia oraz Orkiestry 

Koncertowej Reprezentacyjnego Zespo-
łu Artystycznego Wojska Polskiego.
W Polsce są co najmniej dwie kopie cu-
downego obrazu w rodzinnych stronach 
generała Hallera i trzecia przekazana 
w darze papieżowi Janowi Pawłowi II na 
Watykanie. 

Artur Piętka
fot. qmphotostudio
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Uchwała Nr XLIX.438.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Mińsk Mazowiecki na rok 2022

2.    Uchwała Nr XLIX.439.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 – 2033

3.    Uchwała Nr XLIX.440.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Mińsk Mazowiecki

4.    Uchwała Nr XLIX.441.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
opłaty targowej

5.    Uchwała Nr XLIX.442.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
6.    Uchwała Nr XLIX.443.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
7.    Uchwała Nr XLIX.444.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
8.    Uchwała Nr XLIX.445.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta
9.    Uchwała Nr XLIX.446.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki 

Z PRAC RADY MIASTA
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