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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 5 października 2016 roku, odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas 
której radni podjęli szereg bieżących uchwał. 

Podjęte uchwały 

 Rada Miejska w Mszczonowie podjęła szereg bieżących 
uchwał, w tym uchwałę w sprawie zgody na przystąpienie do 
partnerstwa i na zawarcie umowy partnerskiej w zakresie reali-
zacji projektu pn. budowa instalacji do produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej oraz 
na budynkach prywatnych na terenie gmin Mszczonów, Radzie-
jowice, Puszcza Mariańska, Wiskitki oraz miasta Żyrardów. 
Liderem porozumienia jest powiat żyrardowski. Gmina 
Mszczonów uczestniczy w projekcie poprzez instalacje foto-
woltaiczne na obiektach użyteczności publicznej: Termy 
Mszczonów, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, SP we Wręczy, 
SP w Bobrowcach i budynek dawnego ratusza przy ul. Grójeckiej. 
Wartość realizacji tej inwestycji wynosi 874 tys. złotych, z czego 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego woje-
wództwa mazowieckiego wynosi 554 tys. złotych. Projekt doty-
czący budynków prywatnych obejmuje swoim zakresem zain-
stalowanie 156 zestawów odnawialnych źródeł energii, w tym 
47 zestawów solarnych, 64 fotowoltanicznych i 45 zestawów 
pomp ciepła. Ogólna wartość projektu wynosi 2 mln 639 tysięcy 
złotych, zaś dofinasowanie pochodzące ze środków RPO to 1 
mln 943 tysiące złotych. 
 Radni podjęli również uchwałę w sprawie zaopinio-
wania likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów. Gmina Mszczonów 
wybudowała kanalizację sanitarną w miejscowościach: Wymy-
słów, Sosnowica, Kamionka, Badowo-Dańki i Adamówek, które 
nie były uwzględnione w zbiorczym systemie kanalizacyjnym 
podczas wyznaczania aglomeracji Mszczonów w 2012 roku. 
Obecnie na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacji 
o długości 38,8 km, obsługująca 6 692 mieszkańców aglome-
racji i 244 osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji. 

Ponadto 316 mieszkańców korzysta z indywidual-
nych rozwiązań. Planowany procent skanalizowania 

aglomeracji Mszczonów wynosi 96,8%.
 Podczas sesji podjęta została także uchwała zmieniająca 
uchwałę budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016. W myśl 
wprowadzonych zmian zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 
466.788,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 235.041,00 
zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 59.204.669,53 zł. 
Uchwała zwiększyła dochody budżetu o kwotę 236.847,00 
zł i zmniejszyła dochody budżetu o kwotę 5.100,00 zł. Plan 
dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 59.533.049,85 zł.
 Radni jednomyślnie podjęli także uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu. 
W związku z wygospodarowaniem przez powiat środków 
w wysokości 66.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce 
wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną w miejsco-
wości Badowo-Dańki”, Gmina Mszczonów udzieli pomocy finan-
sowej w kwocie 66.000,00 zł w celu dokonania w tym roku prze-
budowy tej drogi.
 Jednomyślnie została także podjęta uchwała w sprawie 
utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod  nazwą 
„Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie”, która powołana 
zostanie w miejsce Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
z dniem 1 stycznia 2017 roku. Z dniem 1 stycznia 2016 roku 
weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw, która 
wprowadziła regulacje umożliwiające tworzenie przez jednostki 
samorządu terytorialnego centrów usług wspólnych tj. jedno-
stek zapewniających obsługę organizacyjną, administracyjną 
i finansową jednostek organizacyjnych samorządu terytorial-
nego. W obowiązującym od 1 stycznia bieżącego roku stanie 
prawnym gmina może zapewnić wspólną obsługę w szczegól-
ności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom 
organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicz-
nych, gminnym instytucjom kultury, innym zaliczanym do sektora 
finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym 
na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań 
publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badaw-
czych, banków i spółek prawa handlowego - zwanych „jednost-
kami obsługiwanymi”. Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd 
gminy, inna jednostka organizacyjna gminy, jednostka organiza-
cyjna związku międzygminnego albo jednostka organizacyjna 
związku powiatowo-gminnego, zwane „jednostkami obsługują-
cymi”.
 Na zakończenie radni wyrazili zgodę na zbycie nierucho-
mości oraz pozytywnie przyjęli uchwałę w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Sosnowica.
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Informacja z działalności kontrolnej Komisji 
Rewizyjnej
 

 Radny Krzysztof Krawczyk, jako Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, poinformował, że okresie między sesjami zespół 
kontrolny odbył jedno posiedzenie kontrolne w Urzędzie Miej-
skim w Mszczonowie. W dniu 22 września członkowie komisji 
zajęli się kontrolą rozliczeń przychodów i wydatków targowisk 
w 2015 roku. W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja nie 
stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczo-
nowa  między sesjami
 

 W okresie między sesjami zostało wydanych dzie-
więć zarządzeń dotyczących m.in. powołania administratora 
bezpieczeństwa informacji w Urzędzie, zmian w planie finan-
sowym i w budżecie gminy, przekazania w nieodpłatne użytko-
wanie środków trwałych do szkół oraz do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Burmistrz poinformował, że 
plan inwestycyjny gminy jest realizowany zgodnie z założonym 
harmonogramem. Obecnie trwają prace modernizacyjne 
w Szkole Podstawowej w Mszczonowie, polegające na adaptacji 
poddasza do celów dydaktycznych. Z początkiem października 
została odebrana inwestycja w Szkole Podstawowej w Pieka-
rach polegająca na modernizacji i wymianie instalacji central-
nego ogrzewania i zainstalowaniu pompy ciepła. Placówkę 
czekać będzie jeszcze termomodernizacja obiektu. Zgodnie 
z planem realizowana jest inwestycja zamontowania rurociągu 
deszczowego od ulicy Żyrardowskiej aż do mostka przy ulicy 
Poniatowskiego. Ponadto rozpoczęły się inwestycje na drogach 
powiatowych, w tym od Wymysłowa do Badowa, droga od ulicy 
Skierniewickiej w kierunku Puszczy Mariańskiej, odcinek od 
Piekar do Osuchowa przez Zimnice. W tym roku rozpocznie się 
także przebudowa skrzyżowania i budowa chodnika w Badowo-
-Dańkach. Prace mają potrwać do końca listopada bieżącego 
roku.  Do końca roku mają zostać wykonane fundamenty pod 
nowy komisariat Policji przy ulicy Warszawskiej w Mszczonowie.
 Wiele uwagi burmistrz Kurek poświęcił sprawom oświaty 
informując, że po spotkaniu samorządowców z minister edukacji, 
samorządy będą musiały dostosować gminne placówki do 
wymogów reformy. Szkoły w Piekarach, Osuchowie i Lutkówce 
będą szkołami 0-8. W Szkole Podstawowej w Bobrowcach 
i Wręczy mają być klasy 0-3. W Mszczonowie zaś brane pod uwagę 
są dwie koncepcje. Pierwszą z nich jest stworzenie dwóch szkół 
podstawowych lub podzielnie placówek na klasy 0-4 oraz na 5-8. 
Zdaniem burmistrza jest to kwestia do dyskusji i głębokiej analizy. 

Zgodnie z zapewnieniami burmistrza samorząd Mszczonowa 
tak przeorganizuje szkoły, żeby żaden z nauczycieli nie stracił 
pracy. Radny Andrzej Osial zwrócił uwagę na zasadność stwo-
rzenia w Szkole Podstawowej we Wręczy i Bobrowcach klas 0-4. 
- Z uwagi na zmianę szkoły po trzeciej klasie, po czym po raz 
kolejny w klasie piątej, możemy być pewni, że rodzice będą 
przenosić dzieci do dużych szkół, a to nie wróży dobrze na 
przyszłość dla małych placówek – tłumaczył Andrzej Osial. 
W odpowiedzi burmistrz Kurek podkreślił, że żadne decyzje nie 
są jeszcze podjęte, bowiem nie zapadły ostateczne wytyczne, co 
do podziału szkół przez resort ministerstwa edukacji.

Sprawy różne
 

 Radny Krzysztof Krawczyk zwrócił się z pytaniem do 
dyrektora ZGKIM o plany zakupu specjalistycznego samochodu 
do przepychania kanalizacji. W odpowiedzi Grzegorz Ludwiak 
poinformował, że taki samochód zakupiony zostanie w przy-
szłym roku. W tym roku zaś nadal zasoby spółdzielni mieszka-
niowej będą obsługiwane przez maszynę, która w pełni spełnia 
swoje zadanie. Radny Robert Głąbiński podziękował dyrektorowi 
ZGKiM za profesjonalne wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Ponia-
towskiego. Radny podziękował także dyrektorowi OSiR Micha-
łowi Szymańskiemu za przedłużenie funkcjonowania w miesiącu 
wrześniu basenu sportowego. Korzystając z okazji radny Miro-
sław Wirowski prosił, żeby w przyszłym roku dostosować funk-
cjonowanie basenu sportowego do warunków pogodowych. 
- Proszę o elastyczne podejście do sprawy i w przypadku 
utrzymywania się wysokich temperatur mam prośbę o możli-
wość korzystania z tego basenu - mówił Mirosław Wirowski. 
Michał Szymański zapewnił, że OSiR zaplanował już dodat-
kowe środki w swoim budżecie, aby w przyszłym roku zapewnić 
obsługę ratowniczą na basenie sportowym i tym samym 
wydłużyć czas funkcjonowania tego obiektu.
 Radny Robert Głąbiński pytał o możliwość zamonto-
wania nakrapianych spowalniaczy przed rondem u zbiegu ulic 
Tarczyńskiej i Maklakiewicza. W odpowiedzi burmistrz podkre-
ślił, że prośba radnego jest zasadna, dlatego problem z rozwi-
janiem na tym odcinku drogi nadmiernych prędkości zostanie 
rozwiązany. Radna Barbara Gryglewska pytała dyrektor ZOPO 
Ewę Zielińską o przygotowania do Dnia Edukacji Narodowej. 
W odpowiedzi dyrektor Zielińska poinformowała, że obchody 
odbędą się 13 października o godz. 17.00  w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury.
 Na pytanie przewodniczącego RM Łukasz Koperskiego 
dotyczące wsparcia 
członków rodziny 
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tragicznie zmarłych w wypadku samochodowym dzieci, miesz-
kańców Gminy Mszczonów, burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
poinformował, że samorząd Mszczonowa zapewnił opiekę 
psychologiczną rodzicom oraz zainterweniował w GDDKiA 
w sprawie powołania specjalnej komisji w celu podjęcia działań, 
aby na tym odcinku drogi nie dochodziło do podobnych tragedii. 

 Na zakończenie sesji Grażyna Pływaczewska, dyrektor 
MOK zaprosiła wszystkich obecnych na uroczystą inaugurację 
Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbę-
dzie się 8 października w MOK-u.

Łukasz Nowakowski, GCI

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W piątek, 28 października 2016 roku, odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni 
podjęli szereg bieżących uchwał, m.in. w sprawie zmian budżetowych, miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, nazw ulic. Obradom przewodził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek.

Zmiana porządku obrad

Piątkowa sesja rozpoczęła się od zmian porządku obrad. 
Swoje poprawki wnieśli Wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski, 
który wnioskował o usunięcie dwóch uchwał o podatkach od 
środków transportowych i nieruchomości. Naczelnik Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego Teresa Koszulińska prosiła o wprowa-
dzenie projektów dotyczących miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, nadania nazw ulicom oraz wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 
Dyrektor ZOPO Ewa Zielińska zgłosiła do porządku obrad projekt 
uchwały likwidującej jej instytucję. Zmianie uległa także kolej-
ność punktów obrad. Radni jednogłośnie przyjęli proponowane 
zmiany oraz protokół z poprzedniej sesji. 

Podczas XXVIII sesji odbyło się uroczyste przekazanie 
trzech rowerów dla osób niepełnosprawnych. Jednoślady 
zostały ufundowane przez Polski Czerwony Krzyż, którego przed-
stawiciele dokonali ich symbolicznego wręczenia.

Podjęcie uchwał przez Radę Miejską

Podczas sesji radni podjęli szereg uchwał, które były zwią-
zane z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Część z nich wymu-
siły także zmiany ustawodawstwa. Pierwszy podjęty dokument 
dotyczył zmian budżetowych. Łączna kwota wydatków pozostała 
bez zmian, środki zostały przesunięte pomiędzy poszczególnymi 
zadaniami jednostki samorządu terytorialnego. Szczegółowe 

przeniesienia kwot zostały omówione podczas wcze-
śniejszej Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. 

Następnie radni podjęli uchwałę, która dotyczyła trudnej 
sytuacji sadowników z terenu Ziemi Mszczonowskiej. Rada 
Miejska zwróciła się z prośbą do Prezesa Rady Ministrów i Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na 
celu poprawę położenia sadowników. 

Naczelnik Koszulińska przedstawiła projekty uchwał zwią-
zanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego. Pierwszy dotyczyłpodzielenia na dwa etapy opracowy-
wania planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 
miejscowości Grabce Józefpolskie i Marków Towarzystwo. 
Zmiana ta jest spowodowana pojawieniem się inwestora, który 
planuje budowę w pobliżu oczyszczalni ścieków zakładu oczysz-
czania wody z separatorów. Pozyskany w ten sposób piasek 
byłby wykorzystywany np. podczas zimowego zabezpieczania 
dróg. Drugą poruszoną sprawą była konieczność sporządzenia 
nowego planu dla działek na terenie Mszczonowa, który umoż-
liwi inwestorowi postawienie nowej hali w położeniu prostopa-
dłym do ul. Tarczyńskiej. 

Kolejny projekt zgłoszony przez Naczelnik dotyczył zbycia 
nieruchomości we wsi Suszeniec w trybie bezprzetargowym. 
Zakupem działki należącej do Gminy są zainteresowani właści-
ciele sąsiadującego gruntu. Radny Jerzy Siniarski, pochodzący 
z tego terenu, potwierdził, że teren ten, za sprawą przeniesienia 
drogi, nie jest użyteczny dla okolicznych mieszkańców, więc jego 
sprzedaż jest uzasadniona. Naczelnik Koszulińska przedstawiła 
także projekty uchwał dotyczące nadania nazw ulicom. Drogi 
wewnętrzne we wsi Badowo-Dańki otrzymały nazwy Lawen-
dowa, Miętowa i Zielona, zaś nowa ulica w Nowym Dworku 
została nazwana Dębową. 

Dyrektor Ewa Zielińska z Zespołu Obsługi Placówek 
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Oświatowych przedstawiła projekt uchwały w sprawie likwi-
dacji tej gminnej jednostki budżetowej. Powodem podjęcia 
tego tematu były zmiany w ustawie o samorządzie gminnym. 
Dyrektor Zielińska przypomniała, że podczas poprzedniej sesji 
radni powołali nową jednostkę, która będzie prowadzić scentra-
lizowaną obsługę placówek oświatowych. 

Wskutek nowelizacji przepisów radni powołali także 
doraźną Komisję Statutową, która będzie pracowała nad aktu-
alizacją lub opracowaniem nowego statutu Gminy Mszczonów. 
Przewodniczącym Komisji Statutowej został Wiceprzewod-
niczący RM Marek Zientek, a jej członkami radni Barbara 
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Ryszard Stusiński oraz 

Waldemar Suski. 
Radny Krzysztof Krawczyk, jako prze-

wodniczący Komisji Rewizyjnej, podczas 
obrad zdał sprawozdanie z działalności 
Komisji w okresie pomiędzy sesjami. W tym 
czasie odbyła się kontrola w siedzibie ZOPO, 
która nie odnotowała żadnych nieprawidło-
wości w dokumentach finansowych za 2015 r. 
i pierwsze półrocze roku bieżącego. 

Wolne wnioski i zapytania

W ramach wolnych wniosków i zapytań 
przedstawiona została analiza oświadczeń 

majątkowych radnych, kierownictwa Urzędu Miejskiego oraz 
zarządzających gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Odczy-
tano także informacje przekazane przez Urząd Skarbowy, który 
porównał złożone oświadczenia z posiadanymi przez siebie 
dokumentami. 

Na zakończenie odczytano pismo starosty powiatu żyrar-
dowskiego w sprawie udzielenia pomocy Centrum Zdrowia 
Mazowsza Zachodniego. Wsparcie finansowe w formie udziałów 
miałoby zostać ustalone w oparciu o procentową analizę staty-
styczną miejsca zamieszkania pacjentów szpitala. 

Dagmara Bednarek, GCI

27 września 2016r.
W objazdowej komisji uczestniczyli radna Barbara 

Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych, a także: radna Renata Siwiec, radny Dariusz 
Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński, radny 
Jerzy Siniarski oraz radny Krzysztof Krawczyk.Radni zasiada-
jący w komisji odbyli jesienny objazd szkół, wizytując w Szkoły 
Podstawowe we Wręczy, Piekarach, Lutkówce, Osuchowie, 
Bobrowcach oraz Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Mszczo-
nowie a także Przedszkole Miejskie.

Tegoroczny objazd komisja rozpoczęła od Szkoły Podsta-
wowej we Wręczy, gdzie dyrektor placówki Małgorzata Janiszek 
wraz z Andrzejem Osialem, radnym  i sołtysem Wręczy oprowa-
dzili członków komisji po szkole prezentując klasy, salę gimna-
styczną oraz nowoczesną pracownię integracji sensorycznej. 
Następnie, radni odwiedzili Szkołę Podstawową oraz Gimna-
zjumw Mszczonowie. Tego dnia radni odwiedzili również Miej-
skie Przedszkole w mieście, gdzie dyskutowali na temat potrzeb 
jednostki.

Komisja wizytowała również Szkołę Podstawową w Pieka-
rach, gdzie dyrektor jednostki Małgorzata Sekulska zwróciła 
uwagę na zrealizowaną inwestycję polegającą na wymianie 
całej instalacji grzewczej oraz zastąpieniu starego kotła nowo-

czesną pompą ciepła, a także remont sani-
tariatów. Dyrektor placówki wspomniała, 
że placówkę czeka jeszcze termomoder-
nizacja. Radny Dariusz Olesiński zwrócił 
uwagę na potrzebę wyłożenia kostką 
terenu przed szkołą oraz wygospodaro-

wania miejsca na parking. Z kolei dyrektor SP w Bobrowcach 
Grażyna Frelik zwróciła uwagę na potrzebę rozbudowy placówki 
o salę gimnastyczną. Radni odwiedzając Szkołę w Osuchowie 
i Lutkówce poruszyli kwestie związane z likwidacją gimnazjów 
i powrotu do ośmioletnich podstawówek. 

Korzystając z okazji przewodnicząca Barbara Gryglewska 
podziękowała dyrektorowi Grzegorzowi Olczakowi za wzorowo 
zorganizowane uroczystości nadania imienia szkoły w Lutkówce, 

Z prac komisji

Objazdowa Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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3 października 2016r.
Wspólne posiedzenie komisji otworzył wiceprzewodni-

czący RM Andrzej Osiński. W połączonej komisji uczestniczyli 
także: radna Barbara Gryglewska, radny Robert Głąbiński, radny 
Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Andrzej Osial, 
radny Mirosław Wirowski, radny Jerzy Siniarski, radny Krzysztof 
Krawczyk.Radni wysłuchali Ewy Zielińskiej, dyrektor Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie, która przed-
stawiła analizę wydatków ponoszonych na oświatę z podziałem 
na Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Oddziały Przedszkolne, 
Przedszkola i Świetlice Szkolne. Z przedstawionych danych 
wynikało, że wydatki na placówki oświatowe ogółem wynoszą 
ponad 17 mln złotych, z czego tylko połowa tej kwoty pochodzi 
z subwencji rządowej. Różnicę musi pokryć gmina z własnego 
budżetu.Dyrektor wiele uwagi poświęciła omówieniu kwestii 

związanej z gminnądotacją dla niepu-
blicznych podmiotów, w tym przedszkola 
Smerfolandia (ponad 354 tys. złotych), 
Punktu Przedszkolnego Bajkowa Kraina 
(154 tys. złotych) oraz Klubu Malucha (12 
tys. złotych).

Radni dyskutowali także na temat 
propozycji PKP dotyczącej moderni-

zacji trasy kolejowej Skierniewice – Łuków. Celem inwestycji 
byłoby dostosowanie torów do prędkości przejazdu 120 km/h. 
W konsekwencji trzy niestrzeżone przejazdy kolejowe zlokalizo-
wane na terenie gminy Mszczonów zostałaby zamknięte, w tym 
w Dwórznie, Badowo Mściskach i Długowiźnie.W ramach poro-
zumienia PKP miałaby wybudować ciągi drogowe wzdłuż torów 
zapewniające dojazd mieszkańcom do innych, najbliższych 

WIEŚCI Z RATUSZA

połączone z poświęceniem i wręczeniem szkolnego sztan-
daru, a także poświęceniem odrestaurowanej mogiły majora 
Wiśniewskiego, jaka znajduje się w przykościelnej skarpie lutkó-

wieckiego kościoła.
Łukasz Nowakowski, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa oraz 
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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28 października 2016 r.

Głównymi tematami Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
były zmiany w budżecie Gminy Mszczonów, projekty uchwał 
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego (dostosowanie do potrzeb inwestycyjnych), likwidacja 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (spowodowana nowe-
lizacją ustawodawstwa), konieczność zmiany statutu Gminy, 
wycofanie z porządku sesji dwóch uchwał podatkowych oraz 
problemu niebezpiecznych poboczy drogowych we wsi Świnice.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa otwo-
rzył jej Przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W obradach 
uczestniczyli także członkowie: radny Robert Głąbiński, radny 
Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, 
radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski i radny 
Andrzej Osial.

Jako pierwszy projekt uchwały do zaopiniowania przez 
radnych zgłosił wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski. Dotyczył 
on zmian w budżecie Gminy Mszczonów na 2016 rok. Zmniej-
szeniu ulegną planowane wydatki na opracowanie dokumen-
tacji technicznej na przebudowę ulic we Mszczonowie. Środki 
te przeniesione będą na zwiększeniekosztów opłat zużycia gazu 
w budynkach komunalnych oraz należność za usługę związaną 
z doradztwem w celu uzyskania niższej ceny gazu w budynkach 
gminnych.  Zmianie ulegnie także plan wydatków dotyczących 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska. Dodatko-
weśrodki uzyskają ochotnicze straże pożarne na zakup wyposa-
żenia i sprzętu przeciwpożarowego. W bieżącym roku wycofane 
zostanie zadanie dotyczące zakupu systemu ostrzegania i alar-
mowania ludności, ponieważ będzie onodofinansowane z Unii 
Europejskiej i zrealizowane przez powiat żyrardowski w 2017 
r. Gmina poniesie 20% wydatków związanych z jego nabyciem. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek wyja-
śnił zebranym, na czym polega działanie 
takiego systemu oraz jak ważne znaczenie 
ma on dla bezpieczeństwa terenu.

W budżecie Gminy zmniejszeniu 
ulegną także przewidywane koszty utrzy-

mania studzienek deszczowych i kanalizacji. Wiceburmistrz 
przedstawił także plan przesunięcia części środków przeznaczo-
nych na zakup krzewów do kosztów wynagrodzeń osób odpo-
wiedzialnych za prowadzenie nadzoru nad nasadzeniami roślin 
oraz ich nawożeniem i pielęgnacją. Z racji niskiego zaintereso-
wania, obniżone zostaną także kwoty przewidziane na dotacje 
celowe na modernizację istniejących kotłowni poprzez wymianę 
pieców węglowych na kotły gazowe lub olejowe.Wiceburmistrz 
zauważył także, że na rok następny zaplanowano kwotę w mniej-
szym wymiarze niż w roku bieżącym właśnie z racji niewielkiego 
stopnia wykorzystywania jej przez mieszkańców.

Zmianie ulegną także kwoty dotyczące oświetlenia ulic, 
placów i dróg. Zwiększone zostaną środki na wymianę kloszy 
na słupach w mieście i remont oświetlenia przy ul. Towarowej. 
Podwyższeniu ulegną także kwoty przeznaczone dla Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury na opracowanie audytu energetycznego 
budynku. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej nie zmieni swojej wysokości; przesunięciu ulegną tylko 
środki przewidziane na poszczególne zadania w związku z prze-
prowadzonymi przetargami.

Podczas posiedzenia Komisji głos zabrała także Ewelina 
Maciszewska z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miejskiego. Przedstawiła ona projekty uchwał dotyczące miej-
scowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przy-
pomniała o tych, które uzyskały akceptację na wcześniejszych 
posiedzeniach. Pierwszą poruszoną sprawą była konieczność 
sporządzenia nowego planu dla działek na terenie Mszczonowa, 
który umożliwi inwestorowi postawienie nowej hali w położeniu 
prostopadłym do ul. Tarczyńskiej. Jak wyjaśnił Burmistrz, wcze-
śniejsze regulacje dotyczące rowów melioracyjnych uniemożli-
wiają taką budowę. Drugi projekt uchwały odnosił się do podzie-
lenia na dwa etapy opracowywania planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentów miejscowości Grabce Józefpol-

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

przejazdów kolejowych. W wyniku dyskusji radni wraz z burmi-
strzem Józefem Grzegorzem Kurkiem jednogłośnie stwierdzili, że 
podjęta przez samorząd Mszczonowa decyzja nie może skrzyw-
dzić lokalnej społeczności w związku z czym kwestia likwidacji 
trzech przejazdów musi zostać głęboko przeanalizowana.

Na zakończenie członkowie komisji zaopiniowali projekty 
uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej, w tym m.in. w sprawie 

wyznaczenia nowej aglomeracji miasta Mszczonów, wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości, miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości 
Sosnowica, zmian w budżecie Gminy Mszczonów oraz w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu.

Łukasz Nowakowski, GCI



październik-listopad 2016 / nr 10-11 (251-252)       9

skie i Marków Towarzystwo. Zmiana ta jest spowodowana poja-
wieniem się inwestora, który planuje budowę w pobliżu oczysz-
czalni ścieków zakładu oczyszczania wody z separatorów. Pozy-
skany w ten sposób piasek byłby wykorzystywany np. podczas 
zimowego zabezpieczania dróg. 

Dyrektor Ewa Zielińska z Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych zgłosiła projekt uchwały likwidacji tej gminnej 
jednostki budżetowej. Powodem podjęcia tego tematu były 
zmiany w ustawie o samorządzie gminnym. Dyrektor Zielińska 
przypomniała, że podczas poprzedniej sesji radni powołali nową 

jednostkę, która będzie prowadzić scentralizowaną obsługę 
placówek oświatowych. 

Naczelnik Małgorzata Badowska z Wydziału Organi-
zacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej powiedziała o zmianach 
statutu Gminy, który wymusiła nowelizacja przepisów prawa. 
W związku z tym konieczne jest powołanie Komisji Statutowej, 
która przeanalizuje treść obecnego dokumentu i dokona jego 
niezbędnych poprawek.

Skarbnik Gminy Jadwiga Barbulant zwróciła się do 
członków Komisji o wycofanie z porządku sesji dwóch uchwał 
dotyczących podatków od nieruchomości oraz środków trans-
portowych, które wymagają zmiany zapisów. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek przedstawił także zgro-
madzonym radnym informacje dotyczące spraw związanych 
z Gminą w okresie pomiędzy posiedzeniami Komisji.

W ramach wolnych wniosków radny Andrzej Osial przed-
stawił problem dewastacji poboczy we wsi Świnice przez samo-
chody ciężarowe. Podjął on interwencję w tej sprawie u dyrek-
tora Powiatowego Zarządu Dróg i uzyskał obietnicę postawienia 
znaków zabraniających postoju tego typu samochodów na 
obrzeżach dróg. Burmistrz Mszczonowa podczas posiedzenia 
Komisji zapewnił, że w tej sprawie również przez niego będą 
podjęte zdecydowane działania.

Zgromadzeni podczas Komisji radni przyjęli pozytywnie 
wszystkie projekty uchwał na kolejną sesję. 

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA
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Z Barbarą Gryglewską, prze-
wodniczącą Komisji Oświaty 

i Spraw Społecznych Rady 
Miejskiej, emerytowaną 

nauczycielką historii i współ-
organizatorką mszczonow-
skich izb pamięci rozmawia 

Dagmara Bednarek.

Niedawno obchodziliśmy 1 
listopada czyli Wszystkich 
Świętych. Mszczonowskie 
Stowarzyszenie Historyczne, 
którego jest Pani współza-

łożycielką, co roku organizuje tego dnia zbiórkę na lokalnych 
cmentarzach. Jak przebiegała tegoroczna kwestia?

Rzeczywiście, od kilku lat członkowie MSH 1 listopada wieńczą 
całoroczną akcję „Dbajmy o skarby naszych nekropolii”. Celem 
zbiórki, jak wskazuje nazwa, jest renowacja zabytkowych 
nagrobków na gminnych cmentarzach. W tym roku kwestowa-
liśmy na rzecz opłacenia już wykonanych prac konserwatorskich 
- przy pomnikach księdza Marcina Polkowskiego (budowniczego 
kościoła p.w. Świętego Jana Chrzciciela), ks. Józefa Filipowicza 
i Walerii Reuttowiczowej. Pomimo niesprzyjającej pogody, udało 
nam się zebrać kwotę 4226,61 zł, a więc bardzo zbliżoną do tej 
z roku ubiegłego. Coraz więcej osób angażuje się w tę kwestę. 
Szczególnie cieszy mnie to, że co roku 1 listopada na cmentarzach 
pojawia się wielu młodych członków Stowarzyszenia, którzy 
chcą pomóc zbierać środki na renowacje. Nie można też zapo-
mnieć o tych, którzy wrzucają pieniądze do puszek. W imieniu 
całego MSH bardzo dziękuję darczyńcom. Wielu mieszkańców 
gminy, ale także gości, 
pokazało tego dnia, że 

8 listopada 2016 r.
 Posiedzenie komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna 
Barbara Gryglewska. W obradach uczestniczyli także wszyscy 
członkowie: radna Renata Siwiec, radny Piotr Chyła, radny 
Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński, 
radny Jerzy Siniarski oraz radny Krzysztof Krawczyk.
 Głównym tematem poruszonym podczas spotkania 
był stan oświaty. Informacje o edukacji w Gminie Mszczonów 
przedstawiła Barbara Musiej z Zespołu Obsługi Placówek Oświa-
towych. Pierwszym omówionym zagadnieniem były wyniki 
z obowiązkowych egzaminów, które w bieżącym roku uzyskali 
uczniowie lokalnych placówek. W porównaniu ze średnią 
krajową i powiatową w większości były one bardzo wysokie. 
 Podczas Komisji przedstawiono także wydatki, które 
są ponoszone na edukację w gminie. Koszty kształcenia dzieci 
i młodzieży stanowią 27,71% gminnych rozchodów. Na pytanie 
radnego Krzysztofa Krawczyka o aktualną tendencję w wysokości 
otrzymywanych od resortu edukacji subwencji, Barbara Musiej 
wskazała, że kwota ta ulega zwiększeniu. Burmistrz Józef Grze-
gorz Kurek zauważył, że powodem otrzymywania przez gminę 
większej subwencji oświatowej jest wzrost liczby dzieci niepeł-
nosprawnych, które uczęszczają do lokalnych szkół. Jak zauwa-
żyła przewodnicząca Barbara Gryglewska, pieniądze są przy-
dzielane w przeliczeniu na jednego ucznia, tak więc ich wyso-
kość zależy od ilości dzieci kształcących się w danej placówce. 
Niż demograficzny sprawia, że subwencje powinny być niższe, 
jednak różnice wyrównują większe środki przyznawane na 
rzecz edukacji niepełnosprawnych wychowanków placówek. 
Jak zauważył radny Andrzej Osial, prawie połowa wydatków na 

cele oświatowe i tak jest ponoszona przez 
Gminę Mszczonów. 
 Barbara Musiej, w ramach informacji 
o stanie oświaty, przedstawiła także stan 
zatrudnienia w placówkach edukacyj-
nych. Kolejnym tematem były stypendia. 

W ramach tego zagadnienia przedstawiono, między innymi, 
informację o ilości i łącznej kwocie  stypendiów socjalnych, za 
wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe oraz dla uczniów szcze-
gólnie uzdolnionych. Jak powiedziała przedstawicielka ZOPO, 
jej placówka zrealizowała także zadania zlecone, polegające np. 
na wyposażeniu szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. 
Ostatnim poruszonym zagadnieniem była kwestia dotacji na 
pracowników młodocianych. Oznaczają one dodatkowe środki 
na szkolenia dla młodzieży, która wyrazi chęć nauki zawodu. 
Jak wyjaśnił zebranym burmistrz Józef Grzegorz Kurek, dotacje 
otrzymuje pracodawca po zaliczeniu przez podopiecznego egza-
minu zawodowego.
 Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Wywiad

Pamięć o przeszłości buduje naszą 
tożsamość

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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los zabytkowych nagrobków nie jest im obojętny. Cieszy także 
fakt, że z roku na rok coraz więcej zniczy pojawia się na zanie-
dbanych grobach. Pamięć o przeszłości buduje naszą tożsamość, 
co szczególnie silnie widać we Mszczonowie.

Gratuluję sukcesu kwesty. Domyślam się, że w Państwa 
głowach zrodziły się już plany na przyszłość. Jakie działania 
planują podjąć pasjonaci historii w przyszłym roku?

Bardzo chcielibyśmy odrestaurować czerwoną kapliczkę, która 
zdobi tzw. „stary cmentarz”. Niestety, koszt renowacji prze-
kracza nasze możliwości, ponieważ konserwator oszacował go 
na 50-100 tys. złotych. Obiekt jest jednak wpisany do rejestru 
zabytków, więc mamy nadzieję, że to pomoże nam uzyskać 
dofinansowanie zewnętrzne. Nie ukrywam, że liczymy także 
na pomoc sponsorów, którzy będą chcieli partycypować w tym 
dziele. Rok 2017 będzie też, z pewnością, czasem licznych wyda-
rzeń, w których w całej Polsce uczestniczyć będą członkowie 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej. W ubiegłym roku Strzelcy brali 
udział łącznie w 115 rekonstrukcjach, lekcjach, uroczystościach 
itp. Obecny rok, a zapewne i przyszły, z pewnością przyniosą 
pobicie tego rekordu. Bardzo chcielibyśmy także zorganizować 
rekonstrukcje ważnych wydarzeń z historii Ziemi Mszczonow-
skiej. Niestety, organizacja takiej imprezy pochłania znaczne 
koszty, dlatego będziemy się starali o zewnętrzne dotacje. Jeżeli 
się uda, być może okolica znów wypełni się niemieckimi żołnie-
rzami. Na szczęście, znów będą to tylko rekonstruktorzy.

Zbliża się 11 listopada czyli obchody Narodowego Dnia Niepod-
ległości. Z tej okazji wiele osób zastanawia się, kim jest współ-
czesny patriota. Przez lata była Pani nauczycielką historii, więc 
z pewnością może Pani powiedzieć wiele o postawie młodzieży 
wobec ojczyzny. Jak młodzi okazują swój patriotyzm w czasach 
pokoju?

Myślę, że młodzi ludzie wykazują postawy patriotyczne, choć 
często nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Młodzież licznie 
należy do organizacji pozarządowych – naszej GRH, hufca ZHP, 
OSP i strażackiej Orkiestry Dętej, Klubu Sportowego „Mszczo-
nowianka” a przecież wymieniłam tylko kilka z wielu stowarzy-
szeń, które na terenie Gminy Mszczonów organizują jej czas 
wolny. Wbrew powszechnej opinii, świat dzieci i nastolatków 
nie ogranicza się tylko do ekranów komputera i telewizora. 
Wiele osób pokazuje swój patriotyzm działając na rzecz lokalnej 
społeczności, także jako wolontariusze. Dziś nie musimy wałczyć 
o Polskę. Patriotyzm nie mierzy się więc ilością wylanej krwi 
a pracą i znajomością historii. Sumienna nauka, pomaganie 
słabszym, promowanie miasta w zawodach sportowych – takie 
są oblicza dzisiejszej miłości do ojczyzny. Taka jest dzisiejsza 
młodzież jeśli tylko da się jej szanse na działanie i charyzma-
tycznego lidera, który będzie jej wzorem. Pogłębia się także 
znajomość przeszłości, szczególnie lokalnej. Już najmłodsi, 
wychowankowie przedszkoli, odwiedzają nasze izby pamięci, 
by dotknąć „żywej historii” – obejrzeć uzbrojenie, przebrać 
się w mundur. Dzięki władzom samorządowym mamy aż dwa 
miejsca, w których dzieci i młodzież mogą posłuchać o tym, jak 

dawniej wyglądał Mszczonów i dowiedzieć się, jak mieszkali 
ich pradziadkowie. Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Izba 
Rodziny Maklakiewiczów, które prowadzi Gminne Centrum 
Informacji, to ważne instytucje, które przybliżają młodym prze-
szłość ich regionu. Znajomość historii, lokalnej i krajowej, to 
ważny element bycia patriotą.

W jaki sposób można mówić o miłości do ojczyzny i właści-
wych postawach, by nie zniechęcić młodych ludzi?

Myślę, że ogromne znaczenie dla patriotycznego wychowania 
młodych pokoleń mają nauczyciele przedmiotów humanistycz-
nych – języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, ale 
także ci, którzy podejmują tematy związane z kulturą. Prze-
szłość i sztuka budują tożsamość Polaków jako narodu; to coś, 
co łączy nas bez względu na wiek i posiadany majątek. Szkoła 
ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju patriotycznej świado-
mości młodych, bo to w niej spędzają codziennie wiele godzin. 
Nauczyciel sam powinien być dla swoich uczniów wzorem 
postępowania - dopiero potem możemy mówić o wychowy-
waniu uczniów. Dlatego tak ważna jest obecność pedagogów 
podczas obchodów takich, jak te, które odbywają się 11 listo-
pada. Trzeba pokazać dzieciom, że dorośli szanują to święto, 
a nie tylko korzystają z dnia wolnego od pracy. Ważne jest także 
wywieszanie flagi podczas świąt narodowych. Młodzi muszą 
widzieć i uczyć się, jak ważne są narodowe symbole. Od tego 
zaczyna się szacunek dla ojczyzny – od poszanowania jej barw 
i godła.

Jak, Pani zdaniem, patron szkoły może wpływać na postawy 
uczniów wobec Ziemi Mszczonowskiej oraz Polski?

Na początku chciałabym zauważyć, że wszystkie gminne placówki 
oświatowe mają za patronów postacie, które są mocno zwią-
zane z bliższą i dalszą historią Polski i Gminy Mszczonów. Myślę, 
że takie wybory, dokonywane przecież po konsultacjach z miesz-
kańcami, uczniami i całą społecznością szkolną, również mają 
znaczenie dla kształtowania postaw patriotycznych. Patron, to 
także wzór do naśladowania a jego nazwisko – część historii. 
Promowanie jego postaci wśród uczniów, najlepiej poprzez 
dynamiczne akcje z udziałem samej młodzieży, sprawia, że staje 
się on inspiracją, nie tylko w kontekście zachowań szkolnych, 
ale także tych poza jej murami. Przy okazji serdecznie zapra-
szam na obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej w Osuchowie, 
które odbędą się 20 listopada 2016 r. Z pewnością podczas nich 
będzie można się dowiedzieć wielu informacji o historii regionu 
a także patronie szkoły – księdzu kanoniku Marianie Lipskim, 
którego postać jest przykładem postępowania nie tylko dla 
mieszkańców Osuchowa. 

Zapraszamy serdecznie na tę uroczystość. Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję bardzo.

Rozmawiała Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA
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 W obecnym roku przeprowadzona została już XV edycja 
konkursu „Gmina Fair Play”, który przeznaczony jest dla samo-
rządów. W ciągu czternastu lat trwania zyskał on społeczne 
i biznesowe zaufanie stając się przedsięwzięciem prestiżowym. 
Uzyskiwane w konkursie tytuły i certyfikaty zwiększają zaintere-
sowanie inwestorów oraz dają samorządom nowe możliwości 
promocji. Właśnie te wymierne korzyści sprawiają, że każda, 
zdobyta nagroda jest powodem do dumy i wielkim wyróżnie-
niem władz. W jubileuszowej, piętnastej edycji „Gminy Fair 
Play” Mszczonów uzyskał ten zaszczytny tytuł, certyfikat 
i honorowe wyróżnienie w kategorii miasteczek i małych 
miast. 
 Obecna edycja konkursu nosiła nazwę „Gmina Fair 
Play - Samorząd z Wizją”, która to miała podkreślać konkretne 
cechy wyróżnionych jednostek administracyjnych. W XV edycji 
nagrody otrzymały bowiem samorządy przyjazne dla inwe-
storów, uwzględniające w swojej polityce rozwojowej głosy 
różnych środowisk, odpowiedzialne społecznie, posiadające 
dobrą komunikację z interesariuszami oraz budujące silną 
markę z myślą o przyszłości. Otrzymane wyróżnienia mają być 
dla polskich i zagranicznych firm czytelnym znakiem, że dane 
gminy są wiarygodne, otwarte na nowe pomysły biznesowe 
oraz posiadają kompetentnych i etycznych pracowników. 
 Organizatorem konkursu afiliowanego przy Krajowej 
Izbie Gospodarczej, jak co roku, był Instytut Badań nad Demo-
kracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W skład Kapituły 
Konkursowej weszli przedstawiciele przedsiębiorców, inwe-
storów, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, 
parlamentu, organizacji pozarządowych, związków zawodo-
wych i innych jednostek społecznych. Drugi organ oceniający, 
Komisja Konkursowa, składała się z ekspertów zajmujących się 
problematyką promocji inwestycji w gminach, etyki gospodar-
czej i rozwoju przedsiębiorczości. Eksperci weszli także w skład 

Zespołu Audytorów, który dokonywał sprawdzenia informacji 
podanych przez gminy oraz przeprowadzał rozmowy z przedsta-
wicielami terenów.
 W pierwszym etapie całorocznej oceny przedstawi-
ciele gmin wypełniali ankietę, w której znalazły się m.in. pytania 
o zrealizowane inwestycje (warunek udziału w plebiscycie), 
plany dotyczące rozwoju oraz ogólny stan terenu (finansowy, 
społeczny etc.). Kolejna część polegała na przeprowadzeniu 

w samorządach niezależnych 
audytów certyfikacyjnych. Podczas 
tego etapu organizator konkursu 
do Mszczonowa skierował Małgo-
rzatę Tymorek. Dokonująca audytu 
ekspertka odbyła spotkania z burmi-
strzem, pracownikami samorządo-
wymi, przedstawicielami biznesu, 
inwestorów oraz organizacji 
społecznych działających na terenie 
gminy. Celem wizyty była ocena 
wiarygodności informacji zawartych 
w ankiecie, której ocena kwalifiko-
wała do drugiego etapu konkursu. 
O ostatecznym przyznaniu tytułów 
i certyfikatów zadecydowały wyniki 
uzyskane przez jednostki admini-
stracyjne w obydwu etapach oceny. 

Dagmara Bednarek, GCI

Gmina Fair Play 

Mszczonów z kolejnym tytułem 
Gminy Fair Play

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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 O tym, że trzeba dbać o środowisko, nie trzeba chyba 
nikogo przekonywać. W praktyce z proekologicznymi zachowa-
niami bywa już jednak różnie. Właśnie poczynione obserwacje 
oraz troska o planetę zainspirowały członków grupy Odkor-
kowani do realizacji ekologicznego projektu. Na urzeczywist-
nienie swojego pomysłu działaczom udało się pozyskać dotację 
z funduszu FIO Mazowsze Lokalnie w kwocie 5 000 zł. Równie 
cennym wsparciem była pomoc Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Chełmońskiego”, która objęła patronat nad całą akcją. 
 W ramach Projektu „Weź mnie w obroty” członkowie 
grupy Odkorkowani prowadzili spotkania ekologiczne, których 
głównym punktem było przekazanie kompletów zgniataczy 
butelek oraz koszy na odpady plastikowe i korki do instytucji, 
szkół, siedzib organizacji pozarządowych oraz innych ważnych 
miejsc, które odwiedzają ludzie. Wszystkie podarowane przed-
mioty posiadały oznakowania - instrukcje obsługi, ekologiczne 
plakaty i naklejki, które promować będą ideę recyklingu plastiku. 
Łącznie zakupiono 15 sztuk dużych zgniataczy butelek (moco-
wanych na ścianach), 30 sztuk zgniataczy podręcznych oraz 37 
sztuk różnej wielkości koszy na plastik oraz nakrętki. Trafiły one 
przede wszystkim do mieszkańców Mszczonowa, Żabiej Woli 
i Radziejowic, ale część kompletów przekazano także do insty-
tucji  pozostałych, siedmiu gmin z terenu Ziemi Chełmońskiego. 
 Uroczystego podsumowania Projektu grupa Odkor-
kowani dokonała podczas Dnia Edukacji Narodowej, który 
w tym roku mszczonowska szkoła podstawowa świętowała na 
hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podczas spotkania uczniom, 
rodzicom i pracownikom placówki zaprezentowano krótką 
scenkę, w której wyjaśniono ideę całej akcji oraz pokazano 
znaczenie recyklingu plastiku. Na zakończenie Odkorkowani 
przekazali na ręce dyrektor szkoły, Agnieszki Walczyńskiej-
-Łoś, komplet zgniataczy, koszy oraz ulotek zachęcając, by był 
on początkiem zmian w świadomości ekologicznej wszystkich 
dzieci i dorosłych związanych ze szkołą. 
 Akcja Odkorkowanych cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. Ciekawość, szczególnie dzieci, wzbudzały nowatorskie 
urządzenia, które montowano na ścianach placówek, instytucji, 

organizacji itp. Przeprowadzone spotkania pokazały, że ludzie 
chcą troszczyć się o swoją planetę, ale nie zawsze wiedzą, od 
czego zacząć. Projekt pasjonatów ekologii pokazał im, że nawet 
tak drobne działanie, jak odkręcenie korka i zgniecenie butelki, 
może przyczynić się do poprawy stanu planety, której przecież 
„nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, ale pożyczyliśmy 
od naszych wnuków”.

Dagmara Bednarek, GCI

GCI

Odkorkowani „wzięli w obroty” 
plastikowe butelki

GCI

Uczyli się jak budować markę
Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach Projektu „Postaw 
na zrównoważoną promocję regionu” realizowanego przez 
Lokalne Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” oraz „Zielone 
Sąsiedztwo”. Działanie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie.

Współpracujące ze sobą dwie Lokalne Grupy Działania 
w ramach Projektu zorganizowały warsztaty pod nazwą „Budo-
wanie marki”. Spotkanie, podejmujące tematykę promocji, 
odbyło się w mszczonowskiej Izbie Pamięci Rodziny Maklakie-
wiczów. Każdy mógł wziąć udział w warsztatach, ale publiczność 
stanowili przede wszystkim uczniowie klasy II Technikum Ekono-
micznego, kształcący się w lokalnym Zespole Szkół. Uczestnicy 
spotkania zdobyli podstawy teoretyczne dotyczące budowania 
wizerunku własnego i firmy. Zajęcia poprowadziła Dagmara 
Bednarek, młodszy specjalista ds. promocji i zarządzania infor-
macją w Gminnym Centrum Informacji. Licznie zgromadzona 
na sali publiczność poznała m.in. definicje i znaczenie marki, 

Z ŻYCIA GMINY



14   październik-listopad 2016 / nr 10-11 (251-252)

Z dniem 30 kwietnia bieżącego roku nastąpiły bardzo 
istotne zmiany w prawie dotyczące zbywania nieruchomości 
rolnych. Od tego dnia nieruchomości rolne mogą nabywać 
wyłącznie rolnicy indywidualni, przy czym powierzchnia naby-
wanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nierucho-
mości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego 
nabywcy nie może przekraczać 300 ha użytków rolnych. Kto jest 
rolnikiem indywidualnym w rozumieniu ustawy o kształtowaniu 
ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 803, ze zm.)? Jest nim 
osoba fizyczna, która musi spełniać 5 warunków, a mianowicie: 
1) musi być właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samo-
istnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych; 2) 
łączna powierzchnia użytków rolnych zawartych w tych nieru-
chomościach rolnych nie może przekraczać 300 ha; 3) musi 
posiadać kwalifikacje rolnicze; 4) musi co najmniej od 5 lat 
zamieszkiwać w gminie, na obszarze której jest położona jedna 
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego 
przez nią gospodarstwa rolnego; 5) musi przez ten okres prowa-
dzić osobiście to gospodarstwo. Powyższe warunki muszą zostać 
potwierdzone przez stosowne dokumenty lub oświadczenia. 

Czy są wyjątki pozwalające nieruchomość rolną nabyć 
osobie nie będącej rolnikiem indywidualnym? Tak, jest ich kilka.
Dwa z nich wskazują, że każdy może nabyć nieruchomość rolną 
: 1) o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha (czyli np. o powierzchni 
0,2999 ha; ważne jest, żeby powierzchnia nieruchomości 
rolnej była mniejsza niż rzeczone 30 arów); 2) którajest drogą 
wewnętrzną (niezależnie od powierzchni nieruchomości rolnej). 
Co również istotne, nie trzeba być rolnikiem indywidualnym, 
aby nabyć udziały lub części we współwłasności wymienio-
nych powyżej dwóch rodzajów nieruchomości rolnych. Trzecim 
wyjątkiem jest zbycie gruntów rolnych o powierzchni do 0,50 

ha, na których w dniu 30 kwietnia tego roku posadowiony był 
budynek mieszkalny (mogą być też inne budynki i urządzenia, 
ale koniecznym warunkiem jest istnienie w tej dacie budynku 
mieszkalnego). Czwarty wyjątek dotyczy zbycia nieruchomości 
rolnych, dla których w dniu 30 kwietnia tego roku istniejąo-
stateczne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu i w decyzjach tych grunty przeznaczone są na cele inne 
niż rolne. Piąty wyjątek wskazuje, że nie trzeba być rolnikiem 
indywidualnym, aby nabyć nieruchomości rolne wchodzące  
w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym 
mowa w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodaro-
waniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1014, 1433 i 1830 oraz z 2016 r. poz. 50 i 585). 

Istnieje również grupa wyjątków ze względu na osobę 
nabywcy. Nieruchomość rolną może nabyć  nie – rolnik indywi-
dualny, i to bez względu na wielkość obszaru tej nieruchomości, 
jeśli nabywca jest: 1) osobą bliską zbywcy, czyli: zstępnym 
(dzieci, wnuki, prawnuki, itd.), wstępnym (rodzice, dziadkowie, 
pradziadkowie, itd.), rodzeństwem (przy czym wystarczy, że brat 

zasady stworzenia ciekawej nazwy przedsiębiorstwa i ranking 
wyceny globalnych brandów. Dużą część warsztatów stanowiły 
ćwiczenia praktyczne. Młodzież mogła, między innymi, skon-
frontować postrzeganie własnej osoby przez siebie i kolegów 
oraz zaprezentować cechy wybranej marki. 

Podsumowaniem zajęć było stworzenie przez poszcze-
gólne grupy uczestników strategii budowania wizerunku marki. 
Uczestnicy mieli za zadanie wymyślić nazwę, hasło reklamowe 
oraz zaprojektować plakaty dotyczące wylosowanego produktu. 
Zadanie nie było proste, ponieważ strategie dotyczyć miały 
m.in. kostki rosołowej, ketchupu czy kalendarza książkowego. 
Oceniana była przede wszystkim oryginalność oraz umiejętność 
wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Realizując zadanie 
młodzież wykazała się dużą kreatywnością. Na potrzeby zajęć 
wymyślono, między innymi, ekologiczny kalendarz, bluzę dla 
kibiców i płyn do mycia naczyń o nazwie Rafał. Nie zabrakło 
także dopracowanych projektów graficznych materiałów 
promocyjnych. Pomimo długiego czasu trwania warsztatów 
(ponad cztery godziny) młodzież nie zniechęcała się i aktywnie 
włączała do dyskusji oraz sprawnie wykonywała ćwiczenia prak-

tyczne. Jak zauważyli po zakończeniu zajęć, w ankiecie ewalu-
acyjnej, podobała się im tematyka warsztatów, która była mocno 
związana z ich codziennym życiem. Jak pokazały badania, czło-
wiek codziennie ma styczność z 4-7 tysiącami marek, znaków, 
symboli. Warsztaty z budowania marki pokazały uczestnikom, 
jak w tej dżungli znaczeń, stworzyć dla siebie miejsce i przycią-
gnąć uwagę odbiorcy.

Dagmara Bednarek, GCI

Porada prawna

ZMIANY W PRAWIE ROLNYM 
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czy siostra posiadają jednego wspólnego rodzica), dzieckiem 
rodzeństwa, małżonkiem, osobą przysposabiającą bądź przyspo-
sobioną; 2) jednostką samorządu terytorialnego (np. gmina); 3) 
Skarbem Państwa lub działającą na jego rzecz Agencją; 4) osobą 
prawną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa 
do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; 5) parkiem naro-
dowym, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele 
związane z ochroną przyrody. 

Nie trzeba być rolnikiem indywidualnym również w przy-
padku: 1) nabycia nieruchomości rolnych w wyniku dziedziczenia 
oraz zapisu windykacyjnego; 2) wykupienia części gruntu zajętej 
na budynek lub urządzenie wzniesione przez sąsiada (to jest, 

gdy sąsiad budując budynek/urządzenie przekroczył bez winy 
umyślnej granice sąsiedniego gruntu); 3) wykupienia gruntu 
od właściciela, gdy samoistny posiadacz tego gruntu w dobrej 
wierze wzniósł na powierzchni gruntu lub pod jego powierzchnią 
budynek lub inne urządzenie (ważnym w tej sytuacji jest, aby 
wartość wybudowanego budynku lub urządzenia przewyższała 
wartość gruntu wielokrotnie); 4) w toku postępowania restruk-
turyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego. 

Dla wykazania, że zaistniały określone wyjątki koniecznym 
jest przedłożenie stosownych dokumentów. Informacje o tym, 
jakie należy zgromadzić dla konkretnej sytuacji można uzyskać 
w Kancelarii Notarialnej. 

Ewa Łojewska - Notariusz w Mszczonowie

Z ŻYCIA GMINY/ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

DOTACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Poniżej zostały przedstawione dostępne fundusze euro-
pejskie z różnych programów  dla mikro, małych i śred-

nich przedsiębiorstw z woj. mazowieckiegona okres 
25.11.2016r.–31.03.2017r.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze
 Lokalnej Grupy Działania  

„Ziemia Chełmońskiego” w ramach realizacji 
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” Żabia Wola 
ul. Warszawska 24

www.ziemiachelmonskiego.pl
46 858 91 51, 795 584 876, 795 587 114

biuro@ziemiachelmonskiego.pl

1.1.1	 Zakładanie działalności gospodarczej

od 29.11.2016 r. do  29.12.2016r. do godz. 1400

Na co (m.in.):Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 –2020:
− § 2 ust. 1. pkt. 2 – Podejmowanie działalności gospodarczej, 

w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących 
operacje w tym zakresie.

Wartość projektu: (premie 80 tys. zł)

1.1.2. Rozwój przedsiębiorstw  

od 29.11.2016 r. do  29.12.2016r. do godz. 1400

Na co (m.in.):Zakresy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020:
− § 2 ust. 1. pkt. 2 litera c - Rozwijanie działalności gospo-
darczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących 
operacje w tym zakresie. 
− § 2 ust. 1. pkt. 3 - Wspieranie współpracy między podmio-
tami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiej-
skim objętym LSR. 
− § 2 ust. 1. pkt. 4 - Rozwój rynków zbytu produktów i usług 
lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub 
modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach 
działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wartość projektu: refundacja 70% kosztów kwalifikowanych , 
maksymalnie poziom dofinansowania do 300 tys. zł 

POWER 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

od 31.10.2016r.do 25.11.2016r.

Na co (m.in.): szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, 
urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach 
powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracow-
ników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 
z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodar-
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czych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania 
i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa 
dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego

Dla kogo? organizacje pozarządowe,partnerzy społeczni zgodnie 
z definicją przyjętą w PO WER,przedsiębiorcy,szkoły wyższe,jed-
nostki naukowe,Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Minimalny wkład własny: Nie dotyczy.

Wartość projektu: Apelacji warszawskiej i łódzkiej (alokacja 1 
850 000 PLN).

RPO 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawo-
dowych)

od 14.11.2016r.do 28.11.2016r.

Na co (m.in.): kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatyw-
ności, innowacyjności, pracy zespołowej), tworzenie warunków 
dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie 
z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie 
kompetencji informatycznych, indywidualizacja pracy z uczniem 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie 
ucznia młodszego.

Dla kogo? wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Minimalny wkład własny: 5%

Wartość projektu: Nie dotyczy.

RPO 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza 
i rozwój mobilności miejskiej

od 30.09.2016r.do 01.12.2016r.

Na co (m.in.): Typ 1 – ograniczenie „niskiej emisji” – wymiana 
czynnika grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych 
wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające 
biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe w tym również 
z zastosowaniem mikrokogeneracji) w gospodarstwach domo-
wych, w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających 
kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych, podłączenie do sieci 
ciepłowniczej/chłodniczej.

Typ 2 – sieci ciepłownicze i chłodnicze – budowa lub przebu-
dowa sieci ciepłowniczej i chłodniczej spełniającej wymogi 
„efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” w celu 
przyłączenia nowych odbiorców do sieci, modernizacja sieci 
cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie 
dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarzą-
dzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomaga-
jącą. Typ 3 – rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności 
miejskiej – tabor na potrzeby transportu publicznego, parkingi 
„Parkuj i Jedź”, ścieżki i infrastruktura rowerowa, organizacja 
i zarządzanie ruchem (ITS). Typ 4 – energooszczędne oświe-

tlenie zewnętrzne (ulic, placów i dróg) – montaż lub moderni-
zacja oświetlenia zewnętrznego (m.in. wymiana źródeł światła, 
opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych 
punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświe-
tleniowych; montaż urządzeń do inteligentnego sterowania 
oświetleniem, montaż sterowalnych układów redukcji mocy 
oraz stabilizacji napięcia zasilającego.

Dla kogo? jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 
i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobo-
wość prawną, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego, podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

Minimalny wkład własny: Projekty objęte pomocą publiczną - 
zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej.

Wartość projektu: Nie dotyczy.

RPO 3.1.2 Rozwój MŚP

 od 29.08.2016r.do 05.12.2016r.

Na co (m.in.): podniesienie konkurencyjności sektora MŚP 
poprzez wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw 
(stworzenie kompleksowej oferty dla przedsiębiorstw – pomysł, 
preinkubacja oraz inkubacja); wsparcie prowadzenia i rozwoju 
działalności przedsiębiorstw (np. usługi doradcze w zakresie 
opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu tech-
nologii i prognozowania); integrowanie usług istniejących insty-
tucji otoczenia biznesu w celu tworzenia kompleksowej oferty, 
obejmującej rozwój produktu, dostęp do kapitału, specjali-
styczne doradztwo dla MŚP (np. brokerzy innowacji; platformy 
współpracy); uporządkowanie i przygotowanie terenów inwe-
stycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych.

Dla kogo? MŚP, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 
i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, powiązania koope-
racyjne, porozumienia/konsorcja beneficjentów, Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, proinnowacyjne instytucje 
otoczenia biznesu – ośrodki innowacji.

Minimalny wkład własny: Projekty objęte pomocą publiczną - 
zgodnie z właściwym schematem udzielania pomocy publicznej.

Wartość projektu: Nie dotyczy.

POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R 
przedsiębiorstw

od 01.09.2016r.do 16.12.2016r.

Na co (m.in.): tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra 
badawczo-rozwojowe (jednostka organizacyjna lub wyodręb-
niona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca 
działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez 
wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych 
w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności 
pomieszczeniach oraz 
z wykorzystaniem 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEDLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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infrastruktury badawczo-rozwojowej).

Dla kogo? przedsiębiorcy.

Minimalny wkład własny: 25% kosztów kwalifikowanych.

Wartość projektu: Minimalna wartość projektu – 2 000 000 
PLN kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektu – 
wsparciem nie zostaną objęte duże projekty w rozumieniu art. 
100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013
przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch 
przedsiębiorców.

POIR 1.2 Sektorowe programy B+R

od 02.11.2016r.do 20.12.2016r.

Na co (m.in.): W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane 
jest na realizację projektów, które obejmują badania przemy-
słowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekty muszą 
wpisywać się w obszary tematyczne zdefiniowane w programie 
sektorowym PBSE.

Dla kogo? Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie-
:przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) albo
konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsię-
biorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przed-
siębiorców 

Minimalny wkład własny: Min. 20%-75% (zgodnie z możliwą 
do przyznania intensywnością pomocy, w zależności od statusu 
przedsiębiorcy).

Wartość projektu: Minimalna wartość kosztów kwalifikowal-
nych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 
mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu 
dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 50 mln zł.

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe 
realizowane przez przedsiębiorstwa

od 01.09.2016r.do 30.12.2016r.

Na co (m.in.): W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofi-
nansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które 
obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace 
rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, 
w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojo-
wych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

Dla kogo? O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać 
się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub 
średniego przedsiębiorcy.

Minimalny wkład własny: Min. 20%-65% (zgodnie z możliwą do 
przyznania intensywnością pomocy).

Wartość projektu: Minimalna wartość kosztów kwalifikowal-
nych projektu dofinansowanego w ramach konkursu 

wynosi 2 mln PLN. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych 
projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

RPO 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsię-
biorstw

od 31.10.2016r.do 04.01.2017r.

Na co (m.in.): projekty badawczo-rozwojowe, bon na inno-
wacje, tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, 
proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych 
i innowacyjnych, rozwój regionalnego systemu innowacji.

Dla kogo? przedsiębiorstwa, powiązania kooperacyjne, Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego, w tym w partnerstwie z: 
instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami naukowymi.

Minimalny wkład własny: Nie dotyczy.

Wartość projektu: Nie dotyczy.

RPO 4.2 Efektywność energetyczna

od 31.10.2016r.do 05.01.2017r.

Na co (m.in.): termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej, termomodernizacja wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, wysokosprawna kogeneracja.

Dla kogo? jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki 
i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobo-
wość prawną; jednostki sektora finansów publicznych posiada-
jące osobowość prawną; przedsiębiorstwa (dotyczy tylko 3. typu 
projektu: Wysokosprawna kogeneracja); zakłady opieki zdro-
wotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie 
ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ; instytucje kultury; 
uczelnie/szkoły wyższe; spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, TBS-y; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołów i związków wyznaniowych; organizacje poza-
rządowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 
podmiot, który wdraża instrumenty finansowe.

Minimalny wkład własny: 20 %

Wartość projektu: Nie określono.

POIR 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

od 18.07.2016r.do 20.01.2017r.

Na co (m.in.): wsparcie mikro-, małych i średnich przedsię-
biorstw w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemy-
słowej w trybie: krajowym, regionalnym, unijnym międzynaro-
dowym. Wyłączeniu ulegają zgłoszenia do Urzędu Patentowego 
RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski oraz 
realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wniosko-
dawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu 
broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unie-
ważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia 
wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo 
prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Dla kogo? mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, 
prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpo-
spolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego reje-
stru.

Minimalny wkład własny: 50%

Wartość projektu: Od 10 000 do 1 000 000 złotych.

POIR 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

od 06.06.2016r.do 30.01.2017r.

Na co (m.in.): zakup od wykonawcy (jednostki naukowej 
mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) usługi 
polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego 
wyrobu, usługi, technologii produkcji albo nowego projektu 
wzorniczego.

Dla kogo? mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący 
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Minimalny wkład własny: Minimalny wkład własny wynosi: 1) 
20% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku 
mikro lub małego przedsiębiorcy, 2) 30% wartości kosztów 
kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsię-
biorcy.

Wartość projektu: Minimalna wartość kosztów kwalifiko-
walnych projektu wynosi: 60 000,00 zł. Maksymalna wartość 
kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00zł.

POIR 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB 

od 04.11.2016r.do 31.03.2017r.

Na co (m.in.): proinnowacyjne usługi (aktywność badawczo-
-rozwojowa, innowacyjna) świadczone przez akredytowane 
instytucje otoczenia biznesu (IOB), wspierające MŚP w opraco-

waniu i wdrożeniu innowacji, realizowanych w obszarach Krajo-
wych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Dla kogo? mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Minimalny wkład własny: 30%

Wartość projektu: Nie dotyczy

POWER 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na 
rynku

 od 31.08.2016r.do 31.03.2017r.

Na co (m.in.): identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia 
(zarówno indywidualnych przedsiębiorstw, jak i grup przed-
siębiorstw), opracowanie analizy potrzeb rozwojowych 
MMŚP, przygotowanie planów rozwojowych oraz monitoring 
i doradztwo w zakresie ich wdrożenia, identyfikacja potencjal-
nych dostawców usług rozwojowych, analiza dostępności usług 
rozwojowych dla MMŚP w regionach, działania szkoleniowe i/
lub doradcze skierowane do MMŚP dotyczące funkcjonowania 
na rynku zamówień publicznych, wdrażania strategii wejścia 
na zagraniczne rynki zamówień, działania szkoleniowe i/lub 
doradcze skierowane do MMŚP dotyczące zasad realizacji przed-
sięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i przy-
gotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego oraz procesu negocjacji.

Dla kogo? podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju 
zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjności, przedsię-
biorców, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, 
partnerzy społeczni, przedsiębiorcy.

Minimalny wkład własny: 10%

Wartość projektu: min. 50 tys. zł

Więcej informacji w Gminnym Centrum Informacji,  
ul. Żyrardowska 4, tel.: 46 8573071

oraz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEDLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Gminne Obchody Święta Narodowego w Mszczonowie 
rozpoczęły się zbiórką wszystkich uczestników przed Domem 
Strażaka. Stamtąd nastąpiło wyprowadzenie pocztów sztanda-
rowych, a także pododdziałów strażackich, harcerskich, strzelec-
kich oraz rekonstruktorskich. Na Plac Piłsudskiego poprowadził 
je naczelnik OSP Mszczonów, druh Grzegorz Koperski. Następnie 
złożył on meldunek burmistrzowi Grzegorzowi Kurkowi o goto-
wości do rozpoczęcia uroczystości. Po odegraniu Hymnu Naro-
dowego oraz wciągnięciu flagi państwowej na maszt, patrio-
tyczna demonstracja ulicami Warszawską i Żyrardowską prze-
szła do kościoła farnego. Maszerowano przy dźwiękach muzyki 
mszczonowskiej Orkiestry Dętej OSP, która zadbała  także 
później o uatrakcyjnienie Eucharystii. Mszę Świętą w intencji 
Ojczyzny celebrowali 
wspólnie dziekan 

Uroczystości rocznicowe

ŚWIĘTO NARODOWE – MSZCZONÓW 
PAMIĘTA

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


październik-listopad 2016 / nr 10-11 (251-252)       19

Dekanatu Mszczonów, a zarazem proboszcz Parafii Farnej pw. 
Świętego Jana Chrzciciela, ks. prałat Tadeusz Przybylski oraz 
proboszcz Parafii pw. Świętego Ojca Pio ks. Sławomir Tulin. Obaj 
kapłani podczas odprawiania Mszy dali wyraz swego poparcia 
dla patriotycznej postawy mieszkańców gminy, którzy nigdy 
nie zapominają o czczeniu narodowych świąt i rocznic. Dziekan 
Przybylski stwierdził nawet, że w całym swym kapłańskim życiu 
niewiele widział miast, w których przykładano takie znaczenie 
do kultywowania patriotyzmu, jak właśnie w Mszczonowie. 
Druga część gminnych obchodów Święta Narodowego odbyła 
się na Placu Piłsudskiego. Przywitania wszystkich przyby-
łych dokonał przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, 
następnie do zebranych przemówił burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek. W swoim wystąpieniu nawoływał on do umac-
niania Polski, szukania zgody narodowej, a także wskazał na 
potrzebę kroczenia przez obecnie rządzących drogą Marszałka 

Piłsudskiego, a mianowicie szukania porozumienia i umacniania 
współpracy międzynarodowej na terenie tzw. międzymorza. 
Oficjalną część gminnych obchodów zakończył krótki koncert 
Orkiestry Dętej OSP Mszczonów pod kierownictwem kapel-
mistrza Jacka Zielonki. Po nim do wzięcia udziału w dalszych 
świątecznych atrakcjach, przygotowanych przez Mszczonowski 
Ośrodek Kultury, zachęcał prezes gminny OSP, a zarazem radny 
Mszczonowa, Waldemar Suski. 

W godzinach popołudniowych w kinie odbył się seans 
filmu patriotycznego. Następnego dnia w MOK-u wystawiony 
został spektakl „Wiecznie młodzi” w reżyserii Karola Stępkow-
skiego. Wystąpili w nim Marzanna Graff i Aleksander Mikołaj-
czyk. Świąteczny weekend zakończył „Maraton zumby z dziećmi 
autystycznymi w tle”. Uczestniczyły w nim grupy taneczne 
z MOK-u. 

Warto jeszcze dodać, że 11 listopada po zamknięciu 
głównych, gminnych obchodów Święta Narodowego, przedsta-
wiciele trzech mszczonowskich organizacji - harcerze, strzelcy 
z Jednostki Strzeleckiej 5132, a także rekonstruktorzy z GRH 
„Strzelcy” - udali się wspólnie pod pomnik Strzelców Kaniow-
skich na Placu Papieskim, aby oddać hołd swemu wspólnemu 
patronowi, jakim jest 31 pułk Strzelców Kaniowskich. 

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Marek Wardak (prezes Mszczonowskiego Stowa-

rzyszenia Historycznego)

Z ŻYCIA GMINY
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Wszystkich Świętych na cmentarzach Mszczonowa 
Fotoreportaż autorstwa  Piotra Dymeckiego
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Tegoroczny cykl uroczystości, upamiętniających ofiary 
napaści sowieckiej na Polskę z 17 września 1939 roku, zakoń-
czył się w Mszczonowie. W dniu 8 października w sali widowi-
skowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert 
„Chopin – Wars - Komeda”, w wykonaniu grupy Leny Ledoff. 
Głównymi organizatorami obchodów, jakie trwały od 1 wrze-
śnia do 8 października, były następujące instytucje i organizacje 
społeczne: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych, Muzeum Lwowa i Kresów Biniszewicze, Fundacja Lwów 
i Kresy Południowo –Wschodnie, a także Łazienki Królewskie. 
Honorowy patronat nad uroczystościami sprawował Prezy-
dent RP Andrzej Duda. Pomysłodawczyni zorganizowania cyklu 
wydarzeń rocznicowych - dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów 
Aleksandra Biniszewska - do współpracy przy ich przygotowaniu 
zaprosiła także: Ministerstwo Obrony Narodowej, Minister-
stwo Edukacji Narodowej, Dowództwo Garnizonu Warszawa, 
Starostwo Grodzisk Mazowiecki, Gminę Grodzisk Mazowiecki, 
Gminę Mszczonów, Gminę Radziejowice, Muzeum Łowiectwa 
i Jeździectwa, Miesięcznik Miłośników Motoryzacji Automobi-
lista, a także mszczonowską GRH STRZELCY im. 31 pSK.

Koncert w Mszczonowie został poprzedzony wykładem 

dyrektora Muzeum Lwowa Aleksandry Biniszewskiej, pod 
tytułem: „Polskie dziedzictwo narodowe pozostawione na 
wschodzie”. Był on też jednocześnie wykładem inaugura-
cyjnym rok akademicki 2016/17 Mszczonowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. W rozpoczęciu kolejnego sezonu dzia-
łalności uczestniczyło liczne grono mszczonowian, słuchaczy 
UTW, a także: rektor prof. dr hab. Witold Rakowski, burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska, przewodni-
czący Mszczonowskiego UTW Piotr Słojewski, dyrektor Gmin-
nego Centrum Informacji Beata Sznajder, a także gospodarze 
– dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury Grażyna Pływa-
czewska, kierownik Marek Baumel i instruktorzy Ośrodka Kultury. 
Spotkanie inauguracyjne otworzyła dyrektor MOK-u Grażyna 
Pływaczewska, która przywitała wszystkich przybyłych gości 
i słuchaczy. Następnie głos zabrali rektor MUTW prof. dr hab. 
Witold Rakowski oraz burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Rektor, 

MUTW

Dwa wielkie wydarzenia  
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury

KULTURA
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W Gminie Mszczonów w ramach obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej tradycyjnie zorganizowana została uroczy-
stość w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Z czynnymi zawo-
dowo i emerytowanymi nauczycielami a także z pracownikami 
placówek oświatowych 14 października spotkali się: burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej radna Barbara Gryglewska oraz 
dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Ewa Zielińska. Na 
początku uroczystości wszystkich przybyłych przywitała dyrektor 
ZOPO. Następnie poprosiła ona o zabranie głosu burmistrza 
Kurka. W trakcie swojego wystąpienia podziękował on odpowie-

dzialnym za krzewienie oświaty na terenie Gminy Mszczonów, 
wyraził wdzięczność za dotychczasowe efekty pracy pedago-
gicznej oraz zobowiązał się, że w przypadku przeprowadzenia 
planowanej reformy oświaty uczyni wszystko, aby w mszczo-
nowskich szkołach nikt nie został pokrzywdzony, a jednocze-
śnie, żeby zmiany w miejscowej sieci szkół były jak najmniej 
odczuwalne zarówno dla nauczycieli, jak też samych uczniów. Za 
nauczycielski trud dziękowała także przybyłym do MOK-u prze-
wodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara 
Gryglewska. Stwierdziła, że będąc emerytowanym pedagogiem 
świetnie rozumie, jak odpowiedzialna i wyczerpująca jest praca 
w szkolnictwie. Ponadto, w nawiązaniu do wypowiedzi burmi-
strza, jako członkini Rady Miejskiej obiecała, iż zrobi wszystko, 
co możliwe, aby mszczonowski samorząd swoimi decyzjami 
maksymalnie ułatwił pracownikom gminnych szkół przejście 
przez kolejny trudny okres reformowania systemu oświaty. Na 
zakończenie swojego wystąpienia przewodnicząca poprosiła 
obecnych na sali o powstanie i uczczenie symboliczną minutą 
ciszy wszystkich tych nauczycieli i pracowników szkół, którym 
nie udało się już doczekać tegorocznego święta.

Atrakcją dla obecnych na spotkaniu reprezentantów 
gminnej oświaty było przedstawienie teatralne pt.: „Wiecznie 
młodzi”, wyreżyserowane przez Karola Stępkowskiego. 
W komedii wystąpili Aleksander Mikołajczak oraz Marzanna 
Graff, która była jednocześnie scenarzystką widowiska. Po spek-
taklu nastąpiło wręczenie nagród burmistrza wyróżniającym się 
pedagogom. Otrzymali je:

Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie:
1.	 Iwona Lipińska
2.	 Katarzyna Malinowska
3.	 Emilia Mirocha

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie:

MOK

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie 
Mszczonów 

powołując się na przemyślenia filozofa Konfucjusza, tłuma-
czył jakie są sposoby na zdobywanie wiedzy. Burmistrz Kurek 
w nawiązaniu do wystąpienia swojego przedmówcy mówił 
natomiast o praktycznych sposobach uczenia się. Odwoływał 
się przy tym do swoich doświadczeń samorządowych. Później 
do studentów zwracali się także, wspomniani wcześniej, radna 
Barbara Gryglewska i przewodniczący UTW Piotr Słojewski. 

Następnie wszyscy goście, jak również prowadzący inaugurację, 
wręczyli dyplomy oraz nagrody najbardziej aktywnym członkom 
UTW. Wyróżnienia te przyznano: Bogumile Goś, Annie Bojar-
skiej, Elżbiecie Malinowskiej, Ewie Zarzyckiej, Agnieszce Kuran, 
Irenie Stolpe oraz Grażynie Popławskiej. Uroczystości zakoń-
czone zostały poczęstunkiem w Sali Klubowej MOK-u. 

MM, GCI

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości w Mszczo-
nowie, oprócz tradycyjnych uroczystości upamiętniających 
datę odzyskania przez Polskę wolności, obejmowały także inne 
wydarzenia zorganizowane dla mieszkańców w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury. W sobotę, 12 listopada, dorośli mogli obejrzeć 
przedstawienie komediowe „Wiecznie młodzi”, którego reży-
serem był Karol Stępkowski. Swoją grą aktorską widzów bawili 
Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak. Nie była to jednak 
jedyna atrakcja zaplanowana przez MOK na długi, listopadowy 
weekend. Tłum uczestników pojawił się w sali kinowej Ośrodka 
dzień później – podczas „Maratonu Zumba Fitness – Autyzm. 
Pierwszy krok jest Twój”. 

Od kilku lat zumba cieszy się w Polsce ogromną popu-
larnością. Zajęcia i imprezy w tanecznym klimacie odbywają się 
także cyklicznie w Mszczonowie, gromadząc wielu pasjonatów 
aktywnego spędzania wolnego czasu. Inspiracją do stworzenia 
zumby były tańce latynoamerykańskie – dynamiczne, pozwa-
lające pokazać temperament sportowca. W ich kroki wkompo-
nowano elementy fitness tworząc niezwykłe połączenie sztuki 
i sportu. Alberto Perez, tancerz i choreograf, złożył to wszystko 
w całość w latach 90. XX wieku w Kolumbii, co wyjaśnia wyko-
rzystanie ognistych figur latynoskich. W zumbie odnaleźć można 
inspiracje i elementy m.in. samby, salsy,marenque, cumbianreg-
gaeton, bachata, bhangra, flamenco, sztuk walki, aerobiku, hip-
-hopu i ćwiczeń siłowych. 

Ekspresja, którą emanują ćwiczący zumbę, jest ogromnym 
problemem dla dzieci autystycznych. Schorzenie to jest 
złożonym zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego 
układu nerwowego. Skutkiem autyzmu są zakłócenia zdolności 
komunikowania uczuć, problemy z budowaniem relacji interper-
sonalnych, utrudniona integracja wrażeń zmysłowych. Dziecko 
dotknięte schorzeniem jest zamknięte w świecie własnych 
przeżyć, ponieważ ma problemy z komunikacją i odbieraniem 
bodźców z otoczenia. Autyzm nie jest w pełni uleczalny, jednak 

systematyczna terapia może znacząco podnieść 
jakość życia i usprawnić funkcjonowanie człowieka. 

Maraton zumby został połączony z informacjami doty-
czącymi autyzmu nie tylko dlatego, że taniec i tozaburzenie łączy 
ekspresja lub jej brak. Schorzenie to coraz częściej występuje 
u noworodków. Piętnaście lat temu autyzmem dotknięte było 
1 na 10 000 dzieci, dekadę temu wartość ta osiągnęła 1:1000. 
Obecnie szacuje się, że zaburzenie to w różnym stopniu nasi-
lenia występuje nawet u 1 na 50 noworodków. Te zatrważające 
dane oznaczają, iż pojawianie się różnych form autyzmu jest 
znacznie częstsze niż cukrzycy czy zespołu Downa. Coraz więcej 
rodziców potrzebuje informacji a coraz więcej dzieci – pomocy 
i terapii, która będzie wspierać ich codzienne funkcjonowanie. 

Właśnie naprzeciw tym potrzebom starali się wyjść orga-
nizatorzy maratonu– Monika Wicińska i Elżbieta oraz Mariusz 
Szustakowscy. Pierwsza z nich jest trenerką zumby.Z kolei 
małżeństwo Szustakowskichaktywnie działa na rzecz propa-
gowania wiedzy o autyzmie m.in. poprzez prowadzenie bloga 
haloOlek. Właśnie ich osobiste przeżycia zainspirowały organi-
zatorów i były genezą pomysłu oraz jego realizacji. 

W uroczystym otwarciu, oprócz organizatorek, uczest-
niczyli także burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek oraz 
dyrektor MOK Grażyna Pływaczewska. Jak podkreślał włodarz 
gminy, coraz więcej dzieci jest dotkniętych różnymi dysfunk-
cjami. Cieszę się, że rodzice pokazują swój codzienny heroizm 
i promują wiedzę o schorzeniach takich, jak autyzm. Zmienia się 
także sytuacja. Społeczeństwo jest coraz bardziej otwarte, a my 
ze swojej strony robimy wszystko, by wspierać rodziców i ich 
dzieci.Grażyna Pływaczewska, dyrektor MOK, który był spon-
sorem imprezy, akcentowała, że dzieci z niepełnosprawnością 
także mają prawo dostępu do kultury i sportu. Musimy otworzyć 
serca, wyciągnąć rękę i być z rodzicami oraz ich dziećmi. Akcep-
tacja, to ważne słowo, nie tylko podczas spotkań takich, jak to 
dzisiejsze.

Pierwszym punktem wydarzenia był występ taneczny 
studia jazz, działającego w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. 
Dzieci i młodzież rozkołysały publiczność i swoją postawą 
zachęciły do późniejszych, intensywnych wysiłków podczas 
zajęć zumby, na które zgłosiło się ponad 100 osób. Sportowy 
taniec prowadzili: Izabela Kin-Janda, Michał Kurpet. Wspierali 
ich instruktorzy Ewa Osińska, Ewelina Rożnowska, Agnieszka 
Tertel, Sylwia Sowa-Okasa, Krystian Porębski, Ania Rydzikowska 
i Monika Wicińska. Dynamiczne rytmy rozgrzały publiczność 
oraz ćwiczących.

Energetyczna zumba nie przyćmiła jednak idei promo-

MOK

Tańczyli zumbę pamiętając  
o autystycznych dzieciach

1.	 Iwona Dziuba

Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczo-
nowie:

1.	 Małgorzata Cybulska
2.	 Ewa Osińska
3.	 Beata Szustkiewicz

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach:
1.	 Angelika Woźniak

Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce:
1.	 Małgorzata Gołuch

Szkoła Podstawowa w Piekarach:
1.	 Dorota Zaniewska

Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie:
1.	 Agata Grzybowska
2.	 Dominika Jankowska

Szkoła Podstawowa we Wręczy:
1.	 Mirosława Mikołajczyk

Tekst: Piotr Dymecki, GCI
Foto: Piotr Dymecki i Paweł Szustakiewicz

KULTURA
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wania wiedzy o autyzmie. Podczas całego spotkania uczestnicy 
mieli możliwość otrzymania materiałów promocyjnych oraz 
odbycia spotkań z ekspertami. W Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury pojawili się specjaliści z żyrardowskiej Niepublicznej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Kropka” i członkowie 
fundacji „Słoneczna kraina”. Psycholog Małgorzata Węgrowska-
-Gładki, jedna z ekspertek, wskazywała, że pierwszymi, niepo-
kojącymi symptomami, które mogą wskazywać na autyzm 
są u niemowlaka dziwne reakcje na bodźce – dotyk rodziców, 
kontakt wzrokowy, nerwowa, wręcz histeryczna odpowiedź na 
dźwięki. O tym i wielu innych aspektach zaburzenia mogli się 

dowiedzieć uczestnicy maratonu zumby, który odbywał się pod 
hasłem „Autyzm. Pierwszy krok jest twój”. Hasło to nawiązy-
wało do poszukiwania wiedzy o schorzeniu. Nie jest ważne to, 
czy miało się styczność z autyzmem. Najważniejsze jest wyko-
nanie pierwszego kroku – do wiedzy, która może się przydać 
w niespodziewanym momencie. Rosnąca liczba dzieci dotknię-
tych schorzeniem sprawia przecież, że staje się on poważnym 
problemem społecznym.

Zorganizowana impreza okazała się wielkim sukcesem, 
ponieważ łącznie salę Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odwie-
dziło ok. 150 osób. Duża frekwencja jest powodem do dumy 
dla organizatorek, które już planują podobne przedsięwzięcia 
łączące tematykę zumby oraz propagowanie wiedzy o autyzmie.

Głównym sponsorem maratonu był Mszczonowski 
Ośrodek Kultury. Partnerami imprezy byli: Harmonia - Centrum 
Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży, Fundacja Serca dla 
Maluszka, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
„Kropka”, Centrum Terapii i Rozwoju „Słoneczna Kraina”, Malo-
wanie Twarzy - Face Painting Luiza Sadowska. Pozostałymi spon-
sorami byli APS Group Żyrardów, Event Star Bartłomiej Simbo-
rowski, „Sady Gurba” Marcin Wieszczycki, SAS Media Socha-
czew i Artis Loft Hotel.

tekst: Dagmara Bednarek, GCI
zdjęcia: Ela i Mariusz Szustakowscy

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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W dniu wspomnienia liturgicznego Świętego Huberta, 3 listo-
pada, członkowie dwóch kół łowieckich- z Grójca (JENOT) 
i z Mszczonowa (LIS) wspólnie obchodzili swe święto czyli 
Hubertusa. Tradycyjnie rozpoczął się on poranną Mszą Świętą. 
Już o 7:00 rano wszyscy pasjonaci łowiectwa zjawili się w lutkó-
wieckim kościele, aby dziękować za upływający rok, a także 
modlić się za przyjaciół, którzy odeszli nie doczekawszy tego-
rocznego święta. Wspominano śp. Urszulę i Czesława Bara-
nowskich oraz Krzysztofa Serzyckiego. Mszę Świętą odprawił 
proboszcz Zbigniew Chmielewski. Na początku przywitał on 
wszystkich przybyłych gości, a także sztandary Kół Łowieckich 
- grójeckiego „JENOTA” i mszczonowskiego „LISA”, które zajęły 
honorowe miejsce w pobliżu ołtarza. W wygłoszonej homilii 
kapłan dziękował myśliwym za pracę, jaką wykonują. Wiele 
osób niesłusznie oskarża członków kół łowieckich, nie dostrze-
gając, że to oni w trudnych dla zwierzyny chwilach dokarmiają 
ją, wydając na to własne fundusze, a gdy równowaga w lesie 

zostaje zaburzona, stają się selekcjonerami. Promują ponadto 
walory polskich lasów i dbają o zasoby leśne w okresach suszy, 
a także innych klęsk. Proboszcz mówiąc do zebranych wskazywał 
też na to, w jaki sposób rodzą się tradycje łowieckie. Zauważył, iż 
pasja ta przechodzi najczęściej z ojca na syna, tak jak to właśnie 
miało miejsce w przypadku samego patrona myśliwych, świę-
tego Huberta. Prosił także, aby członkowie kół łowieckich swą 
służbę wykonywali zawsze godnie, poszukując w niej dobra. 

Koła łowieckie

HUBERTUS 2016 w LUTKÓWCE

25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zbliża się wielkimi krokami. 
W mszczonowskim sztabie rozpoczęła się 
już rekrutacja wolontariuszy oraz organi-
zacja wszystkich finałowych wydarzeń. 
Poprzedni WOŚP przyniósł dla naszego 
sztabu spektakularny rekord – zebra-
liśmy ponad 30 tysięcy złotych. Oczy-
wiście, była to w dużej mierze zasługa 

mieszkańców oraz zaangażowanych szkół 
i sponsorów z naszej gminy, za co jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy! 
Aktualnie sztab WOŚP Mszczonów jest 
na etapie poszukiwania wolontariuszy. 

Jeśli jesteś pozytywnie zakręconą, chcącą 
nieść dobro osobą, to zapraszamy do 
kontaktu z naszym sztabem! Wystarczy 
spotkać się z nami, wypełnić ankietę 
i wyczekiwać do 15 stycznia, by zbierać 
pieniądze wraz z innymi wolontariu-
szami. 
Jeśli zechcą Państwo wesprzeć nasz 
sztab (fanty na loterię, gadżety na 
licytacje, gadżety promocyjne, jak 
i fundusze), to również zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego bądź mailowego  
(wospmszczonow@gmail.com).

Pozdrawiam 
Szef sztabu Mszczonów

Damian Sołtyk
Tel. 695 814 307

KULTURA

WOŚP

Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy  

w Mszczonowie

mailto:wospmszczonow@gmail.com
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Uczestnicy Eucharystii podziękowali mu za wygłoszone kazanie 
przynosząc do ołtarza dary w postaci dziczyzny, a także trady-
cyjną tacę, którą podczas tej świątecznej mszy zawsze jest zbie-
rana do myśliwskiego kapelusza.

Po zakończeniu Mszy Świętej do zebranych przemówił sekre-
tarz Koła Łowieckiego JENOT Krzysztof Czarnecki, a następnie 
wykonano pamiątkową fotografię na schodach lutkówieckiej 
świątyni. Kolejnymi punktami świątecznych obchodów było 
polowanie i myśliwska biesiada. Polowanie prowadził Krzysztof 
Golianek. Królem hubertowskich łowów został Wiesław Pawlak, 
który ustrzelił 100-kilogramowego dzika. Podczas tradycyj-
nego pokotu wręczone zostały też Medale Zasługi Łowieckiej. 
Srebrne medale otrzymali: Krzysztof Czarnecki, Ryszard Matu-
siak i Krzysztof Golianek. Brązowe medale wręczono: Włodzi-
mierzowi Chojnackiemu, Antoniemu Jabłońskiemu i Michałowi 
Jałońskiemu.

Gośćmi honorowymi hubertowskich obchodów byli: burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, wójt Gminy Pniewy Wiesław 
Nasiłowski, wójt Gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski, 
dyrektor GCI Mszczonów Beata Sznajder, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Lutkówce Grzegorz Olczak, komendant KP 

Mszczonów Krzysztof Puszcz, dzielnicowa Emilia Wielorańska, 
leśniczy Leśnictwa Osuchów Marek Zientek, leśniczy Leśnictwa 
Wilczoruda Józef Lachowski, redaktor naczelny OKOLICY Roman 
Świstak oraz trener miejscowej drużyny hokejowej Marek Sikora.

Hubertus ma niezwykle długą tradycję. W Europie obchodzono 
go już ponoć w połowie XV wieku. Do Polski święto zawitało 
w okresie saskim (XVIII wiek) i często zwano je też hubertowi-
nami. W dwudziestoleciu międzywojennym w hubertowinach 
uczestniczył sam prezydent Ignacy Mościcki. Nieodłącznymi 
elementami święta myśliwych są uroczyste Msze Święte, odpra-
wiane w intencji pasjonatów łowiectwa, a także polowania 
prowadzone z zachowaniem historycznych wzorców i ceremo-
niałów, w tym m.in. sygnałów łowieckich. Msze odprawiane 
są w kościołach położonych w pobliżu lasów lub nawet przy 
leśnych kapliczkach, poświęconych patronowi myśliwych- Świę-
temu Hubertowi. Wspomnienie tego świętego w kościele kato-
lickim przypada właśnie na 3 listopada. Hubertowskie polo-
wania najczęściej kończone są biesiadami przy ogniskach. Co 
zrozumiałe podczas takich biesiad nie może zabraknąć kiełbasy 
z dzika i nalewki.

Piotr Dymecki, GCI

W piątek, 7 października, po długiej przerwie wakacyjnej, biblio-
tekę odwiedziły dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mszczo-
nowie. Pięciolatki poznały zawód bibliotekarza i to, czym tak 
naprawdę jest biblioteka miejska. Trafiły też na bardzo dobry 
moment – właśnie przyjechał do nas Pan Artur z Hurtowni 
Książek „Edyp” -  więc zobaczyły skąd biorą się te wszystkie 
książki. Podczas krótkiej wizyty chcieliśmy przede wszystkim 
zachęcić dzieci do kolejnych odwiedzin naszej biblioteki – nie 
tylko z grupą przedszkolną, ale przede wszystkim z rodzi-
cami. Przedszkolakom szczególnie spodobał się kącik dzie-
cięcy, w którym mogli nie tylko zasiąść na wygodnych pufach, 
ale przede wszystkim zobaczyć, jakie książki mamy na naszych 
półkach. Następnie odbyliśmy krótki spacer po wypożyczalni 
dla dorosłych i przeczytaliśmy książkę „Wycieczka do muzeum” 

Mariusza Niemyckiego, z której dowiedzieliśmy się m.in. czym 
jest rzemiosło, co to jest barć i kto potrafi coś takiego wykonać.
Dziękujemy dzieciom za miłą wizytę.

MBP Mszczonów

MBP

Pięciolatki poznawały bibliotekę

Warsztaty pisarskie dla gimnazjalistów
To było naprawdę pracowite przedpołudnie dla gimnazjalistów! 
We wtorek, 11 października, odwiedzili nas członkowie stowa-
rzyszenia Koncentrat: Anna Błaszkiewicz - dziennikarka i prezes 
stowarzyszenia oraz Robert Pruszczyński - literaturoznawca, 
recenzent filmowy i książkowy. Nasi goście przeprowadzili 
warsztaty z twórczego pisania dla uczniów, którzy po zajęciach 
szkolnych chętnie chodzą na zajęcia dodatkowe - kółko dzienni-
karskie. Młodzież z Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza 
miała tego dnia okazję wzmocnić i rozwinąć swoje kompetencje 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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komunikacyjne i językowe przy pomocy niebanalnych ćwiczeń 
i zadań. Na profilu facebookowym Koncentratu możemy prze-
czytać: „Rozmawialiśmy dziś o goferach z dżemorem i bitką 
śmitką, ogarnianiu, złotych myślach wyszywanych na makat-
kach i o czasie teraźniejszym. Pisaliśmy o samotności w aero-

zolu, Brianie, Jessice i podróży do Paryża”.Warsztaty odbyły się 
w ramach projektu Wspólny mianownik 3.0 dofinansowanego 
przez Narodowe Centrum Kultury.

MBP Mszczonów

Małpie Figle powracają do biblioteki 
po wakacjach

W ubiegłą sobotę odbyły się pierwsze po wakacjach 
zajęcia z duetem Małpie Figle. Tym razem Figle przyniosły ze 
sobą książkę obrazkową autorstwa Ellis Carson - “Domy”. Jak się 
pewnie domyślacie, książka przedstawia różne rodzaje domów 
- niektórzy mieszkają w pałacu, inni mieszkają w domku na wsi, 
dla niektórych mieszkaniem będzie wigwam, albo… but.

Przeglądając książkę, dzieci starały się odpowiedzieć na 
pytanie, czym jest dom. Autorka postarała się pokazać swoim 
odbiorcom świat zwierzęcych domków i domków, do których nie 
dostaniemy się tak łatwo - bo tylko za pomocą naszej wyobraźni. 
Jeśli jesteście ciekawi jak wygląda dom np. księżycoluda, 
sięgnijcie po tę publikację.
Po przeczytaniu lektury, przyszedł czas na działanie. W ruch 
poszły nożyczki, tektura i plastelina - dzieci zamieniły się 
w młodych budowniczych i wspólnie stworzyły małe architekto-

niczne arcydzieła, które później zabrały do swoich domów. Było 
jak zwykle miło i rodzinnie. Do zobaczenia w listopadzie!

MBP Mszczonów

Biedronki odwiedziły bibliotekę
W czwartek, 20 października, Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Mszczonowie odwiedziły 5-latki z Miejskiego Przedszkola Nr 
1. Ich wizyta w bibliotece obfitowała w kolory – porozmawia-
liśmy sobie o naszych ulubionych barwach, o tym, dlaczego 
jesień jest kolorowa i jakie odcienie przybierają rośliny. Prze-
czytaliśmy sobie również książkę „O wilku, który chciał zmienić 
kolor” autorstwa Orianne Lallemand z wesołymi i zabawnymi 
ilustracjami Eleonore Thuillier. Podczas lektury dzieci śmiały się 
z poczynań głównego bohatera, wilczka. Była to krótka opowieść 
o zwierzaku, który pewnego dnia obudził się w złym humorze – 
cały czarny nie podobał się sobie wcale. Szybko więc postanowił 
zmienić kolor, ale okazuje się, że to zadanie wcale nie jest takie 
proste…Po przedstawieniu krótkiej historii naszego włochatego 
zwierzaka, dzieci pokolorowały na swoje ulubione barwy własne 
obrazki z wilkiem. Od tej chwili wilk występował we wszystkich 
kolorach tęczy.

MBP Mszczonów

„Na kłopoty… fryzjer!”
Wspólnie z zaproszonymi przez nas czytelnikami zebra-

liśmy się na kolejnym spotkaniu z pasjami. Bohaterką kolejnej 
rozmowy online pt. „Na kłopoty… fryzjer!” była Pani Danuta 
Płatek – mistrzyni fryzjerstwa.Krótko po godzinie 11:00 
w czwartek 20 października poznaliśmy historię kobiety, która 

dzięki wielkiej determinacji i wiary we własne możli-
wości może od ponad 60 lat kontynuować swoją 
pasję i jednocześnie wielką przygodę, którą jest 

właśnie fryzjerstwo.Z wywiadu dowiedzieliśmy się o arkanach 
fryzjerstwa, o tym że fryzjer często pełni również rolę terapeuty. 
Ważne jest także zwrócenie uwagi na to, jak duży wpływ na 
samopoczucie ma kontakt z innymi ludźmi.

Pani Danuta nie od samego początku pragnęła zostać 
fryzjerką. Jej pierwszym marzeniem było zostanie nauczycielką. 
Jednak rodzice dostrzegli w córce talent i wysłali ją na prak-
tyki czeladnicze do zakładu fryzjerskiego. Po kursie, w wieku 
15 lat Pani Płatek postanowiła się usamodzielnić – trafiła więc 
do Krakowa, gdzie rozpoczęła swoją pierwszą pracę, w której 

KULTURA
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W dniu 01.10.2016 r. pod patronatem Fundacji Zwalcz 
Nudę oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki została przeprowa-
dzona ogólnopolska akcja „Narodowy Dzień Sportu” promująca 
aktywny tryb życia. Kompleks boisk „Orlik” we Mszczonowie 
przyłączył się do tej inicjatywy i w ramach IV edycji Narodo-
wego Dnia Sportu zostały tu zorganizowane: turniej piłki nożne 
„Mistrz Jesieni 2016” oraz gry i konkurencje sportowe dla dzieci, 
młodzieży i rodzin.

Turniej piłki nożnej „Mistrz Jesieni 2016” miał charakter 
zawodów otwartych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Mszczonów i okolic. Zawody rozpoczęły się 
o godz. 10 i zostały rozegrane w dwóch kategoriach wieko-
wych: dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz gimnazjów. 
Wystartowało w nich 12 drużyn (120 zawodników) reprezentu-
jących Mszczonów, Lutkówkę, Osuchów i Piekary. 

W poszczególnych kategoriach drużyny zajęły następu-
jące miejsca: 

 
 1.   Szkoła podstawowa:
 I     miejsce         –       Ziomki z Biedronki 

II     miejsce         –       SP Lutkówka                            
III    miejsce         –       FC Kasztany     
IV   miejsce         –       SP Piekary I                             
V    miejsce         –       SP Piekary II            
                      
 2.   Gimnazjum:
 I     miejsce         –       Coco Jambo Osuchów                       
II     miejsce         –       Melonowe Bobki 
III    miejsce         –       FC Janusze     
IV   miejsce         –       Pieczarki                         
V     miejsce         –       FC Albanija         
VI   miejsce         –       UKS Boże Dary 
VII miejsce         –       FC Trole                                            
 
 Po zakończeniu turnieju wszystkim zawodnikom z trzech 
najlepszych drużyn w każdej kategorii wiekowej wręczono 
pamiątkowe medale ufundowane przez Pana Michała Szymań-
skiego – Dyrektora OSiR w Mszczonowie. W trakcie trwania 

spędziła 40 lat. Jej  talent dopełniały także kursy, warsztaty 
i konkursy dla najzdolniejszych fryzjerów. Niepowtarzalny styl 
pani Danuty doceniali nie tylko klienci salonu, w którym praco-
wała. Dzięki dyplomowi międzynarodowego instruktora fryzjer-
stwa, dzieli się swoimi niesamowitymi umiejętnościami z kandy-
datami do zawodu fryzjera.Celem spotkania w bibliotece było 
pokazanie, że zadowolenie oraz satysfakcję można uzyskać także 
z pracy zawodowej, ale pod warunkiem, że wierzy się w to, co 
się robi i się to po prostu lubi.

MBP Mszczonów

OSiR

Narodowy Dzień Sportu z OSiR 
Mszczonów 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA / SPORT
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turnieju zawodnicy otrzymali napoje oraz słodki poczęstunek. 
Turniej piłki nożnej „Mistrz Jesieni 2016” toczył się w miłej, 
sportowej atmosferze przy porywającym dopingu zgroma-
dzonej publiczności. Zarówno zawodnicy jak i widzowie prze-
żyli mnóstwo wrażeń i emocji, ponieważ wszystkie rozgrywane 
mecze były interesujące i na wysokim, wyrównanym poziomie 
sportowym. Szczególnie zacięte pojedynki stoczyły ze sobą 
drużyny z gimnazjów, a w meczu półfinałowym i finałowym 
zwycięskie drużyny zostały wyłonione dopiero po seriach 
rzutów karnych.

 
W trakcie trwania turnieju piłki nożnej zostały przepro-

wadzone gry i konkurencje sportowe w trzech kategoriach: 
szkoła podstawowa, gimnazjum i rodziny. Wzięło w nich udział 
126 uczestników, którzy konkurowali ze sobą w zawodach skła-
dających się z zabaw: strzał piłką nożną do małej bramki, zbie-
ranie grzybów (piłeczek do ping-ponga) na czas, rzuty ringiem 
na pachołki, zabawa dwoma tyczkami oraz dodatkowo konku-
rencje dla rodzin: wyścig trójek z obręczą i stonoga. 

 W poszczególnych kategoriach uczestnicy zajęli następu-
jące miejsca:
 1.  Szkoła podstawowa:
 I      miejsce         –       Jakub Markus 21 punktów

II     miejsce         –       Marcin Rutkowski 18 punktów
III    miejsce         –       Jakub Wójtowicz i Maciej Maciszewski  po 
17 punktów       
                          
 2.  Gimnazjum:
 I      miejsce         –       Łukasz Kustosz 22 punkty                         
II     miejsce         –       Przemysław Marjański i Michał Stusiński 
po 18 punktów
III    miejsce         –       Bartłomiej Krawczyk, Szymon Basiński 
i Łukasz Krzemiński po 17 punktów  
 
3.  Rodziny:
 I      miejsce         –       Rodzina Szczepańskich 
   

Wszyscy uczestnicy biorący udział w grach i konkursach 
otrzymali słodycze i napoje 
(serdeczne podziękowania składamy Państwu Annie i Marcinowi 
Wasek ze sklepu „Przystań Rybna” za ufundowanie napojów dla 
uczestników zmagań) natomiast zdobywcy największej liczby 
punktów w każdej kategorii dodatkowo zostali nagrodzeni drob-
nymi upominkami.                                            

 OSiR Mszczonów

SPORT

OSiR

Kolejny turniej z cyklu Grand Prix 
Mszczonowa w tenisie stołowym

W dniu 22.10.2016 r. w Mszczonowie odbył się II turniej 
z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 
2016/2017. W zawodach wystartowało 37 zawodników i zawod-
niczek; reprezentantów z Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, 
Mszczonowa, Budek Piaseckich, Osuchowa i Sochaczewa. Przed 
rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał słodki poczę-

stunek.

Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: 
1.	 Młodziczki - szkoła podstawowa 
2.	 Młodzicy - szkoła podstawowa 
3.	 Juniorzy – gimnazjum i liceum
4.	  „OPEN” do IV ligi włącznie – dla wszystkich

W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli 
następujące miejsca: 

1.	 Młodziczki:
  I miejsce – Fenig Joanna, Wiskitki

II miejsce – Oliwia Chróślińska, Wiskitki
III miejsce – Klaudia Gajewska, UKS Lutkówka
IV miejsce – Anna Pawlak, UKS Lutkówka
V miejsce – Natalia Mężyńska, Wiskitki
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W dniach 14 – 16 października br. TERMY 
MSZCZONÓW promowały swój produkt turystyczny „WEEKEND 
Z TERMAMI MSZCZONÓW” podczas Międzynarodowych Targów 
Turystycznych WORLD TRAVEL SHOW w Nadarzynie. Przedsta-
wiciele Term reklamowali je gościnnie na stoisku Mazowsza. 

Była to pierwsza edycja targów, podczas której krajem partner-
skim były Seszele. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął 
Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Na stoisku Samorządu Województwa Mazowieckiego, 
oprócz dużej ilości informacji o regionie, uczestnicy targów 
mogli poznać najciekawsze produkty turystyczne Mazowsza: 
Industrialne Mazowsze, Wielki Gościniec Litewski, Mazowiecką 
Michę Szlachecką, Skarbiec Mazowiecki, Szlak Chopinowski oraz 
Weekend z Termami Mszczonów.

W hali Targów wielkim zainteresowaniem cieszyły się 
spotkania z podróżnikami: Jackiem Hugo-Baderem, Martyną 
Wojciechowską, Elżbietą Dzikowską, Markiem Kamińskim, 

2.	 Młodzicy:
  I miejsce – Jośko Jan, SKTS Sochaczew

II miejsce – Marcin Pawlak UKS Lutkówka
III miejsce – Jośko Nikodem, SKTS Sochaczew
IV miejsce – Aleksander Jaros, UKS Lutkówka
V miejsce – Bartosz Witecki, UKS Lutkówka

3.	 Juniorki:
I miejsce – Amelia Łaś, Wiskitki
II miejsce – Wiktoria Starosz, Wiskitki
III miejsce – Natalia Pindor, Wiskitki

4.	 Juniorzy:
I miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie
II miejsce – Piotr Szepiećko, Sochaczew
III miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów
IV miejsce – Michał Basiński, Osuchów

V miejsce – Maciej Szymański, Osuchów
5.	 OPEN: 

I miejsce – Jakub Zygier, Żyrardów 
II miejsce – Dariusz Strupiński, Żyrardów
III miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie
IV miejsce – Marek Witkowski, Mszczonów 
V miejsce – Piotr Nowakowski, Wiskitki

Następny turniej tenisa stołowego z cyklu „Gran Prix” Mszczo-
nowa edycja 2016/2017 odbędzie się w sobotę 26.11.2016 r. 
Serdecznie zapraszam. Regulamin turnieju GP Mszczonowa oraz 
wyniki turniejów są zamieszczone na stronie OSiR Mszczonów.

Opracował:  Dariusz  Biernacki
instruktor tenisa stołowego

OSiR

Termy Mszczonów na WORLD TRAVEL 
SHOW

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT
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Jakubem Poradą czy też Nelą Małą Reporterką. Wielkim zasko-
czeniem były odwiedziny stoiska Mazowsza przez Aleksandra 
Dobę - światowej sławy podróżnika, kajakarza, zdobywcę 
i odkrywcę, który jako pierwszy człowiek w historii samotnie 
przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na konty-
nent wyłącznie dzięki sile mięśni.

Targi WORLD TRAVEL SHOW okazały się doskonałą okazją 
do zaprezentowania oferty turystycznej Gminy Mszczonów. 
Podczas targów można było zapoznać się także z atrakcjami 

innych regionów, touroperatorów i biur podróży. Targi odwie-
dzili również przedstawiciele zagranicznych regionów m.in. 
z: Kraju Związkowego Saksonia-Anhalt, Żupanii Zagrzebskiej, 
prowincji Szantung YuJiancheng. Podczas imprezy zarówno 
firmy, jak i osoby indywidualne z Polski i z zagranicy, działa-
jące w sektorze turystyki, miały okazję spotkać się wymieniając 
doświadczeniami i nawiązując cenne kontakty.

Termy Mszczonów

Mszczonowscy Strzelcy w dniu 9 października przygotowali 
prezentację historyczną na ostatnim punkcie Rajdu Rowe-
rowego Szlakiem Bitwy Łódzkiej. Rajd przebiegał po terenie 
Powiatu Brzeziny. Jego organizatorem była Strefa Rowerowa 
BRZEZINY - Grupa Kolarska. Wydarzenie odbyło się pod patro-
natem i z udziałem starosty brzezińskiego. 

Foto: Jakub Osuchowski

GRH im. 31 pSK

W BRZEZINACH - na zakończenie 
Rajdu Szlakiem Bitwy Łódzkiej

Dramat dworu kresowego – 
widowisko Biniszewicze 1939 - 2016 

Historia pewnego dworu kresowego pomiędzy Stani-
sławowem a Lwowem po napaści sowietów na Polskę w 1939 
roku - taki był temat inscenizacji zaprezentowanej na terenie 
Muzeum Lwowa, przez mszczonowskich Strzelców w dniu 
2 października. Widowisko było jednym z elementów tego-
rocznego cyklu uroczystości upamiętniających ofiary napaści 
sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku. Głównymi organi-
zatorami obchodów, jakie trwały od 1 września do 8 paździer-
nika, były następujące instytucje i organizacje społeczne: Urząd 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum 
Lwowa i Kresów Biniszewicze, Fundacja Lwów i Kresy Połu-
dniowo – Wschodnie, a także Łazienki Królewskie. Honorowy 
patronat nad uroczystościami sprawował Prezydent RP Andrzej 

Duda. Pomysłodawczyni zorganizowania cyklu wydarzeń rocz-
nicowych - dyrektor Muzeum Lwowa i Kresów Aleksandra Bini-
szewska - do współpracy przy ich przygotowaniu pozyskała: 
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Naro-
dowej, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Starostwo Grodzisk 
Mazowiecki, Gminę Grodzisk Mazowiecki, Gminę Mszczonów, 
Gminę Radziejowice, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, 
Miesięcznik Miłośników Motoryzacji „Automobilista” a także 
mszczonowską GRH STRZELCY im. 31 pSK.

W inscenizacji przygotowanej przez mszczonowskich 
Strzelców uczestniczyli też członkowie Klubu Miłośników Historii 
z Warszawy, GRH „NIEZRZESZENI”, a także Sławomir Jodełka 
z GRH Modlin, który wcielił się w rolę oficera KOP-u. Organizację 
widowiska wspomógł także pan Marek Tadrzak, zapewniając na 
potrzeby inscenizacji konny zaprzęg.

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Marek Wardak

HISTORIA
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MSZCZONOWSCY STRZELCY DLA 
UCZCZENIA PAMIĘCI BOHATERÓW 
GRUPY AK KAMPINOS

Bitwa partyzancka pod Jaktorowem była jednym 
z największych bojów partyzanckich II wojny światowej. Pamięć 
o niej jest kultywowana do dziś. Dzieje się tak dzięki licznej 
grupie pasjonatów historii, patriotów, lokalnych działaczy 
społecznych, a także samorządowców. W tym roku swój wkład 
w uczczenie kolejnej rocznicy pamiętnego starcia wnieśli także 
członkowie GRH STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa. Poprowa-

dzili oni inscenizację historyczną, odwołującą się do epizodów 
bitewnych Grupy AK KAMPINOS. Widowisko wyreżyserowane 
przez Tadeusza Iwana i Mariusza Piątkowskiego było dyna-
miczne i zakończyło się spektakularnym zestrzeleniem niemiec-
kiego samolotu.

Warto przypomnieć, jak doszło do Bitwy pod Jakto-
rowem. Po wybuchu Powstania Warszawskiego w Puszczy 
Kampinoskiej powstało silne zgrupowanie oddziałów Armii 
Krajowej. Niemcy postanowili je rozbić. Operacja przeciwparty-
zancka otrzymała kryptonimem Sternschnuppe. Grupa Kampinos 
postanowiła wymknąć się wrogowi. Celem marszu AK-owców 
były Góry Świętokrzyskie. Niestety, już pod Jaktorowem, na 

terenie wsi Budy Zosine-
,podczas próby sforsowania 
linii kolejowej Warszawa 
– Żyrardów, grupa została 
okrążona. Było to 29 wrze-
śnia 1944 roku.Po blisko 
całodniowym boju musiała 
ulec przeważającym siłom 
niemieckim. Około 150–200 
partyzantów poległo, ok. 
120 zostało rannych, a 150 
trafiło do niewoli. Wielu 
AK-owcom udało się jednak 
wyrwać z wrogiego pier-
ścienia. Polegli spoczywają 
na cmentarzu polowym 
w Budach Zosinych. Tam 
też, co roku, odbywają się 
uroczystości upamiętnia-
jące ich bohaterską walkę.

Tekst: Piotr Dymecki
Foto: Marek Wardak

Na POLU CHWAŁY 
w Poznaniu
Na II edycji poznańskiego Zlotu Historycz-
nego „NA POLU CHWAŁY”, zaprezento-
wana została kuchnia polowa STRZELCÓW 
z Mszczonowa. Zlot odbył się 2 paździer-
nika. Mieszkańcy stolicy Wielkopolski 
mogli na nim podziwiać  grupy rekonstruk-
cyjne z całej Polski, a także ich wyjątkowy 
sprzęt. Z mszczonowskiej kuchni odwie-
dzający mogli ponadto spróbować pysznej 
grochówki, która była dodatkową atrakcją 
imprezy. 

Foto: Jacek Olczak 
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STRZELECKA NIEDZIELA 
Strzelecka niedziela w Kampinosie obfitowała w atrakcje. 
Elementy zielonej taktyki, zajęcia z musztry, budowanie obozo-
wiska, marsz z użyciem masek gazowych, a także posiłek przyrzą-
dzony w polu z zastosowaniem technik survivalowych, to tylko 
niektóre z nich. Mszczonowscy strzelcy w trakcie szkolenia wyko-

rzystali aurę, jaka panowała 16 października. Prowadzenie zajęć 
w trudnych warunkach pogodowych skomplikowało wykonanie 
wyznaczonych wcześniej zadań. To dodatkowo motywowało 
młodzież, aby poradzić sobie z wyzwaniem. Strzelecka niedziela 
była początkiem cyklu weekendowych szkoleń, jakie mszczono-
wianie organizować będą w okresie jesienno-zimowym, na prze-
łomie 2016 i 2017 roku.

Piotr Dymecki, GCI

Zdjęcia w Siennicy 
Mszczonowscy Strzelcy dołączyli do projektu zatytuło-

wanego: „Żołnierze Wyklęci - Podziemie antykomunistyczne 
w Mińsku Mazowieckim i na terenie powiatu mińskiego - film 
dokumentalny”. Produkcję filmu realizują wspólnie Miasto 
Mińsk Mazowiecki i „Grupa inicjatywna”. Dnia 23 paździer-
nika w Siennicy kręcone były ujęcia do odcinka, poświęconego 
„Wichurze” czyli podporucznikowi Edwardowi Wasilewskiemu, 
który wsławił się m.in. rozbiciem obozu NKWD w Rembertowie 
w 1945 roku. Była to jedna z najgłośniejszych akcji polskiego 
podziemia. 

Edward Wasilewski pochodził ze Stanisławowa (pow. 
Mińsk Mazowiecki). Do ruchu oporu wstąpił już w grudniu 1939 
roku. Miał wtedy jedynie 16 lat. Zaczynał walkę z okupantem 

HISTORIA
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w Korpusie Obrońców Polski, a następnie w Szarych Szeregach. 
Kolportował prasę podziemną i pełnił funkcję łącznika. Jedno-
cześnie kształcił się na tajnych kompletach. Zdał konspiracyjną 
maturę. Następnie ukończył konspiracyjną podchorążówkę. 
Był żołnierzem Kedywu Obwodu AK Mińsk Mazowiecki, a od 
lutego 1944 roku służył w leśnym oddziale partyzanckim. Gdy 
zakończyła się okupacja niemiecka był w stopniu podporucz-
nika. W sierpniu 1944 roku oddział, w którym służył „Wichura” 
ujawnił się sowietom. Edward Wasilewski został wtedy inter-
nowany do obozu w Majdanku. Zbiegł z niego i dołączył do 
konspiracji poakowskiej spod znaku Delegatury Sił Zbrojnych 
(DSZ). Zgodnie z otrzymanym rozkazem utworzył oddział party-
zancki, który działał na terenie Obwodu DSZ „Kamień”, obejmu-

jącego miasto i powiat Mińsk Mazowiecki. Jego oddział rozbił 
kilka posterunków MO, likwidował konfidentów, a także ścierał 
się z oddziałami pacyfikacyjnymi komunistów. W maju 1945 
roku rozbił obóz NKWD w Rembertowie. Niestety, z czasem UB 
złamało „Wichurę”. Historycy badający akta bezpieki odnaleźli 
podpisane przez niego we wrześniu 1950 roku zobowiązanie 
– Zobowiązuję się do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa 
Publicznego oraz do dochowania ścisłej tajemnicy. Materiały 
dostarczone do UB będę podpisywał „Huragan”. Jego życie 
zakończyło się tragicznie 22 sierpnia 1968 roku.

Piotr Dymecki, GCI

Na strzeleckiej służbie podczas 
uroczystości Wszystkich Świętych

1 listopada na starym i nowym cmentarzu we Mszczo-
nowie członkowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego, rekonstruktorzy z GRH STRZELCY im. 31 pSK oraz 
Strzelcy Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej z mszczonow-
skiej Jednostki 5132 przeprowadzili kwestę na rzecz reno-
wacji zabytków miejscowych nekropolii. Fundusze, pozyskane 
w łącznej kwocie 4226,61 zł,pozwolą opłacić wykonane już 
prace renowacyjne przy pomnikach księdza Marcina Polkow-
skiego (budowniczego kościoła p.w. Świętego Jana Chrzciciela), 
ks. Józefa Filipowicza zmarłego w roku 1846 i Walerii Reuttowi-
czowej. Płyta nagrobna z pomnika wspomnianej zmarłej przez 
dziesięciolecia spoczywała przed pomnikiem ks. Filipowicza 
i tego układu nawet po wykonanej renowacji już nie zmie-

niano. Wszystkie wymienione zabytki znajdują się w centralnym 
punkcie starego cmentarza przy ulicy Maklakiewicza. Ich odno-
wienia dokonał konserwator Piotr Owczarek. 

Zbiórki takie organizowane są już od kilku lat. Co roku 
angażuje się w nie liczna grupa młodzieży. Młodzi mszczono-
wianie 1 listopada nie tylko kwestują, ale także dbają o to, aby 
nie zabrakło wart przy mogiłach żołnierskich. W tym roku na 
nowym cmentarzu w kwaterze ofiar II wojny światowej, przy 
grobie nieznanego żołnierza, pełnili oni służbę w mundurach 
historycznych wz. 19, natomiast na starym cmentarzu, gdzie 
spoczywają żołnierze polegli w Mszczonowie podczas nalotu 
z dnia 6 września 1939 roku, zaciągnęli wartę w uniformach 
strzeleckich. Pojedyncza, symboliczna, warta w dniu Wszyst-
kich Świętych stanęła także przy leśnej mogile w Gnojnie, którą 
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W historii Polski jesień była bardzo burzliwym okresem, 
obfitującym w chwile smutku, ale też takie, które są powodem 
do dumy. Kiedy z drzew zaczynają spadać pierwsze liście, 
w kalendarzu można odnaleźć wiele świąt, które są uroczyście 
obchodzone przez cały naród. Oprócz przypominania dawnych 
wydarzeń, w tym czasie wspominamy zmarłych - również tych, 
którzy zginęli walcząc o niepodległość Ojczyzny.

Historyczna melancholia w tym roku udzieliła się także 
najmłodszym mieszkańcom gminy. Oprócz brania udziału 
w apelach ku czci narodowych bohaterów, postanowili oni 
również poznać dzieje najbliższej okolicy. Uczniowie z klas O, 
I i III Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, pod opieką swoich 
wychowawczyń, odwiedzili więc Izbę Pamięci Ziemi Mszczo-
nowskiej, by choć przez chwilę „dotknąć żywej historii”. Dzieci 
wysłuchały opowieści o przeszłości swojej „małej Ojczyzny”, 

z uwagą oglądały zgromadzone w zbiorach ekspo-
naty oraz zadawały wiele, często zaskakujących 

pytań. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą o historii, która 
niejednokrotnie przekraczała szkolny zakres tematów. Na zakoń-
czenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe monety a najak-
tywniejsi - dodatkowe upominki. 

Dagmara Bednarek, GCI

Pamięć o tym miejscu nie gaśnie 
Tuż przed uroczystościami Wszystkich Świętych i Dnia Zadusz-
nego mszczonowscy strzelcy z lokalnej grupy rekonstrukcji histo-
rycznej uporządkowali teren wokół oraz dojście do leśnej mogiły 
nieznanego żołnierza w podmszczonowskim lesie w Gnojnie. Co 
roku, w listopadowe święta, miejsce to jest licznie odwiedzane 
przez mieszkańców naszego miasta, a także okolicznych miej-
scowości. Pamięć o leśnej mogile w Gnojnie jest wciąż żywa. 
Znicze na niej pojawiają się najczęściej w listopadzie, wrześniu, 
a także w dniu święta pułkowego 31 pSK (tj.14 lipca).

MM, GCI

wspólnie opiekują się Strzelcy z mszczonowskiej Grupy Rekon-
strukcji Historycznej oraz Jednostki Strzeleckiej 5132. Pamięć 
o leśnej mogile jest wciąż żywa. Mieszkańcy Mszczonowa 
i okolicznych miejscowości licznie ją odwiedzają i stawiają na 
niej znicze.

Podsumowując działania mszczonowskich pasjonatów 
historii warto jeszcze dodać, że rekonstruktorzy pamiętali 

ponadto o mogile wrześniowego dowódcy 31 pSK- pułkownika 
Wincentego Wnuka, spoczywającego na Cmentarzu Komu-
nalnym Północnym na Wólce Węglowej w Warszawie (kwatera 
W XIII-7-11-19). Przed 1 listopada teren wokół mogiły pułkow-
nika został przez nich wysprzątany, a na płycie nagrobnej poło-
żona została symboliczna wiązanka od całej GRH im. 31 pSK.

Piotr Dymecki

Strzelecka niedziela 
Niedziela, 6 listopada, obfitowała w strzeleckie atrakcje. Mszczo-
nowianie odbyli tego dnia manewry, podczas których pod okiem 
instruktora szkolili się w posługiwaniu bronią krótką i długą, 
poznawali jej budowę, a także ćwiczyli elementy taktyki oraz 
surwiwalu. Nie zabrakło także marszu z pełnym oporządzeniem, 
powtórki z komunikacji niewerbalnej i szybkiego budowania 

obozowiska (bo pogoda tego dnia nie była 
sprzyjająca). Dodatkowym elementem 
„strzeleckiej niedzieli” był instruktaż 
z zachowania na punktach kontrolnych. Na 
zakończenie szkolenia dla jego uczestników 
przeprowadzone zostały zawody na strzel-
nicy w Paprotni. Zwyciężył w nich Hubert 
Wierzbicki. Brawo dla snajpera!

Foto: Piotr Dymecki, GCI

GCI / IPZM

Jesień z historią

HISTORIA
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Spacerując po Mszczonowie nie sposób nie zauważyć, 
jak bardzo miasto zmieniło się odkąd w latach 80. XX w. rozpo-
częła się transformacja Polski. Mieszkańcy zyskali uporząd-
kowane ulice i place, nowe obiekty rekreacyjne, kulturalne, 
siedziby instytucji, a wszystko to w otoczeniu zieleni, która 
łagodzi urbanistyczny krajobraz. Jednym z miejsc, które 
w ostatnich latach przeżyły swój rozkwit, jest budynek szkoły 
podstawowej w Mszczonowie.

Tradycje kształcenia na najniższym poziomie edukacji 
sięgają w mieście już XVI wieku, kiedy to najmłodsi uczyli się 
w szkole parafialnej. W XVIII w. w Mszczonowie działała już 
placówka elementarna, która była utrzymywana z pieniędzy 
miasta i składek od rodziców uczniów. Budowę obecnego 
budynku szkoły podstawowej rozpoczęto w 1936 roku. Niestety, 
dalsze prace wstrzymał wybuch II wojny światowej. W 1945 
roku rozpoczęto zbieranie pieniędzy na odbudowę szkoły. 
Proces przywracania świetności ukończonym skrzydłom i rozbu-
dowy placówki, w której murach uczyło się coraz więcej dzieci, 
zakończono dopiero w roku 1979. Dopiero od 2001 roku szkoła 
podstawowa funkcjonuje jako oddzielnie działająca, sześcio-
stopniowa jednostka, jednak, jak pokazuje historia, ma ona 
bogate tradycje i stanowi trwały element zabudowy Mszczo-
nowa, którego mieszkańcy pomogli jej przetrwać wszystkie dzie-
jowe zawirowania. 

Ostatnie lata były dla placówki czasem ogromnego 
rozwoju. Stopniowo w zapomnienie odeszły szare, smutne 
ściany przywodzące na myśl dawne czasy i wojenną grozę. Prze-
wodniczkami po współczesnej szkole są nowa dyrektor placówki 
Agnieszka Walczyńska-Łoś oraz jej dwie zastępczynie – Jolanta 
Zielonka i Beata Szustkiewicz. 

Zmiany, które zaszły w obiekcie widać jeszcze przed 
wejściem do jego szatni. Okna, które prowadzą na szkolny dzie-
dziniec, zostały ozdobione kolorowymi naklejkami witającymi 
przybyłych i wprowadzającymi radosny nastrój. Wszystko po 
to, by pokazać, że nauka wcale nie musi być nudna i smutna. 
Dodatkowo, dzięki oznakowaniu wejścia rodzicom przypo-
mina się, że ze względów bezpieczeństwa nie mogą wchodzić 
na teren szkoły czyli poza szatnię. W niej czeka także kolejna 
nowość – duża mapa powieszona na ścianie. Przedstawia ona 
cały obszar gminy, bo jak twierdzi dyrektor Walczyńska-Łośnaj-
ważniejszy jest swój region – naukę trzeba zacząć od poznania 
swojej okolicy. Zarówno oklejenie szyb, jak i stworzenie mapy, 
szkoła sfinansowała z własnych zasobów. Same pomysły uatrak-
cyjnienia placówki w ten sposób oraz projekty narodziły się 
w głowach dyrektorek. Warto przypomnieć, że kilkanaście lat 
temu szatnia dla dzieci znajdowała się w podziemiu a samo 
pomieszczenie było ciasną i ponurą sutereną. Dziś swoje ubrania 
uczniowie zostawiają już na parterze budynku, w profesjonalnie 
wyposażonej przebieralni. Dodatkowo, dla bezpieczeństwa, 
zamontowany został także videodomofon, który pozwala na 
wywoływanie dzieci ze szkolnej świetlicy. W ten sposób nauczy-
ciele mają kontrolę nad odbieraniem uczniów przez rodziców. 
Domofon została zamontowany także w części przeznaczonej 
dla oddziałów zerowych. Także i on umożliwia sprawne oraz 

SP w Mszczonowie

Czas zmian w mszczonowskiej szkole 
podstawowej
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bezpieczne odebranie najmłodszych.
Wystarczy krótka przechadzka po szkolnych korytarzach, 

by dostrzec kolejne, pozytywne zmiany, które zaszły na prze-
strzeni ostatnich lat, a także w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. 
Tablica informacyjna, która znajduje się w szatni, zaskakuje 
uporządkowaniem informacji i ogłoszeń, które są bardziej 
czytelne dla rodziców. Odmalowane ściany ozdabiają rysunki 
oraz dopracowane gazetki tematyczne, które są kolorowe 
i często uaktualniane. Szatnię zdobią przeszklone gabloty wypeł-
nione pucharami a ściany ozdabiają liczne dyplomy - zdobywane 
przez uczniów, którzy dziś prowadzą do szkoły już własne dzieci, 
ale także te nowe, które pokazują, że szkoła ciągle się rozwija 
i wspiera swoich uczniów w realizowaniu ich pasji. Szczególną 
uwagę zwracają schody, prowadzące na piętro przeznaczone dla 
najmłodszych klas. Niegdyś szare, betonowe stopnie, za sprawą 
dyrekcji nabrały niepowtarzalnego charakteru. Każda z kondy-
gnacji schodów została ozdobiona naklejkami informacyjnymi. 
Pierwsze półpiętro, to tabliczka mnożenia, kolejne zajmują 
ortograficzne wyjątki, zasady udzielania pierwszej pomocy 
oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w internecie. Każde 
z zagadnień posiada inny kolor, a ich umieszczenie na pionowych 
częściach stopni sprawia, że są one doskonale widoczne a przez 
to mimowolnie zapadają w pamięć uczniów, którzy codziennie 
wspinają się do swoich pracowni. 

Szkoła podstawowa wspiera także działania ekologiczne. 
Oprócz tworzenia tematycznych gazetek, uczniowie i nauczy-
ciele sami dają dobry przykład innym. W szkole znajdują się 
kosze do segregacji śmieci, a dzięki projektowi grupy Odkorko-
wani – także zgniatacze do butelek i pojemniki na korki. Plakaty 
i akcje tematyczne zachęcają, by już najmłodsze dzieci uczyły 
się, jak dbać o środowisko naturalne a swoimi dobrymi zacho-
waniami inspirowały rodziców.

Nowoczesna szkoła, a taką z pewnością jest mszczo-
nowska „podstawówka”, nie może istnieć bez nowych techno-
logii. Dyrekcja placówki dba więc o to, by każdy mógł znaleźć 
potrzebne informacje za pomocą strony internetowej. Witryna 
szkoły zyskała ostatnio nie tylko więcej wiadomości, ale także 
zmieniła wygląd. Cała społeczność dba o to, by strona interne-
towa była na bieżąco aktualizowana. Jej regularne prowadzenie, 
w połączeniu z dziennikiem elektronicznym, znacznie uspraw-

niło komunikację pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów.
Najbardziej spektakularną przemianą, widoczną już 

z zewnątrz, jest modernizacja drugiego piętra jednego ze szkol-
nych skrzydeł. Prace remontowe mają potrwać rok, i właśnie 
dlatego placówka przestawiła się na tryb zmianowy. Wszystko 
po to, by całkowicie wyłączyć z użytkowania modernizowaną 
część oraz, by zapewnić pomieszczenia dla wszystkich klas. 
Wyremontowane piętro, które do tej pory zajmowały pomiesz-
czenia mieszkalne, zostanie przeznaczone na funkcjonowanie 
oddziału przedszkolnego, który podlegać będzie miejscowemu 
przedszkolu. Dzięki temu zwiększy się liczba dzieci, które będą 
mogły być przyjmowane do placówki. Nowoczesne pomiesz-
czenia będą wyposażone nie tylko w osobne wejście, toalety 
i klatkę schodową, ale także zewnętrzną windę. Z terenem 
szkoły będą, oczywiście, połączone, ale oddziały przedszkolne 
będą całkowicie samodzielnym, odseparowanym od uczniów 
miejscem.

Wrzesień w szkole podstawowej, to w tym roku nie tylko 
czas zmian dla najmłodszych, niedawno pasowanych na uczniów 
klas pierwszych. Za sprawą dyrekcji i władz samorządowych, to 
także początek metamorfozy budynku placówki, ale i szkolnej 
społeczności. Wiatr zmian objął także rodziców i nauczycieli, 
których dyrektor Walczyńska-Łoś zachęca do pozyskiwania 
zewnętrznych źródeł finansowania ich pomysłów. Właśnie 
w ten sposób szkoła wzbogaciła się o prasę służącą do produkcji 
kotylionów. Dzięki niej już 11 listopada, podczas obchodów 
Święta Niepodległości, wszystkie uczestniczące w uroczysto-
ściach osoby związane z placówką (dorośli i dzieci) będą wyróż-
niały się biało-czerwonymi symbolami. Prężnie działające dyrek-
torki mają także wiele pomysłów na kolejne przedsięwzięcia, 
np. zagospodarowanie placu przed szkołą. Dzięki ich kreatyw-
ności „podstawówka” będzie miejscem przyjaznym dla uczniów, 
niosącym nie tylko wiedzę, ale i radość z przebywania w jej 
murach. Rozpoczęte zmiany dotyczą bowiem nie tylko wyglądu 
placówki, ale i jej funkcjonowania. Ciekawe akcje, warsztaty, 
zapraszani goście – szkoła w Mszczonowie „tętni pełnią życia” 
nie tylko podczas przerw śródlekcyjnych, ale w każdej chwili, 
napędzana pasją, zaangażowaniem i doskonałą współpracą 
dyrekcji, pedagogów, pracowników i rodziców uczniów.

Dagmara Bednarek, GCI
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Podziękowali nauczycielom i powitali 
pierwszoklasistów

Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem 
Nauczyciela, to jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu 
każdej placówki edukacyjnej. W tym roku w szkole podsta-
wowej w Mszczonowie był on obchodzony „podwójnie” 
uroczyście. Oprócz tradycyjnych podziękowań dla pedagogów 
i pracowników, dokonano także pasowania pierwszoklasistów 
na uczniów.

Obchody rozpoczęła dyrektor szkoły, Agnieszka 
Walczyńska-Łoś, która przedstawiła krótko historię i istotę 
Dnia Edukacji Narodowej. W swoim wystąpieniu dużo miejsca 
poświęciła także temu, jaki powinien być dobry, współczesny 
nauczyciel oraz życzyła wszystkim swoim pracownikom wytrwa-
łości w edukacji uczniów oraz wzrastania roli pedagogów 
w społeczeństwie. 

Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości scenę, a raczej 

halę OSiR, przejęli we władanie 
przedstawiciele grupy niefor-
malnej Odkorkowani, którzy 
wraz z Lokalną Grupą Dzia-
łania „Ziemia Chełmońskiego” 
kończyli w ten sposób realizację 
projektu „Weź mnie w obroty”. 
Po krótkim skeczu, który poka-
zywał znaczenie recyklingu, 
młodzi społecznicy przekazali 
na ręce dyrektor zgniatacze 
butelek oraz kosze na plasti-
kowe odpady i nakrętki.

N a j w a ż n i e j s z y m 
punktem tego dnia były jednak 
przedstawienia uczniów, którzy 
w ten sposób podziękowali 
swoim nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za 
trud, który codziennie wkładają w ich naukę i wychowanie. 
Licznie zgromadzona publiczność mogła poznać żartobliwy 
„przepis na ucznia”, śmiać się razem z dziećmi z odegranych 
scenek szkolnych oraz posłuchać okolicznościowych piosenek. 
Na zakończenie uroczystego apelu przedstawiciele Uczniow-
skiego Komitetu Olimpijskiego wręczyli pracownikom szkoły 
„złote medale” w konkurencjach takich, jak pływanie (za przeka-
zywanie na lekcji dużej ilości wiedzy) czy bieg przez płotki (poko-
nywanie niechęci uczniów do przedmiotu). Wszyscy nagro-
dzeni z duma odbierali symboliczne nagrody, będące wyrazem 
uznania, które zdobyli w oczach swoich podopiecznych.

Dokładnie w samo południe rozpoczęła się druga część 
uroczystości, która dedykowana była tym razem dzieciom 
z pierwszych klas. Właśnie tego dnia zostali oni symbolicznie 
pasowani na uczniów szkoły podstawowej w Mszczonowie. 
Dzieci z klas pierwszych wyróżniały się nie tylko lekkim zdener-
wowaniem i dumą emanującą z ich twarzy, ale także kolorowymi 
czapeczkami przypominającymi studenckie birety. Także tę część 
otworzyła dyrektor szkoły, która przypomniała zebranym zasady 
zachowywania się w szkole oraz zaapelowała do rodziców, 
by aktywnie uczestniczyli w życiu i edukacji swoich dzieci. 
Następnie głos zabrały Julia Ścisłowska i Agata Drozdowska, 
przewodniczące Samorządu Uczniowskiego, które poprowadziły 
całą uroczystość. Pierwszoklasiści musieli udowodnić, że zasłu-
gują na miano uczniów zdając egzamin. Na prośbę prowadzą-
cych dzieci recytowały, śpiewały, wykazywały się znajomością 
geografii, wiedzą o ojczyźnie, zasadach zachowania w szkole, 
bezpieczeństwie na drodze itp.

Kiedy najmłodsi udowodnili już, że zasługują na przyjęcie 
do szkolnej społeczności, dyrektor Walczyńska-Łoś symbolicznie 
pasowała każdego z nich na ucznia. Niejednemu rodzicowi, 
których liczna grupa zgromadziła się na widowni, łza zakręciła 
się w oku, gdy, zgodnie z tradycją, jego dziecko zostało dotknięte 
w prawe ramię wielkim, drewnianym piórem i usłyszało z ust 
dyrektora uroczystą formułkę „pasuję cię na ucznia klasy pierw-
szej”. Wychowawcy klas odebrali także pierwsze legitymacje 
swoich podopiecznych, by rozdać je po zakończeniu uroczy-
stości. Swoje przyrzeczenie złożyli następnie rodzice, którzy 
ślubowali pomagać 
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swoim dzieciom w nauce, interesować się ich sprawami i rozma-
wiać z młodymi uczniami. 

Kolejnym punktem programu było uroczyste powitanie 
pierwszoklasistów przez ich rok starszych kolegów, którzy prze-
kazali także drobne upominki dla nowych uczniów. Nie mogło 
także zabraknąć podziękowań dla nauczycieli, którzy otrzymali 
kolejne nagrody - tym razem były to symboliczne Oscary. Na 
kończenie uroczystych obchodów w mszczonowskiej szkole 
podstawowej głos zabrali, podobnie jak po poprzedniej części, 
zaproszeni gości. Jako pierwszy przemawiał ksiądz Tadeusz 
Przybylski, proboszcz parafii farnej, który gratulował uczniom, 

dziękował nauczycielom za ich trud oraz przytaczał okolicz-
nościowe anegdotki ze swojego życia szkolnego. Po nim kilka 
słów do najmłodszych skierowali także przedstawiciele Rady 
Rodziców, którzy życzyli najmłodszym uczniom wielu sukcesów 
a nauczycielom - satysfakcji z pracy. Po zakończeniu oficjalnych 
obchodów wszyscy bohaterowie i goście udali się na słodki 
poczęstunek oraz pamiątkowe sesje fotograficzne, których 
efekty będą trwałą pamiątką tego emocjonującego dnia.

Dagmara Bednarek, GCI
 

Europejski Dzień Języków 
w mszczonowskiej szkole 
podstawowej

Języki są naszą siłą! - takim hasłem dyrektor szkoły 
podstawowej w Mszczonowie, Agnieszka Walczyńska-Łoś, 
rozpoczęła Europejski Dzień Języków, który w tym roku zorga-
nizowano w poniedziałek, 26 września. Tym samym placówka 
ta przyłączyła się do międzynarodowej akcji zapoczątkowanej 
w 2001 r. przez Radę Europy. Celem organizacji spotkań, 
pikników i happeningów jest popularyzacja nauki języków 
obcych oraz przybliżenie ludziom kultur innych krajów Starego 
Kontynentu.

Tegoroczny Europejski Dzień Języków w szkole rozpoczął 
się od słodkiego poczęstunku. Każda z klas piątych i szóstych przy-
gotowała po dwa rodzaje wypieków. Ciasta oraz inne słodkości 
nawiązywały do tradycyjnych kuchni europejskich a dodatkowo 
były ozdobione flagami państw Starego Kontynentu. Na poczę-
stunek zaproszeni zostali wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz 
pracownicy szkoły. Podczas próbowania smacznych wypieków 
można było obejrzeć plakaty dotyczące europejskich państw, 
które przygotowały najstarsze klasy. Na planszach znalazły się 
informacje dotyczące geografii, kultury i tradycji a także zdjęcia 
zabytków i symboli danego kraju. Głównym punktem dekoracji 
była tablica, na której wywieszono konkursowe prace wykonane 
przez uczniów klas pierwszych i drugich.Ich zadaniem było nary-
sowanie ulubionego bohatera z podręcznika do nauki języka 

angielskiego.
Europejski Dzień Języków był też okazją do poznania 

obcojęzycznych zwrotów, m.in. słów powitania w różnych 
językach, oraz zdobycia informacji o krajach naszego konty-
nentu. Wiedzę trzyosobowych zespołów uczniów klas piątych 
i szóstych sprawdzono podczas quizu, który dotyczył znajo-
mości państw europejskich. Przez cały dzień uczniom szkoły 
podstawowej towarzyszyła także muzyka. Uczennice gimna-
zjum, Gabriela Biernat, Agata Fedorowicz, Zuzanna Olczak, 
Zofia Szymańska, Oliwia Byliniak, Klaudia Woszczyk, Dominika 
Ścisłowska,dla swoich młodszych kolegów przygotowały wiele 
utworów charakterystycznych dla poszczególnych państw, ale 
także tych znanych w każdej kulturze, m.in. „Odę do radości” 
czy też „Ogniska już dogasa blask”.

Obchody Europejskiego Dnia Języków z pewnością 
dostarczyły wielu wrażeń uczniom i nauczycielom. Dzięki 
tej inicjatywie dzieci mogły się choć na chwilę przenieść 
w wyobraźni do innych krajów, poznać obce kultury. Wszystko 
to było możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu samych 
uczniów, rodziców oraz pedagogów, w szczególności głównych 
organizatorek obchodów, nauczycielek języków obcych: Małgo-
rzaty Cybulskiej, Karoliny Michalczyk, Grażyny Sobieckiej-Pietras 
i Ewy Zabłockiej. Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 
Europejskiego Dnia Języków należą się wielkie gratulacje i słowa 
uznania. Sukces obchodów sprawił, że z pewnością nie będzie 
to ostatnia tego typu inicjatywa w mszczonowskiej placówce.

Dagmara Bednarek, GCI
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Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie

 Nasza szkoła w roku 2016/2017, wzorem lat ubiegłych, 
przystąpiła do Klubu Bezpiecznego Puchatka. Ten ogólnopolski 
program edukacyjny o bezpieczeństwie dla Pierwszoklasistów 
przygotowany został przez firmę Maspex i markę Puchatek 
wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji oraz Kuratorem Oświaty. Akcja rozpoczęła się 2 
września 2016r.spotkaniem uczniów z funkcjonariuszem Policji 
w Mszczonowie. Dzielnicowy Sławomir Zieliński przedstawił 
dzieciom założenia programu. Następnie wygłosił prelekcję 
na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Powiedział 

uczniom, jak prawidłowo reagować na sygnały świetlne 
dotyczące ruchu drogowego oraz jak w praktyce stosować zasady 
przechodzenia przez jezdnię i jak bezpiecznie poruszać się po 
drogach publicznych w czasie sprzyjających i niesprzyjających 
warunków atmosferycznych.
 Dnia 9 września 2016 roku w Szkole Podstawowej 
odbyły się warsztaty dla rodziców, opiekunów prawnych 
dzieci oraz nauczycieli z profesorem Mariuszem Jędrzejko. 
Prowadzący jest doświadczonym pedagogiem społecznym oraz 
socjologiem. Zajmuje się głównie zachowaniami ryzykownymi 
wśród młodzieży, bada czynniki wpływające na eksperymenty 
młodzieży z narkotykami. Warsztaty odbywające się w piątek, 
nosiły tytuł: „Gry komputerowe a pobudzenie emocjonalne 
i zachowania agresywne dzieci”. Profesor Jędrzejko przedstawił 
wpływ postaw rodziców na postępowanie dzieci i podkreślił, iż 

najważniejsza w wychowaniu jest konsekwencja i jedno zdanie 
obojga rodziców. Omówił także negatywny wpływ baterii 
telefonu i laptopa na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka 
i konsekwencje ich używania w przyszłości. Jednocześnie 
profesor podkreślił rolę diety dla zdrowia młodzieży i jej wpływ 
na zachowanie, w tym przejawy agresji.  Warsztaty prowadzono 
w prosty, zrozumiały dla każdego sposób, w dodatku z dużą 
dozą humoru. Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni sposobem 
prowadzenia zajęć. Następne warsztaty z profesorem 
Mariuszem Jędrzejko odbędą się 5 stycznia 2017r., na które 
serdecznie zapraszamy rodziców, opiekunów prawnych dzieci 
oraz nauczycieli.
 Z rozpoczęciem corocznej kampanii profilaktycznej 
„Bezpieczna droga do szkoły” przyłączyliśmy się do akcji 
zainicjowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu 
pod hasłem: „Kierowco! Nie 
polujemy na zebrach!!!”. 
W poniedziałek, 12 września, 
odbył się happening na 
przejściach dla pieszych. 
Pod tym hasłem policjanci 
z KPP w Mszczonowie 
wspólnie z uczniami 
oraz wychowawcami 
przeprowadzili akcję 
profilaktyczną. Wyposażeni w kamizelki, różne gadżety 
odblaskowe oraz kolorowe plakaty z wizerunkiem zebry, 
będącej symbolem akcji, apelowali o zachowanie szczególnej 
ostrożności przed przejściem dla pieszych. Tam też wręczali 
kierowcom ulotki, na których były zapisane najważniejsze 
zasady prawidłowych zachowań przy przejściach dla pieszych.
 Uczniowie klas 
czwartych naszej szkoły brali 
udział w akcji upamiętniającej 
ważną w dziejach naszego 
miasta bitwę, która odbyła 
się we wrześniu 1939 
roku. Klasa IVa pod opieką 
wychowawcy uporządkowała 
groby Nieznanego Żołnierza. 
Uczniowie klasy IVc i IVb wraz ze swoimi nauczycielami 
w ramach uczczenia 77. rocznicy Bitwy Mszczonowskiej 
zapalili symboliczne znicze przy pomniku Kaniowszczyków 
oraz na grobie rozstrzelanych mszczonowskich zakładników, 
jaki znajduje się na terenie Kościoła Farnego. Czwartoklasiści  
zapalili znicze, odbyli krótką chwilę zadumy i tym samym oddali 
hołd pomordowanym. We wszystkich pozostałych klasach 
przeprowadzono zajęcia poświęcone dzielnym żołnierzom, 
którzy ponieśli śmierć w obronie wolności naszego miasta.
 W tym roku po raz dwudziesty trzeci wolontariusze 
we wszystkich zakątkach Polski pomagają Ziemi w ramach 
akcji „Sprzątanie świata – Polska”. Odbywa się ona w trzeci 
weekend września. Biorą w niej udział wszyscy, którym nie jest 
obojętny los i wygląd naszej planety. Uczniowie naszej szkoły 
chcą żyć w czystym środowisku, dlatego 16 września 2016 roku 
przyłączyli się do tej akcji. Od samego rana porządkowali teren 
swojej szkoły i placu zabaw. Byli zaskoczeni ilością śmieci, w tym 
butelek oraz papierków po słodyczach. Była to też dla uczniów 
chwila refleksji i odpowiedzi na pytanie: Jak oni sami dbają 
o środowisko przyrodnicze na co dzień?
 Dnia 19 września 2016r. do naszej szkoły przybyli 
w y k ł a d o w c y 
z Instytutu Pamięci 
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Narodowej, aby poprowadzić 
Żywą lekcję historii w klasach 
szóstych. Podczas zajęć 
edukacyjnych uczniowie 
pracowali z tekstami 
źródłowymi, mapami, 
obejrzeli ciekawą prezentację 
o przebiegu wojny. Spotkanie 
było bardzo interesujące. 
Szóstoklasiści poznali wiele 
nowych ciekawych faktów o największej wojnie wszechczasów. 
Dzieci wręczyły kwiaty i serdecznie podziękowały za tak 
wspaniałą lekcję historii.
 W poniedziałek 19 września 2016 r. o godzinie 10 
w Bibliotece Publicznej miała miejsce dość nietypowa lekcja. 
Zaproszono na nią uczniów klas piątych (Va, Vc) ze Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie. Lekcję pt. „Śladami Stasia i Nel” 
poprowadził podróżnik Piotr Kowalczyk.
Do geografii i opowieści o podróżowaniu udało mu się wpleść 
jeszcze literaturę. Uczniowie poznali bliżej Afrykę – m.in.
dowiedzieli się o zagrożeniach, jakie mogą ich tam spotkać. 
Poznali faunę i florę tego kontynentu. Odwiedzili w podróży 
multimedialnej takie kraje, jak:  Sudan, Etiopię, Kenię i Egipt. Pan 
Piotr porównał drogę, którą przebyła karawana z porwanymi 
dziećmi do dzisiejszych popularnych form podróżowania tą trasą. 
Uczniowie dowiedzieli się m.in., że Henryk Sienkiewicz nigdy nie 
był na Czarnym Lądzie oraz że Staś i Nel nie mogli napotkać na 
swojej drodze puszczy, gdyż na terenie ich trasy występuje tylko 
pustynia i sawanna.Spotkanie z panem Kowalczykiem dla wielu 
było ciekawą lekcją, która na długo pozostanie  w pamięci.

Dnia 19 września 2016 roku na stadionie lekkoatletycznym 
w Osuchowie odbyły się zawody sportowe dla uczniów z całej 
gminy ze szkół podstawowych i gimnazjów. W programie 
zawodów było wiele konkurencji dla dziewcząt i chłopców: biegi 
na 60 i 600 metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową. Każda 
konkurencja podzielona była na kategorie wiekowe: uczniowie 
urodzeni w latach 2004 – 2005 i 2006 – 2007. Nasza drużyna 
zajęła w tych zawodach I miejsce,osiągając 283 punkty i miała 
100 punktów przewagi nad drużyną z 2. miejscem w klasyfikacji. 
Uczniowie z naszej szkoły przywieźli 9 medali złotych, 7 
srebrnych i 12 brązowych. Wszyscy jesteśmy dumni z naszych 
reprezentantów i serdecznie gratulujemy im sukcesów, życząc 
oczywiście kolejnych podczas wiosennej edycji tych zawodów.

Dnia 24 września uczniowie 
wzięli udział w X Festiwalu 
Nauki Małego Człowieka dzięki 
współpracy naszych pedagogów 
ze Stowarzyszeniem Nauczycieli 
Matematyki. Wydarzenie to 
odbyło się na wydziale Politechniki 
Warszawskiej. Impreza przeznaczona 
była dla najmłodszych i miała na 
celu wzbudzić ich zainteresowanie 
różnymi dziedzinami nauki i techniki. 
Nasi uczniowie: Jan Ciszewski, Agata 
Drozdowska, Jakub Kowalczyk, 
Alicja Makulska, Dawid Rydzewski, 
Zuzanna Soból, Gabriela Sosnowska, 
Wojciech Tęcza, Natalia Wiechowska, 
Maciej Włodarczyk pod opieką 
pani Teresy Bechcickiej i pani 

Lidii Figat prezentowali gry, w które lubią grać: 
Monopoly, Rummikub, Uno, Wirus, a największym 

zainteresowaniem cieszyły się łamigłówki zapałczane. Po 
ciężkiej pracy uczniowie mieli możliwość odpocząć i zrelaksować 
się poprzez udział w pokazach zaprezentowanych przez inne 
grupy.O matematycznych przygodach można było posłuchać 
w Polskim Radiu, dla którego pani Teresa Bechcicka i uczniowie 
udzielili ciekawego wywiadu.

W dniu 28 września odbył się konkurs matematyczno-
logiczny dla uczniów klas piątych i szóstych. Dwóch 
reprezentantów z każdej klasy rozwiązywało sześć łamigłówek 
z tabliczki mnożenia. Zwycięzcami w klasach szóstych zostali 
Aleksander Dziarkowski i Kacper Fedorowicz z  VIa, a w klasach 
piątych Jakub Królikowski i Filip Krakowiak z Va. Czwartoklasiści 
natomiast przygotowali plakaty z rymowankami na temat 
tabliczki mnożenia. Najciekawsze prace zostały wywieszone 
w szatni.

W piątek 30 września odbył się egzamin z tabliczki 
mnożenia. 18 osób z klas szóstych i piątych zostało 
przygotowanych do pełnienia funkcji egzaminatorów, 
sprawdzających znajomość tabliczki mnożenia w klasach 4-6 pod 
opieką nauczyciela prowadzącego lekcję. Uczniowie, którzy zdali 
egzamin z tabliczki mnożenia, uzyskali tytuł MT EXPERT. Najlepsi 
otrzymali drobne upominki. Następnie w trzyosobowych grupach 
rozwiązywano matematyczne łamigłówki. Uczniowie z Patroli 
Egzaminacyjnych zadawali również pytania nauczycielom, 
pracownikom szkoły i osobom dorosłym spotkanym w szatni 
szkolnej. Wszyscy sprawnie udzielali odpowiedzi i otrzymali 
odznakę. Po zakończeniu 
akcji na terenie szkoły, patrol 
pod opieką koordynatora 
wyruszył na miasto. Uczniowie 
dobrze się bawiąc, odpytywali 
z tabliczki mnożenia różne 
osoby, oczywiście tylko te, 
które wyraziły zgodę. Nagrody 
ufundowali: firmy: Sklep Papierniczy „Papirus” i Pracownia 
Reklamy „DUO ART” Krzysztof Wojtczak. Dziękujemy za 
wspieranie naszych przedsięwzięć.
Więcej informacji o naszej szkole znajduje się na stronie inter-
netowej www.sp.mszczonow.pl. Zachęcamy do zapoznania się 
z ciekawymi wieściami.

 Nasza szkoła została zakwalifikowana do IV edycji ogól-
nopolskiego programu „Mistrzowie Kodowania”. Będziemy po 
raz trzeci uczestniczyli w tym programie. W projekcie biorą 
udział uczniowie klas IV-VI, a zajęcia z programowania prowa-
dzone są na lekcjach dodatkowych w ramach koła informatycz-
nego „Mszczonowscy Mistrzowie Kodowania”.
Informacje i aktualności można znaleźć na stronach:
http://spotkaniainformatyczne.blogspot.com/
https://web.facebook.com/mszczonowscy.mistrzowie/
 Lista korzyści, jakie daje nauka programowania jest długa. 
Pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystać nowoczesne rozwią-
zania techniczne, sprawia, że uczeń nie jest biernym odbiorcą 
szeroko rozumianej technologii informacyjno-komunikacyjnej, 
ale potrafi ze zrozumieniem realizować własne projekty i wyko-
rzystywać je dla własnych potrzeb.
 Mistrzowie Kodowania, to projekt edukacyjny mający na 
celu upowszechnienie nauki programowania w polskich szko-
łach. Obejmuje on uczniów szkół podstawowych z całej Polski. 
W ramach zajęć dzieci uczą się programowania w intuicyjnym 
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języku Scratch. Udział w programie jest bezpłatny.
 Program Mistrzowie Kodowania jest objęty patronatem 
takich instytucji jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki, 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Program wspierany jest 
przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, 
a partnerami Mistrzów Kodowania są: Superbelfrzy RP, Coder-
dojo, Centrum Cyfrowe, Dobra Edukacja oraz CEO.

 18 X 2016 uczniowie z klas IV-VI uczęszczający na zajęcia 
koła „Mszczonowscy Mistrzowie Kodowania” wraz z opiekunem 
opracowali i przeprowadzili „Odwróconą lekcję”, na której poka-
zali swoim nauczycielom, jak można wykorzystać język kodo-
wania do tworzenia pomocy dydaktycznych. Powstały programy 
sprawdzające wiedzę z różnych przedmiotów szkolnych, np. 
z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, przyrody 
i religii. Dużo wzajemnej radości przyniosło wspólne tworzenie 
programów. Zajęcia udowodniły, że KODOWAĆ KAŻDY MOŻE.
Projekty można obejrzeć w Studio Mszczonowskich Mistrzów 
kodowania:
https://scratch.mit.edu/studios/269741/

  19.10.2016 został przeprowadzony warsztat w oparciu 
o scenariusz opracowany przez trenerkę programu Mistrzowie 
Kodowania panią Annę Krawczyk. Zajęcia poprowadziła pani od 
informatyki z klasą VI w ramach CodeWeek - Tygodnia Kodo-
wania w Polsce.
 Główną aktywnością na warsztacie było stworzenie 
interaktywnej animacji wykorzystującej kartki z poleceniami 
i… samych uczestników. Uczestnicy 
podzieleni na grupy, stali na prze-
ciwko siebie. Jedna grupa była kodem, 
a druga programem. Oznaczało to, że 
osoby z jednego rzędu dawały instrukcje 
osobom z naprzeciwka. Prosty układ 
taneczny, zapisywany był za pomocą 
prostych piktogramów: strzałek, kółek, 
uproszczonych rysunków (np. rąk, nóg, 
klaśnięć itd.). „Odczytywanie” kodu/
programu odbywało się przy dźwiękach 
muzyki tanecznej. Udowodniliśmy po 
raz wtóry, że programowanie może być 
zabawą pełną radości.

 Dnia 18.10.2016 r. w naszej bibliotece odbyły się niety-
powe lekcje 
historii dla 
uczniów klas trze-
cich, które popro-
wadziły pracow-
nice IPN. Tematem 
zajęć były symbole 
narodowe, ich 
p o c h o d z e n i e , 
znaczenie i kolory-
styka. Uczniowie 
z zainteresowa-
niem obejrzeli 

film o początkach państwa polskiego, poznali historię powsta-
wania symboli narodowych, układali godło z puzzli, utrwalili 
sobie w jakiej postawie słucha się hymnu narodowego. Trze-
cioklasiści wykazali się dużą wiedzą na temat symboli narodo-
wych. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach, czym zyskali aprobatę 
prowadzących pań. Dużą atrakcją była ciekawa prezentacja 
multimedialna oraz przekaz słowny.

 Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w programie Agencji 
Rynku Rolnego pt. „Owoce i warzywa w szkole”, w ramach 

którego uczniowie klas I – III otrzymują bezpłatnie warzywa, 
owoce i soki bardzo przydatne w codziennej diecie. Głównym 
celem programu jest wyrobienie wśród najmłodszej grupy 
wiekowej właściwych nawyków żywieniowych tak, by dzieci 
z chęcią sięgały po zdrowy owoc lub warzywo zamiast po słodką 
przekąskę oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez 
działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
 Aby wzmocnić założenia programu nauczyciele klas 
pierwszych zapoznali dzieci i ich rodziców z adresem strony 
internetowej www.owocewszkole.org i zawartymi tam informa-
cjami. Rodzice mogli wyrazić swoją opinię na temat programu 
i jego promocji w specjalnie przygotowanej ankiecie ewalu-
acyjnej. Natomiast uczniowie klas Ia i Ic dnia 25 października 
uczestniczyli w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez 
ich wychowawczynie. Na początku obejrzeli teledysk z piosenką 
promującą program pt. „Czy rodzice wszyscy wiedzą, co ich 
dzieci w szkole jedzą”. Następnie, wykorzystując tablicę inte-
raktywną, wspólnie zagrali w memory owocowo – warzywne 
i grę „Złap owoc”, przy okazji utrwalili nazwy poszczególnych 
warzyw i owoców oraz rozwijali koordynację wzrokowo–
ruchową i pamięć. Z dużą uwagą uczestniczyli w interaktywnej 
grze „Owocowa przygoda”, dzięki której pozyskali nowe i zaska-
kujące informacje na temat wybranych warzyw i owoców. 
Tymi wiadomościami mogli wykazać się podczas quizu, a jego 
zaliczenie umożliwiło każdemu uczestnikowi zdobycie pamiąt-
kowego dyplomu. Brawo pierwszaki! Na zakończenie warsz-
tatów wszyscy z apetytem zjedli smaczne jabłka i pomidory 
dostarczone tego dnia do szkoły w ramach programu „Owoce 
i warzywa w szkole”.
  Z uwagi na to, że zajęcia bardzo się podobały, już w listo-
padzie pierwszaki wezmą udział w kolejnym programie promu-
jącym zdrowie i zdrowe żywienie pt. „Śniadanie Daje Moc”.

 28 paździer-
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nika 2016 roku uczniowie klas IV - VI wraz z nauczycielami gościli 
p. Luizę Chrzanowską, pracownika Komisji Europejskiej i wielką 
podróżniczkę. To niezwykle ciekawe spotkanie odbyło się 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Mszczonowie. Pani Chrzanowska 
opowiedziała, jak spełnia swoje pasje i marzenia związane 
z podróżami. Będąc w Azji odwiedziła Tajlandię, Laos, Wietnam, 
Kambodżę, Indie, Nepal, Chiny i Mongolię. Osiem miesięcy nale-
żało do Ameryki Południowej, od podróży po Kolumbii, Ekwa-
dorze z Galapagos, Peru, Boliwii, po Chile i Argentynę. Spon-
taniczna decyzja łapania wiatru w żagle zawiodła ją również 
na Antarktydę. Spotkanie było urozmaicone prezentacją oraz 
konkursami dla uczniów. Dzięki wizycie pani Luizy młodzież 
miała okazję przymierzyć ubranie indyjskie, sari, oraz pogłębić 
swoją wiedzę przyrodniczo-geograficzno- społeczną. 

 4 listopada 2016 roku miał miejsce XIX Powiatowy 
Festiwal Piosenki Dziecięcej w Młodzieżowym Domu Kultury 
w Żyrardowie. Wzięło w nim udział 23 uczestników z 13 szkół 

w całym powiecie, wśród nich były dwie reprezentantki naszej 
szkoły: Oliwia Gontarz z klasy 4 i Olga Smulska z klasy 3. Dziew-
czyny zaprezentowały swoje utwory na scenie przed jurorami: 
Olgą Sosińską–Dutkiewicz- muzykiem, pedagogiem, Robertem 
Siniarskim – muzykiem, instruktorem muzyki, Zbigniewem Perką 
– muzykiem, kompozytorem, instruktorem muzyki, Aleksandrą 
Rudzińską – muzykiem, instruktorem muzyki. Poziom prezento-
wanych utworów był bardzo wysoki. Wszyscy uczestnicy wyka-
zali się ogromnym talentem wokalnym. Oliwia Gontarz z naszej 
szkoły zdobyła I miejsce w kategorii klas 4 – 6. Wspomnieć należy 
o innej uczennicy naszej szkoły, Neli Sadowskiej z klasy 1, która 
również zajęła I miejsce, ale w kategorii klas 1- 3. Przyniosła 
ona chlubę szkole, choć była reprezentantką  Mszczonowskiego 
Domu Kultury. Serdecznie gratulujemy obu dziewczynkom.

 Dnia 7 listopada 2016 roku 
w naszej szkole odbyły się nieco-
dzienne zajęcia edukacyjne – żywa 
lekcja przyrody z wężami. Opie-
kunka gadów przybliżyła uczniom 
informacje o życiu, hodowli oraz 
nawykach tej niezwykle ciekawej 
rodziny zwierząt. Zaprezentowane 
zostało siedem węży, m.in. boa 
dusiciel, boa tęczowy, pyton tygrysi. 
Dzieci żywiołowo reagowały, kiedy 
pani wyjmowała kolejne okazy 
z koszy. Dużym atutem spotkania 
był fakt, iż umożliwiono młodym odbiorcom bezpośredni 
kontakt z wężami. 

Informacje  zebrała Beata Pietrzyk

Na podróżniczym szlaku
W poniedziałek, 14 listopada, uczniowie klas 4 i 5 Szkoły 

Podstawowej w Mszczonowie zostali zaproszeni na niezwykłe 
spotkanie. Na dzieci tłumnie zgromadzone w sali kinowej 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury czekali goście - Ewa i Piotr 
Karweccy. Już od kilkunastu lat ich wielką pasją jest podróżo-
wanie. Jak dowiedziała się publiczność, przejechali oni już wiele 
tysięcy kilometrów przemierzając swoim samochodem tereny 
bliskie i dalekie, bezpieczne a także ogarnięte wojną. Szlak 
wypraw Karweckich przebiegał przez Europę, ale także Azję czy 
Afrykę. Udało im się dotrzeć do wielu krajów, które niechętnie 
witają przybyszów z zagranicy. Podróżnicy przebywali także 

w regionach ogarniętych walkami, z jednego z nich musieli 
ewakuować się z transportem ONZ. 

Karweccy przygotowali dla mszczonowskich uczniów 
wiele atrakcji. Oprócz ciekawych opowieści, pokazali także 
liczne mapy, dokumentujące wyjazdy. Niezwykle ciekawe były 
zdjęcia z podróży, które przedstawiały sytuację dzieci w różnych 
częściach świata. Piotr Karwecki opowiadał o ubóstwie, trud-
nych warunkach, ciężkiej pracy a nawet niewolnictwie najmłod-
szych. Podkreślił, jak wielkie szczęście mają mali Polacy, którym 
nie brakuje wody, jedzenia ani butów. Nasz kraj, również swoją 
ojczyznę, określił, jako „jeden z najszczęśliwszych na świecie” 
z powodu pokoju, bezpieczeństwa i względnego dobrobytu. 
Spośród swoich licznych wycieczek, Karweccy najszerzej 
opowiedzieli o tych najbardziej egzotycznych wyprawach - po 

Afryce. Po wysłuchaniu opowieści i obejrzeniu zdjęć. 
Dzieci mogły także przymierzyć stroje, przywiezione 
przez podróżników z różnych krajów. Nie zabrakło także 
prezentacji innych pamiątek, które wzbudziły niemałe 
zainteresowanie publiczności. Na zakończenie Karweccy 
chętnie odpowiadali na pytania słuchaczy. Budynek 
MOK dzieci opuściły pełne z uśmiechami na twarzach 
oraz fascynacją podróżami, którą to przyniosła ta niety-
powa lekcja geografii.

Dagmara Bednarek, GCI
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 …gdy w Gimnazjum im. Jana Adama 
Maklakiewicza wybiła godzina 
dziewiąta…

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Hubert 
Słojewski wraz z przewodniczącą sekcji rozrywkowej Nikolą 
Woronko przywitał wszystkich zebranych w auli mszczonow-
skiego gimnazjum gości: panią Zofię Krukowską –sekretarz 
Urzędu Miejskiego oraz księdza proboszcza Sławomira Tulina, 
szanownych nauczycieli i wychowawców, pracowników szkoły, 
panią Pedagog i Psycholog, a także rodziców i opiekunów. Szcze-
gólne słowa powitania Hubert skierował także do uczniów klas 
pierwszych oczekujących na swoje pasowanie.

Uczniowie złożyli wszystkim pracownikom szkoły 
życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a Żaneta Chmie-
lewska wraz z zespołem muzycznym (Zofią Szymańską, Gabrielą 
Biernat, Zuzanną Olczak, Agatą Fedorowicz) wykonała utwór pt. 
,,Alleluja”.         
 Następnie wprowadzono Sztandar i wybrzmiał hymn 
szkoły. Reprezentacje klas pierwszych wystąpiły do ślubowania:
„My, uczniowie Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza w Mszczo-
nowie, ślubujemy:
1.	 dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentować 

jej imię na zewnątrz  
– ŚLUBUJEMY

2.	 kształtować ambicję i dumę z godnego miana gimnazja-
listy  

– ŚLUBUJEMY
3.	 rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje 

naszych nauczycieli, wycho-
wawców i rodziców 

– ŚLUBUJEMY
4.	 wyrabiać w sobie siłę woli, 

prawość charakteru, koleżeń-
stwo i chęć niesienia pomocy 
innym

– ŚLUBUJEMY
5.	 szanować poglądy i przeko-

nania swoich kolegów i kole-
żanek

– ŚLUBUJEMY
6.	 dbać o piękno mowy ojczystej 

i wyrażać się w sposób kultu-
ralny 
– ŚLUBUJEMY

7.	 czcić i szanować symbole 
szkoły, miasta i kraju oraz 
nasze wartości naro-
dowe  

– ŚLUBUJEMY

8.	 w imię odwagi i prawdomówności wytrwać we własnym 
ślubowaniu 
– ŚLUBUJEMY

 Pierwszoklasiści zostali w ten sposób oficjalnie przyjęci 
do małej społeczności gimnazjalnej, ale żeby tradycji stało się 
zadość, pani dyrektor Anna Rusinowska uroczyście mianowała 
ich Uczniami Gimnazjum. Użyła do tego celu Klucza Wiedzy. 
Uczniowie po pasowaniu kolejno przechodzili przez Bramę 
Wiedzy.Aleksandra Dropińska w imieniu uczniów klas I podzię-
kowała za serdeczne przyjęcie do społeczności gimnazjalnej.

Następnie,Pani Dyrektor wygłosiła przemówienie 
i wręczyła Nagrody dla wybranych nauczycieli oraz pracow-
ników szkoły. Otrzymały je następujące osoby: Monika Chałek, 
Liliana Kołczewska-Ziółkowska, Jarosław Sawicki, Emilia 
Kurowska, Agnieszka Niewiadomska, Ewa Zabłocka, Magdalena 
Dobrzyńska, Maria Aronowska, Magdalena Perzyna, Danuta 
Rogowska, Krystyna Bieniaszewska. Głos zabrał  takżwwiceprze-
wodniczący Rady Rodziców pan Maciej Szymański.    

Uczniowie klas I przygotowali także krótki program arty-
styczny, w którym pokazali, co im w duszach gra. Rozpoczęły 
Dagmara Gajda i Zosia Szymańska piosenką:
Jako pierwszak kiedyś tu stanąłeś
Tysiąc pytań spadło ci na głowę
Nie wiedziałeś wtedy przecież jeszcze, że w twej głowie 
wszystko się pomieści. 
Wszystko wkoło było takie nowe 
Wszystko wkoło było mi nieznane
W podstawówce przecież wciąż marzyłem: ,,Do gimnazjum 
wreszcie się dostanę”.
 Po zakończeniu uroczystości uczniowie klas pierwszych 
wraz z wychowawcami udali się do swoich pracowni, by dalej 
świętować z okazji pasowania na gimnazjalistę.

Gimnazjum w Mszczonów

Gimnazjum

13 października 2016 roku
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Integracja klas I w Gimnazjum  
im. Jana Adama Maklakiewicza już po 
raz czwarty

W dniu 29 września 2016r. miała miejsce już po raz 
czwarty Integracyjna Gra Terenowa, w której wzięli udział 
uczniowie i uczennice klas pierwszych mszczonowskiegogim-
nazjum. Dzięki sprzyjającej pogodzie zabawa odbywała się 
w godzinach 8:00-13:00 w obiekcieTerm. W grze wzięła udział 
większość pierwszoklasistów pod czujnym okiem swoich wycho-
wawców, a organizatorami byli starsi koledzy i koleżanki z Samo-
rządu Uczniowskiego i nie tylko.
 Ok. 8:30  pełni entuzjazmu uczestnicy dotarli na Termy, 
gdzie zostali pomieszani między klasami, tak by mieli szansę 
się bliżej poznać. Zabawa była podzielona na II części: I część 
- bieg po określonym terenie Term w Mszczonowie (bez części 
basenowej) oraz część II – odpoczynek na basenach termal-
nych ufundowany przez Panią Dyrektor Gimnazjum. Głównym 
zadaniem w początkowej części zabawy było docieranie do 
kolejno wyznaczonych stacji, na których czekali na pierwszaków 
ich starsi koledzy z przygotowanymi wcześniej różnorodnymi 
zadaniami sprawnościowymi oraz zadaniami intelektualnymi, 
w których uczniowie musieli wykazać się wszechstronną wiedzą 
szkolną i ogólną. Za każde dobrze wykonane zadanie drużyna 
dostawała określoną liczbę punktów, a dodatkowo nagradzany 
był czas pokonania całej trasy w odpowiedniej kolejności. 
Wygrała grupa dziewiąta w składzie: Maja Niedziela, Martyna 
Ścisłowska, Alicja Karasiewicz, Wiktor Sielski, Przemysław Stan, 
Wiktoria Lutomska, Małgorzata Szymańska i Jakub Wiśniewski, 
która zdobyła 204 punkty. Zwycięska drużyna została nagro-
dzona wykwintnym obiadem i deserem zrobionym przez 

uczniów Samorządu Uczniowskiego (sekcję porządkową). Ten 
wyjątkowy i nieco odmienny zarazem dzień zakończyliśmy 
godzinnym relaksem na terenie „zielonym” lub basenie, gdzie 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
 Nie należy zapominać o pomysłodawczyni imprezy - 
pani Katarzynie Malinowskiej oraz zawsze otwartej na pomysły 
młodzieży -  Pani Dyrektor naszego Gimnazjum Annie Rusi-
nowskiej. Równie wielkie podziękowania ślemy do pozostałych 
nauczycieli i wychowawców, którzy przyczynili się do spędzenia 
tego dnia w tak dobrej atmosferze. Ogromne podziękowania 
kierujemy przede wszystkim do Pana Dyrektora OSiR - Michała 
Szymańskiego i wszystkich osób z obsługi obiektu Term za umoż-
liwienie a zarazem uatrakcyjnienie nam tej zabawy. Liczymy, że 
taką lub podobną imprezę szkolną powtórzymy jeszcze nie raz.
 Najmłodszym kolegom życzymy jak najwięcej radości 
i chęci do współtworzenia naszej małej społeczności uczniow-
skiej, a każdy z nas z pewnością znajdzie w naszej szkole „swój 
kawałek podłogi”.

Samorząd Uczniowski
Gimnazjum w Mszczonowie

Łosika Cizluju, czyli warsztaty 
twórczego pisania

We wtorek, 11.10.2016r., wraz z kilkoma osobami – 
a dokładniej tymi, które biorą udział w projekcie edukacyjnym 
„Jak napisać książkę?”, udałam się na warsztaty z twórczego 
pisania. Trwały one cztery godziny i zostały zorganizowane 
w ramach projektu „Wspólny mianownik 3.0” realizowanego 
przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Dokumentalistów „Koncen-
trat”.

Cóż można powiedzieć o tego typu spotkaniach? 
Nawet dla mnie – mimo że brzmią bardzo poważnie – wydają 
się nudne. No, popiszemy sobie, poćwiczymy dialogi; może 
się coś przyda w przyszłym pisaniu książki, ale… Takie zadania 
możemy wykonać w domu w spokoju, bez napiętej atmosfery 
i bez wyczuwalnej presji. Chodzi o to, aby pobudzić wyobraźnię, 
zmusić do działania, otworzyć głowę mimo, że wydaje się 
uśpiona od miesięcy. Ruszyć myślenie, nie stać z jedną sentencją 
w garści i czekać na łaskawe przyjście weny. 

Na szczęście tak nie było. Nie pisaliśmy 
przez cały ten czas opowiadań. Nie musieliśmy czuć 

boleśnie wbijającego się w skórę długopisu, który pod wpływem 
czasu sam zaczął się rozgrzewać. 

Dużo rozmawialiśmy, to przede wszystkim. I nie było to 
„lanie wody’, ale przydatne informacje czy chociażby ciekawostki. 
Najczęściej pracowaliśmy w grupie: a to trzeba było wymy-
ślić osiem anagramów z imienia i nazwiska „Juliusz Słowacki” 
(na przykład: Łosika Cizluju), a to układaliśmy własny tekst do 
wybranych wyrazów (w przypadku mojej grupy był to wiersz, ale 
boję się go tutaj wstawić; chodzi o prawa autorskie, a jakże!). 
O ile dobrze pamiętam, napisaliśmy tylko jedno opowiadanie 
rozpoczynające się zdaniem „Samolot miał za godzinę odlecieć 
do Paryża” plus trzy wybrane słówka z poprzedniego zadania. 
I to tyle. Nie czuć było narzuconego tematu. Nie wiedziałam, że 
słowa można podzielić na tłuste, kłamliwe, posępne i zabawne. 
Dowiedzieliśmy się – a przynajmniej ja – dlaczego słowa znikają 
z języka, jak powstają nowe… Rozwinęłam (śmiem twier-
dzić) swoje zdolności językowo-komunikacyjne, kreatywność 
i sposoby na to, by pisać lepiej. To ostatnie, choć brzmi bardzo 
ogólnie, zostaje wyjaśnione w materiałach dydaktycznych, 
które otrzymaliśmy na samym początku. Przyjemna sprawa, bo 
znajduje się w nich miejsce na notatki, rady dla tych, którzy chcą 
pisać oraz parę wywiadów z interesującymi osobami. 
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Co do ogólnego przebiegu zajęć: mnie się podobało. 
Każdy może być malkontentem w danej sprawie i doszukiwać 
się wszelkich wad, ale ja odebrałam to pozytywnie. Prowadzący: 
pani Anna Błaszkiewicz i pan Robert Pruszczyński byli świetnie 
przygotowani, otwarci na nasze propozycje. I co najważniejsze - 
spełnili moje podstawowe wymogi. Wiecznie młodzi, a przynaj-
mniej pan Robert, którego serdecznie pozdrawiam, o ile może 
mnie kiedykolwiek usłyszeć.

Trochę było mi wstyd, gdy miałam problem z zaczęciem 
tego tekstu.  Przecież dopiero co z takich warsztatów wróciłam. 
Chodzi jednak o przełamanie bariery. Jedno zdanie, byle jakie 

– potem idzie jak z płatka (przynajmniej dla mnie). Tak, jak 
mówiono: nie bójmy się wykreślać pierwszych zdań. 

Na koniec otrzymaliśmy nader ważne i uroczyste 
zaświadczenie, że się na takich warsztatach było. Powieszę sobie 
nad łóżkiem. Wielkie dzięki dla wszystkich w tamtej chwili obec-
nych. Wraz z moimi rówieśnikami – załóżmy, że ze wszystkimi 
rozmawiałam – dajemy mocne 6 na 6. 
Polecam stronę www.wspolnymianownik.pl

Weronika Pietrzyk 
ucz. kl. 2d GIM Mszczonów

Spotkanie z chińskimi poetami
W dniu 6 października bieżącego roku w żyrardowskiej 

Resursie odbyło się spotkanie z chińskimi poetami w ramach 45. 
Warszawskiej Jesieni Poezji. Udział w wydarzeniu brali uczniowie 
zarówno klas trzecich, jak i drugich i pierwszych.Pod opieką p. 
Bogusławy Jabłońskiej o godzinie 10:00 dotarliśmy na miejsce. 
Było pusto. No prawie, bo byli tylko organizatorzy i przemiły pan 
fotograf z lokalnej prasy, który zrobił nam mnóstwo wspaniałych 
zdjęć (i my mu też). Goście przybywali i przybywali... Niektórzy 
przyszli trochę za późno i nie dla wszystkich starczyło miejsc,ale 
jakoś się pomieściliśmy. Wszystkich osób było około 100.

 Kiedy na scenę weszli poeci, czyli ShenWei oraz Li 
ShuQuan, razem z chińską tłumaczką i prowadzącym- Jerzym 
Jankowskim, na sali zapanowało ogólne poruszenie.Oczywi-
ście, nie obyło się bez autografów. Jeszcze przed spektaklem 
weszliśmy na scenę i o nie poprosiliśmy.

 Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez żyrar-
dowskiego pisarza i redaktora prasowego. Długo opowiadał 
o gościach, dalej o pisarstwie (także swoim) i sztuce. Kiedy 
skończył, pan Jankowski (prowadzący) zaczął zadawać Azjatom 
najróżniejsze pytania. Dowiedzieliśmy się, że w Chinach aż DWA 
MILIONY ludzi pisze!  Nie mogliśmy uwierzyć, no bo niby jak…? 
To tak, jakby każdy obywatel naszej stolicy pisał wiersze. No, 
w sumie to każdy obywatel stolicy, plus jeszcze połowa Krakowa. 
Wyobrażacie sobie TO? 

 Każdy z gości pisze po kilka wierszy dziennie, pan Li 
ShuQuan przed spotkaniem z nami zdążył już napisać kilka 
wierszy o Polsce. A widzicie? Można? Można! A my narzekamy, 
że brak nam czasu i pomysłu na pracę domową z polskiego…

 Pod koniec spotkania każdy mógł zadać pytanie pisa-
rzom. Oczywiście ja, Szymon i kilkoro innych uczniów z okolicz-
nych szkół nie oszczędzaliśmy gości pod tym względem. Po 
zakończeniu całego „spektaklu” jeszcze weszliśmy na scenę, 
zrobiliśmy zdjęcia wierszy pisanych w języku chińskim i poprosi-
liśmy, aby panowie zapisali nam wyraz „gimnazjum”.  Nie obyło 
się również  bez „snapów” i takich tam różnych … „na Fejsa”. 

 Zachęcam wszystkich do udziału w tego typu spotka-
niach. Przyznam, że  naprawdę można się tam czegoś nauczyć, 
jeżeli chodzi o samo pisanie, a jeśli nie, to po prostu posłuchać 
doświadczonych i wspaniałych ludzi (a i krzesła w Resursie są 
wygodne ). 

Wiktoria Siekierska 
ucz. kl. 1b GIM Mszczonów

Gimnazjum świętuje Europejski Dzień 
Języków

Już piętnasty raz, z inicjatywy Rady Europy, na całym 
kontynencie obchodzony jest Europejski Dzień Języków. W tym 
roku do propagowania nauki języków obcych oraz poznawania 
kultur innych państw przyłączyło się także mszczonowskie 
Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza. Pomysłodawczynią i orga-
nizatorką całej akcji była Ewa Zabłocka - nauczycielka języka 
niemieckiego, którą wspierali jej wychowankowie, uczniowie 

klasy II d oraz inni, młodzi społecznicy, edukujący się w tej 
placówce.

Podobnie, jak w szkole podstawowej, Europejski Dzień 
Języków w gimnazjum rozpoczął słodki poczęstunek, który 
nawiązywał do kulinarnych tradycji państw Starego Kontynentu. 
Na przeszklonej auli pojawił się symboliczny stół, a uczniowie 
z tacami wypełnionymi słodkościami odwiedzili każdą ze szkol-
nych pracowni. Oprócz poczęstunku, młodzież mogła także 
podziwiać plakaty wykonane przez swoich kolegów. Dotyczyły 
one różnych krajów 
europejskich i poka-
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W dniu 26 września 2016 r. Liceum Ogólnokształcące im. 
Szarych Szeregów w Mszczonowie obchodziło swoje coroczne 
święto. Był to dzień bez zajęć dydaktycznych, rozpoczynający się 
Mszą Świętą w kościele św. Ojca Pio w Mszczonowie, w której 
uczestniczyli wszyscy uczniowie, dyrektor szkoły, nauczyciele 
oraz członkowie grupy rekonstrukcyjnej im. Strzelców Kaniow-
skich. Po Mszy delegacja uczniów złożyła kwiaty na grobach 
poległych żołnierzy na miejscowym cmentarzu w asyście p. 
dyrektor, nauczycieli i pozostałej społeczności uczniowskiej. 
Następny etap obchodów odbył się już w szkole, gdzie p. 
dyrektor Mariola Mońko nawiązała w swoim przemówieniu do 
historii Szarych Szeregów, a kolejnym punktem było pasowanie 
uczniów klasy pierwszej. Po pasowaniu młodzież i nauczyciele 
wysłuchali pięknie przygotowanego, pod kierunkiem p. Geno-
wefy Śledź programu artystycznego, wymownego w swojej 
treści, dotyczącego przekazania wiedzy o Patronie naszej szkoły. 
Ostatnim punktem Święta był Konkurs Wiedzy o Patronie, przy-
gotowany pod kierunkiem nauczyciela historii p. Włodzimierza 
Graczyka. Zwycięzcami tegoż Konkursu zostali uczniowie klasy 
drugiej. W piątek 30 września 2016 r. w godzinach popołudnio-
wych w ramach święta Szkoły odbyły się zawody sportowe, 

konkursy, dyskoteka, mające na celu zintegrowanie 
się uczniów wszystkich klas naszej szkoły.

Obchody Święta Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie, to piękna lekcja historii o tak zacnym 
Patronie jak Szare Szeregi, przypominająca młodzieży o ich 
rówieśnikach, którzy walczyli i ginęli za naszą dzisiaj Wolną 
i Niepodległą Ojczyznę.

H. Nowak

100% zdawalność w mszczonowskim 
Liceum

Do majowego egzaminu maturalnego przystąpiło 24 
abiturientów liceum, którzy w lipcau odebrali wyniki podsu-
mowujące ich edukację. Wszyscy zdali podstawowe egzaminy 
z języka polskiego i matematyki; tylko jednemu uczniowi nie 

zywały ich największe atrakcje a także podstawowe infor-
macje o danym regionie. Dwuosobowe drużyny zmierzyły się 
także w quizie wiedzy o państwach. W konkursie udział wzięli 
przedstawiciele każdej z klas, podzieleni na kategorie wiekowe. 
Sądząc z szybkości rozwiązywania testu, pytania nie sprawiły 
im większego kłopotu. Nic dziwnego, mszczonowskie gimna-
zjum już od wielu lat organizuje wymiany zagraniczne. Co roku, 
młodzież wyjeżdża do Niemiec lub gości uczniów z Erding. Jak 
powiedziała Ewa Zabłocka zagraniczne wyjazdy bardzo moty-
wują uczniów do nauki języków obcych.Ich owocem są nie tylko 
wspaniałe wspomnienia, ale także przyjaźnie i międzynarodowe 
kontakty, które nie ustają także po zakończeniu kolejnej edycji 
wymiany młodzieży. Nic tak, jak komunikacja z rówieśnikami 
spoza Polski i poznawanie innych miejsc, nie pokazuje uczniom 
znaczenia nauki języków obcych we współczesnym świecie. 

W świat europejskich kultur swoich kolegów wprowa-
dziły także uczennice gimnazjum, które zaprezentowały im 
muzykę z innych krajów. Instrumentalistki Gabriela Biernat, 
Agata Fedorowicz, Zuzanna Olczak, Zofia Szymańska, Oliwia Byli-
niak, Klaudia Woszczyk, Dominika Ścisłowska, a także wokalistki 
Żaneta Chmielewska i Paulina Jakubowska pokazały, że pozna-
wanie innych państw, to nie tylko nauka języków. Równie ważna 
jest kultura, która jest drugim, niezwykle istotnym elementem 
tożsamości każdego narodu.

Jak podkreśliła Agata Fedorowicz, Europejski Dzień 
Języków pozwala w pewnym stopniu spojrzeć na Europę z góry, 
dostrzegając jej piękno i złożoność. Dzięki temu jeszcze bardziej 

docenia się to, że tak odmienne narody potrafią wspólnie działać 
dla dobra całego kontynentu; dosłownie i metaforycznie, znaleźć 
wspólny język. Poprzez takie akcje, jak ta, możemy zobaczyć 
miejsca, do których nie możemy pojechać, a także odświeżyć 
wspomnienia z podróży i wymian, które już odbyliśmy.Słowa 
jednej z uczennic mszczonowskiego gimnazjum idealnie oddają 
istotę uroczystości, które odbyły się tego dnia w szkole. Organi-
zatorce oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego przygo-
towanie należą się ogromne wyrazy uznania dla pracy oraz pasji 
włożonej w „przeniesienie szkoły na dach Europy”.

Dagmara Bednarek, GCI

LO im. Szarych Szeregów

Święto Szkoły
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powiodło się z językiem angielskim, ale miał prawo do poprawki 
w sierpniu, którą zakończył z wynikiem pozytywnym. Mszczo-
nowskie liceum może poszczycić się 100% zdanej matury przez 
swoich absolwentów - tym samym osiągnęło najwyższy poziom 
zdawalności matur wśród szkół powiatu żyrardowskiego. W roku 
2015/2016 zdawalność również była bardzo wysoka, gdyż 
wyniosła 97,14%. Wszystko to jest sukcesem nie tylko uczniów, 
ale też nauczycieli, którzy prowadzili bezpłatne zajęcia pozalek-
cyjne przygotowujące do matury.

Wielu absolwentów szkoły zdecydowało się na dalszą 
edukację - wybrali ciekawe kierunki studiów i renomo-
wane uczelnie m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnikę 
Warszawską, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzego-
rzewskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Szkołę Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnikę Łódzką, Uniwersytet 
Łódzki, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych, 
Wojskową Akademię Techniczną, Wyższą Szkołę Handlu i Prawa 
im R. Łazarskiego.

K. Iżycka

Najlepsza absolwentka LO Mszczonów
W dniu 21 września z rąk Starosty Powiatu Żyrardowskiego  
p. Wojciecha Szustakiewicza, Paulina Szymańska, absolwentka 

Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczo-
nowie, otrzymała nagrodę dla najlepszego absolwenta szkoły 
ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016. Była ona jedno-
cześnie stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Od października 
tego roku będzie studentką Uniwersytetu Warszawskiego. 
Życzymy wszystkim naszym absolwentom sukcesów w dalszej 
edukacji.

K. Iżycka

Historia w „Szarych Szeregach” łączy 
pokolenia

Dzień 11 listopad, to dla narodu polskiego data, która na 
stałe zapisała się na kartach historii Polski. Nie trzeba przypo-
minać, co się wtedy wydarzyło. Co roku uczniowie mszczonow-
skiego liceum uroczyście świętują te wydarzenia. 

W dniu 9 listopada b.r. uroczystości te były wyjątkowe, 
gdyż zaszczyciła nas swoją obecnością Grupa Rekonstrukcji 
Historycznej „Strzelcy im. 31 Pułku Strzelców Kaniowskich” na 
czele z p. Piotrem Dymeckim i dyrektor Gminnego Centrum 
Informacji p. Beatą Sznajder, a wśród zaproszonych gości 
znalazły się dzieci z Przedszkola Miejskiego w Mszczonowie. 
Obchody rozpoczęły się prezentacją p. Piotra Dymeckiego, która 
stała się „żywą” lekcją historii, dotyczącą wydarzeń związanych 
z historią Polski i walką o niepodległość kraju. 

Mieliśmy okazję zobaczyć elementy uzbrojenia polskich 

żołnierzy z okresu XIX 
i XX wieku oraz mundury 
walczących w tamtych 
czasach. Cała prezentacja 
przeplatana była cieka-
wymi anegdotami oraz 
fragmentami filmów. 
Sposób, w jaki historia 
została przedstawiona, 
wzbudził duże zaintereso-
wanie nie tylko licealistów, 
ale także przedszkolaków. 
Mieli oni możliwość osobi-
stego udziału w prezentacji 
poprzez przymierzenie 
mundurów i obejrzenie 
broni, co sprawiło im wiele 
radości i wywołało uśmiech 
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na twarzach. 
Z kolei p. Beata Sznajder przed-

stawiła historię kobiet biorących udział 
w walkach o niepodległość - począwszy 
od czasów powstania styczniowego aż do 
współczesnych. Kolejną część obchodów 
stanowił program słowno-muzyczny 
przygotowany przez p. prof. Genowefę 
Śledź z udziałem uczniów klas II i III, który 
przypominał o walce patriotów polskich 
o odzyskanie niepodległości. Występ 
skłonił słuchaczy do zadumy i refleksji. 
Bez wątpienia takie momenty podnoszą 
świadomość narodu, a w szczególności 
młodego pokolenia, które przecież jest 
jego przyszłością.

Natalia Czepik, kl. II

W piątek, 21 października 2016 r., uczniowie klasy I i II Tech-
nikum w zawodzie technik ekonomista z edukacją prawno-
-policyjną udali się na wycieczkę do Warszawy. Głównym 
celem wyprawy było odwiedzenie Sejmu RP. Podczas wizyty 
w budynku przy ulicy Wiejskiej uczniowie mieli okazję poszerzyć 
swoją wiedzę na temat polityki i organów władzy państwowej 
w Polsce. Młodzież zwiedziła również Salę Posiedzeń oraz obser-
wowała na żywo obrady i pracę Posłów.  Wycieczkabyła bardzo 
kształcąca i udana.

ZS Mszczonów

Zespół Szkół w Mszczonowie

Na lekcji prawa w Sejmie

TYLKO NAJLEPSI UCZĄ SIĘ W ZESPOLE 
SZKÓŁ W MSZCZONOWIE

Sześcioro uczniów Zespołu Szkół w Mszczonowie otrzy-
mało stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z woje-
wództwa mazowieckiego  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, X Osi Priory-
tetowej, Działania 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddzia-
łania 10.3.2. Programy stypendialne, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych 
środków publicznych.

Wśród szczęśliwców znaleźli się: 
1. Paulina Machaj uczennica klasy IV w zawodzie technik ekonomista 
2. Anna Laskowska uczennica klasy IV w zawodzie technik 
ekonomista

 
3. Piotr Liszewski uczeń klasy IV w zawodzie technik ekonomista 
4. Piotr Jackowski uczeń klasy IV w zawodzie technik ekonomista 

5. Michał Błaszczak uczeń klasy II 
w zawodzie technik ekonomista 

6. Szymon Olczak uczeń 
klasy II w zawodzie technik 
ekonomista

W ramach otrzyma-
nego stypendium uczniowie 
rozwijać będą swoje wiado-
mości i umiejętności 
z zakresu zjawisk mikro- 
i makroekonomicznych 
zachodzących w gospo-
darce. Przygotowane przez 
uczniów projekty  z dzie-
dziny ekonomii powstaną 
w języku polskim i języku 
angielskim. Opieką mery-
toryczną stypendystów 
obejmie p. Agnieszka 
Kaczyńska- nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i p. Anna 
Nowis- nauczyciel języka angielskiego.Gratulujemy naszej wspa-
niałej szóstce i życzymy sukcesów w roku szkolnym 2016/2017.

ZS Mszczonów
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Piłkarki nożne wygrywają
Piłkarki nożne Zespołu Szkół w Mszczonowie potwier-

dziły dominację w Międzyszkolnych Igrzyskach Powiatu Żyrar-
dowskiego oraz udowodniły, że sukces przed rokiem nie był 
przypadkiem. Zawody odbyły się w dniu 12 października w ZSP 
nr 1 w Żyrardowie a startujące drużyny rywalizowały systemem 
„każdy z każdym”. 

Do turnieju przystąpiło pięć reprezentacji a zespół 
z Mszczonowauzyskał następujące wyniki:
ZS w Mszczonowie – LO w Puszczy Mariańskiej 4: 0
ZS w Mszczonowie – LO w Żyrardowie 0: 0
ZS w Mszczonowie – ZS nr.3 w Wiskitkach 3: 0
ZS w Mszczonowie – ZS nr.2 w Żyrardowie 4: 0

Drużyna z ZS Mszczonów uzyskała I miejsce i awans 
do etapu międzypowiatowego, który odbędzie się26.10.2016 
w Starych Babicach. Reprezentantka szkoły, Dominika 
Cymerman, została najskuteczniejszą zawodniczką turnieju 
zdobywając 
10 bramek.

Zespół wystąpił w składzie: Dominika Cymerman, 
Martyna Grabowska, Paulina Machaj, Karolina Ossolińska, 
Partycja Ziółkowska, Karolina Sobieska, Aleksandra Zdzie-
szyńska, Natalia Maciszewska, Partycja Kowalska, Daria Ziół-
kowska i Emilia Wiesion. 

Opiekun: Grzegorz Piątkowski

Piłkarze blisko zwycięstwa
Piłkarze Zespołu Szkół w Mszczonowie uczestniczyli 

w Międzyszkolnych Igrzyskach Powiatu Żyrardowskiego. Zawody 
odbyły się 13 października w Mszczonowie.Do turnieju zgłosiło 
się siedem drużyn, które podzielono na dwie grupy. Reprezen-
tacja Mszczonowa trafiła do grupy „A” razem z LO im. S. Żerom-
skiego w Żyrardowie i LO im.Cz. Tańskiego w Puszczy Mariań-
skiej. Mszczonowski zespół uzyskał następujące wyniki:
ZS w Mszczonowie – LO w Żyrardowie 2: 3
ZS w Mszczonowie – LO w Puszczy Mariańskiej 2: 1
Półfinał:

ZS w Mszczonowie – ZS nr. 2 w Żyrardowie 1: 1 (5: 4 rzuty karne)
Finał:
ZS w Mszczonowie – LO w Żyrardowie 1: 2

Ostatecznie zawodnicy Zespołu Szkół zajęli II miejsce.
Zespół wystąpił w składzie: Patryk Czarnecki (3 bramki), Damian 
Samoraj (2 bramki), Igor Czeremużyński (1 bramka), Maciej 
Jasiński, Sebastian Cymerman, Krystian Cymerman, Mateusz 
Czerwiński, Konrad Koziarski, Przemysław Zdulski i Michał Drze-
wiecki. 

Opiekun: Grzegorz Piątkowski

Uczennica Zespołu Szkół w finale 
konkursu

Uczennica Zespołu Szkół w Mszczonowie, Karolina 
Kempińska, została finalistką Konkursu Sienkiewiczowskiego. 
Konkurs historycznoliteracki zorganizowano z okazji 170. rocz-
nicy urodzin i 100. rocznicy śmierci wielkiego pisarza. Organi-
zatorem przedsięwzięcia był Instytut Badań Literackich Polskiej 

Akademii Nauk, zawody przeprowadził Komitet Główny Olim-
piady Literatury i Języka Polskiego.

Celem konkursu było upowszechnienie i pogłębienie 
wiedzy o życiu oraz twórczości Henryka Sienkiewicza, a także 
literaturze drugiej połowy XIX wieku. Uczniowie w ramach histo-
rycznoliterackich zmagań musieli napisać pracę na wybrany 
temat. Finaliści bronili swoich prac przed komisją składającą 
się ze specjalistów 
w dziedzinie litera-
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tury. 
W konkursie wzięło udział kilkaset osób z całego kraju; 

przystąpili do niego również uczniowie szkół polskich z Litwy, 
Ukrainy, Łotwy i Białorusi. W ścisłym finale, wśród nagrodzo-
nych autorów prac, znalazła się także nasza uczennica, Karolina 
Kempińska. 7 października na Zamku Królewskim w Warszawie 
odbyła się uroczysta gala, na której wręczono dyplomy i nagrody. 
Organizatorzy podkreślali wysoki poziom wiedzy i umiejętności 
uczestników konkursu. Wszystkim gratulowano. My również, 
gratulujemy!

ZS Mszczonów

Sukces biegaczy 

Bardzo dobry występ zaliczyli biegacze przełajowi 
z Zespołu Szkół w Mszczonowie w Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych w Osuchowie. Zawody odbyły się 5.10.2016 r., w kate-
gorii szkół ponadgimnazjalnych rywalizowało pięć reprezentacji. 
Nasi zawodnicy po bardzo udanym biegu (10 x 850 m) uplaso-
wali się na II miejscu i uzyskali awans do etapu międzypowia-

towego, który odbył się 10 października  w Kozłowie Biskupim. 
W rywalizacji ze szkołami z pięciu powiatów było już o wiele 
trudniej i zajęliśmy V miejsce.

Drużyna wystąpiła w składzie: Cymerman Krystian, 
Cymerman Sebastian, Kowalski Dominik, Liszewski Piotr, Olczak 
Szymon, Koziarski Konrad, Zarębski Robert, Górka Marcin, 
Dunaj Tomasz, Tondera Roberti Rybkowski Dominik. Opiekunem 
zespołu był Grzegorz Piątkowski.

ZS Mszczonów

Kolejny sukces piłkarek
Piłkarki nożne z Zespołu Szkół w Mszczonowie 

bardzo dobrze zaprezentowały się w Międzypowia-
towym Finale Piłki Nożnej dziewcząt. Zawody odbyły 
się 27 października w Zielonkach i uczestniczyły w nich 
najlepsze drużyny z pięciu powiatów Warszawy Zachodniej. 
Nasz zespół, jako zwycięzca z poprzedniego roku, był rozstawiony 
i w grupie rywalizował  z LO w Puszczy Mariańskiej (v-ce mistrz 

powiatu żyrar-
dowskiego) i ZS 
nr 1 w Grodzisku 
Mazowieckim.

P o 
r o z g r y w k a c h 
grupowych zaję-
liśmy II miejsce 
i w półfinale 

spotkaliśmy się z drużyną Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Spor-
towych w Pruszkowie. Po ciężkim boju zwyciężyliśmy i w finale 
naszym przeciwnikiem była reprezentacja Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Tego meczu nie udało 
się  wygrać  i  ostatecznie zajęliśmy bardzo dobre II miejsce. 
Wyniki meczów:
• faza grupowa: 
ZS Mszczonów - LO w Puszczy Mariańskiej 1: 0 
ZS Mszczonów - ZS nr.1 w Grodzisku Mazowieckim 0: 3 
• półfinał: 
ZS Mszczonów - ZSOiS w Pruszkowie 3: 1 
• finał: 
ZS Mszczonów - ZSCKP w Sochaczewie 1:2

Drużyna wystąpiła w składzie: Dominika Cymerman 
© (1 bramka), Martyna Grabowska, Justyna Kowalska, Anna 
Laskowska, Paulina Machaj, Karolina Ossolińska, Emilia Wiesion 
(4 bramki), Daria Ziółkowska. Ewelina Słowińska. Opiekunem 
sportowców jest Grzegorz Piątkowski.

ZS Mszczonów
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Debata samorządowa uczniów szkoły podstawowej 
została przeprowadzona w dn. 06.10. 2016 r. Zgromadzeni 
uczniowie klas 4–6 zebrali się w celu opracowania planu pracy 
na rok szkolny 2016/2017. Przedstawiciele klas składali propo-
zycje konkursów, akcji oraz imprez, które mógłby zorganizować 
Samorząd Uczniowski. Wszystkie pomysły były poddane głoso-

waniu, nie wszystkie zostały zaaprobowane większością głosów, 
toteż nie znalazły się w planie pracy SU. Debatę prowadziła 
Ewelina Kowalczyk – przewodnicząca SU, obok niej zasiadły 
Klaudia Wojtyszczak – zastępca przewodniczącej oraz Martyna 
Juszczyk – sekretarz.W debacie uczestniczyło 56 uczniów (100% 
frekwencja), wychowawcy klas: p. Ewa Termena, p. Krzysztof 
Kurzepa oraz p. Dominika Jankowska, pełniąca również funkcję 
opiekuna SU oraz dyrektor, pani Urszula Gowin.

Szkolna debata jest wydarzeniem cieszącym się dużym 
zainteresowaniem. Każdy uczeń ma tu prawo głosu i wszyscy 
dzielą się swoimi pomysłami. To bardzo ważne, aby dzieci od 
wczesnych lat uczyły się samorządności.

ZSP Osuchów

Międzynarodowe Targi 
Gastronomiczne Warsaw Gastro Show 
2016
 

W dniu 28 października 2016 roku uczniowie klasy I i II 
Technikum w zawodzie technik hotelarstwa z innowacją peda-
gogiczną - animator czasu wolnego w hotelu, wzięli udział 
w największym i długo wyczekiwanym wydarzeniu branży 
gastronomicznej: Warsaw Gastro Show.

Warsaw Gastro Show to nowa inicjatywa targowa, dedy-
kowana dla branży spożywczej, gastronomicznej oraz hotelar-
skiej. Nasi uczniowie mieli szansę znaleźć się w samym centrum 
biznesowych prezentacji ofert producentów i dystrybutorów 
sprzętu oraz wyposażenia dedykowanego sektorowi HoReCa.

Organizatorzy targów stworzyli specjalnie dla uczniów 
i nauczycieli szkół gastronomicznych i hotelarskich  „Strefę 
Ucznia”, czyli szereg wykładów, warsztatów i pokazów, w których 
mieliśmy możliwość uczestniczyć.Z całą pewnością warto odwie-
dzić takie miejsce ponownie w przyszłości. ZS Mszczonów

Artur podbijał Luksemburg
Od 20 do 22 września 2016 roku Artur Sadkowski był uczestni-
kiem wyjazdu studyjnego do Luksemburga. W ramach wyjazdu 
zwiedził: Parlament Europejski, Kazamaty, starówkę, Pomnik 
Europy, Pałac Książęcy oraz odbył spotkanie z profesorem Szpu-

narem i jego asystentem. Wyjazd ten był 
nagrodą za zdobycie przez Artura 3 miejsca 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Prawnej 
o Prawach i Wolnościach Obywatelskich 
organizowanej przez Uczelnię Łazarskiego 
w Warszawie.

ZS Mszczonów

ZSP Osuchów

To bardzo ważne, aby dzieci od 
wczesnych lat uczyły się samorządności

„Kultura Dostępna”… dla wszystkich
Muzeum w Nieborowie i Arkadii realizuje projekt „Kultura 

Dostępna” zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 65 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum w Osuchowie skorzystało z możliwości uczestnictwa w tym 
projekcie. Brali udział w dwóch bezpłatnych zajęciach eduka-
cyjnych.Pierwsze nosiły nazwę„Opowieści o drzewach”, gdzie 

dwie panie z Nieborowa wspierane przez p. Ewę Ludwiak – 
nauczycielkę biologii - z ogromnym entuzjazmem opowiadały 
o podstawowych gatunkach drzew rosnących w Ogrodzie Niebo-
rowskim,uczyły rozpoznawania drzew i opisywały ich właści-
wości. Dzieci odkrywały urodę i przydatność różnych drzew 
w wielu dziedzinach życia, zobaczyły 300-letnie okazy rzadkich 
drzew takich, jak 
platany i miłorząb 
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a także naocznie sprawdziły jak wyglądają barokowe parki 
„francuskie”i „angielskie” z epoki romantyzmu. Przeszły także 
przez piękną oranżerię z XVIIIw.  Drugimi zajęciami była lekcja 
„Zabytki Zbytki” - prawdziwa zabawa z historią! W ramach zajęć 
uczniowie zwiedzili Pałac, wysłuchali wielu ciekawostek z życia 
codziennego rodziny Radziwiłłów,zobaczyli głowę Niobe – 
rzymską kopię rzeźby z IV w. p.n.e., a później grali w kalambury, 
co pozwoliło im utrwalić najistotniejsze wiadomości o zabyt-
kach nieborowskich.

Uczniowie uczestniczyli także w zajęciach odpłatnych 
„Kubki, kubeczki, talerzyki, filiżaneczki czyli opowieść o cera-
mice”. Tu, w budynku dawnego browaru, potem manufaktury 
majoliki (rodzaj glinki ceramicznej),wykonywali swoje przed-
mioty z gliny, które po wyschnięciu i wypaleniu w piecu dostaną 
za kilka tygodni w szkole. Tu zobaczyli także wyroby z Manu-

faktury Nieborowskiej i dowiedzieli się,czy filiżanka może być 
przezroczysta, mimo, że nie jest ze szkła,dlaczego piece robiono 
z kafli i o wielu innych sprawach związanych z wytwarzaniem 
przedmiotów ceramicznych. 

Na koniec wycieczki uczniowie odwiedzili założony 
w drugiej połowie XVIII w. przez Helenę z PrzeździeckichRa-
dziwiłłową park sentymentalno-romantyczny zwany Arkadią, 
przez wielu uznawany za jeden z najpiękniejszych w Europie. 
Zobaczyli tu zgromadzone, zgodnie z ówczesną modą, rzymskie 
urny grobowe, szczątki klasycznej helleńskiej sztuki, sztuczne 
ruiny, kopię świątyni greckiej Diany.Melancholijne nastrojeni 
po spacerze w Arkadii i mimo,że zmęczeni ogromną ilością 
informacji, zadowoleni uczniowie wrócili ok. 16:00 do swojego 
codziennego otoczenia.

Julitta Sander

Uczmy się być miłosierni…
W dniu 11 października 2016 roku w ZSP w Osuchowie odbyła 
się  akademia z okazji XVI Dnia Papieskiego, którego hasło: 
Bądźcie świadkami Miłosierdzia nawiązywało do tegorocznego 
kościelnego Jubileuszu Miłosierdzia. Uczniowie klasy II przedsta-
wili zebranym postać Papieża Jana Pawła II oraz Jego nauczanie 
o miłosierdziu Bożym. Głębokie treści nauki Ojca Świętego na 

długo pozostaną w naszej pamięci, Miłosierdzie, to składanie 
daru z siebie, bezinteresowność, hojność, solidarność i przeba-
czenie… to wnikanie w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się 
w Niego stajemy się zdolni patrzeć na braci nowym oczyma...
Oprócz recytacji usłyszeliśmy śpiew pięknych piosenek religij-
nych oraz hymn ŚDM wykonane przez nasze szkolne talenty 
z klasy I.Akademię przygotowała p. E. Olborska.

Ania Kłosiewicz

Wycieczka dzieci z Oddziału 
Przedszkolnego w Osuchowie do 
Badowa
27 września dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie 
wybrały się na wycieczkę do Badowa, gdzie znajduje się 
malowniczo położone ranczo. W programie wycieczki było 
malowanie twarzy, przeciąganie liny, przejażdżka pociągiem 
do lasu, rzut podkową, zjeżdżanie w siano, strzelanie z łuku 
oraz płukanie złota. Największą atrakcją tej wycieczki była 
indywidualna przejażdżka każdego dziecka na kucyku pod 
okiem opiekuna. W trakcie zabawy organizatorzy przygotowali 
ognisko z pieczeniem kiełbasek i napoje. Przedszkolaki bawiły 
się doskonale; zmęczone, ale pełne wrażeń wróciły do domu. 

Uśmiechnięte buzie dzieci potwierdziły tylko to, jak dobra była 
zabawa, która zapewne na długo pozostanie w pamięci.

M. Taras

„Koncert płonących serc” 
w Osuchowie

W dniu 13 października br. w ZSP w Osuchowie odbyła 
się uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. We 
wspaniałej kawiarence, w której płonęły świeczki, i którą zdobiły 
purpurowe zasłony i serca miały miejsce niezapomniane chwile.

Obchody tego niecodziennego święta otworzyła pani 
Urszula Gowin, dyrektor szkoły, która podziękowała nauczy-

cielom oraz pracownikom administracji i obsługi za 
zaangażowanie w wykonywaną pracę. Następnie 

głos zabrały uczennice prowadzące koncert Katarzyna Dominiak 
i Wiktoria Sokołowska. Zapowiedziały występ dzieci z oddziału 
przedszkolnego. Najmłodsi dali popis umiejętności wokalno-
-tanecznych. Ich gracja zostanie na długo w pamięci. Gdy 
rozpoczął się „Koncert płonących serc”, prowadzące składały 
życzenia i zapowiadały przygotowane piosenki, tańce, recytacje, 
spektakl. Program artystyczny zachwycił odbiorców, a dzieci 
i młodzież żywo reagowały na prezentowane występy, niejeden 
raz włączając się do zabawy. Ujmujące jest to, że nauczyciele 
mogli usłyszeć wyśpiewane życzenia od całej społeczności 
uczniowskiej. Z całą pewnością zaskoczenie wywołał spektakl, 
w którym mogli zobaczyć siebie samych, tyle, że w okresie 

MERKURIUSZ SZKOLNY
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kiedy byli przedszkolakami. Było wesoło! Wiele radości prze-
kazały widzom występujące na scenie dzieci z klas IV-VI. Jedno 
chciało zarządzać, inne porozmawiać, a jeszcze inne – powalczyć 
szabelką. Krzyś chciał, żeby coś się działo, Dominisia nie chciała 
oddać lalki, zaś Madzia obiecywała, że wszystkim się zajmie. 
Agatka i Grażynka prowadziły bardzo ożywioną rozmowę na 
temat pantofelków, Ania tłumaczyła Sylwkowi, że kobieta lubi 
mieć rzeczy potrzebne i lubi też mieć te niepotrzebne. Oj, było 
zabawnie… 

W liryczny nastrój wprowadziły widzów dziewczyny z kl. 
IIa. Baletnice z pastelowymi szarfami w dłoniach i w biało-różo-
wych strojach swoim delikatnym tańcem oczarowały publiczność. 
Nastrój został podtrzymany dzięki przepięknej grze na skrzyp-
cach Natalki Kasprowicz.Śpiewem dziękowali uczniowie: Klaudia 
Kowalska, Klaudia Wojtyszczak, Dominik Melon, Łukasz Wójcik, 
Dominik Brzemiński. Wielkie owacje zdobył septetz klasy IIIa: 
Mateusz Walczyński, Łukasz Kustosz, Jakub Sadkowski, Kacper 
Wasilewski, Sebastian Zylbert, Maciej Woźniak oraz Michał 
Wójcik z akordeonem za przeniesienie widowni w ludowe czasy, 
a to za sprawą pieśni „A wszystko te czarne oczy”. Nietypową 
recytację zaprezentował Paweł Olborski – mieliśmy niepowta-
rzalną okazję wysłuchać przejmującej opowieści o pewnym…
bezeceństwie. Wiersze recytowali również: Ania i Klaudia Jakub-
czakówny, Julia Wojtczak, Paulina i Nikola Siedleckie, Kacper 
Adamczyk, Klaudia Szymańska, Sylwia Czarnecka, Ewelina 

Kowalczyk.
Przedostatnim punktem programu było wręczanie 

nauczycielom upominków wykonanych przez samorząd 
uczniowski gimnazjum, a ostatnim – wspólne zaśpiewanie „Sto 
lat”. Program artystyczny i upominki przygotowali uczniowie 
wraz z opiekunkami samorządów.Podziękowania płynące prosto 
z serc składali uczniowie ZSP w Osuchowie. Szkoło żyj sto lat!

Dominika Jankowska

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

„Sprzątanie Świata” w Zespole Szkół 
Publicznych w Osuchowie

19 września br. w Zespole Szkół Publicznych w Osuchowie 
odbyła się, jak co roku, akcja „Sprzątnie Świata”. Społeczność 
uczniowska przyłączyła się w ten sposób do ogólnopolskiej 
akcji „Sprzątanie Świata Polska” zainicjowanej przez Mirę 
Stanisławską-Meysztowiczw 1994 roku, która przypada zawsze 
w trzeci weekend września (w tym roku 16, 17, 18 września).

W związku z akcją przygotowano krótki apel, podczas 
którego uczennice klasy IIa: Anna Kłosiewicz i Amelia Maci-
szewska przedstawiły prezentację związaną z tegorocznym 
sprzątaniem. Prezentacja nawiązywała do ogólnopolskiego 
hasła akcji Sprzątanie Świata, które brzmiało w tym roku: „Podaj 
dalej, drugie życie odpadów”.Zwrócono szczególną uwagę na: 
promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji-
;unikanie odpadów – szacunek do przedmiotu;uświadomienie 
Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych 
odpadów podczas codziennych czynności. Uczniowie szkoły 
przygotowali również gazetkę na jednej ze szkolnych tablic. Po 
apelu uczniowie wspólnie z opiekunami wyruszyli  na sprzą-
tanie  terenów przyszkolnych i najbliższej okolicy. Podczas akcji 
zebrano dużą ilość śmieci.Na zakończenie wszyscy uczniowie 

udali się na poczęstunek – grillowane kiełbaski. 
W związku z akcją Sprzątanie Świata, jak co roku, 

w naszej szkole zorganizowano dwa konkursy ekologiczne: indy-
widualny konkurs na:„Hasło przewodnie szkolnej akcji Sprzą-
tanie Świata 2016”. Laureatami konkursu zostały uczennice 
gimnazjum:I miejsce Wiktoria Sokołowska kl. II b; II miejsce 
Anna Kłosiewicz kl. II a; III miejsce Amelia Maciszewska kl. II a. 
Drugi konkurs pt. „Stwórz–przetwórz” polegał na stworzeniu 
z odpadu czegoś pomysłowego, pożytecznego, np. zabawki, 
ozdoby, praktycznego przedmiotu itp. Laureatami konkursu 
zostali uczniowie szkoły podstawowej:I miejsce Wiktoria Markie-
wicz kl. IV; II miejsce Mateusz Kok kl. V; III miejsce Klaudia Soko-
łowska. Laureaci gimnazjum, to: I miejsce Jakub Cyrkanowicz kl. 
II a; II miejsce Wiktoria Sokołowska  kl. II b; III  miejsce Kinga 
Ciężkowska  Kl. I b. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz  
nagrody.Uczniowie: Dawid Streflik kl. V; Martyna Juszczyk kl. V; 
Edyta Gurbska kl. V otrzymali dyplomy za udział w konkursach.

Emilia Kowalczyk
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Dwie niezwykłe uroczystości w ZSP
W dniu 26 września 2016 roku uczniowie oraz nauczy-

ciele Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie uczestniczyli we 
Mszy świętej w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława. Była 
to podwójna uroczystość: 11. rocznica śmierci Patrona szkoły 
księdza kanonika Mariana Lipskiego oraz Peregrynacja ikony 
Matki Bożej Częstochowskiej (kopii obrazu z Jasnej Góry) 
poświęconego w Watykanie w 1957 roku przez papieża Piusa 
XII.

Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy udali się do budynku 
szkoły na akademię przygotowaną  przez młodzież z klas II gimna-
zjum.Celem widowiska było przypomnienie wizerunku kapłana, 
patrioty i społecznika, jakim był śp. Ksiądz Kanonik Marian Lipski. 
Oprócz prezentacji multimedialnej, wierszy o patronie można 
było obejrzeć wystawę osobistych rzeczy księdza; zdjęcia, modli-
tewniki, dokumenty, albumy, przygotowane przez księdza mate-
riały do uroczystości parafialnych, dyplomy, podziękowania oraz 

sutannę.
Podsumowaniem przedstawienia był odśpiewany hymn 

szkoły, którego słowa napisały Klaudia Chojnacka oraz Renata 
Pawlak, a muzykę skomponowała p. Ludmiła Drobot-Kierzkowska. 
Następnie przedstawiciele klas z panią Urszulą Gowin, dyrektor 
ZSP w Osuchowie, złożyli kwiaty na grobie księdzaMariana 
Lipskiego, ofiarowując modlitwę w jego intencji.

E.K.

Przeżycie dla wszystkich uczniów ZSP 
w Osuchowie

W dniu 26 września 2016 r. w ZSP w Osuchowie obcho-
dzono rocznicę nadania imienia szkole. Z tej okazji przybliżono 
sylwetkę księdza kanonika Mariana Lipskiego w jedenastą rocz-
nicę jego śmierci. O godzinie 8:30 uczniowie naszej szkoły w pięk-
nych, galowych strojach wybrali się na mszę świętą. Tego dnia 
mieszkańcy parafii przeżywali wzruszające chwile, ponieważ 25 
września przybyła do nas kopia obrazu Matki Boskiej Jasnogór-
skiej. Po mszy świętej wróciliśmy do szkoły. Obejrzeliśmy przed-
stawienie przygotowane przez uczniów klas drugich oraz p. E. 
Olborską. Po zakończeniu akademii przedstawiciele klas, pod 
opieką pani dyrektor, wybrali się na cmentarz, by zapalić znicze 
i pomodlić się za naszego patrona.

Ten dzień był ogromnym przeżyciem dla każdego ucznia 
naszej szkoły.                              

Amelia Maciszewska, kl. IIa 

Spotkanie ze Strażakiem
28 października 2016 r. przedszkolaków z Oddziału 
Przedszkolnego w Osuchowie odwiedzili niecodzienni goście. 
Byli to strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie. 
Przyjechali do nas wozem strażackim. Jeden z panów 
strażaków w interesujący sposób dokonał prezentacji stroju 
strażaka-ratownika oraz urządzeń używanych w trakcie akcji 
ratowniczej. Ogromną atrakcją dla dzieci było rozciąganie węży 
strażackich i uczestniczenie w akcji przeciwpożarowej. Wiele 
emocji wzbudziło oglądanie wozu strażackiego i przymierzanie 
kasków. Strażacy przeprowadzili z dziećmi rozmowę na temat 
bezpiecznych zasad zachowania się w domu i przedszkolu oraz 
przedstawili zasady postępowania w wypadku zagrożenia. 
Przedszkolaki dowiedziały się, jak wygląda praca strażaka 
i jakim sprzętem się posługuje. Na zakończenie spotkania dzieci 
podziękowały strażakom i życzyły wytrwałości w ich ciężkiej 

pracy.  M. Taras
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Przedszkolaki u stomatologa
7 listopada 2016 r. grupa dzieci z Oddziału Przedszkolnego 
w Osuchowie odwiedziła gabinet stomatologiczny „Bimed” 
w Mszczonowie. Celem naszej wycieczki był przegląd jamy ustnej 
przez lekarza stomatologa. Wszystkie dzieci były bardzo dzielne, 
bez lęku i obaw siadały w fotelu dentystycznym. Przedszkolaki 
miały okazję zapoznać się ze specyfiką pracy dentysty oraz 
obejrzeć wyposażenie gabinetu stomatologicznego. Pani doktor 
pokazała dzieciom działanie sprzętu medycznego do badania 
i leczenia zębów. Dowiedziały się, jak dbać o zęby, by były 
zawsze piękne i zdrowe. Dzieci obiecały pani doktor, że będą 
dbać o swoje zęby i dzielnie zachowywać się podczas kolejnych 
wizyt u dentysty.  

M. T.

„Apele poświęcone świętom 
narodowym umacniają patriotyzm 
w sercach młodych Polaków”  - Święto 
Niepodległości w ZSP w Osuchowie

Wiek XX przyniósł jedno z najważniej-
szych wydarzeń w historii Polski. W 1918 roku  
Polska, po ponad wiekowej niewoli, powróciła na mapy 
Europy. W czwartek 10.11.2016 r. w Zespole Szkół Publicznych 
w Osuchowie odbyła się akademia upamiętniająca to wyda-
rzenie - Święto Niepodległości. Program artystyczny został 
przygotowany przez uczniów Gimnazjum, pod kierunkiem Pana 
Bogusława Kierzkowskiego i Pani Ludmiły Drobot – Kierzkow-
skiej.

Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru 
szkoły i uroczystym odśpiewaniem hymnu narodowego. 
Następnie zapoznano publiczność z historią tego święta. O prze-
szłości naszego kraju opowiadali Anna Kłosiewicz oraz Jakub 
Sadowski. Słowom towarzyszyła prezentacja multimedialna 
ukazująca zdjęcia zasłużonych Polaków. W kolejnym punkcie 

uroczystości mogliśmy wysłuchać przejmujących recytacji 
w wykonaniu Katarzyny Dominiak i Huberta Komsta. Tę część 
apelu zakończyły pieśni patriotyczne wykonane przez absol-
wentów gimnazjum - Daniela Olborskiego oraz Bartłomieja 
Marczaka, liderów grupy ProArte.

W tym dniu odbyło się też ślubowanie uczniów pierw-
szych klas gimnazjum. Przyrzekali na Sztandar, że będą dbać 
o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować, sumiennie wyko-
nywać swoje obowiązki. Po ślubowaniu otrzymali pamiątkowe 
długopisy i koszulki z logo szkoły.

Uważamy, że apele poświęcone świętom narodowym 
wzbudzają szacunek dla tradycji narodowych oraz umacniają 
patriotyzm w sercach młodych Polaków.

Uczniowie kl. III a Gimnazjum:  
Aleksandra Gronkiewicz i Maciej Krajewski

W październiku w Szkole Podstawowej im. mjr Józefa 
Wiśniewskiego w Lutkówce obchodziliśmy Dzień Papieski. Prze-
biegał on pod hasłem „Bądźmy świadkami miłosierdzia” i nawią-
zywał do obchodzonego w Kościele Nadzwyczajnego Świętego 
Roku Miłosierdzia. Uroczysty apel  poprowadzili uczniowie VI 
klasy. Na początku spotkania przybliżone zostały postacie św. 
Jana Pawła II i św. Faustyny, osób najbardziej zaangażowanych 
w przekazanie  prawdy o największym przymiocie Boga – Jego 
nieskończonej miłości do ludzi. Uczniowie wysłuchali także frag-
mentów z homilii naszego Papieża i „Dzienniczka” św. Faustyny 
mówiących o Bożym miłosierdziu.

Na zakończenie apelu ujrzeliśmy scenkę opartą na 
opowiadaniu Bruno Ferrero „Jałmużna”. Była ona zachętą do 

naśladowania Boga i praktykowania uczynków miłosierdzia 
na co dzień. Prawdą jest, że każde, nawet najmniejsze dobro, 
którym obdarzymy drugiego człowieka, do nas powróci. Pan 
Jezus także do tego zachęca swoich uczniów: „Wszystko, co 
byście chcieli, żeby ludzie wam czynili i wy im czyńcie” Mt 7, 12.

Ewa Baumel

SP w Lutkówce

Szkolny Dzień Papieski w Lutkówce

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Pasowanie na przedszkolaka 
w Lutkówce

W Szkole Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego 
w Lutkówce w dniu 13 października odbyło się uroczyste  
pasowanie na przedszkolaka. Z tej okazji maluchy przygotowały 
program artystyczny pod opieką Moniki Szymanowskiej 
i Agnieszki Zgórzak. Był to wyjątkowy dzień dla przedszkolaków, 
które tańczyły, śpiewały oraz recytowały przed licznie 
zgromadzoną publicznością. Całość dopełnił dyrektor szkoły 
Grzegorz Olczak, który „zaczarowanym” pluszakiem pasował 
każdego malucha, składając mu gratulacje z okazji zostania 
przedszkolakiem.

Wobec rodziców maluszki głośno powtarzały za panem 
dyrektorem słowa przysięgi:
 
Przyrzekacie:
•	 Co dzień rano buzie mieć zawsze roześmianą
•	 Nie płakać, nie szlochać i ciocie mocno kochać
•	 Zabawki szanować i dookoła wszystko porządkować
•	 Grzecznie bawić się i fikać
•	 W mig zajadać z talerzyka
•	 I nie sikać w galoty bo z tym za dużo roboty
•	 Zostać zuchami i prawdziwymi przedszkolakami

Po pasowaniu i przysiędze każde dziecko otrzymało dyplom 
Przedszkolaka oraz pomoce dydaktyczne od pana dyrektora.

Mali artyści spisali się na medal. Zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Na koniec uroczystości na wszystkich 
czekała miła niespodzianka w postaci słodkiego poczęstunku 
zorganizowanego przez Rodziców maluchów.

SP Lutkówka

Sportowe miesiące w szkole 
w Lutkówce
Miesiąc wrzesień był niezwykle bogaty w sukcesy sportowe 
uczniów Szkoły Podstawowej w Lutkówce. Uczniowie uczest-
niczyli w kilku imprezach rangi gminnej, powiatowej i między-
powiatowej. Pierwszymi zawodami były Mistrzostwa Gminy 
Mszczonów w lekkiej atletyce w Osuchowie. W rywalizacji szkół 
podstawowych drużyna lekkoatletów z Lutkówki indywidualnie 
zdobyła 11 medali: 6 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy. Niektórzy 
z naszych mistrzów stawali na podium dwukrotnie. Zespołowo 
szkoła zajęła III lokatę i zdobyła puchar.                              

Oto wyniki naszych sportowców:
Basiński Kacper – złoty medal w rzucie piłeczką palantowa 
                                 Srebrny medal w biegu na 60m
Łuszczyk Ewa –     złoty medal w biegu na 60m
                                 Brązowy medal w skoku w dal
Witecki Bartosz-   2 złote medale w biegu na 60m i skoku w dal
Gajewska Klaudia- złoty medal w rzucie piłeczką palantową
Nowakowski Igor-  złoty medal w biegu na 600m
Potrzebowska Klaudia-  srebrny medal w rzucie piłeczką palan-
tową
Pawlak Marcin - srebrny medal w skoku w dal
Szczepański Paweł - srebrny medal w biegu na 400m

Medaliści lekkoatletyczni
Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe Szkolnego Związku 

Sportowego, to kolejna duża impreza rozegrana na 
terenach sportowych w Osuchowie w dniu 23 wrze-

śnia 2016 r. Było to w przeddzień nadania imienia - najważniej-
szej uroczystości w naszej szkole. W związku z ważnymi zada-
niami dla uczniów i nauczycieli szkołę reprezentowała maleńka, 
czteroosobowa drużyna biegaczy: Ewa Łuszczyk, Bartosz 
Witecki, Igor Nowakowski i Stanisław Kostrzewa. Mimo tak 
niewielkiej reprezentacji, dwoje z nich wywalczyło kwalifikacje 
do ½ finałów Mistrzostw Mazowsza Indywidualnych Biegów 
Przełajowych SZS w Kamionie k/Sochaczewa. Igor Nowakowski 
w biegu na 1000 m wywalczył srebrny medal a Ewa Łuszczyk 
na 800m - medal brązowy. Niestety, naszym walecznym zawod-
nikom nie powiodło się w walce o kwalifikacje do Mistrzostw 
Mazowsza w IBP na sportowych terenach szkoły w Kamionie. 
Najwyraźniej 30 września, to nie był ich dzień, może zawiodła 
kondycja a może rozmiar zawodów?

Na boiskach Orlika
Długo nie musieliśmy czekać na następny sukces.  Tym razem 
doskonale spisała się drużyna piłki nożnej reprezentująca 
naszą szkołę w zawodach „Orlik - Mistrz Jesieni 2016”. Turniej 
Piłki Nożnej odbywał się z okazji Dnia Sportu na obiektach 
Orlik w Mszczonowie w dniu 1 października 2016 r.. Drużyna 
w składzie: Kacper Dąbek, Ewa Łuszczyk, Stanisław Kostrzewa, 
Jan Dziża, Igor Nowakowski, Michał Borowski, Bartosz Witecki 
i Marcin Pawlak zdobyła II miejsce i srebrne medale. Mecze 
w grupie szkół podstawowych były zacięte i wyrównane. Tylko 
chwila nieuwagi naszych zawodników w meczu z drużyną 
z Mszczonowa oraz skuteczność strzelecka zawodników w rywa-
lizacji z pozostałymi ekipami zadecydowały o tym, że drużyna 
zajęła II lokatę. Wszystkim Rodzicom piłkarzy serdecznie dzię-
kuję za okazaną pomoc.
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W kategorii szkoły podstawowe drużyny zajęły następujące 
miejsca: 
I miejsce - Ziomki z Biedronki ( Mszczonów) 
II miejsce - SP Lutkówka 
III miejsce - FC Kasztany (Osuchów) 
IV miejsce - SP Piekary I 
V miejsce - SP Piekary II

Biegi przełajowe w Osuchowie
Sobotnim rankiem, 8 października 2016r., czternastoosobowa 
grupa biegaczy z Lutkówki zawitała do gościnnego Osuchowa, by 
rozpocząć rywalizację w X Regionalnych Biegach Przełajowych 
LZS. W zawodach wzięło udział 7 szkół podstawowych z powiatu 
żyrardowskiego, grodziskiego, rawskiego. Zawodnicy tej kate-
gorii wiekowej startowali na dystansie 650 m. Nasza waleczna 
ekipa biegaczy znowu wykazała chęć walki, oprócz miejsc 
medalowych pozostali również zdobywali punkty do klasyfikacji 
drużynowej, co zaowocowało zdobyciem III miejsca i pucharu. 
Pokonani zostaliśmy przez duże szkoły, z ogromnymi tradycjami 
sportowymi.  

Klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych:
1.	 SP Boguszyce       174            
2.	 SP Józefina            69
3.	 SP Lutkówka       53
4.	 SP Teresin             39
5.	 SP Mszczonów      35
6.	 SP Piekary             23 

SP Osuchów          23

W tej rywalizacji nasi dzielni biegacze odnieśli ogromne sukcesy 
zajmując miejsca na podium. 

 Chłopcy rocznik 2006 r. i młodsi - 650 m
1.	 Aleksander Jarosz  – SP Józefina

2.	 Bartosz Witecki  – SP Lutkówka
3.	 Jakub Jasiński  – SP Józefina

Chłopcy rocznik 2005 r.- 650 m
1.	 Igor Nowakowski – Lutkówka
2.	 Szustakiewicz Paweł    – Piekary
3.	 Hubert Lewandowski    – Boguszyce

 Dziewczynki rocznik 2004 r.- 650 m
1.	 Gabriela Owczarek  – Boguszyce
2.	 Ewa  Łuszczyk – Lutkówka
3.	 Aleksandra Niezgoda   – Boguszyce

Dzięki udziałowi w zawodach spędziliśmy aktywnie wolny 
czas a ponadto mieliśmy możliwość poznania nowych przyja-
ciół. Dziękuję serdecznie rodzicom sportowców za wolny czas 
poświęcony dla sportowych pasji ich pociech.
                                                                                                                          

Małgorzata Gołuch

Ślubowanie pierwszoklasistów 
w Lutkówce

Dzień 13 października 2016 roku w Szkole Podstawowej 
im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutówce był bardzo ważnym, 
wyjątkowym i świątecznym dniem dla uczniów klasy pierwszej. 
W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania 
na uczniów Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego 
w Lutówce.  W święcie wzięła udział cała społeczność szkolna 
wraz z Panem Dyrektorem Grzegorzem Olczakiem, nauczycie-
lami oraz rodzicami.

Uczniowie klasy I z wychowawczynią Panią Sylwią Stani-
sławczyk przygotowali część artystyczną. Wszystkie dzieci miały 
do wykonania zadania i wszystkie zdały egzamin na szóstkę. Po 
tym krótkim sprawdzianie przyszła pora na złożenie ślubowania 
na sztandar szkoły:

„Będę zawsze dbał o dobre imię swojej szkoły.
Wykorzystam w pełni czas przeznaczony na naukę.
Będę szanował nauczycieli, pracowników szkoły, kole-

żanki i kolegów.
Będę przestrzegał porządku i czystości w klasie, szkole 

i na boisku.
Będę dbał o sprzęt szkolny.
Będę się starał mieć dobre oceny.
Przyrzekamy”
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Następnie Pan Dyrektor dokonał pasowania pierw-
szaków na uczniów. Każde dziecko z klasy I, ubrane odświętnie, 
ogromnym, drewnianym ołówkiem zostało pasowane na ucznia 
Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutówce.

Na koniec pierwszaki otrzymały drobne upominki 
i dyplomy. Pan Dyrektor życzył swoim nowym uczniom wielu 
sukcesów w nauce. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczę-
stunkiem przygotowanym przez rodziców.

Sylwia Stanisławczyk

 W dniu 18 października 2016 roku, w Szkole Podsta-
wowej w Bobrowcach, odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Święto to obchodzone jest w rocznicę 
powstania Komisji Edukacji Narodowej. Na początku uroczy-
stości głos zabrała pani dyrektor Grażyna Frelik, która złożyła 
życzenia nauczycielom i pracownikom oświaty. Następnie 
uczniowie poprzez wiersze, piosenki, scenki tematyczne oraz 
utwory muzyczne podziękowali nauczycielom. Młodzi artyści 
docenili swoich pedagogów i podkreślili swoją wdzięczność za 
ich codzienny trud, poświęcenie i troskę o dobro wychowanków. 
Uczniowie klas 0-3 zostali przygotowani pod kierunkiem pań: T. 
Liszewskiej, A. Woźniak i H. Żukowskiej. Przedstawienie bardzo 
się wszystkim podobało, o czym świadczyły gromkie brawa.

W kolejnej części uroczystości głos zabrała pani Beata 
Wasilewska, przewodnicząca Rady Rodziców, która w piękny 
sposób złożyła życzenia i podziękowała pani Dyrektor, nauczy-
cielom i pracownikom szkoły. Uroczystość zakończyła się poczę- stunkiem i spotkaniem pracowników szkoły i rodziców. 

Hanna Żukowska

ZSP Bobrowce

Dzień Edukacji Narodowej w SP 
Bobrowce

Dnia 11.10.2016r. w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Mszczo-
nowie przedszkolaki uczestniczyły w przedstawieniu pt. „Alicja 
w Karinie wagonów”. Do naszej placówki przybyli artyści z grupy 
teatralnej „Pomarańczowy Cylinder”. Spektakl był opowieścią 
o Alicji, która nie lubiła wstawać rano do przedszkola. Pewnego 
dnia, kiedy rano nie chciała wstać,za namową poznanego zając 
przeniosła się do Krainy wagonów.Wszystko tam musiało było 
przepiękne, kolorowe,z mnóstwem słodyczy dla dzieci. Alicja 
szybko zdała sobie jednak sprawę, że to miejsce nie jest takie, 
jak sobie wyobrażała. Poznała tam dziwne istoty, którym starała 
się pomagać wraz z przedszkolakami. W ramach występu 
maluchy uczyły się, że nie wolno palić papierosów, zbyt dużo 
czasu spędzać przed komputerem, bo to są bardzo złe nałogi, 
które powodują negatywne konsekwencje dla rozwoju dzieci 
i dorosłych. Barwne kostiumy bohaterów i scenografia sprawi-

ły,że całe przedstawienie było niezwykle atrakcyjne dla dzieci. 
Przedszkolakom całość występu bardzo się podobała, dlatego 
na twarzach wszystkich dzieci malowały się szerokie uśmiechy. 

M.Sałajczyk

Miejskie Przedszkole Nr 1

Spotkanie z teatrem
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Wycieczka przedszkolaków do 
Żyrardowa

W dniu 13 października 2016 r. grupy Misie, Kotki 
i Biedronki z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Mszczonowie udały 
się na wycieczkę do żyrardowskiego kina „Len” na przedsta-
wienie pt. „Lokomotywa Tuwima”. Oglądając je aż chciałoby się 
zamieszkać w świecie autora, ponieważ wszystkie jego utwory, 
to arcydzieła humoru a któż z nas nie lubi się śmiać? Śmialiśmy 
się więc z bohaterów jego wierszy. Zabawna była ciocia wypytu-

jąca Grzesia o list, którego przecież mu nie dała, Słoń Trąbalski, 
który o wszystkim zapominał, zupełnie, jak my sami i pan 
Hilary,co zgubił okulary, dziadek, który wyhodował olbrzymią 
rzepkę i Pan Maluśkiewicz podróżujący po wielorybim grzbiecie 
i wreszcie Zosia, która niby wszystko wiedziała i umiała sama. 
Śmialiśmy się też z liter, które pospadały z pieca i każda była 
ranna. W bardzo zabawny sposób autorzy przedstawienia poka-
zali pełne dowcipu i piękna wiersze najwybitniejszego Skaman-
dryty polskiego, które na zawsze zostaną w naszej  pamięci.
 Renata Sosnowska

Dzień Edukacji w przedszkolu
W dniu 14.10.2016r. w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Mszczono-
wie,na sali widowiskowej, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Przedszkolaki zaśpiewały swoim 
paniom i wszystkim pracownikom placówki przygotowane 
wcześniej piosenki. Na zakończenie rozległo się także gromkie 
„Sto lat”. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za ciężką pracę 

i trud włożony w całoroczne wychowanie przedszkolaków. 
Zachęcała także do dalszej pracy życząc wszystkim sukcesów 
zawodowych i jeszcze wielu lat satysfakcjonującego opieko-
wania się dziećmi. Za wieloletnią pracę panie z długoletnim 
stażem otrzymały pamiątkowe dyplomy - podziękowania. Panie, 
które zdobyły kolejne stopnie zawodowe,odebrały zasłużone 
awanse. Po uroczystościna wszystkich czekał słodki poczęstunek. 

M.Sałajczyk

Halloween w przedszkolu
W poniedziałek, 31 października, dzieci z grupy „Misie” z Przed-
szkola Miejskiego w Mszczonowie brały udział w zabawach Hallo-
ween’owych. Pomimo, iż dzień ten najhuczniej obchodzone jest 
w USA, odkąd w latach 90. pojawił się w Polsce, dzieci chętnie 
przebierają się za postacie filmowe i uczestniczą w zorganizo-
wanych z tej okazji imprezach. My również uwzględniłyśmy ten 
dzień jako „dzień nietypowy” w przedszkolu i pomalowanymi 
przez dzieci papierowymi dyniami symbolizującymi Halloween 
oraz balonami ozdobiłyśmy salę przedszkolną. W organizację 
zabawy zaś bardzo aktywnie włączyły się dwie mamy naszych 
przedszkolaków. Obie panie nie tylko adekwatnie do okolicz-
ności udekorowały wejście do sali zabaw, ale też zapewniły 
dzieciom moc atrakcji. W „Wiosce Czarownic”, bo tak nazy-
wało się miejsce zabaw, wykonaliśmy „taniec wiedźm”, spraw-
dziliśmy, kto posiada magiczne moce i zdolności teleportacji, 
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gotowaliśmy magiczny wywar, przechodziliśmy pod płonącą liną 
i zaprzyjaźniliśmy się z mumią. Po zabawowym szaleństwie, na 
Misie czekała jeszcze jedna niespodzianka. Przedszkolaki miały 
za zadanie wykonać lampiony ze słoiczków po dżemie. Wywią-
zały się z niego świetnie, a efekt był naprawdę imponujący. Na 

zakończenie dzieciom wykonano zdjęcie w balonowej ramce. 
Dziękujemy za wspólną zabawę i pomoc w organizacji imprezy.

Renata Sosnowska
Agnieszka Rypkowska

„Pasowanie na Przedszkolaka”
Dnia 3 listopada 2016 roku w Mszczonowskim Ośrodku 

Kultury odbyły się uroczystości „Pasowania na przedszko-
laka” Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie.  Bohate-
rami spotkania były maluchy z grup „Słoneczka” i „Gumisie”. 
W święcie wzięły udział wszystkie oddziały przedszkolne, 
rodzice, wychowawczynie, a całą imprezę poprowadziła Pani 
dyrektor Katarzyna Podlaska.

Niezwykłą niespodzianką był klaun Eduardo, który 
specjalnie na tę okazję przybył z Łodzi. Podczas występu dzieci 
świetnie bawiły się oglądając magiczne sztuczki oraz zabawy 
i ćwiczenia przy 
użyciu różnego 
rodzaju rekwizytów 
cyrkowych i kuglar-
skich, np. piłek, 
talerzy oraz chusty 
do żonglerki. Przed-
szkolaki były nie 
tylko widzami, ale 
i próbowały swoich 
talentów włączając 
się czynnie do 
zabawy.

N a s t ę p n i e 
dla swoich młod-
szych kolegów 
z grupy „Słoneczka” 
w y s t ą p i ł y 

„Biedronki’ i „Krasnale” a dla „Gumisiów” – „Kotki” i „Misie”. 
Punktem kulminacyjnym spotkania było ślubowanie. Po jego 
złożeniu pani dyrektor dokonała pasowania używając ogrom-
nego ołówka. Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci otrzy-
mały znaczki przedszkolaka i upominki. Po zakończeniu części 
oficjalnej wychowankowie pozowali do pamiątkowych zdjęć.

Dyrekcja i pracownicy Miejskiego Przedszkola Nr 1 
w Mszczonowie składają serdeczne podziękowania dla Pani 
dyrektor MOK-u Grażyny Pływaczewskiej i jej pracowników 
za udostępnienie sali i sprzętu oraz dla rodziców obecnych na 
pasowaniu.

Miejskie Przedszkole w Mszczonowie

Lekcja biblioteczna
Dnia 09.11.2016 r. dzieci z grupy ”Gumisie” z Miejskiego 

Przedszkola nr 1 w Mszczonowie w ramach projektu czytelni-
czego odwiedziły Miejską Bibliotekę Publiczną. Przedszkolaki 
mogły poznać nowe miejsce użyteczności publicznej. 

Na początku wszyscy zostali powitani przez panią 
dyrektor i panie bibliotekarki. Dzieci zapoznały się z przeznacze-
niem biblioteki oraz rodzajami księgozbiorów. Mogły posłuchać 
przepięknej bajki czytanej przez panią bibliotekarkę. Przed-
szkolaki zapoznały się z zasadami odpowiedniego zachowania 
w takim miejscu, jak biblioteka. Podczas spotkania maluchy 
z zainteresowaniem oglądały półki z książkami, słuchały bajek. 
Obiecały, że odwiedzą to miejsce jeszcze raz ze swoimi rodzi-
cami. 

Na zakończenie naszego spotkania dzieci podziękowały 
pracownikom za tak gorące przyjęcie. Wszyscy 

wrócili do przedszkola z szerokim uśmiechem na twarzy. Dla 
niektórych było to pierwsze spotkanie z takim miejscem. 

M. Sałajczyk
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Dzień 27 października wychowankowie Przedszkola „Bajkowa 
Kraina” z pewnością na długo zachowają w swojej pamięci. 
Wtedy to bowiem odwiedził ich dzielnicowy Mszczonowa - 
starszy aspirant Sławomir Zieliński. Spotkanie z policjantem 
miało nauczyć dzieci, jak prawidłowo poruszać się po przejściu 
dla pieszych. Dzielnicowy Zieliński pokazał dzieciom m.in. znaki, 
którymi wyróżnione są tzw. „zebry” namalowane na ulicy, 
wyjaśnił też, co oznaczają tabliczka zwana „Agatką” i poszcze-
gólne kolory sygnalizatorów świetlnych. Po części teoretycznej 
policjant zaproponował przedszkolakom symulację poruszania 
się po pasach. Część maluchów stanowiła grupę pieszych 
a pozostali wcielili się w rolę kierowców różnych pojazdów, by 
następnie zamienić się rolami, czego pilnowały troskliwe przed-

szkolanki. Dzielnicowy Zieliński już od lat prowadzi podobne 
spotkania edukacyjne, dlatego ma świadomość, że dzieci najle-
piej zapamiętają zdobyte informacje o bezpieczeństwie poprzez 
ich wykorzystanie w zabawie. Dzięki wizycie policjanta trzylatki 
(grupa „Misie”) oraz czterolatki (grupa „Motylki”) wiedzą już, 
jak zachować się, kiedy trzeba przejść na drugą stronę ulicy. Na 
zakończenie dzieci wręczyły swojemu gościowi podziękowania – 
laurki z podobiznami postaci, które patronują ich grupom. Przyj-
mując upominek dzielnicowy zapowiedział, że to nie ostatnie 
spotkanie – obiecał kolejne odwiedziny i dalsze informacje 
o bezpieczeństwie.

Dagmara Bednarek, GCI

Przedszkole „Bajkowa Kraina”

Przedszkolaki poznały zasady 
przechodzenia przez ulicę

„POP-MAR”
SKLEP – HURTOWNIA :    MSZCZONÓW ul. Maklakiewicza 28 ,   tel. 0-604-303-619

Nasza oferta to:
-szeroki asortymentzniczy zalewanych jak i na wkład( posiadamy znicze:artystyczne, szklane, gipsowe, ceramiczne, LED, 
elektryczne,gliniane, porcelanowe, z żywicy epoksydowej  itp.:)
-różnorodność wkładów do zniczy, o sprawdzonej jakości, znanych producentów
- dewocjonalia, świece, wazony, podstawki pod znicze, figurki aniołków itp.:
- wiązanki, stroiki, bukiety z kwiatów sztucznych
-środki do czyszczenia płyt nagrobnych
CENY  HURTOWE  OBOWIĄZUJĄ JUŻ OD ZAKUPU 1PACZKI

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW …

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY / REKLAMY

Masz problem z alkoholem?
Czujesz, że jesteś uzależniony/uzależniona?

Zgłoś się do Klubu AA „Zorza” w Mszczonowie,  
przy ul. Tarczyńskiej 31.

Otrzymasz profesjonalną pomoc, całkowita anonimowość.
Telefon kontaktowy: 608 463 204
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OGŁOSZENIA / REKLAMY

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GMINNE CENTRUM INFORMACJI 
MSZCZONÓW ul. Kościuszki 1 
DATA:07.12.2016 GODZ.14:00-15:00 
REJESTRACJA:(pn.-pt. od 8:00-16:00) 

533-320-198 
DODATKOWO BEZPŁATNY POMIAR CIŚNIENIA OKA 
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Jestem bardzo wdzięczna wszystkim - Przyjaciołom, Znajomym 
i Mieszkańcom Naszego Miasta, którzy ofiarowali swój czas uczestnicząc 
w ostatniej drodze na wieczny spoczynek mojego 

śp. męża Wacława Domalskiego
 Za ten przejaw szacunku i wsparcie dla naszej rodziny składam serdeczne 
podziękowania: Panu Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
oraz Przedstawicielom Władz Powiatowych z obecnym i byłymi 
Starostami, a także Pocztom Sztandarowym – Cechu i Klubu Sportowego 
„Mszczonowianka”. Dziękuję ponadto Księdzu Dziekanowi Tadeuszowi 
Przybylskiemu i księdzu Janowi Lewandowskiemu za odprawienie Mszy 
pogrzebowej oraz za wcześniejsze wsparcie, okazywane mojemu mężowi, 
podczas jego długiej, ciężkiej choroby. Bóg zapłać. Wyrazy wdzięczności 
kieruję także do Pana Prezesa Klubu Sportowego „Mszczonowianka” 
Zdzisława Banasiaka oraz Pana Prezesa Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
Zbigniewa Bednarka za wygłoszone przez nich pożegnania i przedstawienie 
zasług mojego świętej pamięci małżonka dla obu organizacji. Nad całą 
ceremonią pogrzebową czuwał niezastąpiony Przyjaciel Łukasz Koperski, 
który był  od początku moim pokrzepieniem i pomocą w tych trudnych 
dla mnie chwilach. Dziękuję  wszystkim, którzy okazali się Prawdziwymi 
Przyjaciółmi, takimi, co potrafią wytrwać do końca, gdy wsparcia potrzeba 
najbardziej.  

Irena Domalska

Z okazji Dnia Pracow-
nika Socjalnego całemu 
personelowi Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mszczo-
nowie składam serdeczne 
życzenia satysfakcji 
z wykonywanej pracy oraz 
wielu sukcesów zarówno 
w życiu zawodowym, 
jak i prywatnym. Dzięki 
Państwa zaangażowaniu 
i wytrwałości razem 
możemy nieść pomoc 
tym, którzy najbardziej 
tego potrzebują. 

Kierownik MOPS Barbara 
Ciszewska

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY
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OGŁOSZENIA / REKLAMY

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

2Żabia Wola - segmenty: cena 1980 zł/m  
(cena wraz z działką)

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

www.shu-mszczonow.pl
shumszczonow@neostrada.pl

SPRZEDAM:
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka
  cena 303.200 zł, brutto
- Rzeźnię - ubojnię w Mszczonowie - cena 999000 zł
- IVECO 75 E 14 - IZOTERMA -  tel. 694 129 283

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

działalności gastronomicznej na I piętrze w pawilonie  
"Hermes" przy ul. Warszawskiej w Mszczonowie -  
tel. 606 389 428

2. Restauracja "Kolorowa" w Radziejowicach -   
tel. 606 389 428

3. Pomieszczenia:  handlowo-usługowe na I piętrze 
oraz administracyjne na II piętrze pawilonu "Hermes" 
w Mszczonowie - tel. 606 389 428

4. Lokale handlowe w Mszczonowie: przy ul. Dworcowej 6 
oraz  Sienkiewicza 6 - tel. 606 389 428

5. Place parkingowe i magazyny w Mszczonowie - 
tel. 694 129 283

Bazy obrotu rolnego  w Mszczonowie i Żabiej Woli oferują w 
konkurencyjnej cenie: opał, nawozy, środki ochrony roślin 
inf. 694 129 283 , 46 – 8578222

Wyprzedaż materiałów budowlanych w Mszczonowie  po znacznie 
obniżonej cenie 694 129 283, 695 103 412

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

SPRZEDAM:

- Sklep spożywczo-przemysłowy  
  Skuły/Bartoszówka tel. 606 389 428
- Zgrzewarka do worków foliowych
  tel. 694 929 537
- Urządzenia chłodnicze używane, sprawne:
     - zamrażarka
     - lada chłodnicza              tel. 694 929 537
 
  
DO  WYDZIERŻAWIENIA:

- Pomieszczenia : handlowo-usługowe na 
parterze  oraz biurowe na II piętrze pawilonu 
“Hermes”  w Mszczonowie  - tel. 606 389 428 

Żabia Wola - segmenty  
cena brutto już od 1980 zł/m2 

Możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I+II piętro  170 m2  - lub usługowej: parter 82 m2

- przy spełnieniu określonych warunków

Magazyny z art. do produkcji rolniczej 
oferują w atrakcynych cenach, spraw-
dzona jakość:
• nasiona warzyw i kwiatów, środki 

ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, 
korę,

• węgiel orzech w cenie  
800 zł/ tona, kontakt: Żabia Wola  
tel. 46-857 8222, 602 521 188 

• pasze, ziemia ogrodowa, sól 
lizawka, kontakt: Mszczonów  
tel. 46 857 1771.

Wyprzedaż art. pasmanteryjnych m.in.
suwaki, rzepy, duży wybór guzików, taśmy 
do firan i inne w sklepie spożywczo-prze-
mysłowym w Osuchowie 
tel. 668 893 490
 

Wyprzedaż z minimalną ceną:
- stolarka okienna drewniana, drzwi 
wewnętrzne
- ościeżnice metalowe 60 cm, kołki 
montażowe do styropianu, profile alumi-
niowe 3m i 4m, rynny,  Mszczonów           
tel. 46-8571771
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Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 
Mszczonowskim”!

Cennik ogłoszeń 
1 strona  - 400 zł
1/2 strony  - 200 zł
1/4 strony  - 100 zł
1/8 strony  - 50 zł
1/16 strony - 25 zł
UMIESZCZENIE WKŁADKI REKLAMOWEJ: 
0,11gr/do jednego egz. Merkuriusza 
Mszczonowskiego

Artykuł sponsorowany (płatny)
1 strona (5000 znaków + 1zdjęcie) - 600 zł
1/2 strony 2500 znaków + 1 zdjęcie)- 
300 zł

Uwagi ogólne: 
1. Merkuriusz Mszczonowski jest wyda-
wany raz w miesiącu (w szczególnych 
przypadkach 
2x m-c lub 1x 2 m-ce) 
2. Jednorazowy nakład Merkuriusza 
Mszczonowskiego wynosi 2000 egzem-
plarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jednora-
zowe pojawienie się ogłoszenia w „Merku-
riuszu Mszczonowskim”. 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą 
być zwolnione organizacje i instytucje 
niekomercyjne, w zależności od treści 
i objętości materiałów przekazanych 
redakcji. 
5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamiesz-
czane na pierwszej stronie. 
6. W przypadku wkładki reklamowej 
osoba korzystająca z tej usługi jest zobo-
wiązana dostarczyć materiały reklamowe 
w ilości przewidzianej do umieszczenia 
w Merkuriuszu Mszczonowskim.
Warunki zamieszczenia artykułu sponso-
rowanego 
1. Artykuł sponsorowany jest artykułem 
płatnym. 
2. Autorem tekstu artykułu jest zamawia-
jący, tekst musi być podpisany imieniem 
i nazwiskiem autora. 
3. Zamawiający dostarcza artykuł 
w formie elektronicznej przygotowanej do 
umieszczenia 
w gazecie. 
Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy 
publikacji artykułów lub ogłoszeń nie 
odpowiadających profilowi pisma lub 
jeśli ich forma lub treść może spotkać 
się z negatywnym odbiorem czytelników 
pisma. 

Zainteresowani zamieszczeniem ogło-
szenia lub reklamy w Merkuriuszu Mszczo-
nowskim proszeni są o skontaktowanie się 
w tej sprawie z
Gminnym Centrum Informacji 
w Mszczonowie, 
ul. Żyrardowska 4, tel. 857 3071 
nr konta: 

48 9291 0001 0043 3879 
2000 0010

Prosimy dokonywac wplat za 
reklamy i ogloszenia w MM na 
podane konto lub bezposrednio 
w kasie GCI.
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