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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 7 grudnia 2016 roku, odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni zapoznali się z dzia-
łalnością służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów a także podjęli uchwały  m.in. w sprawie programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie a także jednorazowej zapo-
mogi z tytułu urodzenia bliźniąt. Obradom przewodził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek.

Swoje uwagi do porządku obrad wniosła Skarbnik Gminy, 
Jadwiga Barbulant, która prosiła o włączenie uchwały dotyczącej 
zmian budżetowych na rok 2016. Naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego Teresa Koszulińska wnioskowała o dołączenie 
do planu sesji trzech uchwał związanych z bezprzetargowym 
zbyciem nieruchomości i zmianami planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

Działalność służby zdrowia
Jako pierwszy wystąpił lekarz 

medycyny Sławomir Myszkowski, który 
kieruje działalnością Niepublicznym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Mszczo-
nowie„Przychodnią Medycyny Rodzinnej”. 
W swoim wystąpieniu m.in. przedstawił 
godziny i dni pracy ośrodka zdrowia, liczbę 
udzielonych w 2016 r. porad, wizyt domo-
wych, zabiegów oraz szczepień. Kierownik 
Myszkowski opowiedział również o działa-
niach profilaktycznych, które podejmuje 
jego placówka oraz wprowadzeniu doku-
mentacji elektronicznej. Zgromadzeni 
radni dowiedzieli się o przystosowaniu 
obiektu przychodni do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i planach na 2017 r., 

które obejmują m.in. odnowienie klatki schodowej oraz wnętrza 
budynku. Lekarz opowiedział także o planach reformy służby 
zdrowia i obawach pracowników, które są z nią związane. 

Radny Marek Baumel po wystąpienie kierownika, zasu-
gerował, by zimą wcześniej otwierać ośrodek po to, by ludzie nie 
marzli czekając w kolejkach przed nim. Doktor Myszkowski przy-
pomniał, że godziny pracy przychodni reguluje ustawodawstwo, 
ale obiecał, że postara się o satysfakcjonujące wszystkich rozwią-
zanie tego skomplikowanego problemu. Radny Robert Głąbiński 

pogratulował kierownikowi poziomu 
świadczenia usług, który to sprawił, że 
pacjenci nie zaczęli się masowo przepi-
sywać do nowo powstałej przychodni.

Janina Szymańska, przedstawicielka 
Ośrodka Zdrowia BIMED, zaprezentowała 
radnym działalność tej placówki w zakresie 
pielęgniarstwa szkolnego, które na terenie 
gminy obejmuje ponad 1000 uczniów 
szkół gimnazjalnych i podstawowych. 
Zgromadzeni mogli się, m.in. dowiedzieć 
o ilości przeprowadzonych badań prze-
siewowych do bilansu, szczepień czy też 

kontroli czystości. W swoim wystąpieniu przedstawiła również 
stan opieki nad uczniami z różnorodnymi dysfunkcjami, w tym 
ze schorzeniami przewlekłymi np. cukrzycą.

Ewa Boniecka, kierująca NZOZ Pielęgniarstwa Środo-
wiskowo-Ambulatoryjnego przedstawiła sprawozdanie z dzia-
łalności swojej placówki. Obejmowało ono, między innymi, 
godziny pracy Zakładu, ilość zabiegów, szczepień, bilansów 
zdrowia dzieci, badań EKG oraz zabiegów domowych. Zakład ten 
świadczy także opiekę pielęgniarską w mszczonowskiej szkole 
podstawowej, co także znalazło odzwierciedlenie w danych 
zawartych w przedstawionym sprawozdaniu.

Kierownik Przemysław Pec przedstawił z kolei dane doty-
czące działalności punktów rehabilitacyjnych w Mszczonowie 
i Osuchowie. Obiekty te funkcjonują zgodnie z zasadami wyzna-
czonymi poprzez umowę z gminą Mszczonów, która to finan-
suje ich działalność. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez 
kierownika Peca, ilość wykonanych zabiegów oraz przyjętych 
pacjentów ciągle wzrasta, co jest wywołane, między innymi, 
wydłużeniem czasu pracy punktów po to, by jak najwięcej osób 
mogło skorzystać z finansowanej przez gminę pomocy. Punkty 
rehabilitacyjne oferują zabiegi krioterapii, fizjoterapii, masaże 
oraz ćwiczenia korekcyjne. 

Na pytanie wiceprzewodniczącego RM Andrzeja Osiń-
skiego o obecny budżet jednostek odpowiedział burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek, który podkreślił, że początkowo wynosił on ok. 
100 tys. zł, by w obecnym roku przekroczyć 350 tys. Włodarz 
gminy zapowiedział zmianę zasad przyjmowania pacjentów, 
ponieważ mieszkańcy w ogóle nie korzystają z form rehabilitacji 
przysługujących im w ramach NFZ. Burmistrz Kurek powiedział 
także, że w ramach opracowywanej rewitalizacji Ziemi Mszczo-
nowskiej, zaplanowano modernizację budynku, w którym znaj-
duje się mszczonowski punkt. W ciągu pierwszych dwóch tygodni 
stycznia remontowi będą poddawane z kolei lokale rehabilita-
cyjne w Osuchowie. Burmistrz zaakcentował, że będzie dążył do 
tego, by zapewnić każdemu mieszkańcowi możliwość rehabili-
tacji i powrotu do pełnej sprawności tym bardziej, że w społe-
czeństwie coraz większy procent stanowią osoby starsze.

Kierownik Poradni Stomatologicznej w Mszczonowie, 
Piotr Kaniut, przedstawił działalność podlegającej mu jednostki, 
która prowadzi leczenie pacjentów w ośrodku zdrowia oraz 
mszczonowskiej szkole podstawowej. Zgromadzeni poznali dane 
statystyczne dotyczące m.in. ilości świadczeń stomatologicznych 
oraz liczby pacjentów. 

Jako ostatni przedstawiciel lokalnej służby zdrowia, 
swoje sprawozdanie przedstawił Michał Sutkowski – kierownik 
NZOZ „Medycyna Rodzinna” w Osuchowie. Opowiedział on, 
między innymi, o systemie zapisów w prowadzonej przez niego 



4   styczeń-luty 2017 / nr 1-2 (254-255)

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

placówce, ilości pacjentów i zrealizowanych świadczeń pielę-
gniarskich, a także stanie liczebnym personelu medycznego. 
W 2016 r. zinformatyzowano działalność przychodni oraz zainwe-
stowano w sprzęt medyczny. Personel przeszedł także szkolenia 
z zakresu komputerowego po to, by nowe usługi działały bez 
zakłóceń. W planach znalazł się remont obiektu – malowanie, 
które ma się rozpocząć z końcem bieżącego roku. Kierownik 
odpowiedział także na pytania obecnych na sali sołtysów. 

Na zakończenie części dotyczącej służby zdrowia, radny 
Mirosław Wirowski pochwalił funkcjonowanie lokalnej służby 
zdrowia, która zapewnia każdemu mieszkańcowi podstawową 
opiekę oraz zatrudnia uznanych specjalistów. Ciepłe słowa 
pod adresem obecnych wystosowała również radna Barbara 
Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych. Zauważyła ona, że jako jedyni na Mazowszu, mamy reha-
bilitację finansowaną z budżetu gminnego. Pochwaliła również 
organizację i sprawność działania służby zdrowia na terenie 
gminy. 

Podjęte uchwały
W krótkim wystąpieniu 

podczas sesji wszystkim radnym 
zaprezentował się Bernard Grzejsz-
czak, pełniący obowiązki Zastępcy 
Komendanta Komisariatu Policji 
w Mszczonowie, który swoją 
funkcję zaczął pełnić 1 listopada 
2016 r. Na pytanie o plany doty-
czące budowy nowego budynku 
komendy policji, burmistrz Kurek 
udzielił informacji, że najprawdopo-
dobniej jeszcze w tym roku zostaną 
wylane fundamenty a wstępnie 
zakłada się, że zakończenie prac 
odbędzie się jesienią 2017 r. Prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski 

życzył nowemu komendantowi owocnej pracy i podziękował za 
przedstawienie całej radzie.

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie 
na 2017 r. przedstawił Maciej Głąbiński – koordynator Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na pytanie 
radnego Krzysztofa Krawczyka o zmiany w programie w stosunku 
do roku ubiegłego, przedstawiciel GKRPA odpowiedział, że 
poprawki są bardzo drobne i zasadniczo nie różni się on od 
obecnego programu na rok 2016.

Podczas sesji Rady Miejskiej podjęto także uchwałę 
w sprawie uchylenia uchwały z 2006 r. dotyczącej warunków 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia bliźniąt. Decyzja ta 
została podjęta wskutek wprowadzonego przez Radę Ministrów 
Programu „Rodzina 500+”.

Naczelnik Teresa Koszulińska przedstawiła projekt 
uchwały dotyczący zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy działki 
w Osuchowie. W uzasadnieniu wyjaśniła, że obecny dzierżawca 
zwrócił się o przedłużenie umowy, ponieważ nie jest w stanie 
zakupić tej działki, a na jej terenie z własnych środków wyre-

montował już spalony budynek i prowadzi w nim działalność 
gospodarczą. Kolejny projekt uchwały dotyczył przystąpienia do 
opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miasta Mszczonów. We wcześniejszych ustaleniach, 
przez nieuwagę właściciela, nie uwzględniono dwóch działek. 
Ostatnia z uchwał dotyczyła przystąpienia do opracowywania 
planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów 
miejscowości Grabce Józefpolskie i Marków Towarzystwo. 
Wcześniejsze ustalenia dzieliły ten obszar na 2 części, nowa 
propozycja wyznacza 3 obszary. Zmiany te przyspieszą budowę 
zakładu oczyszczania wody z separatorów, którą planuje na tym 
terenie prywatny inwestor.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła projekt uchwały 
wprowadzającej zmiany w budżecie gminy na 2016 r. Zawierał 
on drobne zmiany dotyczące korekty dochodów i wydatków 
m.in. na oświatę. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zdał sprawozdanie ze 
swojej działalności pomiędzy sesjami. W tym czasie wydał on 
trzynaście rozporządzeń dotyczących, między innymi, diagnozy 
działalności szkół po to, by mogły one otrzymać dofinansowanie 
z Unii Europejskiej. 

Wolne wnioski
W ramach wolnych wniosków kierownik MOPS Barbara 

Ciszewska podziękowała burmistrzowi i radnym obecnym na 
gminnych Mikołajkach, które w tym roku odbyły się na hali OSiR. 
Podczas tradycyjnego spotkania rozdano 340 paczek.

Podczas posiedzenia przedstawiono także pismo Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym opisana została sytuacja 
mieszkańców obszarów wiejskich. 

Radny Robert Głąbiński poinformował także zebranych, 
że na spotkaniu dotyczącym rewitalizacji w dn. 30 listopada 2016 
r., przedstawiony został projekt przebudowy ulicy Brzoskwi-
niowej, który uzyskał aprobatę mieszkańców, ponieważ spełnił 
oczekiwania zarówno ich, jak i Klubu Sportowego „Mszczono-
wianka”. W imieniu wszystkich zainteresowanych podziękował 
on za profesjonalne podejście do tego tematu.

Radny Dariusz Olesiński zapytał o kwestię budowy parku 
rozrywki. Burmistrz Kurek poinformował, że zgoda środowi-
skowa uprawomocniła się, dlatego też sprawa wkrótce nabierze 
szybszego tempa. Radny Andrzej Osial podjął temat drogi 
Akacjowej, znajdującej się przy firmie Budokrusz. Burmistrz 
zapewnił, że będzie ona utwardzona. Na tym zakończono posie-
dzenie, na którym radni przegłosowali wszystkie przedstawione 
projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI
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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 21 grudnia 2016 roku, odbyła się ostatnia, tegoroczna XXXII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której 
radni podjęli uchwały m.in. w sprawie budżetu Gminy Mszczonów i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Podczas obrad zatwier-
dzono również plany pracy Rady Miejskiej i Komisji Rewizyjnej RM na 2017 r. Obradom przewodził Przewodniczący Rady Miej-
skiej Łukasz Koperski.

Swoje uwagi do porządku 
obrad wniosła Skarbnik Gminy, 
Jadwiga Barbulant, która prosiła 
o włączenie uchwał dotyczą-
cych zmian budżetowych na 
rok 2016, niewydatkowanych 
w bieżącym roku środków 
finansowych oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej.

Gminny budżet
Wiceburmistrz Grze-

gorz Kozłowski przedstawił zebranym 
projekt uchwały budżetowej na 2017 
r. Planowane dochody gminy wyniosą 
65 131 001 zł, a wydatki - 65 038 498 
zł. Największe koszty są związane 
z oświatą i wychowaniem - ponad 18 
mln zł. W kategorii wydatków uwzględ-
niono również tzw. „janosikowe” czyli 
wpłatę do budżetu państwa dokony-
waną przez tzw. bogate samorządy 
na rzecz tych, które osiągają niskie 
wpływy z podatków itp. W przyszłym 
roku będzie ona prawie dwukrotnie 

wyższa niż w obecnym. Wydatki objęły również pieniądze zare-
zerwowane na realizację projektów z programu rewitalizacji 
oraz innych, z dofinansowaniem unijnym. Burmistrz Kozłowski 
poinformował, że od końca grudnia przez trzy miesiące trwał 
będzie pierwszy nabór na wnioski dotyczące rewitalizacji. 
Przedstawił również opis działań, które będą zrealizowane bez 

zewnętrznego wsparcia – m.in. przebudowy wiaduktów w Grab-
cach Józefpolskich i Powązkach. Jak poinformował burmistrz, 
przyszłoroczny budżet zostanie zamknięty nadwyżką ponad 90 
tys. zł, co oznacza brak potrzeby zaciągania kredytów. Regio-
nalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedło-
żony projekt uchwały budżetowej gminy na 2017 rok. Radny 
Ryszard Stusiński, przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa, przypomniał zebranym, że podczas posiedzenia 
dokument również uzyskał pozytywną ocenę.

Z uchwałą budżetową wiąże się inny, niezwykle istotny 
dokument – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023. 
Jego treść i najważniejsze wnioski przedstawił wiceburmistrz 
Grzegorz Kozłowski. Podkreślił on, że głównym założeniem 
gospodarki finansowej gminy na ten okres jest brak konieczności 
zaciągania kredytów. Niestety, w dużym stopniu jest to uzależ-
nione od wysokości cen, które mogą podnieść koszty inwestycji 
i wydatków zaplanowanych na poczet projektów. 

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera założenia 
budżetowe, wykaz przedsięwzięć wieloletnich (trwających 
minimum 2 lata) oraz objaśnienia przedstawiające cele gospo-
darki finansowej. Także ten dokument został pozytywnie 
oceniony przez RIO. 

Podjęte uchwały
Przewodniczący Łukasz Koperski przedstawił z kolei plan 

pracy Rady Miejskiej na 2017 r., a przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Krzysztof Krawczyk – plan działalności swojego organu na 
rok przyszły. Oprócz tego, zaprezentował on także informację 
z kontroli wydatków na bezpieczeństwo publiczne (np. dodat-
kowe patrole policji, działalność jednostek OSP etc.). Komisja 
Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości i pozytywnie oceniła 
wszystkie poniesione w tym zakresie koszty.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła projekt zmiany 
budżetu na 2016 r., który obejmował drobne korekty i przenie-
sienia w zakresie dochodów oraz wydatków gminy. W związku 
z proponowanymi zmianami, poprawieniu uległa także Wielo-
letnia Prognoza Finansowa, która jest nierozerwalnie związana 
z planami budżetowymi. Ostatnia uchwała przedstawiona przez 
skarbnika dotyczyła środków, które nie zostały w bieżącym 
roku wykorzystane i zostają przeniesione na realizację przy-
szłych działań. Radny Ryszard Stusiński, przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, przypomniał zebranym, że 
podczas posiedzenia wszystkie omawiane podczas sesji projekty 
uchwał uzyskały pozytywne oceny.

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek przed-
stawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie pomiędzy 
sesjami. Jak zauważył włodarz gminy, był to krótki czas, dlatego 
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też wiele się podczas niego nie wydarzyło. Rozporządzenia, 
które wydał burmistrz Kurek dotyczyły m.in. budżetu, Wielo-
letniej Prognozy Finansowej oraz przekazania wyposażenia na 
nowo powstałe Centrum Usług Wspólnych (w miejsce ZOPO). 
Włodarz gminy poinformował także, że od 1 stycznia 2017 r. OSP 
Osuchów będzie funkcjonowało w ramach Krajowego Systemu 
Ratunkowo-Gaśniczego, co oznacza dodatkową, zewnętrzną 
dotację dla jednostki. Burmistrz opowiedział także o planach 
modernizacji budynku weterynarii w 2017 r.

Wolne wnioski
Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie Krzysztof 

Puszcz w ramach wolnych wniosków opowiadał o ostatnich 
zdarzeniach przestępczych na terenie gminy. Podkreślił on, że 
w okresie świątecznym policja zawsze pracuje ze wzmożonym 
wysiłkiem, ponieważ ludzie, przygotowując się do Bożego Naro-
dzenia, stają się nieostrożni. Burmistrz Kurek poinformował 
zebranych, że najprawdopodobniej jesienią 2017 r. oddany 
zostanie do użytku budynek nowego komisariatu. 

Wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński zapytał, jak 

gmina planuje rozliczyć podatek od 
kierowców, którzy czasowo wyre-
jestrują swoje pojazdy w związku 
z podwyżkami kosztów OC. W odpo-
wiedzi burmistrz zaznaczył, że w takich 
przypadkach złożone podanie będzie 
skutkowało umorzeniem podatku. 

Radny Mirosław Wirowski zadał 
pytanie o to, co władze gminy mogą 
zrobić, by zadbać o czystość powietrza 
na jej terenie. Poruszył on problem 
spalania odpadów w piecach, które 
to prowadzi do powstawania smogu. 

Burmistrz obiecał zająć się tą sprawą i przedstawił rozwiązania, 
które już zostały zaplanowane do wdrożenia. Radny Dariusz 
Olesiński zasugerował, by oferowane mieszkańcom dopłaty do 
wymiany pieców rozszerzyć na dofinansowanie zakupu filtrów 
kominowych. Na tym zakończono obrady, podczas których Rada 
Miejska zatwierdziła wszystkie projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

Swoje uwagi do porządku obrad wniosła Ewa Zielińska, 
dyrektor Centrum Usług Wspólnych (instytucji powstałej 
w miejsce ZOPO w celu obsługi placówek oświatowych). Wnio-
skowała ona o włączenie do planu spotkania uchwały doty-
czącej opłat za dzieci do lat 5, które uczęszczają do przedszkola 
lub korzystają z innych form wychowania przewidzianych usta-
wowo. 

Podjęte uchwały
Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-

darczego, przedstawiła projekt uchwały dotyczącej miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment miejscowości Ciemno-Gnojna. Wniosek o wprowa-
dzenie zmian został złożony przez właściciela działek położo-
nych na tym terenie – firmę Mostva. Planowana zmiana będzie 
dawać przedsiębiorstwu możliwość stworzenia nowej drogi 
dojazdowej do swoich obiektów. Teren, na którym zostanie ona 
poprowadzona, znajduje się pomiędzy działkami należącymi 
do firmy a mszczonowską obwodnicą. Droga prowadzić będzie 
poprzez działkę obecnie należącą do prywatnego właściciela, 
która zostanie od niego odkupiona przez Mostvę. Obie strony 
doszły do porozumienia w kwestii tego terenu i transakcja 

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 4 stycznia 2017 roku, odbyła się pierwsza, tegoroczna XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której 
radni podjęli uchwały m.in. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nadania nazwy ulicy 
w Badowo-Dańkach oraz Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Obradom przewodził Przewodniczący 
Rady Miejskiej Łukasz Koperski.
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zostanie przeprowadzona po zmianie planu zagospodarowania 
przestrzennego. Radny Ryszard Stusiński, przewodniczący 
Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, przypomniał zebranym, 
że wszystkie zgłoszone na sesję projekty uchwał uzyskały pozy-
tywną opinię podczas obrad jego organu. 

Kolejnym tematem poruszonym przez naczelnik Koszu-
lińską była kwestia nadania nazwy ulicy w miejscowości Badowo-
-Dańki. Wniosek w tej sprawie złożył właściciel posesji, na której 
znajduje się ta arteria. Zaproponował on, by nowa ulica uzyskała 
nazwę ulica Leśna. 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Mszczonowa dotyczył następny projekt uchwały. Objął on frag-
ment miasta pomiędzy ulicami: Warszawską, Narutowicza, 
Sienkiewicza i Dworcową. Teren ten jest niezagospodarowany 
a dzięki zmianom planu możliwe będzie jego włączenie w funk-
cjonowanie miasta. Radny Mirosław Wirowski przypomniał, że 
sprawa tego obszaru jest przedmiotem zainteresowania Rady 
już od wielu lat, jednak jej rozwiązanie wymagało porozumienia 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Przewodniczący 
Łukasz Koperski zaapelował, by mieszkańcy mogli zgłaszać swoje 
uwagi dotyczące wykorzystania tego terenu po to, by był on jak 
najlepiej dostosowany do ich potrzeb i oczekiwań. Przypomniał 
też, że był jednym z pomysłodawców zagospodarowania tej 
przestrzeni i w związku z tym jest wdzięczny, że w końcu udało 
się stworzyć taką możliwość. 

Podczas sesji RM zatwierdzono także Program Rewi-
talizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023, który został 
szczegółowo omówiony podczas prac Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa. Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek 
podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie 
dokumentu, w szczególności wiceburmistrzowi Grzegorzowi 
Kozłowskiemu oraz kierującym wydziałami Urzędu Miejskiego 
i jednostkami organizacyjnymi. Podkreślił on ogrom pracy, jaka 
została wykonana. 

Dyrektor CUW Ewa Zielińska przedstawiła projekt 
uchwały dotyczącej ustalania trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawi-
dłowości ich pobrania i wykorzystywania. Kolejny zaprezento-
wany dokument dotyczył opłat za dzieci do lat 5 uczęszczają-

cych do przedszkola w tym głównie zwolnienia od 
tych kosztów dla rodziców dzieci z potwierdzonymi 

dysfunkcjami. 

Działalność burmistrza i wolne wnioski
W krótkim okresie pomiędzy sesjami burmistrz Józef 

Grzegorz Kurek wydał 3 zarządzenia, które dotyczyły obliga-
toryjnej inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim, zmiany planów 
budżetowych na 2016 r. oraz komisji planowania przestrzen-
nego. Włodarz gminy przedstawił także wstępny pomysł 
budowy w pobliżu Term basenu dla nurków o głębokości 40 
m, który zgłosiła zewnętrzna firma. Realizacja takiej inwestycji 
z pewnością przyczyniłaby się do wzmocnienia marki Term oraz 
Mszczonowa. 

W ramach wolnych wniosków radny Robert Głąbiński 
podziękował w imieniu swoim, radnej Barbary Gryglewskiej oraz 
mieszkańców Spółdzielni za to, że modernizacja ulic Jeżynowej 
i Brzoskwiniowej została zaplanowana w pierwszym etapie rewi-
talizacji. 

Radny Mirosław Wirowski, korzystając z obecności 
Bernarda Grzejszczaka, zastępcy mszczonowskiego komen-
danta policji, zapytał o budowę komisariatu oraz o to, czy nowa 
siedziba wpłynie na zwiększenie zasobów kadrowych lokalnych 
służb. W odpowiedzi usłyszał, że zostały już zalane fundamenty 

budynku. Burmistrz Kurek poinfor-
mował, że budowa komisariatu prze-
biega sprawnie i zgodnie z planem 
i, w zależności do warunków atmos-
ferycznych, zostanie on oddany do 
użytku już jesienią 2017 r. Po przenie-
sieniu jednostki, Komenda Powiatowa 
złoży wniosek o zwiększenie liczby poli-
cjantów, który to poprą władze Mszczo-
nowa. 

Radny Andrzej Osial, na wniosek 
rodziców uczniów, zadał pytanie o brak 
funkcjonowania dzwonka lekcyjnego 
w szkole podstawowej we Wręczy. 
Dyrektor Zielińska powiedziała, że 
został on wyłączony z uwagi na dobro 
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licznej grupy dzieci autystycznych uczących się w tej placówce, 
u których nagłe bodźce wywołują niepotrzebne pobudzenie. 
Kierująca działalnością CUW zadeklarowała, że spróbuje 
rozwiązać zgłoszony przez rodziców problem i znaleźć rozwią-
zanie korzystane dla wszystkich.

Wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński podziękował 
burmistrzowi oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszka-

niowej za sprawne odśnieżanie terenów wiejskich, które umoż-
liwia poruszanie się po drogach na tym obszarze i dojazdy do 
posesji. 

Podczas pierwszej, tegorocznej sesji, zatwierdzono 
projekty wszystkich przedstawionych uchwał. 

Dagmara Bednarek, GCI

Przed rozpoczęciem posiedzenia prezes Klubu Sportowego 
„Mszczonowianka” Zdzisław Banasiak zaprosił wszystkich 
zebranych na mszę świętą, która rozpocznie obchody 60-lecia 
istnienia organizacji. Uroczysta Eucharystia odbędzie się 17 
lutego o godzinie 17.

Działalność OSP w gminie Mszczonów
Tematyka oceny stanu ochrony przeciwpożarowej na 

terenie miasta i gminy Mszczonów sprawiła, że na sali pojawili 
się prezesi i naczelnicy wszystkich lokalnych jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej. O ich funkcjonowaniu jako pierwszy 
opowiedział władzom samorządowymKomendant Powiatowy 
PSP Roman Murgrabia. Swoje wystąpienie rozpoczął od najnow-
szych informacji dotyczących działań prewencyjnych podjętych 
na przełomie 2016/2017 roku w tematyce zagrożenia czadem, 
który jest niewyczuwalnym, a więc szczególnie niebezpiecznym, 
gazem.

Przedstawienie stanu ochrony przeciwpożarowej komen-
dant Murgrabia rozpoczął do wskazania głównych ośrodków 
zagrożenia na terenie gminy Mszczonów. Największe niebezpie-
czeństwo związane z wybuchem ognia wiąże się z 11 obiektami 
magazynowymi, zlokalizowanymi na terenie Ziemi Mszczonow-
skie - są to m.in. budynki FM Logistic i KNAUF. Ryzyko wystą-
pienia pożary jest spowodowane ich wielką powierzchnią, dużą 
ilością zatrudnionych osób oraz przechowywaniem materiałów, 
niezbędnych w działaniu przedsiębiorstw. Na szczęście, niebez-
pieczeństwo to jest minimalizowane przez przestrzeganie zasad 

BHP przez członków załogi.
Komendant Powiatowy PSP zaprezentował również 

Radzie Miejskiej mapę zagrożeń powiatu żyrardowskiego, 
z której wynikało, że gmina Mszczonów charakteryzuje się 
średnim stopniem ryzyka, które jest spowodowane głównie 
przez zabudowę przemysłową oraz bliskość tras szybkiego 
ruchu. Jak zauważył jednak Roman Murgrabia, ilość niebezpiecz-
nych zdarzeń na terenie Ziemi Mszczonowskiej co roku spada. 
Tendencję tę można zaobserwować także w całym powiecie 
żyrardowskim.

Komendant PSP opisał także 
rodzaje zdarzeń niebezpiecznych 
i przedstawił ich genezę. Pożary 
w gminie Mszczonów najczęściej 
są spowodowane podpaleniami, 
nieostrożnością dorosłych oraz wadli-
wymi instalacjami w budynkach. Za 
miejscowe zagrożenia odpowiedzialne 
są przede wszystkim warunki atmos-
feryczne i złe zachowania kierowców. 
Roman Murgrabia podkreślił, że 
z roku na rok spada liczba fałszywych 
alarmów, które są zgłaszane do służb. 
Komendant PSP zaprezentował także 
zebranym dane dotyczące liczebności, 

wyposażenia oraz oceny gotowości operacyjnej poszczegól-
nych jednostek OSP z gminy Mszczonów. Przypomniał także, że 
ubiegły rok przyniósł ze sobą wpisanie do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego kolejnego oddziału - OSP Osuchów, 
która tym samym dołączyła do OSP Mszczonów znajdującej się 
w nim od lat.

Kończąc swoje wystąpienie, komendant Murgrabia 
przedstawił wnioski z analizy funkcjonowania lokalnych jedno-
stek. Postulował on konieczność stopniowego odmłodzenia 
strażackiego parku maszynowego. Kolejna sugestia dotyczyła 
przeprowadzenia analizy wyposażenia w certyfikowany sprzęt 
ratowniczy i ochrony osobistej strażaków ratowników. Na 
zakończenie Komen-
dant Powiatowy 

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 25 stycznia 2017 roku, odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli uchwały 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Głównym 
tematem spotkania była działalność jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Mszczonów. Obrady prowadził Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.



styczeń-luty 2017 / nr 1-2 (254-255)       9

WIEŚCI Z RATUSZA

PSP podziękował druhomochotnikom za 
współpracę oraz ich ofiarną służbę na 
rzecz bezpieczeństwa.

Waldemar Suski, Powiatowy Prezes 
OSP, zaprezentował zebranym sprawozda-
niez realizacji zadań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowejw gminie Mszczonów 
w 2016r.W swoim wystąpieniu mówił 
o liczbie spotkań Zarządu oraz sprawach, 
którymi się podczas nich zajmowano. 
Druh Suski opisał również sposób prze-
prowadzenia turnieju wiedzy pożarniczej 
i wyniki lokalnych uczestników na jego 
poszczególnych etapach. W uzupełnieniu, 
druh Mirosław Zielonka, Komendant 

Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, ustosunkował się do 
wniosków Romana Murgrabiego doty-
czących analizy certyfikatów sprzętu. 
Poinformował on zebranych, że wszystkie 
nabywane elementy wyposażenia posia-
dają wymagane atesty. Stary sprzęt, który 
jest sprawny, może zaś być nadal wyko-
rzystywany - przepisy nie wymagają jego 
usunięcia z jednostek z powodu braku 
nowych certyfikatów.

Druhna Mieczysława Korzon-
kowska, sekretarz Zarządu Powiatowego 
i jednocześnie inspektor Urzędu Miej-
skiego, także przedstawiła sprawozdanie 
z działań ochrony przeciwpożarowej 

w gminie Mszczonów. W swoim sprawozdaniu umieściła m.in. 
informacje dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie, 
zakupionego sprzętu i remontów w budynkach OSP. Ubiegło-
roczne wydatki budżetowe na funkcjonowanie jednostek stra-

żackich w gminie wyniosły prawie 400 
tys. zł. Największe środki, jak co roku, 
przeznaczono na funkcjonowanie 
jednostki we Mszczonowie.

Podczas oceny stanu ochrony 
przeciwpożarowej na terenie gminy 
Mszczonów głos zabierali także 
przedstawiciele poszczególnych OSP. 
W swoich wystąpieniach odnosili się 
oni do słów swoich przedmówców 
oraz wyjaśniali niektóre kwestie. Na 
zakończenie wszystkim strażakom za 
ich codzienną, bezcenną pracę podzię-
kował burmistrz Józef Grzegorz Kurek. 
Wyraził także nadzieję, że rządzący 
zatwierdzą projekt ustawy mającej 
przyznawać strażakom ochotnikom 

dodatki do świadczeń emerytalnych. Burmistrz zapewnił też, że 
są przygotowane dokumenty i wnioski dotyczące zakupu wypo-
sażenia - w tym momencie trwa oczekiwanie na ogłoszenie 
konkursów o dofinansowanie. Gospodarz gminy podziękował 
za współpracę także komendantowi PSP i wyraził nadzieję, że 
również w przyszłości będzie ona wzorowa a połączenie sił nadal 
będzie sprawiać, że jednostki OSP będą coraz szybciej się rozwi-
jały.

Za ich trud i poświęcenie strażakom dziękował także 
radny Mirosław Wirowski, który wyraził nadzieję, że w bieżącym 
roku szczególnym wsparciem zostanie obdarzona jednostka 
OSP Zbiroża, której funkcjonowanie ma kluczowe znaczenie 
podczas ratowania ofiar wypadków na drodze krajowej nr 50. 
Do wyrazów wdzięczności dołączyła się również radna Barbara 
Gryglewska, która podkreśliła, jak ogromną rolę wychowawczą 
pełnią jednostki OSP. W ich szeregach znajduje się wielu 
młodych ludzi, którzy poprzez swoją pracę na rzecz bezpieczeń-
stwa, przejmują szlachetne wartości wpisane w służbę strażaka 
ochotnika.

Na zakończenie omawiania spraw związanych z funk-
cjonowaniem ochrony przeciwpożarowej wszystkim zebranym 
podziękował również przewodniczący Łukasz Koperski. Wyraził 
on zadowolenia z poznania nowego Komendanta Powiatowego 
PSP, podziękował inspektor Mieczysławie Korzonkowskiej za 
koordynowanie funkcjonowania gminnych jednostek i wyraził 
dumę z działalności OSP. Zdaniem radnego Koperskiego straż-
nice, to nie tylko miejsca walki z żywiołami i nieszczęściami, ale 
także miejsca krzewienia kultury. Przewodniczący podziękował 
także komendantowi PSP za współpracę z władzami samorządo-
wymi i OSP, która przynosi tak wspaniałe efekty. 

Podjęte uchwały
Pierwszy projekt uchwały przedstawiła Teresa Koszu-

lińska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Dotyczył 
on wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprze-
targowym. Działka, która miałaby zostać sprzedana, położona 
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14 grudnia 2016 r.

Głównym  tematem  pierwszego  posie-
dzenia  Komisji  Statutowej  była  analiza 
obowiązującego  Statutu  Gminy 
Mszczonów.  Podczas  spotkania  zapre-
zentowane zostały zmiany w przepisach, 
które  spowodowały  konieczność  wnie-
sienia poprawek do dokumentu.

Posiedzenie Komisji Statutowej 

otworzył jej przewodniczący, wiceprze-
wodniczący RM Marek Zientek. W obra-
dach uczestniczyli także radna Barbara 
Gryglewska, radny Ryszard Stusiński, 
radny Waldemar Suski i radny Krzysztof 
Krawczyk. Z uwagi na rangę omawianych 
zagadnień, podczas spotkania członków 
Komisji obecni byli także przewodni-
czący RM Łukasz Koperski oraz burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. 

Obrady rozpoczął przewodni-

czący Marek Zientek, który przypomniał 
powody powołania Komisji. Obecny 
Statut Gminy Mszczonów został zatwier-
dzony w 2003 r., a od tego czasu nowe-
lizacji uległy przepisy regulujące treść 
takich dokumentów. Przewodniczący 
RM Łukasz Koperski wyraził pogląd, że 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

jest w Kamionie a z prośbą o jej nabycie wystąpiła firma Sante. 
Przedsiębiorstwo to jest już właścicielem okolicznych gruntów, 
które zostaną wykorzystane pod budowę rozlewni wody mine-
ralnej. Omawiana działka, to teren rolniczy, jednak pozbawiony 
wartości uprawnej. Jej pozyskanie umożliwiłoby jednak firmie 
Sante poszerzenie terenu budowy przyszłej rozlewni. 

Kolejny projekt uchwały dotyczył zmian w planie zago-
spodarowania przestrzennego działek we Mszczonowie, które 
są położone pomiędzy ulicami Dworcową i Olchową. Z wnio-
skiem o dokonanie korekty wystąpiła firma PKP, która jest jego 
dzierżawcą. Omawiany obszar, zgodnie ze zmianami, ma zostać 
zagospodarowany pod zabudowę mieszkalną w ramach rządo-
wego programu „Mieszkanie plus”.

Sprawy różne
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek złożył radnym sprawoz-

danie ze swojej działalności pomiędzy sesjami. W tym krótkim 
okresie wydał zarządzenia dotyczące powołania komisji przetar-
gowej, wydania kierownikom jednostek organizacyjnych upraw-
nień do zaciągania zobowiązań do kwoty ich budżetów oraz 
wprowadził zmiany do uchwały budżetowej na 2017 r. Burmistrz 
Kurek poinformował również zebranych, że trwają rozmowy 
w sprawie wybudowania przy obiekcie Term basenu głębi-
nowego dla nurków, który chce stworzyć prywatny inwestor. 
Przypomniał również, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 
pozytywnie zaopiniowała projekt reorganizacji sieci gminnych 
szkół. Radni dowiedzieli się również, że Marszałek Struzik poparł 
wystąpienie gminy do PKP o stworzenie peronu w Mszczonowie. 
Kiedy zakończona zostanie budowa Park of Poland, być może 
Zarząd Kolei zdecyduje o uruchomieniu połączenia pomiędzy 
Mszczonowem a Warszawą w ramach przewozów regionalnych. 

Wolne wnioski rozpoczęto od odczytania przez przewod-
niczącego Koperskiego pisma od mieszkańców dotyczącego 
funkcjonowania nielegalnego schroniska Fundacji „Zielony Pies” 
w Grabcach Towarzystwo. Właściciele sąsiednich nieruchomości 
skarżą się na hałas i smród, który wiąże się z pobytem zwie-
rząt w nieodpowiednich warunkach. Burmistrz Kurek obiecał, 
że przekaże sprawę do odpowiednich służb, które zbadają czy 
fundacja działa zgodnie z prawem.

Przewodniczący Łukasz Koperski przedstawił także skargę 
mieszkanek Zimnic na dyrektor CUW Ewę Zielińską. Dotyczyła 
ona prowadzenia dowozu dzieci. Dyrektor Zielińska wyjaśnienia 
złożyła już jednak podczas obrad Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych, stąd decyzja, by sprawę przeanalizowała Komisja 
Rewizyjna i swoje wnioski przedstawiła podczas kolejnej Sesji 
Rady Miejskiej. 

Przewodniczący Łukasz Koperski przedstawił także 
prośbę od mieszkańców posesji pomiędzy siedzibą BIMEDu 
a działką prywatną. Parkujące samochody zastawiają jedyną 
bramę prowadzącą na ich podwórko. Burmistrz Kurek radził, 
by mieszkańcy opatrzyli swoje ogrodzenie właściwą informacją, 
która z pewnością zniechęci właścicieli pojazdów do blokowania 
wjazdu. 

Radny Krzysztof Krawczyk również wystąpił z prośbą 
o zajęcie się problemem mieszkańców. Sprawa dotyczyła konte-
nera na śmieci należącego do Lewiatana, który jest opróż-
niany w czasie trwania ciszy nocnej, nie ma pokrywy a ścieki są 
często przez pracowników sklepu wylewane wprost na ziemię. 
Burmistrz obiecał interwencję w tej sprawie.

Radny Robert Głąbiński wnioskował z kolei o ustawienie 
dodatkowego znaku ograniczenia prędkości przed blokiem 
Północna 12, gdzie niedawno miała miejsce kolizja dwóch samo-
chodów spowodowana nadmierną szybkością jednego z nich. 
Także i tę sprawie obiecał rozważyć burmistrz Kurek.

Radny Mirosław Wirowski wnioskował o ustawienie 
znaku zakazu postoju przed bramą Zespołu Szkół. O zasadności 
swojej prośby rozmawiał już z dzielnicowym Zielińskim i pracow-
nikiem Urzędu Miejskiego zajmującym się drogami. Również tę 
sprawę zbada burmistrz i jego podwładni. 

Radny Andrzej Osiński zadał z kolei pytanie o ciśnienie 
wody w instalacjach, które znacząco obniża się podczas akcji 
przeciwpożarowych jednostek OSP. W odpowiedzi burmistrz 
Kurek powiedział, że dzieje się tak wskutek połączenia węzłów 
i dużej ilości przepompowywanej wody, która służy do gaszenia 
pożaru. Niestety, taka sytuacja ma miejsce wszędzie i nie ma 
możliwości jej poprawienia. Na tym zakończono sesję Rady 
Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Statutowa
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23 stycznia 2017 r.

Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji 
było  dostosowanie  sieci  szkół  gminnych 
do  nowego  systemu  edukacji.  Oprócz 
tego,  podczas  spotkania  opracowano 
również plan pracy na 2017 r. 

Posiedzenie komisji otworzyła 
jej przewodnicząca, radna Barbara 
Gryglewska. W obradach uczestniczyli 
także członkowie: radna Renata Siwiec, 
radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej 
Osial, radny Robert Głąbiński, radny Jerzy 

Siniarski oraz radny Krzysztof 
Krawczyk. W obradach wzięła 

udział także Ewa Zielińska kierująca 
Centrum Usług Wspólnych - organem 
prowadzącym obsługę gminnej oświaty.

Dyrektor CUW na początku 
swojego wystąpienia przedstawiła zało-
żenia reformy edukacji, która wejdzie 
w życie już od 1 września 2017 r. Obecni 
szóstoklasiści rozpoczną wówczas naukę 
w klasach siódmych, a nie jak do tej pory 
w gimnazjach. Ich dalsza edukacja prze-
biegać będzie w ośmioklasowej szkole 
podstawowej. Po jej zakończeniu, będą 
oni mogli kontynuować naukę w cztero-
letnim liceum, pięcioletnim technikum 
lub dwustopniowej szkole branżowej, 
która zastąpi dzisiejsze placówki zawo-

dowe. Działalność gimnazjów będzie 
ulegać stopniowemu wygaszeniu, jednak 
ich obecni uczniowie uzyskają dyplom 
ukończenia właśnie tych szkół. W ramach 
przygotowanej przez Ministerstwo 
reformy przewidziano trzyletni okres 
przejściowy. Już do końca lutego władze 
samorządowe muszą zatwierdzić projekt 
reorganizacji lokalnych szkół, który do 
końca marca musi uzyskać formę uchwały 
Rady Miejskiej. Ustawodawca pozostawia 
jednak możliwość korekty w zmianach 
gminnego szkolnictwa w okresie przej-
ściowym, jeżeli przyjęta metoda reorga-
nizacji nie sprawdzi się w praktyce.

Ministerstwo zaproponowało 
samorządom kilka możliwości dosto-
sowania placówek oświatowych do 
wymogów reformy. Dyrektor Zielińska, 
w imieniu burmistrza, przedstawiła 
projekt zmian w szkołach z terenu gminy. 

21 grudnia 2016 r.

Głównym  tematem  kolejnego  posie-
dzenia  Komisji  Statutowej  była  rewitali-
zacja insygniów gminnych.

Posiedzenie Komisji Statutowej 
otworzył jej przewodniczący, wiceprze-
wodniczący RM Marek Zientek. W obra-
dach uczestniczyli także radna Barbara 
Gryglewska, radny Krzysztof Krawczyk, 
radny Jerzy Siniarski, radny Ryszard 
Stusiński i radny Waldemar Suski. Z uwagi 
na rangę omawianych zagadnień, podczas 
spotkania członków Komisji obecni byli 

także przewodniczący RM Łukasz Koperski 
oraz burmistrz Mszczonowa Józef Grze-
gorz Kurek. W posiedzeniu udział wzięła 
także dyrektor Gminnego Centrum Infor-
macji Beata Sznajder.

Kierująca działalnością GCI przed-
stawiła zebranym procedurę postępo-
wania przy opracowywaniu rewitalizacji 
insygniów. Proces ten obejmuje przy-
gotowanie nowych projektów: herbu, 
flagi, pieczęci herbowych, rangowych 
łańcuchów herbowych (burmistrza i prze-
wodniczącego RM), sztandaru i medalu/
odznaki dla osób zasłużonych. Jak zauwa-
żyła Beata Sznajder, procedura opinio-
wania zrewitalizowanych insygniów 

w odpowiednich organach może trwać 
nawet rok, dlatego wskazane jest, by 
prace nad nimi rozpocząć jak najszyb-
ciej. Przewodniczący RM Łukasz Koperski 
zaproponował, by od razu zamówić opra-
cowanie kompletu projektów u jednego 
specjalisty, co zmniejszy koszt działania. 
Konieczność zmiany wzorów insygniów 
jest wywołana nowelizacjami ustawo-
dawstwa. 

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA

świat ulega dynamicznym zmianom, co 
nie pozostaje bez wpływu na samorządy 
i prawo, któremu one podlegają. Przypo-
mniał on także, że w obecnym Statucie 
brakuje regulacji dotyczących wyglądu 
insygniów władzy, herbu, honorowych 
odznaczeń, flagi czy też melodii hymnu. 
Przewodniczący RM w związku z koniecz-
nymi zmianami wniósł o stworzenie całko-
wicie nowego dokumentu od podstaw 

a nie poprawianie obecnie obowiązują-
cego. Jego zdaniem o wiele bardziej efek-
tywne będzie stworzenie nowego Statutu 
w oparciu o dostępne wzory niż skrupu-
latne wyszukiwanie w starym zapisów, 
które wymagają korekty. 

Wniosek przewodniczącego 
poparła obecna podczas spotkania 
radczyni prawna. Także burmistrz Kurek 
zaproponował skorzystanie z goto-

wych dokumentów i dopasowanie ich 
do lokalnych potrzeb. Radny Waldemar 
Suski przedstawił wyniki przeprowa-
dzonej przez siebie analizy, które poka-
zywały, jakie zmiany, między innymi, są 
niezbędne do wprowadzenia w nowym 
dokumencie. Spotkanie zakończyło się 
ustaleniem wstępnego harmonogramu 
prac nad projektem nowego Statutu.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Statutowa

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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25 stycznia 2017 r.

Głównym  tematem  Komisji  Budżetu, 
Rozwoju  i  Rolnictwa  było  zaopiniowanie 
projektów  uchwał  na  sesję  Rady  Miej-
skiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej Prze-
wodniczący, radny Ryszard Stusiński. 
W obradach uczestniczyli także wiceprze-
wodniczący RM Marek Zientek i Andrzej 
Osiński, radny Robert Głąbiński, radny 
Marek Baumel, radny Waldemar Suski, 
radna Renata Siwiec, radny Dariusz 
Olesiński, radny Mirosław Wirowski 
i radny Andrzej Osial.

Projekty uchwał na kolejną sesję 
Rady Miejskiej przedstawiła Teresa Koszu-
lińska – Naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego. Pierwszy z nich dotyczył 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym. Działka, która 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Zakłada on, że w mszczonowskiej szkole podstawowej uczyć się 
będą klasy 1-4, a 5-8 zostaną ulokowane w budynku gimnazjum.  
Placówka w Bobrowcach edukować będzie uczniów klas 1-3, 
a jej dopełnieniem będzie szkoła w Osuchowie z oddziałami 4-8. 
W szkole podstawowej we Wręczy pozostaną jak dotychczas 
klasy 1-3. Placówki w Lutkówce i Piekarach będą ośmioklasowe. 
Z mocy ustawy, w przypadku połączenia szkoły podstawowej 
i gimnazjum, dyrektor drugiej z tych jednostek staje się automa-
tycznie wicedyrektorem pierwszej a swoją funkcję pełnić będzie 
do zakończenia kadencji, podobnie, jak dyrektorzy wszystkich 
szkół. Jak powiedziała Ewa Zielińska, szkoły podstawowe, także 
te połączone z gimnazjami, pozostaną przy swoich patronach, 
jednak w późniejszym czasie mogą wystąpić o zmianę imienia 
placówki.

Kierująca CUW zaprezentowała także symulację liczeb-
ności uczniów w poszczególnych szkołach w kolejnych latach, 
która została oszacowana na podstawie spisów ludności. Zgro-
madzone dane pozwalają na stwierdzenie, że żaden nauczyciel 
gminnej szkoły nie będzie zagrożony utratą pracy tym bardziej, 
że niektórzy już zapowiedzieli chęć skorzystania ze świadczeń 
przedemerytalnych. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek i dyrektor 
Zielińska podkreślali, że dołożą starań, by żaden z pedagogów 
nie utracił źródła swojego utrzymania, tym bardziej, że więcej 
oddziałów powstanie w lokalnych szkołach średnich, co będzie 
się wiązało z powiększeniem ich grona nauczycielskiego. 

Dyrektor Zielińska zwróciła także uwagę na istotny 
problem dowozu dzieci, który jest związany z reorganizacją 
gminnej sieci szkół. W wyniku zmian w systemie edukacji może 
się również okazać, że korekty będą wymagały obwody szkolne. 
Władzom gminy zależy bowiem, żeby reforma edukacji nie 

tylko nie dotknęła nauczycieli, ale także by nie utrudniała życia 
uczniom i ich rodzicom. Wszyscy członkowie Komisji jednogło-
śnie poparli projekt zmian w gminnym szkolnictwie.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska przedstawiła 
następnie plan pracy na 2017 rok. Obejmował on będzie, 
między innymi, analizę działalności OSiR i organizacji spor-
towych, Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblio-
teki Publicznej, lokalnych Izba Pamięci czy też służby zdrowia. 
Członkowie Komisji dokonają także objazdu gminnych szkół 
oraz ocenią funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. W październiku, czyli po rozpoczęciu 
pierwszego roku obowiązywania reformy oświaty, na posie-
dzeniu Komisji zostanie zaprezentowany stan edukacji w gminie. 
Posiedzenie zakończyło głosowanie, w którym przyjęto plan 
pracy organu.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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7 lutego 2017 r.

Głównymi  tematami  posiedzenia  Komisji  było  funkcjonowanie 
Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  oraz  kalendarz  imprez  sportowych 
w  gminie  Mszczonów  na  2017  r.  Ponadto  radni  zaopiniowali 
materiały na sesję.

Posiedzenie komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna 
Barbara Gryglewska. W obradach uczestniczyli także człon-
kowie: radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny 
Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński, radny Piotr Chyła, radny 
Jerzy Siniarski oraz radny Krzysztof Krawczyk. W obradach wzięli 
także udział: wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, dyrektor 
CUW Ewa Zielińska oraz dyrektor OSiR Michał Szymański.

Kierujący Ośrodkiem Sportu i Rekreacji przedstawił 
sprawozdanie z działalności swojej instytucjiza 2016 r.Michał 
Szymański przypomniał, że pod jego zarządzaniem nadal pozo-
stają te same obiekty – hala sportowa, kompleks boisk Orlik oraz 
Termy. Dyrektor OSiR przedstawił radnym dni, godziny funk-
cjonowania a także statystyki dotyczące korzystania z każdego 
obiektu. Dyrektor Szymański zwrócił uwagę, że ilość osób 
odwiedzających jest bardzo uzależniona od warunków atmos-
ferycznych.

Ważnym punktem wystąpienia było przedstawienie 
promocji dotyczących biletów dla mieszkańców. Termy oferują 
tańszy wstęp do kompleksu dla emerytów, rencistów, rolników, 
dzieci, młodzieży i mieszkańców. W ubiegłym roku z promo-
cyjnych biletów skorzystało ok. 5 000 osób. Rabaty na bilety 
obowiązywały także podczas ferii zimowych oraz wakacji. 
W okresie letnim skorzystały z nich 323 osoby, w letnim – 1 275 
osób.

Dyrektor OSiR przedstawił także radnym kalendarz 
imprez sportowych na 2017 r. W bieżącym roku zaplanowano 
m.in. Amatorskie Mistrzostwa Hokeja (marzec), turnieje tenisa 

stołowego (cały rok), turniej minikoszy-
kówki (kwiecień), rajdy rowerowe (cały 
rok), mistrzostwa w piłce ręcznej (czer-
wiec), akcję „Lato w mieście” (lipiec), 
piknik Orłów i Orlików (sierpień), Naro-
dowy Dzień Sportu (październik), Turniej 

Piłki Nożnej Halowej Firm o Nagrodę Burmistrza Mszczonowa 
(listopad) oraz VII Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej z okazji 
Rocznicy Wprowadzenia Stanu wojennego (grudzień). Michał 
Szymański wyjaśnił, że oferta wydarzeń jest dostosowana do 
zainteresowań i potrzeb mieszkańców.

Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, 
przedstawiła radnym trzy projekty uchwał. Pierwszy z nich 
dotyczył rekrutacji do przedszkoli, punktów i oddziałów przed-
szkolnych. Kolejny podejmuje temat przyjmowania dzieci do 
klas pierwszych gminnych szkół. Konieczność podjęcia nowych 
uchwał jest spowodowana zmianami prawa oświatowego. 
Ostatni projekt dotyczył dostosowania gminnej sieci szkół do 
nowego systemu oświaty. Dyrektor Zielińska wyjaśniła, że plan, 
omówiony podczas poprzedniego posiedzenia Komisji, został 
już skonsultowany z ekspertami Kuratorium Oświaty, którzy 
zaakceptowali projekt reorganizacji gminnej sieci szkół. Kieru-
jąca działalnością CUW przypomniała, że plan zmian w lokalnej 
oświacie musi być zatwierdzony podczas sesji w lutym po to, by 
mógł zostać przekazany do dalszej oceny specjalistów. Koniec 
marca jest z kolei ostatecznym terminem podjęcia uchwały 
reorganizującej edukację w gminie. Podczas obrad Komisji radni 
pozytywnie zaopiniowali wszystkie projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

miałaby zostać sprzedana, położona jest 
w Kamionie a z prośbą o jej nabycie wystą-
piła firma Sante. Przedsiębiorstwo to jest 
już właścicielem okolicznych gruntów, 
które zostaną wykorzystane pod budowę 
rozlewni wody mineralnej. Omawiana 
działka, to teren rolniczy, jednak pozba-
wiony wartości uprawnej. Jej pozyskanie 
umożliwiłoby jednak firmie Sante posze-

rzenie terenu budowy przyszłej rozlewni. 
Kolejny projekt uchwały dotyczył 

zmian w planie zagospodarowania prze-
strzennego działek we Mszczonowie, 
które są położone pomiędzy ulicami 
Dworcową i Olchową. Z wnioskiem 
o dokonanie korekty wystąpiła firma PKP, 
która jest jego dzierżawcą. Omawiany 
obszar, zgodnie ze zmianami, ma zostać 

zagospodarowany pod budowę miesz-
kalną w ramach rządowego programu 
„Mieszkanie plus”.

Zgromadzeni podczas obrad radni 
pozytywnie zaopiniowali przedstawione 
projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI
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Podczas pierwszej, tegorocznej sesji Rady Miejskiej 
Mszczonowa, która odbyła się 4 stycznia, zatwierdzony został 
Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 
(PRM), którego opracowywanie zakończono w ubiegłym roku. 
Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek podczas obrad 
podziękował wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie 
dokumentu, w szczególności wiceburmistrzowi Grzegorzowi 
Kozłowskiemu oraz kierującym wydziałami Urzędu Miejskiego 
i gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Podkreślił on ogrom 
pracy, jaka została wykonana. 

Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-
2023, to obszerny dokument, którego opracowywanie zostało 
zakończone w listopadzie 2016 r. Do połowy grudnia mieszkańcy 
gminy mogli zgłaszać swoje uwagi dotyczące działań zaplano-
wanych w PRM. Zarówno burmistrzom, jak i radnym bardzo 
zależało, aby zmiany spełniały oczekiwania i potrzeby lokalnej 
społeczności, ponieważ Program ma docelowo prowadzić do 
poprawy jakości życia na obszarze Ziemi Mszczonowskiej.

Opracowanie Programu Rewitalizacji było konieczne, 
aby gmina mogła się starać o dofinansowanie unijne do zapla-
nowanych zadań. Łączna wartość wszystkich 89 przedsięwzięć 
wyniesie ponad 58 mln zł, z czego środki własne Mszczonowa 
toniecałe 4,7 mln zł. 

W poprzednim Programie Rewitalizacji na lata 2007-
2015, który nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych, 
zapisane były działania, które uzyskały wsparcie z innych 
programów lub zostały zrealizowane wyłącznie ze środków 
gminnych. W ten sposób lata 2007-2015 przyniosły m.in. wybu-
dowanie ulicy Termalnej, rozbudowę i modernizację Miejskiego 
Przedszkola (dofinansowanie z RPO WM), adaptację targo-
wiska przy ul. Morelowej oraz przebudowanie ul. Sienkiewicza 
z oświetleniem ulicznym (dotacja z RPO WM). Poza działaniami 
typowo inwestycyjnymi gmina zrealizowała w Mszczonowie 
również projekty z POKL (z dofinansowaniem unijnym), które 
dotyczyły np. szkoleń dla dorosłych pracujących i bezrobotnych. 
Niestety, wielu przedsięwzięć nie udało się zrealizować z uwagi 
na brak środków w budżecie oraz brak pozyskania dofinanso-
wania zewnętrznego. Właśnie one będą kluczowe dla PRM 

w bieżącej perspektywie.
Po przeprowadzeniu diagnozy sytuacji obszaru Ziemi 

Mszczonowskiej, z uwzględnieniem celów rozwojowych gminy 
i potrzeb mieszkańców, władze gminy wyznaczyły kierunki 
procesu rewitalizacji: rozwój funkcji gospodarczych i centro-
-twórczych Mszczonowa; poprawa jakości życia mieszkańców, 
w tym m.in. w zakresie bezrobocia, bezpieczeństwapublicznego, 
pomocy społecznej oraz edukacji; porządkowanie wymaga-
jącej odnowy tkanki urbanistycznej i infrastruktury technicznej; 
poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych; 
zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego oraz rekre-
acyjno-zdrowotnego Mszczonowa; stworzenie warunków dla 
rozwoju nowych form aktywności gospodarczej, społecznej, 
kulturalnej,edukacyjnej i turystyczno-rekreacyjnej oraz poprawa 
jakości powietrza.

Kolejnym etapem prac nad PRM było ustalenie obszarów 
rewitalizacyjnych. Wyznaczono cztery fragmenty Mszczonowa, 
które najbardziej wymagają zmian i modernizacji: - centrum 
Mszczonowa (rynek, park i błonia przykościelne, Osiedle Ponia-
towskiego oraz obszar ulic Kilińskiego, Zarzecznej oraz części ulic 
Grójeckiej i Rawskiej; - osiedla Dworcowa I i II, Ośrodek Zdrowia 
przy ulicy Maklakiewicza oraz dwie szkoły średnie Mszczonowa 
– LO i ZS; - osiedle Dworcowa III;- Osiedle Spokojna (teren 
Wspólnoty Mieszkaniowej Keramzyt). 

Celem głównym rewitalizacji we Mszczonowie jest 
społeczno-gospodarczy i funkcjonalny wzrost znaczenia 
obszarów miejskich poprzez ograniczenie skali występowania 
negatywnych zjawisk społecznych i zapewnienie warunków 
zrównoważonego rozwoju miasta ukierunkowanego na 
poprawę jakości życia mieszkańców. Zostanie on osiągnięty 
poprzez szczegółowe cele: - poprawa jakości życia mieszkańców 
Mszczonowa w wyniku przeciwdziałania negatywnym zjawi-
skom społecznym, promocji integracji i włączenia społecznego, 
zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych, edukacji 
oraz wzmocnienia integracji i aktywizacji mieszkańców;- rozwój 
i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie 
wysokiej dostępności i odpowiedniego standardu infrastruktury 
dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców; - rozwój aktywności 
społeczno-gospodarczej mieszkańców i pobudzanie lokalnej 
przedsiębiorczości; - poprawa stanu środowiska naturalnego 
i racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego przy jego 
poszanowaniu.

Do głównych przedsięwzięć zaplanowanych w PRM 
należy przywrócenie funkcjonalności obszarów wyznaczonych 
do rewitalizacji. W jego ramach przewidziano zadania takie, 
jak zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Dwor-
cowa III, zagospodarowanie terenu Wspólnoty Mieszkaniowej 
KERAMZYT, zagospodarowanie parku miejskiego wraz z tere-
nami przykościelnymi czy też budowa urządzeń rekreacyjno-
-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólno-
kształcącego (m.in. boiska). 

Kolejnym działaniem, które zapisano w Programie Rewi-
talizacji jest poprawa jakości życia i dostępności edukacyjnej 
mieszkańców obszarów rewitalizacji. W jego ramach zaplano-
wana jest m.in. adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej 
z placem zabaw, budowa łącznika z ul. Szkolnej do ul. Sportowej, 
przebudowa ulicy 
Szkolnej, rozbudowa 

Konsultacje

We Mszczonowie zatwierdzono 
Program Rewitalizacji
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W dniu 15 grudnia, w sali konferencyjnej Urzędu Miej-
skiego, odbyło się spotkanie z sołtysami, które podsumowało 
kolejny rok ich współpracy z władzami gminy. Oprócz przedsta-
wicieli lokalnych społeczności, obecni byli na nim także radni 
terenów wiejskich, naczelnicy wydziałów UM oraz kierujący 
jednostkami organizacyjnymi samorządu. 

Spotkanie rozpoczął burmistrz Józef Grzegorz Kurek, 
który opowiedział o wykonanych i planowanych inwestycjach, 
które dotyczyć będą obszarów wiejskich. Jednym z poruszonych 
przez niego tematów był także program rewitalizacji, który także 
wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców całej gminy. 
W planach na 2017 rok władze przewidziały, między innymi, 
modernizację Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie oraz 
remonty wiaduktów w Grabcach Józefpolskich i Powązkach. 
Burmistrz Kurek poruszył także problem bezdomnych zwie-
rząt, które są porzucane po poniedziałkowych targowiskach 
we Mszczonowie a także przypomniał, że od 1 stycznia 2017 r. 
zmianie ulegnie sposób funkcjonowania Kasy w Urzędzie Miej-
skim, w której przyjmowane będą wyłącznie opłaty skarbowe. 
Lokalne opłaty mieszkańcy terenów wiejskich będą mogli uiścić 
na rachunek bankowy gminy lub u swojego sołtysa. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek przedstawił także plany 
związane z reformą edukacji, która wymagać będzie reorga-
nizacji funkcjonowania placówek oświatowych na wsiach. 
Zapewnił jednak, że wszystko zostanie przeprowadzone tak, by 
nie zakłócić ich działalności oraz edukacji uczniów. 

Włodarz Mszczonowa opowiedział także o planach 
stworzenia parku wodnego i poinformował zebra-
nych, że inwestor złożył już wniosek o pozwolenie 
na budowę. Zapewnił jednocześnie, że rozpoczęcie 

powstawania obiektu nie wpłynie negatywnie na stan dróg wiej-
skich, ponieważ firma planująca stworzenie parku na ten okres 
stworzy własne trasy dojazdowe dla podmiotów budujących. 

Kierownik MOPS Barbara Ciszewska przedstawiła zgro-
madzonym sołtysom plany gospodarowania środkami związa-
nymi z rządowym Programem „Rodzina 500+” oraz opowiedziała 
o akcji mikołajkowej zorganizowane w hali mszczonowskiego 
OSiRu. Skarbnik Gminy Jadwiga Barbulant wyjaśniła wątpliwości 
dotyczące zmiany funkcjonowania Kasy w Urzędzie Miejskim. 
Z kolei naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Janina Sitek 
wręczyła sołtysom harmonogramy zbioru odpadów w 2017 
r. Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodar-
czego, rozdała przedstawicielom terenów wiejskich informacje 
o zmianach w prawodawstwie regulującym wycinkę drzew 
i krzewów, które wejdą w życie w 2017 r. Spotkanie zakończyło 
się wspólnym posiłkiem wigilijnym, podczas którego władze, 
pracownicy administracyjni oraz sołtysi, życzyli sobie dalszego 
rozwoju terenów wiejskich przynajmniej tak dynamicznego, jak 
do tej pory.

Dagmara Bednarek, GCI

i adaptacja budynku przy ul. Tarczyńskiej 31, uruchomienie dzia-
łalności Domu Dziennego Pobytu dla seniorów oraz rozbudowa 
i adaptacja budynku starego Komisariatu Policji. 

Wzmocnienie potencjału gospodarczego i aktywi-
zacja gospodarcza mieszkańców obszarów rewitalizacji, to 
kolejne przedsięwzięcie zaplanowane przez władze Mszczo-
nowa. W jego ramach zrealizowana będzie m.in. adaptacja 
pomieszczeń Zespołu Szkół wraz z zagospodarowaniem terenu, 
uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych, organizacja 
Mszczonowskich Targów Pracy oraz kurs tworzenia stron www 
z elementami grafiki komputerowej i tworzenia filmów.

Kolejnym dużym działaniem zapisanym w PRM jest 
poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście, która obejmie 
np. termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, 
podłączenie nieruchomości w ul. Grójeckiej i Zarzecznej do sieci 
kanalizacji sanitarnej, wymianę oświetlenia ulicznego na ener-
gooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w budyn-
kach Zespołu Szkół i Liceum Ogólnokształcącego a także rozbu-
dowa i termomodernizacja budynku przy ul. Brzoskwiniowej.

Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w mieście, to kolejne działanie, które wyznaczyli włodarze gminy. 
W jego  ramach przewidziana jest m.in. budowa monitoringu 

w centrum Mszczonowa, budowa azylów przy przejściach dla 
pieszych na terenie miasta, edukacja dzieci i młodzieży z zakresu 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wprowadzenie dodat-
kowych patroli policyjnych w obszarach rewitalizacji.

Oprócz głównych zadań, w PRM zaplanowano także 
szereg działań uzupełniających takich, jak przebudowa ulicy 
Malinowej czy budowa nowego Komisariatu Policji. Rewitali-
zacja Mszczonowa obejmie także wiele projektów miękkich, 
nieinwestycyjnych, dofinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Zaplanowane inwestycje oraz projekty dla mieszkańców 
niewątpliwie wpłyną na znaczny rozwój Ziemi Mszczonow-
skiej i będą zwiększać dynamikę dalszych zmian oblicza tego 
terenu w przyszłości. Najbliższe lata, to ostatnie, w których 
do Polski płynąć będą strumienie unijnych dotacji, jest to być 
może ostatnia szansa na zrealizowanie istotnych inwestycji 
i projektów ze znikomym wkładem środków własnych gminy. Jak 
twierdzi burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, w latach 
2016-2023 dzięki Programowi Rewitalizacji zostaną zrealizo-
wane działania, które gmina z własnych środków musiałaby 
realizować przez pół wieku. 

Dagmara Bednarek, GCI

UM

Świąteczne spotkanie z sołtysami
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Z Burmistrzem Mszczo-
nowa Józefem Grzego-
rzem Kurkiem rozmawia 
Mateusz Milczarek.

Panie burmistrzu, zakoń-
czył się drugi rok obecnej 
kadencji, czy może go 
Pan podsumować? Co 
Pana zdaniem było 
w nim najbardziej istotnego? 
Niewątpliwie był to rok upływający pod znakiem przygotowań 
do dwóch potężnych przedsięwzięć. Pierwsze, to inwestycja 
prywatna – tak długo wyczekiwany Park of Poland, ale o nim 
opowiem za chwilę. Na początek chciałbym się skupić na olbrzy-
miej pracy związanej z przygotowaniami do złożenia projektu 
rewitalizacyjnego. Przypomnę, że Rada Miejska Mszczonowa 
uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Programu 
Rewitalizacji podjęła 24 lutego 2016 roku. Na terenie miasta 
wskazano cztery obszary (tzw. zdegradowane społecznie), na 
których zaplanowano szereg inwestycji mających pobudzić 
je do rozwoju i zapobiec dalszemu narastaniu na ich terenie 
problemów społecznych. Ożywienie tych wydzielonych terenów 
zaplanowano dzięki opracowanemu i przyjętemu przez władze 
samorządowe Programowi Rewitalizacji. Umożliwi on ubie-
ganie się o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych na 
lata 2014-2020. W sumie, w ramach programu rewitalizacji, na 
terenie miasta przewidziana jest realizacja aż 89 projektów za 
łączną kwotę przekraczającą 58 milionów złotych. Wkład własny 
gminy w to olbrzymie przedsięwzięcie ma oscylować w grani-
cach 4 milionów 700 tysięcy złotych. Realizacja wyznaczonych 
działań, zawartych w projektach twardych (inwestycyjnych) oraz 
miękkich (działania prospołeczne, uzupełniające planowane 
inwestycyjne) będzie miała miejsce do 2023 roku. Jeśli pomysły 
te zyskają dofinansowanie, staną się prawdziwym kołem zama-
chowym gminnego rozwoju. Na liście inwestycji rewitalizacyj-
nych znalazły się m.in.: termomodernizacja budynku OSP oraz 
czterech gminnych, mieszkalnych budynków komunalnych, 
stworzenie parku miejskiego na przykościelnych błoniach, wybu-
dowanie obiektów sportowych (boiska, stanowiska lekkoatle-
tyczne oraz zewnętrzna siłownia) przy LO i Zespole Szkół, przebu-
dowa ulic - Brzoskwiniowej, Malinowej, Północnej, Zarzecznej, 
Jeżynowej, Szkolnej  i Dworcowej, przebudowa i uatrakcyjnienie 
placu zabaw przy ul. Północnej, wybudowanie placu zabaw dla 
przedszkolaków pomiędzy skrzydłem „B” (zachodnim) Szkoły 
Podstawowej, a obecną siedzibą Izby Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej, w której budynku zostaną w przyszłości umiejscowione 
siedziby gminnych organizacji pozarządowych, zaadoptowanie 
budynku komunalnego przy ulicy Tarczyńskiej 31 na potrzeby 
punktu rehabilitacji i domu dziennego pobytu dla osób w pode-
szłym wieku, a także osób samotnych i schorowanych, remont, 

przebudowę i termomodernizację budynku obecnego Komisa-
riatu Policji, do którego przeniesiona zostanie Izba Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej i siedziba Hufca ZHP. W tym budynku znajdzie 
się też centrum miejskiego monitoringu. Należy również wspo-
mnieć o realizowanym właśnie podniesieniu piętra w skrzydle 
B mszczonowskiej szkoły podstawowej, gdzie powstaje 100 
nowych miejsc przedszkolnych.

Jeśli się uda pozyskać te środki Mszczonów czeka inwestycyjny 
boom. Co jednak, gdyby nie udało się otrzymać dofinanso-
wania? 
W takim wypadku inwestycje te i tak będą realizowane, 
będziemy je finansować stopniowo z własnych środków. Ich 
wykonanie rozciągnie się na przestrzeni lat, ale z nich nie zrezy-
gnujemy. Tak, czy inaczej są nam one potrzebne. Z własnych 
funduszy już rozpoczęliśmy przebudowę szkolnego budynku 
B. Uporządkowany został także teren pod park miejski na tzw. 
parafialnych błoniach. Rozwój Mszczonowa nie zatrzyma się jeśli 
zabraknie nam wspomnianych dofinansowań. Nie traktujemy 
ich jak kroplówki, którą podaje się niewydolnemu organizmowi, 
ale raczej jako wzbogacone paliwo lane do auta, aby jego silnik 
działał jeszcze sprawniej. Tak należy patrzeć na tą sprawę. Środki 
zewnętrze mają za zadanie nasz rozwój uczynić jeszcze bardziej 
dynamicznym. 

W zakończonym roku 2016 środków tych właśnie zabrakło…
Niestety, rok 2016 - tak jak to już mówiłem podczas spotkań 
samorządowych z mieszkańcami - nie był najlepszy pod 
względem finansowym. Zwiększono nam o 100% podatek „jano-
sikowy”, polegający na łożeniu przez tzw. bogate polskie gminy 
na te, które nie radzą sobie najlepiej ze swymi finansami. Obcią-
żenie to wyssało z naszego budżetu fundusze, które moglibyśmy 
przeznaczyć na rozwój. Co gorsza, z powodu promowania tychże 
ubogich samorządów, nie przeszły złożone w tym roku drogowe 
projekty unijne, planowane przez naszą gminę. W podobnej 
sytuacji znalazły się wszystkie samorządy z powiatów Zachod-
niego Mazowsza. Nie rozumiem, dlaczego niewydolne gminy 
mogą mieć na inwestycje więcej pieniędzy od sąsiadów, którzy 
płacą „janosikowe”? Ciągłe dotowanie wręcz demoralizuje. 
Uczy, że można funkcjonować nie dbając należycie o swoje 
finanse.

Wróćmy może jednak do tematu. Przez ostatni rok 
nie zasypywaliśmy gruszek w popiele. Wykorzystaliśmy go 
bardzo intensywnie do tego, aby przygotować szereg cennych 
projektów, na które uda się być może pozyskać unijne fundusze. 
Jesteśmy przygotowani z nowymi programami. Najbardziej 
zaawansowany jest - wspomniany już wcześniej - program rewi-
talizacji.

Realizacja zakładanych inwestycji prędzej, czy później będzie 
się jednak musiała opierać na wykorzystywaniu jedynie 
własnych środków budżetowych. Z tego też powodu należy 
dbać o pozyskiwanie inwestorów, których podatki będą zasilać 
gminny budżet. Czy w tym roku jest szansa na powiększenie 
liczby inwestorów?
To pytanie pozwoli mi nawiązać do zapowiedzianego na 
początku naszej 
rozmowy tematu 

Wywiad

Podsumowanie drugiego roku 
kadencji
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dużego inwestora prywatnego. W końcu możemy ogłosić, że 
niedługo zakończy się okres wyczekiwania na inwestycję firmy 
Global Park. Park of Poland zacznie powstawać. Sądzę, że już 
wiosną na plac budowy wjadą maszyny. Właściciele firmy nie 
chcą jeszcze podawać konkretnego terminu otwarcia inwestycji, 
aby później wokół sprawy nie wynikło niepotrzebne zamie-
szanie, ale określenie „wiosną tego roku” wydaje się w miarę 
konkretne i wiarygodne. To przedsięwzięcie będzie potężnym 
impulsem rozwojowym dla całego regionu. Do końca 2018 roku 
ma powstać jego pierwsza część czyli olbrzymi park wodny. Gdy 
zacznie działać cały Park of Poland, to zgodnie z przewidywa-
niami odwiedzać go będzie do 1,5 miliona osób rocznie. Proszę 
sobie tylko wyobrazić ile miejsc noclegowych będzie musiało 
powstać w okolicy dla obsłużenia takiej ilości odwiedzających. 
Ile powstanie barów, restauracji, zajazdów? Jak rozwinie się sieć 
różnego rodzaju usług? Uważam, że jeśli tylko wydarzenia na 
świecie nie skomplikują sytuacji w naszym regionie Europy, to za 
kilka lat Mszczonów zmieni się nie do poznania.

Czyli Tygrysowi Mazowsza wzmocnią się pazury i kły? 
Oj tak, stanie się on naprawdę groźnym drapieżnikiem… 
(uśmiech)

Nim Gmina zacznie odcinać kupony od tej potężnej inwestycji 
czeka ją jeszcze wiele problemów do rozwiązania. Jednym 
z nich będzie poradzenie sobie z reformą oświaty. Czy w szko-
łach Gminy Mszczonów reforma spowoduje spore zamie-
szanie?
Przy wielu już okazjach zapewniałem mieszkańców, a także 
samych nauczycieli, że nie mamy się czego obawiać. Nikt 
z pracowników naszych szkół nie straci pracy. Krzywda nie stanie 
się też uczniom. W nowym układzie takie szkoły jak Lutkówka 
i Piekary powrócą do kształcenia w klasach 0-8. W Mszczonowie 
klasy 0-4 będą się uczyć w budynku obecnej Szkoły Podsta-
wowej, a klasy 5-8 w budynku gimnazjalny. We współdziałają-
cych ze sobą Szkołach w Osuchowie i w Bobrowcach podział klas 
będzie wyglądał następująco: 4-8 - Osuchów) i 0-3 - Bobrowce. 
We Wręczy pozostaną, jak dotychczas, klasy 0-3. Do rozwiązania 
kwestii obowiązkowego zapewnienia miejsc przedszkolnych 
wszystkim trzylatkom gmina już także podjęła stosowne kroki. 
Inwestycja w skrzydle B Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, 
to właśnie antidotum na te postawione przed nami wyzwanie. 
Rozwiążemy je poprzez uruchomienie filii Miejskiego Przed-
szkola, które znajdzie swoje miejsce właśnie we wschodnim 
budynku Szkoły Podstawowej. Trwają tam obecnie prace moder-
nizacyjne. W miejscu byłych mieszkań dla nauczycieli, które były 
zlokalizowane na samej górze, powstaną klasy przedszkolne dla 
setki dzieci. Plac zabaw dla maluchów powstanie na terenie 
pomiędzy Izbą Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, a zachodnim 
skrzydłem Szkoły Podstawowej.

Czy zapowiadane i już realizowane inwestycje nie będą się 
wiązały z podwyżką lokalnych podatków i opłat?
Rok 2017 zgodnie z zapowiedziami władz samorządowych nie 
przyniesie podwyżek w opłatach za wodę, ścieki i śmieci. Zależy 
nam, aby mieszkańcom Gminy żyło się coraz lepiej. Pracujemy 

dla ludzi, a nie przeciwko nim. Mszczonów ma 

naprawdę stabilny samorząd, który dba o interes mieszkańców.

Czy w kontekście tego, co Pan przed chwilą powiedział 
o „stabilnym mszczonowskim samorządzie” mógłby się Pan 
odnieść do planowanych zmian w ordynacji wyborczej? 
Konkretnie tych, dotyczących ograniczenia kadencji wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. 
Mszczonowski sukces gospodarczy nie wziął się z powietrza. To 
wynik sukcesywnie i konsekwentnie prowadzonej polityki samo-
rządowej. Mszczonowska zgoda stała się naszą siłą. Teraz, gdy 
odgórnie będziemy mieli narzucone zamieszanie w szeregach 
samorządowych na pewno nie przyniesie to niczego dobrego. 
Ufam jeszcze, że rząd wycofa się z tych planów. Na zakończenie 
dodam tylko, że Ci, którzy powołują się przy uzasadnianiu plano-
wanych zmian przykładem najwyższego w kraju urzędu Prezy-
denta RP, popełniają zasadniczy błąd. Zapominają bowiem 
o jednym ważnym szczególe. Prezydent po wyczerpaniu dwóch 
kadencji, opuszczając zajmowany urząd, otrzymuje prezydencką 
rentę lub jak zwą ją inni „prezydencką emeryturę”. W przypadku 
samorządowców takiego rozwiązania chyba nikt nie planuje 
wcielać w życie. Należy więc sobie zadać pytanie, czy oby tym 
samym nie narazi się samorządów na prawdziwy rozkwit pato-
logicznych zachowań. Przecież po reformie druga kadencja i tak 
będzie tą … ostatnią. Nie trzeba się już będzie starać, zabiegać 
o społeczne uznanie. Czy to na pewno o to chodzi?

Wracając do tematu planów na rok 2017 chciałbym jeszcze 
spytać, jakich zmian mieszkańcy mogą się spodziewać 
w najbliższym czasie? 
Ruszyła budowa nowego komisariatu. Postaje on na terenie 
przekazanym przez Gminę. Warto wiedzieć, że samorząd wyasy-
gnował też na jego budowę własny wkład finansowy. Historia ze 
stawianiem nowej siedziby dla lokalnej policji, to wręcz wielo-
odcinkowy serial, który trwa nieprzerwanie od 27 lat. Od kiedy 
pełnię urząd burmistrza cały czas słyszałem jak bardzo potrzebna 
jest ta inwestycja. Teraz w końcu się rozpoczęła. Będzie to nowo-
czesny budynek, który stanie w pobliżu TERM i ronda na styku 
ulicy Wschodniej i trasy nr 50. Przypomnę, że po zakończeniu 
tej inwestycji budynek po starej siedzibie policji przejmie gmina. 
Między innymi znajdą się tam pomieszczenia dla Izby Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej, która obecnie znajduje się w budynku 
przy ulicy Warszawskiej. 

Planowana jest też rozbudowa i modernizacja budynku 
„starej lecznicy”. Tam powiększeniu ulegnie cześć przeznaczona 
na rehabilitację, gdyż osób potrzebujących terapii przybywa 
wprost lawinowo. W rozbudowanym budynku będzie też dodat-
kowo miejsce dla podopiecznych Fundacji „Uśmiech Dziecka”, 
powstaną także pomieszczenia dla Domu Dziennego Pobytu dla 
osób starszych i schorowanych, którym bliscy nie są w stanie 
zapewnić całodobowej opieki. 

Wyremontujemy wiadukt w Grabcach Towarzystwo, 
który pozostaje pod zarządem gminnym. Wymaga on przepro-
wadzenia stosownego remontu. Tą inwestycję wymusza też 
na nas planowana modernizacja trasy kolejowej Skierniewice 
– Łuków. Zostanie ona przystosowana do prędkości 120 km/h. 
Jednocześnie znikać na niej będą takie kolizyjne przejazdy jak 
w sąsiadującej z Grabcami Długowiźnie. Wzdłuż torów wybu-
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dowane zostaną trasy serwisowe, które będą prowadziły do 
wiaduktów. Tym samym wiadukty muszą zostać w porę wyre-
montowane i przystosowane do intensywniejszego ruchu. 

Na obwodnicy Mszczonowa w miejscach dwóch kolizyj-
nych skrzyżowań (w pobliżu Keramzytu i w Grabcach - przejazd 
w kierunku drogi na Budy Mszczonowskie) cały czas zabiegamy 
o wybudowanie rond. W tym roku też nie ustaniemy w naszych 
staraniach. Wiemy jak potrzebne są te inwestycje.  Konieczne 
jest również powiększenie głównego ronda na mszczonowskiej 
obwodnicy, w którym spotykają się ze sobą dwie trasy tran-
zytowe (50-ka i zjazd z 8-ki). Dołożenie na nim drugiego pasa 
usprawniłoby ruch i zapobiegło tworzeniu się kłopotliwych 
korków.

Chcemy też wszelkimi możliwymi sposobami przyspie-
szyć rozwiązanie niekończącego się problemy z dostępem do 
sieci internetowej. Ten bardzo doskwiera mieszkańcom. Wielu 
z nich narzeka na małą przepustowość lub zupełny brak dostępu 
do sieci. Kwestia zapewnienia dostępu do szerokopasmowego 
Internetu nie jest –co prawda – obowiązkiem Gminy, ale Urzędu 
Marszałkowskiego, jednak samorząd czyni wszystko, aby przy-
spieszyć rozwiązanie tego problemu. Urząd Marszałkowski 
zrealizował projekt „Internet dla Mazowsza” poprzez wybu-
dowanie sieci szkieletowej, czyli głównych światłowodów na 
terenie całego Mazowsza, w tym w gminie Mszczonów. Wyko-
nanie tzw. „ostatniej mili”, czyli wybudowanie lokalnej sieci, 
łączącej poszczególne gospodarstwa domowe ze wspomnianą 
siecią szkieletową, przekazane zostało natomiast prywatnym 
operatorom telekomunikacyjnym. Aktualnie trwa wybór inwe-
stora, który podejmie się tego zadania. Te łączniki rozprowa-

dzane będą po terenie Gminy, najbardziej dogodnymi sposo-
bami, czyli będą podwieszane do słupów energetycznych bądź 
zostaną poprowadzone w ziemi. Istnieje szansa, że cała inwe-
stycja zakończy się w przeciągu 3 lat.

Na zakończenie wspomnę jeszcze o tym, w jaki sposób 
gmina dofinansowuje działania mieszkańców, obliczone na 
uzyskanie efektu proekologicznego. Cały czas udzielane są 
dopłaty do wymiany pokryć dachowych z eternitu na inne 
materiały oraz do budowy bio-bloków, czyli przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Można też korzystać z dofinansowania 
przy wymianie starego pieca węglowego na nowoczesny piec 
gazowy lub działający na inne ekologiczne paliwo. Dopłaty te 
wynoszą do 5 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje na temat 
każdego z programów można uzyskać w Wydziale Gospodarki 
Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. Ta ostatnia infor-
macja powinna dotrzeć do wszystkich mieszkańców szczególnie 
teraz, gdy borykamy się wszyscy z problemem smogu. Musimy 
przejść na ekologiczne rozwiązania. Ogrzewanie domów nieeko-
logicznymi metodami staje się powodem poważnych kompli-
kacji. Jakość naszego powietrza staje się wprost śmieciowa. Nie 
zdradzę chyba żadnej tajemnicy, że najbardziej szkodliwe są dla 
nas te piece, w których dosłownie palone są śmieci. Docierają 
do mnie sygnały, że ludzie podkradają sobie worki ze śmie-
ciami, wypełnionymi odpadami ze sztucznego tworzywa. Domy-
ślamy się gdzie później są one „utylizowane”. Ten proceder jest 
naprawdę groźny. Może stać się on powodem wystąpienia wielu 
ciężkich schorzeń. Pamiętajmy o tym, że takie praktyki są niedo-
puszczalne!

MM, GCI

Z głębokim smutkiem żegnamy śp. Jadwigę Kurzepę, pracow-
nika Urzędu Miejskiego w Mszczonowie od 1982 roku. Była 
wspaniałym człowiekiem, zawsze uśmiechniętym, ciepłym 
i dobrym. Nigdy nie odmawiała pomocy, zarówno rodzinie, 
przyjaciołom, kolegom z pracy, jak i mieszkańcom. Zawsze 
sumiennie wykonywała swoje obowiązki a swoją wiedzą 
i doświadczeniem chętnie dzieliła się z nowymi pracowni-
kami. Była bardzo rodzinną osobą - wspaniałą matką i oddaną 
babcią. Zawsze będzie żyła w naszej pamięci i sercach. 
Spoczywaj w pokoju...

Z wielkim żalem żegnamy śp. Krystynę Borowską, długolet-
niego sołtysa wsi Kamionka. Swoją funkcję pełniła najdłużej 
z urzędujących gospodarzy terenów wiejskich - od 1966 r. 
Przez całe swoje życie była związana z rolnictwem i społecznie 
pracowała na rzecz swojej „małej Ojczyzny”. Aktywnie działała 
w Spółdzielni Ogrodniczej, w której pełniła funkcję członka 
Zarządu.  Była inicjatorką wielu ważnych dla wsi przedsię-
wzięć. W 2015 r. została odznaczona tytułem „Zasłużony dla 
Miasta Mszczonowa”.  Spoczywaj w pokoju...

Głęboko poruszeni, z wielkim żalem żegnamy

Śp.
Jadwigę Kurzepa

długoletniego Pracownika Urzędu Miejskiego w Mszczo-
nowie

 

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Burmistrzowie Mszczonowa, 
Przewodniczący i Rada Miejska w Mszczonowie

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

Głęboko poruszeni, z wielkim żalem żegnamy

Śp.
Krystynę Borowską

długoletniego Sołtysa w Gminie Mszczonów
 

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Burmistrzowie Mszczonowa, 
Przewodniczący i Rada Miejska w Mszczonowie,
pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 

oraz Sołtysi Gminy Mszczonów
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Śp. Rafał Wasilewski 
zmarł 19.01.2017 roku przeżywszy 40 lat. 

Redaktor „Merkuriusza Mszczonowskiego”
Jego pogrzeb odbył się  w dniu 25 stycznia 2017 

roku. 
Mszę żałobną  odprawiono w kościele Parafii 

Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego składają:
-burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek

-przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski 
-dyrektor Gminnego Centrum Informacji Beata 

Sznajder
-pracownicy Gminnego Centrum Informacji 

w Mszczonowie. 
 

* * *

Wieczorem 19 stycznia odszedł na zawsze nasz redakcyjny  
Kolega - Rafał Wasilewski. Odszedł tak jak żył - skromnie, po cichu 
i z godnością. Cierpienie, z jakim przyszło mu się w życiu zmie-
rzyć nobilitowało go. Niewielu z nas udźwignęłoby choć  przez 
chwilę  taki ciężar choroby, z jakim on zmagał się  długie lata. 
Dla nas był nie tylko znajomym  z pracy, ale przede wszystkim 
prawdziwym  Przyjacielem. Przez sześć lat pracował w Gminnym 
Centrum Informacji,  współredagując Gminny Biuletyn Informa-
cyjny „Merkuriusza Mszczonowskiego”. Dał się  poznać  jako  
świetny dziennikarz. Artykuły do Merkuriusza pisał w latach 
(2009-2015). Wcze-
śniej pracował 
w redakcji „Głosu 
Żyrardowa i Okolicy”. 
Prawdziwy profe-
sjonalista. Do pracy 
podchodził rzetelnie 
i odpowiedzialnie. 
Zawsze można było 
na nim polegać. Nigdy 
nie zawiódł. Ciepły, 
b e z i n t e r e s o w n y …
jego zalety można by 
długo wyliczać. Pasjo-
nował się  podróżami. 
Jeszcze przed tym jak 
poświęcił się dzien-
nikarstwu, pracował 
w biurze podróży. 
Poznawanie odle-
głych kultur, zwie-

dzanie urokliwych miejsc na drugiej półkuli – to była prawdziwa 
miłość jego życia. Zakochał się w Dalekim Wschodzie. Pewnie 
gdyby tylko mógł wybrać, to za drugą  ojczyznę  obrałby sobie 
egzotyczną Tajlandię. To właśnie tam spędził swoje najszczę-
śliwsze chwile. Gdy choroba przykuła go do łóżka  i skazała na 
przebywanie w ciasnych – czterech  ścianach,  nie zrezygnował 
z poznawania świata. Nadal  podróżował, jednak już  inaczej  - 
czytając, oglądając zdjęcia i wspominając. Do końca swoich dni 
nie pozbył się  marzeń, że kiedyś  jeszcze stanie na tajskiej plaży, 
wybierze się  na wyprawę do dżungli i  popłynie  zwiedzając po 
kolei wyspy Morza Andamańskiego.  Tamte bajeczne krajobrazy 
zostawił tu na Ziemi. Nie są  mu już one potrzebne, bo miejsce, 
w które z pewnością  teraz trafił,  obfituje w jeszcze urokliwsze, 
rajskie widoki. Rafale, spoczywaj w pokoju.  

Koleżanki  i koledzy z GCI Mszczonów
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Postępowanie spadkowe można przeprowadzić przed 
Sądem lub przed Notariuszem. W pierwszym przypadku (to 

jest, gdy postępowanie przeprowadzi Sąd) uzyskamy posta-
nowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zaś w drugiej 
sytuacji - Notariusz wyda akt poświadczenia dziedziczenia. 
Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia w swoich skut-
kach prawnych jest równoznaczny z prawomocnym posta-
nowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku wydanym przez 
Sąd (w przypadku notarialnego aktu poświadczenia dzie-
dziczenia nie trzeba więc dodatkowo oczekiwać na prawo-
mocność, tak jak w przypadku postanowienia sądowego). 
Dane dotycząc zarówno postanowienia spadkowego wyda-
nego przez Sąd, jak i aktu poświadczenia dziedziczenia 
wydanego przez Notariusza,zamieszcza się w ogólnopol-

skim Rejestrze Spadkowym (są to równoważne tytuły dzie-
dziczenia). 

Jeśli wśród wszystkich zainteresowanych spadkiem 
jest zgoda, postępowanie spadkowe może przeprowadzić 
Notariusz. W braku zgody pozostaje jedynie droga sądowa. 
Osobami zaintere-

sowanymi są osoby, 

Koledze

Florianowi Kopera
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Matki
składają

Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie 
oraz koleżanki i koledzy

z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

 Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o tym, że odeszła od nas na zawsze kobieta, która była 
symboliczną matką naszego Stowarzyszenia. Niewiele jest 
osób tak zasłużonych dla Cechu, jak Pani Jadwiga Rybińska. 
Ludzi, którzy bezinteresownie poświęcali swój czas anga-
żując się w różne działania na rzecz rzemieślniczej społecz-
ności. Zawsze ciepła, uśmiechnięta, troskliwa i pomocna – 
taką na zawsze ją zapamiętamy. Od dziecka była związana 
z mszczonowskim rzemiosłem. Sentyment do naszej społecz-
ności wyniosła z rodzinnego domu. Codziennie dorastała 
podziwiając swojego ojca stolarza. Małżeństwo z rzemieślni-
kiem jeszcze przybliżyło ją do naszej organizacji, ponieważ jej 
mąż Jerzy był pierwszym Starszym Naszego Cechu. Zawsze 
dzielnie wspierała go w jego działaniach i pomysłach. Nie 
opuściła nas nawet po jego śmierci; wręcz przeciwnie – 
kontynuowała dzieło męża jednocześnie pielęgnując pamięć 
o nim. Choć nie zasiadała we władzach Cechu, to jednak nie 
jesteśmy sobie w stanie przypomnieć Walnego Zebrania, 
spotkania wigilijnego, czy też balu sylwestrowego, na którym 
by jej zabrakło. Nigdy nie czuła się jak gość takich wyda-
rzeń – zawsze wspierała ich przygotowywanie, stając się ich 

główną gospodynią. Zawsze nadzorowała także prace nad 
cechowym ołtarzem na Święto Bożego Ciała. 
 Pani Jadwiga była zresztą znana ze swojej społecznej 
aktywności, nie tylko w naszej organizacji. Czasem można 
wręcz było odnieść wrażenie, że znajduje się w kilku miej-
scach jednocześnie – tak szerokie było jej pole działalności. 
Nigdy nie odmawiała pomocy; do każdego podchodziła życz-
liwie i z serdecznym uśmiechem na ustach, służyła radą i była 
wspaniałym przykładem dla młodszego pokolenia, nie tylko 
zresztą rzemieślniczego. Za swoją działalność w naszej orga-
nizacji została wyróżniona tytułem Honorowego Członka 
Cechu, statuetką Zasłużony dla Cechu Rzemiosł Różnych 
w Mszczonowie oraz odznaką „Rzemiosło za zasługi”. Śmierć 
Pani Jadwigi, to ogromna strata nie tylko dla nas, ale także 
i dla lokalnej społeczności. Wierzymy jednak, że podobnie, 
jak za życia, także i w niebie, nadal Pani Jadziu będziesz nas 
wspierać, na zawsze pozostając matką cechowej rodziny. 
Spoczywaj w pokoju…

Zarząd i Członkowie 
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

w Mszczonowie

Głęboko poruszeni, z wielkim żalem żegnamy

Śp.
Jadwigę Rybińską

wieloletnią działaczkę Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

oraz Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Burmistrzowie Mszczonowa, 
Przewodniczący i Rada Miejska w Mszczo-

nowie,
pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczo-

nowie oraz jednostek organizacyjnych
członkowie Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów 
oraz Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Prawo

JAK PRZEPROWADZIĆ POSTĘPOWANIE 
SPADKOWE?

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi 
i testamentowi, a także osoby, na których rzecz spadkodawca 
uczynił zapisy windykacyjne.

Jeśli zdecydujemy się na notarialne postępowanie 
spadkowe należy zgromadzić następujące dokumenty: 1) 
wszelkie testamenty, o których istnieniu zaintere-
sowani wiedzą, 2) odpis aktu zgonu zmarłego, po 
którym jest przeprowadzane postępowanie spad-
kowe, 3) zaświadczenie o numerze PESEL zmar-
łego (należy go pobrać z gminy ostatniego miejsca 
zamieszkania zmarłego), 4) odpisy aktów stanu 
cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy 
(jeśli ktoś jest żonaty/zamężna, rozwiedziony lub 
wdowiec/wdowa – potrzebny będzie odpis aktu 
małżeństwa tej osoby, zaś jeśli jest kawalerem/panną 
– odpis aktu urodzenia. Co ważne, odpisy aktów 
stanu cywilnego (wystarczą skrócone, ale mogą być 
też pełne) nie są ograniczone terminem ważności 
(nawet stare, dawno temu wydane dokumenty są 
honorowane). Notariuszowi należy również podać 
informację o numerach ksiąg wieczystych wszyst-
kich nieruchomości lub praw (spółdzielcze własno-
ściowe prawo do lokalu), w których jako właściciel/
współwłaściciel lub uprawniony wpisany jest zmarły. 
Jeśli spadkodawca zmarł przed 14 lutym roku 2001 
należy również udzielić informacji oraz o tym, 
czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. 
Ponadto o dodatkowe informacje dotyczące spadku 
poprosi Notariusz (ale Sąd również) gdy nabywa-
jącym jest cudzoziemiec. 

Od Notariusza wyjdziemy z wypisem aktu 
poświadczenia dziedziczenia, który jest tytułem 
dziedziczenia. Na jego podstawie możemy wpisać 
siebie jako spadkobierców do księgi wieczystej, 
sprzedać samochód, który należał do zmarłego, czy 
wypłacić środki z banku, które pozostawił spadko-
dawca. 

Należy jeszcze tylko pamiętać o obowiązku 
zgłoszenia spadku do opodatkowania. W tym celu 
trzeba pobrać stosownie druki z Urzędu Skarbo-
wego, wypełnić je i złożyć w odpowiednim terminie. 
Jeśli spadkodawca zmarł przed 1 stycznia roku 2007 
termin wynosi 1 miesiąc. W sytuacji, gdy śmierć 
nastąpiła po 31 grudnia roku 2006 – termin wynosi 6 
miesięcy od dnia sporządzenia aktu poświadczenia 
dziedziczenia. 

W przypadku notarialnego postępowania 
spadkowego nie trzeba składać wniosku do Sądu, 
oczekiwać(często kilku miesięcy) na rozprawę. 
Z Notariuszem można umówić się w dogodnym dla 
nas terminie (do Sądu należy stawić się w terminie 
wynikającym z wezwania). 

Wspomnieć jednak należy, że są wyjąt-
kowe sytuacje, w których Notariusz nie będzie 
mógł sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia 
i zmuszony będzie odesłać zainteresowanych spad-

kiem do Sądu (np. w przypadku, gdy 

zachodzi dziedziczenie na podstawie testamentów szcze-
gólnych bądź też gdy zmarłemu nie nadano numeru PESEL). 
Wszelkich informacji w zakresie notarialnego postępowania 
spadkowego można uzyskać w kancelarii notarialnej.  

Ewa Łojewska, Notariusz w Mszczonowie

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 
 Dzieci Niepełnosprawnych  

„Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie
 

składa serdeczne podziękowanie  

za otrzymany czek w wysokości 4200 zł.  
z meczu o nagrodę Burmistrza.  

Dziękujemy wszystkim drużynom, 
 którzy rozegrali mecz jak również 

Panu Burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi 
Kurkowi  

za okazaną pomoc, serce a także uczestnictwo 
we wszystkich naszych imprezach okoliczno-

ściowych. 
 

Jest nam niezmiernie miło, że są ludzie Wielkiego Serca, nieobojętni  
na dziecięce prośby. Dzięki Państwa pomocy możemy oglądać uśmiech 

 i radość na twarzach naszych dzieci.

Prezes Stowarzyszenia
Bożena Majewska

               Mszczonów, 8.01.2017r.

Z ŻYCIA GMINY
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W dniu 15 grudnia mieszkanka Żyrardowa chciała 
pomóc, przez co straciła oszczędności. Dlatego apelu-
jemy: Bądź uprzejmy, ale nie daj się oszukać!

75-letnia żyrardowianka powiadomiła poli-
cjantów o kradzieży pieniędzy i dokumentów z miesz-
kania. Gdy kobieta wracała do domu, przed blokiem 
zaczepiły ją dwie kobiety prosząc o pomoc w pozosta-
wieniu wiadomości dla sąsiadki, której nie mogły zastać 
w domu. Kobiety poprosiły o kartkę papieru i długopis- 
w tym celu poszły razem z żyrardowianką do mieszkania. 
Tam jedna z nich poprosiła 75-latkę o zapisanie wiado-
mości dla sąsiadki, wtedy druga niezauważenie przeszu-
kiwała sąsiedni pokój. Chwilę po tym, jak kobiety wyszły 
z mieszkania, serdecznie dziękując za pomoc, seniorka 
zauważyła, że jedna z szuflad regału w drugim pokoju 
jest niedomknięta. Wtedy zauważyła, że skradzione 
zostały pieniądze i ważne dokumenty. Funkcjonariusze 

cały czas pracują nad tym, aby zatrzymać sprawczynie 
kradzieży. Prosimy mieszkańców, aby zawsze w przy-
padku zauważenia podejrzanych osób powiadamiali 
dyżurnego policji na nr alarmowy 112 lub 997.

Przestępcy znajdują nowe metody działania 
bazując na dobroci innych, bądź uprzejmy, ale nie daj 
się oszukać- pamiętaj:

Nie wpuszczaj do domu nieznanych Ci osób!
Nie trzymaj w domu kosztowności (dużej ilości 
gotówki, biżuterii)!
Nie ufaj obcym, nie wpuszczaj ich do klatki scho-
dowej, nie otwieraj obcym domofonu, wychodząc 
zamykaj drzwi do klatki!

asp. Agnieszka Ciereszko

Policja

Chciała pomóc, straciła oszczędności

PODZIĘKOWANIA

 W imieniu własnym, Burmistrza Mszczonowa, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  składam podziękowania na ręce Dyrek-
torów, Prezesów i wszystkich pracowników za pomoc 
w dofinansowaniu paczek choinkowych dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, wielodzietnych 
i niepełnosprawnych, a także za upominki dla seniorów 
- ludzi starszych, samotnych i schorowanych z terenu 
gminy Mszczonów. Dzięki Waszemu altruizmowi udało 
się zebrać 17 600,00 zł, zabawki oraz paczki zrealizo-
wane we własnym zakresie sponsorów.  W roku 2016 ze 
szczodrości sponsorów skorzystało 397 osób.

PODZIĘKOWANIA DLA:
1.	 Dyrektora – Andrzeja Wrońskiego oraz wszyst-

kich pracowników SPV Elara Investment Sp. 
z o.o.,

2.	 Prezesa – Marka Balcera oraz wszystkich 
pracowników GEOTERMII MAZOWIECKIEJ,

3.	 Dyrektora - Adama Lange oraz wszystkich 
pracowników YKK,

4.	 Prezesa – Wojciecha Dutkiewicza oraz wszyst-
kich pracowników MOSTVY,

5.	 Prezesa – Antoniego Podniesińskiego oraz 
wszystkich pracowników  Centrum Wolnocło-
wego Wschód – Zachód,

6.	 Właścicieli - Bogusława i Magdaleny Lis oraz 
wszystkich pracowników firmy produkującej 
meble – LIS MEBLE,

7.	 Dyrektora Platformy Logistycznej oraz 
wszystkim pracownikom FM LOGISTIC 
w Mszczonowie,

8.	 Firmy oraz wszystkich pracowników – Jero-
nimo Martins Dystrybucja S.A.Centrum 
Dystrybucyjne - Mszczonów,

9.	 Przewodniczącej oraz członkom Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych,

10.	Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 
w Mszczonowie – Katarzyny Hanny Podlaskiej 
oraz dla wszystkich przedszkolaków,

11.	Dyrektora Szkoły we Wręczy – Małgorzaty 
Janiszek oraz dla wszystkich uczniów,

12.	Radnego Marka Zientka wraz z żoną Zdzisławą 
Zientek,

13.	Dyrektora – Michała Szymańskiego oraz 
wszystkich pracowników „Term – Mszczonów”

14.	Dyrektora – Grażyny Pływaczewskiej oraz 
wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Mszczonowie,

15.	Firmy komputerowej „ARCHE” – Radosława 
Rzążewskiego.

w imieniu własnym i pracowników
Kierownik MOPS

Barbara Ciszewska

Z ŻYCIA GMINY
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Inwestycja mająca na celu wyeliminowanie ogrzewania 
węglowego budynku szkolnego przebiegała dwuetapowo. 
Pierwszy dotyczył przebudowy systemu centralnego ogrzewania 
z budową gazowej pompy ciepła wraz z instalacją zbiornika na 
gaz płynny, który został umieszczony w gruncie. Wcześniej, 
ciepło w szkole w Piekarach było otrzymywane dzięki kotłowni 
węglowej, która jest mniej efektywna i szkodliwa dla środowiska 
naturalnego. Nowoczesny system, oparty na gazowej pompie 
ciepła, nie wymaga także obsługi a jedynie kontroli człowieka. 
Jego kolejną zaletą jest programowanie ogrzewania, co oznacza, 
że istnieje możliwość zmniejszenia temperatury w budynku 
w dni, kiedy placówka nie funkcjonuje, na przykład w weekendy. 
Pierwszą fazę inwestycji, która kosztowała 340 tys. zł, zakoń-

czono we wrześniu 2016 r.
Po wykonaniu prac związanych z montażem nowego 

systemu cieplnego, przystąpiono do realizacji drugiego etapu, 
który polegał na ociepleniu ścian zewnętrznych oraz piwnic 
szkoły oraz wykonaniu nowej elewacji budynku. Oprócz tego, 
zrealizowano także nowe schody do piwnicy, które zyskały 
dodatkowe zadaszenie. Koszt drugiego etapu inwestycji, to 290 
tys. zł, a jego zakończenie nastąpiło w listopadzie 2016 r.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Piekarach, 
to nie jedyna gminna inwestycja związana z oświatą. Trwają 
prace dotyczące adaptacji drugiego piętra Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie na potrzeby przedszkola. Obecnie wykony-
wane są roboty wewnątrz obiektu, które dotyczą ścian, posa-
dzek i instalacji. Do pomieszczeń dla przedszkolaków prowadzić 
będzie osobna klatka schodowa wyposażona w szyb windowy. 
Cała inwestycja związana z adaptacją drugiego piętra szkoły 
podstawowej na potrzeby przedszkolne będzie zakończona do 
końca maja 2017 r.

Dagmara Bednarek, GCI

Inwestycje

Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Piekarach

APEL BURMISTRZA MSZCZONOWA
Nie palmy śmieci w paleniskach domowych!
W sezonie jesienno-zimowym nasilają się uciążliwości związane ze spalaniem odpadów  
w paleniskach domowych. W różnych porach dniaodczuwalne jest zadymienie i przykre, gryzące zapachy.

Spalaniu w piecach domowych takich odpadów, jak plastikowe opakowania, folie, lami-
naty, odpady z płyt wiórowych, ścinki gumy, skóry, tkaniny czy opony, towarzyszy uwalnianie się  
do powietrza m.in. metali ciężkich, dioksyn, furanów, czy też wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) - 
związków mających bardzo negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie człowieka. Trujący dym może powodować kaszel, 
duszności i reakcje alergiczne. Skutki wdychanych toksyn nie muszą być od razu odczuwalne. Ich szkodliwy wpływ na zdrowie, 
może objawić się nawet po kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych. 
Zanieczyszczenia emitowane z kominów naszych domów, nie wyposażonych w urzą-
dzenia oczyszczające gazy odlotowe, nie są przenoszone na duże odległości, rozrzedzone  
i rozproszone przez wiatr. Związki te opadają na pobliskie ogródki, trawniki, zbiorniki wodne, osadzają się w płucach. Spalając 
odpady w piecach trujemy więc siebie i sąsiadów, zanieczyszczamy powietrze, wodę, glebę. Dodatkowo zwiększa się w ten 
sposób ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.
Nie narażajmy siebie, rodziny, sąsiadów na wdychanie związków toksycznych powstałych  
w procesach niewłaściwego spalania odpadów! Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem! 

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest wykroczeniem zagrożonym grzywną, a w skrajnych 
przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Burmistrz Mszczonowa
mgr inż. Józef Grzegorz Kurek
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Świąteczne spotkania członków Cechu Rzemiosł Różnych 
w Mszczonowie są już tradycją, ponieważ odbywają się nieprze-
rwanie przez ćwierć wieku reaktywowanej działalności Stowa-
rzyszenia. Tegoroczna Wigilia organizacji odbyła się dwa tygo-
dnie przed Bożym Narodzeniem, a rozpoczął ją prezes Cechu, 
Zbigniew Bednarek, od minuty ciszy upamiętniającej zmarłego 
w 2016 r. Wacława Domalskiego – honorowego prezesa orga-
nizacji. Witając członków Stowarzyszenia i przybyłych gości 
podkreślał, jak ważną rolę spełnia Cech dla lokalnej społecz-
ności. Nieocenione są też korzyści, które zrzeszenie daje samym 
przedsiębiorcom i rzemieślnikom. Oprócz pomocy prawnej 
i rzeczowej, Stowarzyszenie integruje swoich członków, co jest 
bardzo istotne dla działalności całej, lokalnej branży. Po słowach 
powitania fragment z Pisma Świętego odczytał wiceprezes 
Cechu Mariusz Dąbrowski. 

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe przyjęli liczni goście, 
m.in. proboszczowie mszczonowskich parafii - ks. dziekan 
Tadeusz Przybylski i ks. Sławomir Tulim, starosta powiatu żyrar-
dowskiego Wojciech Szustakiewicz, burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek, radni Robert Głąbiński i Piotr Chyła, 
prezes OSP Mszczonów Janusz Legięcki i naczelnik jednostki 
Grzegorz Koperski a także dyrektor Zespołu Szkół w Mszczo-
nowie Marianna Sosińska. Proboszcz Tadeusz Przybylski, 
starosta Wojciech Szustakiewicz oraz burmistrz Józef Grze-
gorz Kurek przed rozpoczęciem dzielenia się opłatkiem złożyli 
całemu Cechowi serdeczne życzenia i podziękowali za działal-
ność Stowarzyszenia w mijającym roku.

Spotkanie, które zostało zorganizowane w sali mszczo-
nowskiej OSP, przebiegało w ciepłej, rodzinnej atmosferze 
udowadniając tym samym, że przy świątecznych stołach zasiedli 
przyjaciele, których połączyła troska o rozwój rzemiosła i przed-
siębiorczości na Ziemi Mszczonowskiej.  

tekst: Dagmara Bednarek, GCI
foto.: Tadeusz Sułek

Spotkanie opłatkowe członków Grupy Plastycznej KOLOR 
zostało połączone z otwarciem wystawy prac malarskich, wyko-
nanych przez członków Grupy. Wydarzenie to miało miejsce 
18 grudnia w Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 
Wernisaż ostatniej, tegorocznej wystawy, na którą składa się 
kilkadziesiąt prac, namalowanych przez miejscowych artystów, 
miał też swoje dodatkowe znaczenie. Sama grupa w nadcho-
dzącym 2017 roku obchodzić będzie dziesięciolecie działal-
ności. Prezentacja prac KOLORU stała się więc też jednocześnie 
uroczystym rozpoczęciem tego jubileuszu. Życzenia jak najwięk-
szych sukcesów dla wszystkich członków Grupy złożyli podczas 
wernisażu dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska, kierownik 
Ośrodka Marek Baumel, a także opiekunka KOLORU - instruktor 
Anna Lipińska –Broda. Następnie wszyscy połamali się opłat-
kiem i zasiedli do poczęstunku.

Świąteczną atmosferę w Małej Galerii podkreśliła 
olbrzymia choinka i wyeksponowane wspaniałe ozdoby, jakie 
wykonane zostały podczas zajęć plastycznych, prowadzonych 
przez Annę Lipińską-Brodę. Grupa Plastyczna KOLOR skupia 

obecnie piętnaście osób. Ich twórczość była prezentowana na 
dwudziestu pięciu wystawach, jakie odbywały się między innymi 
w: Małej Galerii w Mszczonowie, pałacu w Osuchowie, Domu 
Kultury w Bolimowie oraz Centrum Kultury i Sztuki w Skiernie-
wicach. Do osiągnięć Grupy KOLOR należą ponadto nagrody 
i wyróżnienia, zdobywane przez jej przedstawicieli, biorących 
udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych twórczości 
amatorskiej. Prace malarskie, zaprezentowane na opisywanej 
wystawie, zostały wykonane w upływającym 2016 roku. Ich 
autorami są: Agnieszka Mentek, Nina Radkiewicz, Katarzyna 
Bechcicka, Janina Noga, Izabella Redlich, Krystyna Penczonek, 
Jan Rogala i Marcin Wojtowicz.

MM, GCI

MOK

Wernisaż, opłatek, rozpoczęcie 
jubileuszu…

Cech Rzemiosł Różnych 

Spotkanie wigilijne rzemieślników

KULTURA
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Strażackie spotkania opłatkowe w Mszczonowskim Domu 
Strażaka tradycyjnie rozpoczynane są koncertami kolęd w wyko-
naniu Orkiestry Dętej OSP. Muzycy-strażacy pod kierownictwem 
kapelmistrza Jacka Zielonki nie zawiedli także i w tym roku, 
gdy to 19 grudnia członkowie OSP Mszczonów oraz ich goście 
spotkali się, aby złożyć sobie świąteczne życzenia. Wieczór opłat-
kowy poprowadził nowo wybrany prezes powiatowy OSP – dh 
Waldemar Suski. Na zaproszenie strażaków odpowiedzieli miej-
scowi księża, na czele z dziekanem Tadeuszem Przybylskim oraz 
kapelanem strażaków – ochotników ks. Sławomirem Tulinem. 
Opłatkiem wraz ze strażakami podzielili się ponadto: burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej Mszczo-
nowa Łukasz Koperski, reprezentanci Cechu Rzemiosła i Przed-

siębiorczości, Klubu Sportowego „Mszczonowianka”, Gminnego 
Centrum Informacji i Mszczonowskiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego. W Domu Strażaka pojawili się również przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych jednostek OSP i zawodowi strażacy - dyrektor 
Biura Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
st. brygadier Andrzej Oklesiński i komendant PSP w Żyrardowie 
mł. brygadier Roman Murgrabia. 

Każdy z zaproszonych mógł złożyć osobiście życzenia 
wszystkim obecnym na spotkaniu. W swych przemówieniach 
zaproszeni goście życzyli mszczonowskim druhom kolejnego 
udanego roku działalności, a przede wszystkim tego, aby „liczba 
wyjazdów na akcje była taka sama jak liczba powrotów”. Nie 
omieszkano także ochotnikom składać życzeń dotyczących pozy-
skania nowego sprzętu, który jest niezbędny do wykonywania 
strażackich powinności. Podczas wieczoru opłatkowego nie 
mogło zabraknąć modlitwy i błogosławieństwa w wykonaniu 
ks. kapelana Sławomira Tulina. Zaszczyt odczytania Ewangelii 
o Narodzeniu Pańskim przypadł natomiast przedstawicielce 
strażackiej młodzieży, druhnie Karolinie Olczak. 

MM, GCI

OSP

W Domu Strażaka podzielili się 
opłatkiem 

MOK / UD

Uśmiech Dziecka przy wigilijnym stole
Tegoroczne spotkanie świąteczne Stowarzyszenia 

Uśmiech Dziecka odbyło się przy symbolicznym stole wigilijnym. 
Ustawiono go 20 grudnia na scenie sali widowiskowej Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury. Wokół niego zasiedli członkowie 
Stowarzyszenia. Wspólnie z wolontariuszami z mszczonowskiej 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum opowiadali o tradycjach wigi-
lijnych, a także śpiewali kolędy oraz pastorałki. Po drugiej stronie 
stołu, na widowni, usiedli przyjaciele Stowarzyszenia, a wśród 
nich ks. dziekan Tadeusz Przybylski, burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej Barbara Gryglewska, dyrektor Gmin-
nego Centrum Informacji Beata Sznajder, kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Barbara Ciszewska oraz kierownik 
MOK-u Marek Baumel. 

W świątecznym przedstawieniu wystąpili podopieczni 
Świetlicy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych: Joanna 
Gołyńska, Agnieszka Majewska, Angelika Gargol, Paulina 
Tylkowska, Kamil Kuchnio, Bartek Burhert, Marcin Bolek, Paweł 
Książek i maleńka Martusia Wojtczak. Wsparli ich wolonta-
riusze z mszczonowskich szkół: Natalia Stępień, Kinga Wójto-
wicz, Małgorzata Bestydzińska, Wiktoria Siekierska, Aleksandra 
Dropińska, Maria Gadomska (gimnazjalistki) oraz Stanisław 
Górski i Michał Wójtowicz (uczniowie SP Mszczonów). Reży-
serem przedstawienia była pedagog ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie Jolanta Wacławek. Ona też wraz ze wspo-
mnianymi wolontariuszkami zadbała o scenografię. Dziewczęta 
z gimnazjum w tym roku wykazały się olbrzymią samodzielno-
ścią. Próby do widowiska przeprowadzały samodzielnie. Musiały 
też z powodu stanu zdrowia swoich przyjaciół w ostatniej chwili 
zastępować wszystkich, którym nie udało się przybyć na występ. 
Aleksandra Dropińska podjęła się nawet wypełnienia ról po 
dwóch swoich chorych koleżankach. 

Po zakoń-
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Opowieść jasełkowa „Betlejem jest w nas”, wystawiona 6 
stycznia w kaplicy Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie 
była historią o prawdziwych wartościach. Wszystko to, co złudne, 
fałszywie ważne, niepotrzebnie zaprzątające naszą uwagę, 
zabierające podstępnie czas zostało w tej sztuce pokonane przez 
najpiękniejsze wartości, uczucia, cechy, których ucieleśnieniem 
stała się Boża Dziecina. Młodzi artyści z parafialnej Scholii, 
a zarazem uczniowie mszczonowskich 
szkół, przygotowali to przedstawienie 
pod kierunkiem katechetki Anny Matyjas. 
Dzieci wyśpiewały i odegrały Jasełka tak, 
aby jeszcze bardziej uświadomić nam, 
czemu powinniśmy się poświęcać i dla 
czego żyć. W niejednym widzu z pewno-
ścią odezwało się sumienie, gdy oglądał 
grę tych postaci, które symbolizowały 
ludzkie błędy. Widowisko było wspaniałą 
lekcją życiowej mądrości. Dzięki wielu 
utworom muzycznym, jakie stanowiły 
jego oprawę, można wręcz zaryzykować 
twierdzenie, że ci, którzy je obejrzeli 
zasmakowali w jasełkowym musicalu. 
Jasełka, wystawiane w kaplicy pw. Świę-
tego Ojca Pio w dniu Święta Objawienia 
Pańskiego, to już lokalna tradycja. 

Wprost trudno sobie wyobrazić Trzech Króli bez tego spektaklu. 
Co roku dzieło to wspierają: ks. proboszcz Sławomir Tulin oraz 
organista Mariusz Gajda, który wraz ze swoim synem Dawidem, 
dba o oprawę muzyczną wydarzenia. Największe słowa uznania 
należą się jednak samej młodzieży, która zagrała w sztuce. 
W gronie uzdolnionych młodych artystów znaleźli się: Agatka 
i Natalia Kubis, Klaudia Woszczyk, Michalina i Oliwia Byliniak, 
Olga Smulska, Bartłomiej Ziółkowski, Julia Grzejszczak Justyna 
i Klaudia Orzechowskie, Marta Fałkowska, Patrycja Grzelak, Julia 
Dudek, Wiktoria Wiśniewska, Zofia Niedźwiadek, Julia Witczak, 
Natalia Starostka, Magdalena Narożna i Dominika Ścisłowska. 

MM, GCI

czonym występie do wszystkich zgromadzonych przemówili: 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, ks. dziekan Tadeusz Przybylski, 
kierownik MOPS-u Barbara Ciszewska, a także prezes Stowarzy-
szenia Uśmiech Dziecka Bożena Majewska. Artystom rozdane 
zostały słodkie podarunki. Na zakończenie wieczoru odbyła się 

aukcja świątecznych stroików i ozdób 
choinkowych. Licytowano też kosze 
ze słodyczami, ofiarowane na ten cel 
przez przedstawicieli firmy FM Logistic. 
Wszystkie ozdoby były przygotowy-
wane własnoręcznie przez podopiecz-
nych Świetlicy Środowiskowej oraz 
młodzież z wolontariatu. Prace nad 
nimi trwały od listopada. Koordynowały 
je nauczycielki: Elżbieta Banaszkiewicz 
i Joanna Nowak – Zielonka. Zebrane 
podczas licytacji fundusze zostaną 
przeznaczone na wakacyjny wyjazd 
dla podopiecznych Świetlicy. Należy 
podkreślić, że wszyscy młodzi twórcy 
stroików i ozdób choinkowych bardzo 
mocno zaangażowali się w prowa-
dzenie licytacji. Kierownicza rola 

w prowadzeniu aukcji przypadła natomiast Pawłowi Książkowi, 
który naprawdę potrafił zachęcić przybyłych do MOK-u przyja-
ciół Stowarzyszenia do wykazania się hojnością. 

MM, GCI

Parafia pw. Świętego Ojca Pio

Jasełka u Ojca Pio

Z ŻYCIA GMINYKULTURA
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Przedstawienie jasełkowe „LISTY DO BOGA”, jakie wysta-
wione zostało 6 stycznia w kościele w Lutkówce, przygotowane 
zostało przez uczniów miejscowej szkoły podstawowej. Reży-
serem spektaklu była Agnieszka Kwiatkowska, która napisała 
też scenariusz tej ujmującej sztuki. Dwa przeciwstawne sobie 
obozy - anielski i diabelski - toczą ze sobą walkę przed decy-

dującą dla świata chwilą Narodzenia Pańskiego. Jedna grupa 
próbuje przygotować ludzi na to wydarzenie, a druga je zakłócić. 
Rogaty gang dopuszcza się nawet kradzieży kołyski. Ostatecznie 
wszystko kończy się dobrze i anielskie zastępy wygrywają. Nowo 
narodzony Jezus przychodząc rozwiązuje ludzkie problemy, daje 
nadzieję… Tym samym wszystkie smutki, wyrażone w listach 
cierpiących ludzi, jakie odczytywane są w przerwach pomiędzy 
poszczególnymi scenami, zostają zaleczone. Każdy list, jaki 
wyrażał niedolę człowieka i gasił symboliczny płomień, migoczący 
nad stajenką, na zakończenie przedstawienia, czyli po narodzi-
nach Jezusa, służy do 

W dniu 15 grudnia w sali klubowej Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe mszczonow-
skiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przy 
świątecznie zastawionych stołach zebrali się członkowie oraz 
sympatycy Stowarzyszenia. Oficjalnączęść spotkania rozpoczęła 
prowadząca ją Barbara Gryglewska – emerytowana nauczy-
cielka historii będąca radną Rady Miejskiej w Mszczonowie. 
W ciepłych słowach złożyła ona serdeczne życzenia swoim kole-
żankom i kolegom ze Stowarzyszenia wspominając o urokach, 
ale i trudach życia seniorów. Burmistrz Mszczonowa Józef Grze-
gorz Kurek także dołączył się do słów życzeń oraz opowiedział 
o planach gminnych inwestycji na 2017 r. Zapewnił zgroma-
dzonych, że władze nie zapominają o najstarszych mieszkań-
cach Ziemi Mszczonowskiej i będą się starały, by żyło im się 
lepiej. Emerytowany ksiądz doktor Janusz Włodarczyk, przy-
jaciel mszczonowskiego oddziału ZERiI, przypomniał, że życie 
seniorów, to nie bezczynność czy rezygnacja, ale okazja, by 
dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi pokole-
niami. Kapłan powiedział także, że opłatek, to dłoń wyciągnięta 
do drugiego człowieka, którą podaje się przyjaciołom. Ksiądz 
Włodarczyk ubolewał, że współczesnym ludziom brakuje ciepła, 
życzliwości, serdeczności, które to można jednak jeszcze odna-
leźć podczas spotkań członków Związku. 

Katarzyna Niewczas, przedstawicielka Mariańskiego 
Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych w Puszczy Mariań-
skiej, oprócz tradycyjnych życzeń wręczyła członkiniom Stowa-
rzyszenia Nagrody Aktywnego Seniora w postaci dyplomów 
i statuetek. Wyróżnienie to otrzymały one za realizację inicja-
tywy w ramach projektu „Sieć inicjatyw senioralnych”, na którą 
pozyskały dofinansowanie z Mariańskiego Ruchu.

Barbara Ciszewska, kierownik MOPS, także złożyła 
zebranym świąteczne życzenia.W imieniu swoim i pracowników, 
podziękowała również za cały rok owocnej współpracy ze swoją 
jednostką. Serdeczne życzenia do członków Stowarzyszenia 
skierowała też radna powiatowa Krystyna Pęczonek. Ostatnim 
z zaproszonych gości, który przemówił podczas oficjalnej części 
uroczystości, był Henryk Jędrzejewski z kutnowskiego biura 
podróży, które organizuje związkowe wycieczki. Pogratulował 
on członkom Stowarzyszenia ciekawości świata oraz aktywności, 
które to pozwalają im poznawać odległe miejsca. 

Spotkanie przy wigilijnym stole rozpoczął Ryszard 
Stusiński odśpiewując fragment Ewangelii, której czytanie jest 
jedną ze świątecznych tradycji. Po nim członkowie i sympa-
tycy Związku podzielili się opłatkiem, życząc sobie wszystkiego 
dobrego nie tylko podczas Bożego Narodzenia, ale także na cały 
Nowy Rok. Nieoficjalną część uroczystości rozpoczął występ 
chóru „Słoneczko” pod kierownictwem Honoraty Oskiery. 
Wspólna spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia było wzrusza-
jącym i wypełnionym ciepłem początkiem przeżywania okresu 
Bożego Narodzenia.

Dagmara Bednarek, GCI

Spotkania

Wigilijne spotkanie emerytów, 
rencistów i inwalidów

Lutkówka

LISTY DO BOGA 
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ponownego wzniecenia łuny nad Betlejem. To piękny symbol, 
który na pewno na długo pozostanie w pamięci tych, którzy 
obejrzeli spektakl. Pomoc przy organizacji widowiska okazali 
uczniom: ks. proboszcz Zbigniew Chmielewski, organista Marek 
Baumel (nagłośnienie), Igor Nowakowski (oprawa muzyczna), 
a także opiekunka bielanek Irmina Słojewska. Największe brawa 
za artystyczne doznania należą się jednak młodym aktorom 
oraz prowadzącej ich nauczycielce Agnieszce Kwiatkowskiej. 
Na zakończenie warto wymienić wszystkich występujących 
w sztuce: 

Maryja - EWA ŁUSZCZYK
Józef - KACPER BASIŃSKI

Narrator i archanioł – NATALIA WOJTYNIAK
Archanioł MAJA WŁASIUK
Anioł 1 OLIWIA SKARŻYŃSKA
Anioł 2 KLAUDIA POTRZEBOWSKA
Anioł 3 (straż) OLIWIA ERNEST
Anioł 4 KLAUDIA BOŻEK
Anioł 5 (straż) ANNA CENTKOWSKA
Anioł 6 JULIA ZYLBERT

Lucyfer JAN DZIŻA
Diabeł 1 STAŚ KOSTRZEWA
Diabeł 2 MICHAŁ BOROWSKI

Diabeł 3 OLIWIA BOŻEK
Diabeł 4 ANIA PAWLAK
Diabeł 5 KLAUDIA GAJEWSKA
Diabeł 6 WIKTORIA GIERS
Postać w kapturze: KINGA KRAJEWSKA
Postać w kapturze: PAULINA SOBCZYK
Maryja - EWA ŁUSZCZYK
Józef - KACPER BASIŃSKI
Narratorzy: Adrian Rodrigues-Teixeira, Sebastian Ossoliński, 
Kacper Dąbek, Monika Wylezińska, Bartek Witecki

MM, GCI

Na ostatniej styczniowej zbiórce mszczonowskiej Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej druhny i druhowie ćwiczyli musztrę do wiel-
kiego święta, jakie ich czeka, a mianowicie ślubowania. Podczas 
spotkania doświadczeni członkowie OSP Mszczonów opowiadali 
też młodzieży o  trudnej działalności strażaka ochotnika.

MDP

MDP

Przybywa strażackiej młodzieży

Wykonać zadanie
Podczas zbiórki w dniu 19 stycznia strażacka 
młodzież ze Mszczonowa mogła przetestować 
swoje umiejętność zdobyte na wcześniejszych 
szkoleniach. Kandydaci na przyszłych strażaków 
mieli za zadanie w pełnym umundurowaniu i po 
ciemku odnaleźć osoby poszkodowane, zlokali-
zować i zniwelować źródła ognia. Po jego wyko-
naniu i uprzątnięciu sprzętu starsi druhowie 
omówili z rekrutami wykonanie ćwiczenia. 
Swoich następców należy dobrze przygotować 

do odpowiedzialnej, strażackiej służby. 
MDP

KULTURA



36   styczeń-luty 2017 / nr 1-2 (254-255)

Styczeń przyniósł ze sobą niezwykłe, artystyczne 
spotkanie, które przeżyć mogli uczniowie i nauczyciele Gimna-
zjum im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie. Pełna 
nazwa placówki pojawiła się tu nieprzypadkowo, ponieważ 
krótki recital zaprezentowała Agnieszka Maklakiewicz – brata-
nica patrona szkoły. Na co dzień mieszka ona i pracuje w dalekim 
Meksyku, jednak często przyjeżdża do Polski, ponieważ z zaan-
gażowaniem pielęgnuje pamięć o swoich korzeniach i sławnych 
przodkach oraz nie zapomina o ojczyźnie. Podczas aktualnego 
pobytu w kraju, Agnieszka Maklakiewicz postanowiła zorgani-
zować krótki koncert dla społeczności gimnazjum, które jest tak 
silnie związane z jej rodziną. Recital skrzypaczki nie był pierw-
szym tego typu wydarzeniem – uczniowie szkoły już nie raz mieli 
okazję, by uwrażliwiać się słuchając utworów po mistrzowsku 
zagranych przez wnuczkę mszczonowskiego organisty Jana 
Nepomucena Maklakiewicza. 

Spotkanie z muzyką otworzyła dyrektor szkoły, Anna 
Rusinowska, która przedstawiła i powitała zaproszonych gości 
oraz przypomniała znaczenie nazwiska Maklakiewicz dla 
lokalnej społeczności. W krótkim wystąpieniu wyraziła również 
swoją wdzięczność dla Agnieszki, która z takim zaangażowaniem 
i bezinteresownością współpracuje z mszczonowskim gimna-
zjum.  

Koncert rozpoczęły dwie uczennice szkoły – Gabriela 
Biernat (skrzypce) oraz Zofia Szymańska (fortepian), które 
w duecie wykonały dwa utwory J. S. Bacha: „Sicilianę” oraz „Ave 
Maria”. Pomimo obecności Agnieszki Maklakiewicz, autorytetu 
muzycznego i pedagoga, dziewczęta nie poddały się tremie i za 
pomocą pięknych dźwięków wprowadziły licznie zgromadzoną 
publiczność w nastrój duchowych uniesień. 

Swój skrzypcowyrecital Agnieszka Maklakiewicz rozpo-
częła od utworu skomponowanego przez jej ojca, Tadeusza 
Wojciecha, najmłodszego syna Jana i Rozalii (nestorów rodu). 
Zanim jednak rozbrzmiały pierwsze nuty „Ave Maria” jego 
autorstwa, zebrani mogli wysłuchać wprowadzenia do koncertu.

Agnieszka Maklakiewicz opowiedziała publiczności o swojej 
rodzinie, kładąc szczególny nacisk na jej więź z Mszczonowem. 
Młodzież i pedagodzy poznali ciekawostki o Janie i Rozalii, Janie 
Adamie, Franciszku oraz Tadeuszu Maklakiewiczach. Skrzy-
paczka opowiedziała także kilka nieznanych historii rodzinnych 
– jedna z nich dotyczyła ofiarowania Matce Bożej utworu „Ave 
Maria” przez Tadeusza Wojciecha podczas rodzinnej pielgrzymki 
z Agnieszką i jej córką. Nie była to jedyna melodia skompono-
wana przez Maklakiewiczów, która tego dnia niosła się szkolnymi 
korytarzami. Artystka, wraz z towarzyszącą jej pianistką Małgo-
rzatą Gambrych, zaprezentowała również II część koncertu na 
skrzypce i fortepian T. W. Maklakiewicza, „Ave Maria” oraz 
tango „Joanna” Franciszka Maklakiewicza. 

Gość z Meksyku przybliżył także słuchaczom muzykę 
tego kraju. Agnieszka Maklakiewicz na spotkanie w mszczonow-
skiej szkole wybrała m.in.: „Z mojej Ojczyzny” J. S. Marroquina, 
„Romanzetta” M. M. Ponce oraz „Melodia op. 35” R. Castro. 
Egzotyczne melodie pozwoliły publiczności choć na chwilę 
przenieść się do ciepłego Meksyku, co było szczególnie przy-
jemne z uwagi na śnieg pokrywający świat za oknami szkolnej 
auli, na której odbywał się koncert. Recital Agnieszki Makla-
kiewicz zakończył najsłynniejszy utwór Jana Adama Maklakie-
wicza - tango „Siedem czerwonych róż”, który to towarzyszy 
wszystkim ważnym wydarzeniom związanym z gimnazjum. 
W wykonaniu bratanicy kompozytora był on szczególnie wzru-
szający, czego dowiodła publiczność poprzez owację na stojąco 
po wybrzmieniu ostatniego dźwięku. 

Tego mroźnego, styczniowego dnia, to nuty były najważ-
niejsze dla publiczności zgromadzonej na szkolnej auli, jednak 
nie zabrakło także słów, szczególnie wspomnień Agnieszki 
Maklakiewicz. Wnuczka mszczonowskiego organisty kolejny 
raz dała się poznać nie tylko jako wybitna artystka, ale także 
niezwykle ciepły, otwarty, pogodny i skromny człowiek. Każdy 
prezentowany utwór Agnieszka Maklakiewicz poprzedzała 
krótką prezentacją kompozytora, wskazaniem jego związków 
z Polską czy też historią rodzinną. 

Talent muzyczny oraz piękne historie sprawiły, że nawet 
tak trudna publiczność, jaką są nastolatkowie, uważnie wysłu-
chała całego koncertu. Agnieszka Maklakiewicz znalazła bowiem 
idealną harmonię pomiędzy utworami a gawędami o muzyce 
i egzotycznym Meksyku. Po zakończeniu części artystycznej 

Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza

Muzyczne chwile w mszczonowskim 
gimnazjum
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Już od 2015 roku Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
ponownie rozbrzmiewa muzyką tak, jak w czasach, gdy kamie-
nicę tę zamieszkiwał znany, mszczonowski ród. Właśnie od tego 
czasu w budynku IPRM prowadzone są bezpłatne zajęcia umuzy-
kalniające dla mieszkańców gminy Mszczonów. Lekcje, zorgani-
zowane przez Gminne Centrum Informacji, które prowadzi Izbę, 
polegają na nauce gry na instrumentach. W pierwszym sezonie 
trwania zajęć uczniowie kształcili swoje muzyczne zdolności 
u instruktorów: gitary (Tomasz Ziułek), pianina (Ludmiła Drobot-
-Kierzkowska), keyboardu (Jacek Zielonka), perkusji (Dariusz 
Kołtuniak), saksofonu (Dagmara Bednarek) i akordeonu (Daniel 
Strojczyk). 

W ciągu dwóch lat trwania zajęć, lekcje gitary w Izbie 
Maklakiewiczów pobierało 25 osób. Program, opracowany przez 
nauczyciela Tomasza Ziułka, obejmował m.in. naukę czytania 
nut i zasad teorii muzyki a także wykonywanie utworów klasycz-
nych i rozrywkowych. Osoby chętne mogły również nauczyć się, 
jak łączyć śpiew z graniem na gitarze. 

Pod kierunkiem Ludmiły Drobot-Kierzkowskiej gry 
na pianinie uczyło się 10 osób. Program zajęć obejmował: 
naukę czytania tekstu „Metodą beznutową”,  poznawanie zasad 
muzyki, rozwijanie słuchu i pamięci muzycznej za pomocą 
śpiewu, utrwalanie wiadomości teoretycznych z wykorzysta-
niem dzwonków chromatycznych i pracę z dziećmi w wieku 
przedszkolnym z wykorzystaniem autorskiej metody „Kolorowe 
nutki”, którą opracowała sama pani Ludmiła. Sposób prowa-

dzenia lekcji był dostosowany do wieku uczestników, którymi 
w przeważającej większości byli najmłodsi. 

Naukę gry na keyboardzie wraz z instruktorami Jackiem 
Zielonką i Ludmiłą Drobot-Kierzkowską, opanowało 8 osób. 
Zajęcia obejmowały poznawanie nut, ćwiczenia umiejętności 
manualnych rąk, nabieranie nawyku poprawnej postawy, 
zabawy rytmiczne oraz naukę poznawania możliwości gry 
z różnymi podkładami, akompaniamentami.

Dariusz Kołtuniak w ciągu dwóch lat prowadził edukację 
11 perkusistów. Prowadzone przez niego zajęcia obejmowały: 
naukę czytania nut, zapoznanie z technikami gry na instru-
mencie, rozwijanie uzdolnień muzycznych, dostosowany do 
wieku i predyspozycji, przygotowanie do samodzielnego opra-
cowywania krótkich i łatwych utworów a także rozwijanie 

IPRM

Podsumowanie pierwszej edycji zajęć 
umuzykalniających w Izbie Maklakiewiczów

z uśmiechem odpowiadała na pytania zgromadzonej publicz-
ności, opowiadając m.in. o pogodzie w tym kraju, przyczynach 
wyboru muzycznej drogi czy też nauce języka hiszpańskiego. 
Spontanicznie zagrała także hymn Meksyku, którego dotyczyła 
jedna z poruszonych przez młodzież kwestii. 

O tym, że muzyka uszlachetnia nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać. Trudno sobie nawet wyobrazić, czym byłoby 
życie człowieka bez dźwięków, także tych, które układają się 

w magiczne melodie. W styczniowe przedpołudnie Agnieszka 
Maklakiewicz zaprosiła społeczność gimnazjalną do swojego, 
muzycznego świata i uchyliła jego drzwi, by pokazać, że sztuka 
łączy pokolenia, kultury, narody a prawdziwa pasja porywa 
publiczność tak samo w filharmonii, jak w szkolnej auli.

Dagmara Bednarek, GCI

KULTURA
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poczucia rytmu.
Lekcje gry na saksofonie dla 4 uczniów prowadziła 

Dagmara Bednarek. Przygotowany przez nią program obej-
mował m.in. naukę czytania nut i zasady teorii muzyki, 
ćwiczenia oddechowe, wykonywanie utworów muzyki rozryw-
kowej od utworów popularnych, przez ballady rockowe do 
jazzu, ćwiczenia interpretacyjne oraz improwizacyjne oraz 
rozwój wrażliwości i słuchu muzycznego.

Daniel Strojczyk podczas pierwszej edycji zajęć umuzy-
kalniających kształcił 12 akorde-
onistów. Założenia edukacyjne na 
tym instrumencie obejmowały: 
rozwijanie uzdolnień oraz umiejęt-
ności muzycznych ucznia w sposób 
adekwatny do jego możliwości 
i wieku, kształtowanie wyobraźni 
muzycznej i poczucia piękna, opano-
wanie podstaw techniki instrumen-
talnej, rozwijanie pamięci muzycznej 
i umiejętności samodzielnej pracy, 
kształtowanie umiejętności inter-
pretacyjnych oraz przygotowanie do 
występów publicznych, zachęcanie 
do aktywnego uczestnictwa w życiu 
muzycznym.

W latach 2015-2016 z oferty bezpłatnych zajęć umuzy-
kalniających w Izbie Maklakiewiczów skorzystało łącznie 70 
osób. Zgłoszonych kandydatów było więcej niż dostępnych 
miejsc, co spowodowało utworzenie list rezerwowych. Naukę 
gry na instrumentach pobierały 34 kobiety i 36 mężczyzn, 56 
osób z Mszczonowa oraz 14 mieszkańców gminy. Najmłodszy 
z uczestników zajęć miał zaledwie 4 lata, a najstarszy uczeń – 
63. Z bezpłatnych lekcji, które umożliwiały rozwijanie muzycznej 
pasji, korzystali więc ludzie bez względu na płeć, wiek i miejsce 
zamieszkania na terenie Ziemi Mszczonowskiej. Najważniejsze 
było zaangażowanie, które skutecznie pobudzali jeszcze profe-
sjonalni instruktorzy. Wszystkie lekcje odbywały się w przyjaznej 
atmosferze – nie mogło zresztą być inaczej, skoro zarówno uczą-
cych, jak i uczonych łączyła niezwykle silna więź – wspólna pasja. 
Bezpłatne zajęcia były dla wielu osób okazją do rozpoczęcia lub 
kontynuowania muzycznej przygody, która gdzieś, pośród spraw 
zawodowych i osobistych, została zapomniana.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć wykonanych podczas 
spotkania opłatkowego, które zakończyło pierwszą edycję zajęć. 
Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy wytrwałości w konty-
nuowaniu muzycznej pasji oraz wielu artystycznych sukcesów!

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: Magdalena Podsiadły, GCI
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imo, że w powiewach zimnego wiatru i padającego 
śniegu, to jednak w dniu 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy w Mszczonowie ponownie zabiło wielkie, 
czerwone serce. Wolontariuszom kwestującym 15 stycznia na 
terenie Mszczonowa udało się do puszek zebrać niebagatelną 
kwotę 32 631,80 zł. Nie jest to jednak koniec liczenia – jak 
stwierdził szef mszczonowskiego Sztabu WOŚP – dh przewodnik 
Damian Sołtyk - dokładny wynik akcji, po zsumowaniu wszyst-
kich wpływów, podany zostanie do publicznej wiadomości 
w przeciągu tygodnia. Liczenie zebranych pieniędzy w Sztabie, 
mieszczącym się tradycyjnie w siedzibie Hufca ZHP Mszczonów, 
trwało do późnych godzin nocnych. Jak wynika z oficjalnego 
komunikatu, wydanego przez druha Sołtyka, w tym roku wolon-
tariuszami oprócz harcerzy były także dzieci z przedszkola i szkoły 
podstawowej oraz młodzież gimnazjalna. Bardzo liczną grupę 
wolontariuszy stanowili również rodzice i nauczyciele. Podczas 
tegorocznego finału na terenie całej gminy można było spotkać 
aż 69-ciu kwestujących. Szef sztabu podsumowując dzień finału 
stwierdził, że tak wielkiego serca, jakie ofiarowali wszyscy zaan-
gażowani w akcję, Mszczonów na pewno długo nie zapomni.

Faktycznie wielogodzinne kwestowanie w tak trudnych 
warunkach pogodowych musiało się wiązać  z olbrzymią chęcią 
wsparcia Orkiestry. Zagrała ona w tym roku nader atrakcyjnie. 

Już 14 stycznia jej dźwięki rozbrzmiały w Klubie Baba Jaga 
w Rylsku Dużym k/Białej Rawskiej, który przypomnijmy współ-
pracował z mszczonowskim Sztabem także w roku 2016. Miejska 
Biblioteka Publiczna ,,Orkiestrowy Kiermasz Książek” prowadziła 
od 27 grudnia do 14 stycznia. 
 W Mszczonowskim Ośrodku Kultury orkiestrowo było od 
niedzielnego poranku. Wszystko zaczęło się dwoma seansami 
filmowymi. Następnie odbyły się Jasełka w wykonaniu dzieci 
z przedszkola „Bajkowa Kraina”. Podczas koncertu kolęd – jaki 
prowadziła instruktor Iwona Skwarek - wraz z młodymi arty-
stami z grup Wokaliza i Voice, jakie działają przy MOK-u, śpie-
wały także członkinie Chóru „Słoneczka”, a ponadto zagrała 
Orkiestra Dęta OSP Mszczonów. Strażaków nie zabrakło także 
w hali sportowej OSIRu, w której równolegle odbywały się 
występy i licytacje. Gwiazdą wieczoru, jaka wystąpiła w Sali 
klubowej Ośrodka Kultury, był zespół „Wszyscy Byliśmy Harce-
rzami”. Natomiast podczas wieczoru tanecznego, jaki poprzedził 
tradycyjne „Światełko do nieba”,  zgrała kapela PRETEXT. Wyda-
rzeniem towarzyszącym finałowi był wernisaż haftów Barbary 
Kowalik. Wystawa przepięknych prac artystki została wyekspo-
nowana w Małej Galerii MOK-u. Jej uroczystego otwarcia doko-
nali wspólnie z autorką – kierownik MOK-u Marek Baumel oraz 
opiekunka Galerii Anna Lipińska - Broda.
 Olbrzymim zaangażowaniem w organizację finałowego 
dnia wykazała się również Szkoła Podstawowa w Mszczonowie. 
Dzięki zgraniu Rady Rodziców, dyrekcji i grona pedagogicznego 
SP, a także kierownictwa Ośrodka Sportu i Rekreacji udało 
się na wspólnej przestrzeni hali sportowej i hallu szkolnego 
zorganizować sprawnie działający punkt WOŚP-u, w którym 

WOŚP

25. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Mszczonowie 

KULTURA
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„naprawdę się działo”. Pokazy sekcji tańca cheerleader Stowa-
rzyszenia Kultury Fizycznej FRESH: MINI FRESH, FRESH JUNIOR, 
FRESHKY, FRESH DANCE – były oklaskiwane przez bardzo liczną 
publiczność. Odbył się też – wspomniany już - koncert Orkie-
stry Dętej OSP. Przedstawiciele Akademii Dobrego Kierowcy 
MANGA i firmy MEDISAVER, w swojej wydzielonej strefie – 
szkolili z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
jak też uzmysławiali jak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa 
na drodze. Niemałym zainteresowaniem cieszyły się ponadto 
pokazy judo, przygotowane przez uczniów SP Mszczonów, 
uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych grupy trenującej tę 
wschodnią sztukę walki. 

W szkolnym hallu i szatni cały czas była dostępna kawia-
renka, gdzie można było wspólnie usiąść wypić kawę, herbatę 
i zjeść ciasta, przygotowane przez wszystkie klasy Szkoły Podsta-
wowej. O miłą  atmosferę kawiarenki zadbały panie nauczy-
cielki z przedstawicielami Rady Rodziców. Imprezę prowadził 
przewodniczący RR Jacek Gołyński. Zachęcał on do kosztowania 
serwowanych przysmaków, a także do oklaskiwania młodych 
artystów, jacy koncertowali na „kawiarenkowej” scenie. 
Należy wyszczególnić, że gościli na niej uczniowie mszczonow-
skiej Szkoły Podstawowej, a także dzieci i młodzież ucząca się 
w Szkole Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego z siedzibą 
w Żyrardowie.

To oczywiście nie wszystkie orkiestrowe atrakcje, jakie 
towarzyszyły finałowi. Pozostałe opiszemy w kolejnym artykule, 
w którym też podamy ostateczny wynik kwesty, przeprowa-
dzonej przez wolontariuszy Mszczonowskiego Sztabu. WOŚP-u.

Na zakończenie publikujemy, natomiast listę  osób i insty-
tucji, które szczególnie zasłużyły się dla organizacji mszczonow-
skiego Finału. Listę tę sporządził dla nas Szef Sztabu dh. Damian 
Sołtyk. 

1.	Mszczonowski Ośrodek Kultury
2.	Orkiestra OSP Mszczonów
3.	Barbara Kowalik
4.	Zespół muzyczny PreteXt
5.	Wszyscy Byliśmy Harcerzami
6.	Hufiec ZHP Mszczonów
7.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie
8.	Klub Baba Jaga
9.	Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
10.	 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie

11.	 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Mszczo-
nowie

12.	 Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie

13.	 Akademia Dobrego Kierowcy „MANGA”
14.	 Szkoła Muzyczna im. I. Paderewskiego w Żyrardowie
15.	 Grupa Judo działająca przy SP Mszczonów
16.	 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „FRESH”
17.	 OSP Mszczonów
18.	 Mszczonów24h.pl
19.	 Głos Żyrardowa i okolic
20.	 Hotel Panorama
21.	 Artis Loft Hotel
22.	 Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
23.	 Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”
24.	 Artykuły Gospodarstwa Domowego ul. Sienkiewicza 15
25.	 PP-Klima - Paweł Pokropek
26.	 Aqua. Sklep zoologiczno – wędkarski
27.	 Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie
28.	 Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia
29.	 Przedszkole nr. 1 w Mszczonowie
30.	 Janina i Łukasz Koperscy
31.	 Zenon Ludwiniak
32.	 Komisariat Policji w Mszczonowie
33.	 Pizzeria Familijna
34.	 Pizzeria Margherita
35.	 Bar „Toco”
36.	 Bar u Małgosi
37.	 Restauracja Dekada
38.	 Bar Sajgon
39.	 KFC Radziejowice
40.	 Punkt Informacji Turystycznej
41.	 „Wokaliza”
42.	 „Voice”
43.	 Chór „Słoneczko”
44.	 Duo Art. Pracownia Reklamy
45.	 Gmina Mszczonów
46.	 Mateusz Matysiak
47.	 Agata Katafiasz – Matysiak
48.	 „Merkuriusz Mszczonowski”
49.	 Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

MM, GCI
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Jubileuszowy 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy dla Sztabu Hufca ZHP Mszczonów rozpoczął się już 
we wrześniu,planowaniem, spotkaniami i omawianiem wielu 
pomysłów do zrealizowania. Wszystko to towarzyszyło organi-
zatorom do ostatnich chwil rozpoczęcia finału. Oficjalny wynik 
zbiórki w Mszczonowie zakończył się kwotą 32631,80 zł. Mszczo-
nowianie wykazali się wielkim sercem i hojnością – te cechy 
sprawiły, że udało się wspólnie zebrać ogromną sumę pieniędzy 
na ratowanie zdrowia i życia dzieci i seniorów. W całej gminie, 
mimo mrozu i dużych opadów śniegu, kwestowało 69 wolonta-
riuszy. Michał Nowakowski pobił swój zeszłoroczny wynik i przy-
wiózł do Sztabu 4750,05 zł. Drugie miejsce, także z pokaźną 
sumą, osiągnęła Angelika Wrzodak 1504,00 zł, a trzecie miejsce 
zajęła pani Ewa Zabłocka z wynikiem 1018,51 zł. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy! Wolontariusze mogli w siedzibie Sztabu 
zjeść ciepły obiad i napić się kawy lub herbaty przygotowanej 
przez Hotel Panorama. Po godzinie 18 podczas rozliczenia każdy 
otrzymał ciepłe kanapki przygotowane przez restaurację KFC 
Radziejowice. 

Od 27 grudnia po raz drugi wystartował ,,Orkiestrowy 
Kiermasz Książek”, który zorganizował pani dyrektor Anna 
Czarnecka. Kiermasz trwał do 14 stycznia, a kwota jaką udało 
się zebrać to 494,17 zł i jest to rekord w porównaniu z tamtym 
rokiem. 14 stycznia po raz drugi klub Baba Jaga z Rylska Dużego 
zorganizował imprezę orkiestrową w swoim lokalu. Specjalnie 
dla WOŚP zagrał zespół „Piękni i młodzi”, który przekazał także 
2 płyty na licytację. Z całej imprezy w Klubie zebraliśmy sumę 
2171,98 zł. 

Niedziela 15 stycznia to dzień, na który wszyscy długo 
czekali i długo się do niego przygotowywali. Rozpoczął się 
otwarciem kawiarenki w Szkole Podstawowej przygotowanej 
przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną, a także przez samych 
rodziców, którzy licznie włączyli się w działania. Dzień w kawia-
rence i na hali OSiR był bogaty w wiele występów i licytacji. 
Akademia Dobrego Kierowcy MANGA wraz z ratownikiem 
medycznym z firmy Medsaverprzygotowała dla wszystkich alko-
gogle, pokaz ratownictwa medycznego oraz nowość- symulator 

zderzeń. W czasie działania kawiarenki odbywał się pokaz judo 
uczniów ze Szkoły Podstawowej, Występy taneczne i akroba-
tyczne sekcji Cheerleaders ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
FRESH, koncert Orkiestry Dętej OSP Mszczonów oraz koncert 
uczniów ze Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego 
w Żyrardowie. Wolontariusze z całego wydarzenia w Szkole 
Podstawowej zebrali 4100,34 zł bijąc swój zeszłoroczny rekord. 
Podczas występów prowadzone były także licytacje i działała 
loteria fantowa. Dwa licytowane przedmioty- Encyklopedia 
Ptaków i kalendarz Bieszczadcy Mocarze z autografem pana 
Mateusza Matysiaka - cieszyły się największym powodzeniem. 
Z licytacji w Szkole Podstawowej osiągnięto sumę 1000 zł. Dużą 
atrakcją była loteria fantowa, na której można było znaleźć 
gadżety przekazane przez Gminę Mszczonów, LGD „Ziemia Cheł-
mońskiego”, Hotel Panorama, Termy Mszczonów, „Głos Żyrar-
dowa i Okolic”, a także wielu innych lokalnych przedsiębiorców 
i osoby prywatne. Jak co roku, większość barów i restauracji 
w Mszczonowie przekazała bony na swoje usługi. Suma, jaką 
udało się uzyskać z całej loterii fantowej, to 1777,34 zł. 

Mszczonowski Ośrodek Kultury od rana też przygotował 
mnóstwo atrakcji dla mieszkańców. Dla najmłodszych odbył się 
poranek filmowy, a następnie film niespodzianka dla młodzieży. 
O godzinie 14 rozpoczęły się występy artystyczne: jasełka przy-
gotowane przez dzieci z przedszkola Bajkowa Kraina i koncerty 
zespołów Wokaliza i Voice oraz chóru Słoneczko. Podczas 
występów prowadzone były także licytacje, z których osiągnięto 
sumę 522,06 zł. Wieczorem w sali klubowej wystąpiła gwiazda 
Finału, zespół Wszyscy Byliśmy Harcerzami, a o godzinie 19:00 
bawiliśmy się na potańcówce z zespołem Pretex. 

Zakończeniem Mszczonowskiego Finału było ,,Światełko 
do nieba” odpalone tradycyjnie o godzinie 20:00 przez naszych 
strażaków z OSP. Pokaz trwał około 4 min, a to widowisko ufun-
dowali: państwo Janina i Łukasz Koperscy, pan Zenon Ludwiniak 
i pan Paweł Pokropek „PP Klima”. Serdecznie Dziękujemy za 
przekazane fundusze.

O wszystkich naszych działaniach mogli Państwo dowie-
dzieć się dzięki naszym lokalnym mediom: Mszczonow24.pl, 
„Merkuriusz Mszczonowski”, „Głos Żyrardowa i Okolic”, „Życie 
Żyrardowa”, Żyroskop i Radio Bogoria.

Pozdrawiam
Szef Sztabu Mszczonów

Damian Sołtyk

WOŚP

WOŚP we Mszczonowie - Rekord za 
Rekordem!!!

KULTURA
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Unia Poetycka Wojciech Siemiona, to zrzeszenie 9 
szkół z Mszczonowa, Jaktorowa, Kruszewia, Lutkówki, Józefiny, 
Kuklówki, Osuchowa, Tarczyna i Białej Rawskiej. Porozumienie 
placówek edukacyjnych w celu rozwijania pasji artystycznych 
uczniów powstało w 2012 roku z inicjatywy wielkiego artysty 
zamieszkującego dworek w Petrykozach. Pierwszego dnia lutego 
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie 
członków Unii, podczas którego zaprezentowano program 
poetycko-muzyczny „Szukam Słowa”. Motto tego artystycznego 
wydarzenia nie było przypadkowe. „Szukam słowa”, to tytuł 
pierwszego, wydanego drukiem wiersza Wisławy Szymborskiej, 
której piąta rocznica śmierci przypadała właśnie 1 lutego.

Tradycyjnie już spotkanie poprowadziła Barbara Siemion, 
żona nieżyjącego aktora, która pielęgnuje pamięć o artyści 
poprzez kontynuowanie jego dzieł. Na wstępie wyjaśniła 
zebranym, że program poświęcony jest tym, którzy dostali się na 
tzw. poetycki parnas; poetom, których słowo najtrafniej opisy-
wało ich wewnętrzne przeżycia, stawiało uniwersalne pytania 
i pobudzało sumienia ludzi. Prowadząca odczytała także list 
będący bardzo osobistym wspomnieniem Moniki Siemion o jej 
wuju, Wojciechu, patronie Unii.

Jako pierwsze na scenie zaprezentowały się dziewczęta 
z grupy Wiolinki, która działa w szkole podstawowej w Kuklówce 
Radziejowickiej pod opieką muzyczną Krystyny Majksner-Krzy-
wickiej. Dziewczęta zaśpiewały „Balladę o Wojciechu Siemionie”, 
do której słowa napisał Jerzy Jurandot. Po ich występie odbył 
się krótki pokaz audio-wizualny „Siemionowa droga z Krzczo-
nowa do Warszawy”, który przedstawił publiczności dzieciństwo 

i młodzieńcze lata artysty. 
Już po chwili wszyscy zgromadzeni przenieśli się myślami 

do zimowego dworu w Petrykozach, do którego na kolędowanie 
zaprosiła prowadząca a także Wiolinki i Skowronki z Kuklówki 

Radziejowickiej. Uczniowie 
szkoły podstawowej zapre-
zentowali słuchaczom m.in. 
piosenki „Gore gwiazda 
Jezusowi” czy „Pada śnieg”. 
W podniosłym nastroju 
utrzymany był także kolejny 
punkt programu - wiersze 
Kazimierza Wierzyń-
skiego i Zbigniewa Jerzyny 
o Wojciechu Siemionie 
wyrecytował aktor Jerzy 
Janeczek. 

Dorota Jaworska, 
poetka i redaktor naczelny 
polonijnego pisma 
„Krynica”, która do Mszczo-
nowa przyjechała z Kijowa, 
opowiedziała publiczności 
o poszukiwaniu słowa 
poetyckiego przez Wisławę 
Szymborską oraz niezwykle 

MOK

Unia Poetycka Wojciecha Siemiona po 
raz kolejny „poszukiwała słowa”
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Mszczonowski Ośrodek Kultury 16 stycznia gościł na 
swojej scenie wyjątkowych artystów. Tego dnia swoje przed-
stawienia jasełkowe przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią prezentowali wychowankowie Publicznego Przedszkola 
„Bajkowa Kraina”. Spotkanie rozpoczęła dyrektor placówki 
Mariola Posmyk, która powitała zaproszonych gości oraz rodziny 
młodych artystów. Występy rozpoczęły się od tańca śnieżynek 
w wykonaniu najmłodszych dziewczynek, które swoją chore-
ografię wykonały do piosenki Leonarda Cohena „Hallelujah”. Po 
nich sceną przy dźwiękach „Let it snow” zawładnęły trzylatki, 
dla których był to pierwszy publiczny występ. Dziewczynki, 
przebrane za płatki śniegu, zaprezentowały widowni zimowy 
taniec. Wszystkie trzylatki zaśpiewały również okolicznościową 
piosenkę z towarzyszeniem gestów charakterystycznych dla 
tego czasu – m.in. rzucały się kulkami śniegu symbolizowanymi 
przez papierowe kule. Wszyscy wychowankowie pokazali się 
w odświętnych strojach i przebraniach – aniołków, elfów, śnie-
żynek, św. Mikołajów. Nie mogło się też obyć bez tradycyjnych 
kolęd, które wraz dziećmi ochoczo wykonała także zgromadzona 
publiczność.

Starsi podopieczni przedszkola pokazali na scenie trady-
cyjne jasełka, które rozpoczęli od piosenki Arki Noego „Świeć 
Gwiazdeczko”. Następnie publiczność mogła podziwiać malu-
chów przebranych za diabełka, pastuszków, aniołki a także 
Maryję i Józefa. Na zakończenie jasełek salę Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury wypełniły dźwięki kolędy „Lulajże Jezuniu”, do 
której śpiewania włączyła się widownia.

 Świąteczne spotkanie zakończyła dyrektor Mariola 
Posmyk, która wręczyła nagrody zwycięzcom i uczestnikom 
konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę choinkową”. W zmaganiach 
wzięło udział wielu przedszkolaków. Jury przyznało trzy miejsca 
i jedno wyróżnienie: I miejsce – Patrycja Strzelecka (gr. 4-latki 
„Motylki”), II miejsce – Antoni Adamiec (gr. 4-latki „Motylki”), 
III miejsce - Patrycja Zapart (gr. 3-latki „Misie”) i wyróżnienie: 
Oskar Lipka (gr. 3-latki „Misie”). Zwycięzcy otrzymali dyplomy 

i drobne upominki, a pozostali uczestnicy dyplom wraz ze słodką 
niespodzianką.

Wszyscy wychowankowie „Bajkowej Krainy” zaprezen-
towali się na świątecznie udekorowanej scenie, która pozwoliła 
się publiczności przenieść choć na chwilę w zimowy krajobraz, 
którego tego dnia, niestety, brakowało za oknem. Pomimo tremy 
związanej z występami przed widownią, przedszkolaki spisały 
się rewelacyjnie, a ich pokazy wywołały łzy wzruszenia i radości 
oraz gromkie brawa publiczności. Po zakończeniu artystycznej 
części spotkania, wszyscy wykonawcy i ich rodziny przenieśli 
się do sali klubowej MOK, by spotkać się ze świętym Mikołajem 
podczas nieoficjalnej części dnia.

Dagmara Bednarek, GCI

MOK

Jasełka z „Bajkowej Krainy”

ekspresyjnie wyrecytowała wiersz „Szukając słowa” jej autor-
stwa. Wiersze nieżyjącej już noblistki recytowali także Ewa 
Kulczycka, Katarzyna Radecka, Jolanta Grabowska i Jerzy Jane-
czek.

Swój pokaz muzyczny zaprezentowała także młodzież 
z gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Jaktorowie, która zaśpie-
wała dwa wiersze swojego patrona: „Zaczarowana dorożka” 
oraz „Asturia”, do których muzykę skomponował opiekun grupy, 
Krzysztof Gwiazda. 

Zgromadzoną na widowni młodzież rozbawiło następnie 
Pogotowie Poetyckie czyli teatralna grupa artystyczna 
z Warszawy, która na scenie pokazała fragment „Snu nocy letniej” 
Szekspira w reżyserii Katarzyny Radeckiej. Na scenie pojawili 
się aktorzy: Jola Grabowska, Eleonora Stokowska-Starzycka, 

Katarzyna Radecka, Mikołaj Świeżawski oraz gościnnie Dorota 
Jaworska. Ostatnim punktem programu był występ uczniów 
Zespołu Szkół w Osuchowie - Natalii Kasprowicz, Julii Wojt-
czak i Dominika Melona. Młodzież, nad którą muzyczną opiekę 
sprawuje Ludmiła Kierzkowska-Drobot, wykonała utwór Marka 
Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy”.

Na zakończenie Barbara Siemion podziękowała 
wszystkim występującym aktorom, młodzieży oraz ich opie-
kunom, dyrektor MOK Grażynie Pływaczewskiej, a także zapro-
siła do udziału w III Mazowieckim Konkursie Przyjaciół Słowa 
im. Wojciecha Siemiona organizowanym przez Unię Poetycką 
i Mszczonowski Ośrodek Kultury. 

Dagmara Bednarek, GCI

KULTURA
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-A  czy  wolno  mi  zapytać,  o  Łucjo,  Córko 
Ewy,  w  jaki  sposób  znalazłaś  się  w  Narnii? 
-W Narnii? A co to takiego? – zapytała Łucja.

Narnię odwiedziliśmy wspólnie z klasą IV ze Szkoły 
Podstawowej w Piekarach. Uczniowie zawitali do filii w Osucho-
wiewe wtorek, 17 stycznia. Na tą powtórkową lekcję ze znajo-
mości lektury wszyscy przyjechali świeżo po przeczytaniu pierw-
szej części cyklu książek Clive’aStaplesa Lewisa. Spotkanie rozpo-
częliśmy od poznania garści ciekawostek o samym autorze. Czy 
wiedzieliście, że nad drzwiami szafy Pana Lewisa widniał napis 
„Wchodzisz na własne ryzyko”? Albo że był dobrym przyjacielem 
innego wybitnego twórcy świata fantasy, samego Johna Ronalda 
Reuela Tolkiena? Ciekawostek było jeszcze sporo, mamy 
nadzieję, że większość z nich zostanie w pamięci naszych gości. 

Pierwszym zadaniem, które czekało na uczniów, było 
losowanie postaci z książki i zdecydowanie, do którego obozu 
należały – utożsamiali się z poglądami Aslana czy może odpo-
wiadali się za stroną Białej Czarownicy? Kiedy już wszyscy wylo-
sowali swoich bohaterów książki, wyodrębniliśmy dwie grupy. 

Każda z nich otrzymała swoją część układanki z planem i dzieci 
musiały wspólnie ułożyć chronologiczny bieg wydarzeń powieści. 
Następnie podzieliliśmy się na cztery mniejsze grupy. Uczniowie 
wysłuchali fragmentu książki, z którego dowiedzieliśmy się, jakie 
przydomki otrzymali główni bohaterowie „Opowieści z Narnii”: 
Łucja Mężna, Zuzanna Łagodna, Edmund Sprawiedliwy i Piotr 
Wspaniały. Każda z grup musiała się zastanowić, jakie cechy 
charakteru i uczynki zadecydowały o ich przydomkach. Dzieci 
musiały również wykonać flagi z godłami czwórki rodzeń-
stwa. Ostatnim zadaniem był quiz online – podzieliliśmy się 
na chłopców i dziewczyny a następnie wypełniliśmy dwa testy, 
z których zwycięsko wyszli chłopcy. To dopiero były emocje!

MBP  - filia Osuchów

MBP

„Opowieści z Narnii” w osuchowskiej 
bibliotece

Wizyta uczniów z Piekar 
w osuchowskiej bibliotece

W słoneczny i mroźny 11 dzień stycznia do filii 
w Osuchowie przyjechali uczniowie klasy III ze Szkoły Podsta-
wowej w Piekarach. Celem ich wizyty było poznanie biblioteki 
oraz zdobycie wielu cennych informacji podczas godzinnej lekcji 
bibliotecznej. 

Spotkanie zaczęliśmy standardowo i w najwygodniejszy 
sposób – zajmując miejsca na dywanie, pufie i sofie. Wspólnie 
z uczniami staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie czym tak 
naprawdę jest biblioteka, i jakie funkcje pełni to miejsce. Dzie-
ciaki śmiało opowiadały, co można robić w bibliotece i kto może 
do niej zawitać. 

Następnie klasa III zapoznała się z naszym księgozbiorem. 
Każdy uczeń z tej liczącej tylko 15 osób klasy mógł odbyć mały 
spacer po bibliotece, począwszy od klatki wejściowej, aż po sam 
kącik dziecięcy. Dzieci dowiedziały się, w którym miejscu stoją 
nowości, gdzie znajduje się nasz dział mediateki, poznały działy 
literatury popularno-naukowej i podział literatury pięknej. 
Opowiedziałam im też krótko, jakie książki są wypożyczane 
najczęściej i jakie preferencje mogą mieć nasi czytelnicy.Dział 
dla dzieci i młodzieży cieszył się jednak największym zaintereso-
waniem – nasi goście chętnie opowiadali, jakie lektury ostatnio 
przerabiali w szkole, jakie inne książki lubią czytać.

Oprócz przyswojenia masy wiadomości, czekała nas 
jeszcze zabawa w bibliotekarza – podzieliliśmy się na grupy, 
a lider każdej z nich wybierał jedną książkę z biblioteki i cała grupa 

starała się ją opisać pod względem fizycznym. Odpowiedzieliśmy 
sobie również na bardzo ważne pytanie: dlaczego warto czytać 
książki? Po tej burzy mózgów dzieci losowały karteczki z różnymi 
bohaterami książek – ich zadaniem było dopasowanie odpo-
wiedniego bohatera do książki, w której występował. Zadanie 
okazało się dziecinnie proste. Na zakończenie każda z grup 
dostała zestaw książek z różnych dziedzin: medycyny, historii, 
nauki języków, przyrody, itp. Uczniowie musieli ustalić, jakie są 
zalety otrzymanych książek oraz dlaczego warto po nie sięgać. 

Podczas spotkania było intensywnie, miło i mamy 
nadzieję, że lekcja była dobrą okazją do bliższego kontaktu 
z książkami. Bardzo dziękujemy klasie za udział i zapraszamy jak 
najczęściej.

MBP – filia w Osuchowie
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Warsztaty biblioteczne, czyli o hejcie 
i wizerunku w sieci

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie jest miej-
scem, w którym wiedzę można zdobywać nie tylko poprzez 
czytanie książek. W środę, 8 lutego, dyrektor i pracownicy insty-
tucji zaprosili dzieci i młodzież na interesujące warsztaty, które 
dotyczyły hejtu i wizerunku w sieci. Spotkania poprowadziła 
Karolina Chrościcka, która jest zatrudniona w bibliotece. 

Pierwsze warsztaty były skierowane do uczniów gimna-
zjum i dotyczyły wizerunku oraz konsekwencji zamieszczania 
informacji o sobie w sieci. Młodzież bardzo zaangażowała się 
w zajęcia, których tematyka idealnie trafiała w ich zaintere-
sowania. Podczas warsztatów gimnazjaliści poznali definicję 
wizerunku i sposoby jego kreowania w mediach społeczno-
ściowych. Ważnym punktem spotkania było omówienie konse-
kwencji aktywności w sieci. Prowadząca spotkanie przedstawiła 
młodzieży prawdziwe historie pokazujące negatywne i pozy-
tywne skutki zamieszczania informacji w internecie. Popro-
siła także gimnazjalistów o wymyślenie sytuacji, które miały 
prowadzić do wskazanych konsekwencji. Efekty grupowych prac 
pokazały, że młodzież zdaje sobie sprawę z tego, że zamiesz-
czane informacje, zdjęcia, komentarze, mogą mieć ogromne 
znaczenie dla ich teraźniejszości oraz przyszłości. Gimnazjaliści 
wraz z prowadzącą zastanawiali się także nad zasadami ochrony 
prywatności w sieci. 

Uczestnikami kolejnych zajęć byli uczniowie klas czwar-
tych i piątych szkoły podstawowej w Mszczonowie. Przepro-
wadzone dla nich warsztaty dotyczyły głównie hejtu w sieci. 
Prowadząca wyjaśniła uczniom czym jest „mowa nienawiści” 
oraz zaprezentowała jej przykłady. Zgromadzone w bibliotece 
dzieci obejrzały także film, który pokazywał spotkanie dwojga 
młodych ludzi. Nastolatkowie zaprzyjaźnili się po czym okazało 
się, że chłopiec hejtował dziewczynę w sieci. Film pokazywał, jak 

trudno jest znaleźć odwagę, by obraźliwe komentarze z inter-
netu przenieść do realnego świata. 

Karolina Chrościcka zachęcała dzieci do dyskusji na temat 
obejrzanego obrazu. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, które 
miały za zadanie m.in. powiedzieć, jak czują się ludzie obrażani 
w sieci czy też jakie są powody hejtowania innych. Prowadząca 
opowiadała też o tym, jak sobie radzić z oblegami w internecie 
a także zachęcała do korzystania z numeru Telefonu Zaufania 
dla ofiar prześladowania w wirtualnej rzeczywistości. Na zakoń-
czenie wraz z uczniami stworzyła katalog zasad dla tych, którzy 
doświadczyli lub byli świadkami hejtu. Spisane reguły porów-
nano z tymi, które stworzyli specjaliści z Telefonu Zaufania.

Obydwa spotkania pobudziły uczestników do myślenia 
i chwili refleksji nad własnymi zachowaniami w sieci. Omawiane 
zagadnienia sprowokowały także liczne dyskusje, które sprawiły, 
że warsztaty na długo pozostaną w pamięci uczniów. Z uwagi na 
zainteresowanie tematem i jego aktualność, pracownicy biblio-
teki obiecali, że nie było to ostatnie spotkanie z zagrożeniami 
w wirtualnej rzeczywistości. 

Dagmara Bednarek, GCI

W dniu 18 grudnia w Mszczonowie odbył się V Uliczny 
Bieg Sylwestrowy – Termy Mszczonów 2016.  Organizato-
rami imprezy byli: LKS Osuchów i Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mszczonowie.Sponsorami - Benefit Systems SA,DSM Nutri-
tional Products Sp. z o.o.,FLOATROOM,Z.P.C. Flisan,Fiege Sp. 
z o.o. orazTCL Operations Polska Sp. z o.o.

OSiR

V SYLWESTROWY BIEG Z TERMAMI 
MSZCZONÓW 2016

KULTURA / SPORT
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Sukces w Nowym Roku
Sukcesem siatkarzy UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 

zakończyło się pierwsze spotkanie rundy rewanżowejrozegrane 
po przerwie świątecznej. Rywalem Olimpijczyków był UKS 
GROM Przytyk, którego na wyjeździe po ciężkim boju pokonali 
3:1.

W mecz mszczonowianie weszli pełni werwy i chęci poko-
nania rywala. Goście nie poddawali się,lecz w pierwszym secie 
nie mogli sobie poradzić ze skuteczną grą, do której bardzo przy-
czyniły się trudne zagrywki Damiana Sieczkowskiego. W drugiej 
partii zespół z Przytyku nie popełniał błędów własnych i gra się 

wyrównała. Było to jednak za mało, aby wygrać. Dopiero trzeci 
set padł łupem gości, którzy wykorzystali bezlitośniemoment  
słabszej gry zespołu Grzegorza Piątkowskiego.Po przegranej 
Olimpijczycy nie spuścili głów i po zaciętej grze zdołali pokonać 
rywala i ostatecznie zwyciężyć 3:1 (25:15, 25:21, 16:25, 25:23)

Zespół wystąpił w składzie: Łukasz Jasiński © (16 pkt), 
Damian Sieczkowski (19 pkt), Tomasz Malewski (16 pkt), Michał 
Gmurek (5 pkt), Damian Szachowicz (4 pkt), Szymon Mikołaj-
czyk (1 pkt), Konrad Malinowski (1 pkt),  Przemysław Zawadzki 
(1 pkt), MichałSzymański, Mikołaj Osiński (L) i Kamil Ziółkowski 
(L). Kolejne spotkanie odbędzie się w Mogielnicy 10.02.2017 r. 
godz. 19.00.

UKS Olimpijczyk

Bardzo dobrze zakończyli rok 2016 w rozgrywkach IV 
ligi siatkarze UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów. W środę, 21 
grudnia, odbyło się spotkanie wyjazdowe. Rywalem mszczo-
nowskiego zespołu była drużyna UKS GROM Przytyk, z którą na 
tym etapie walczy o czwarte miejsce w grupie. 

Mecz od początku do końca był bardzo zacięty i obfitował 
w długie, zacięte wymiany. Wiele z nich wygrywali rywale, ale 
Olimpijczycy nie tracili werwy i opłaciło się. Obydwie drużyny 
wygrywały sety na przemian i gdy w czwartej partii rywal prowa-
dził 9: 2 kibice byli pewni, że jest po meczu. Na szczęście, zespół 
Grzegorza Piątkowskiego w końcu pokazał charakter i w szaleń-
czym pościgu zdołał wyrwać seta gospodarzom. Niestety, tie-
-break to znowu brak skuteczności na początku seta (8:3 dla 
rywala) i niespotykana determinacja, która pozwoliła wygrać 
18:16.

Ostatecznie w ciężkim, wyjazdowym spotkaniu wygrana 
3:2 zakończyła 2016 rok z nadziejami na dużo lepszą grę 
w rewanżach. Pierwszy z nich już w sobotę 14 stycznia 2017 r. 
godz. 14.00 w Mszczonowie a rywalem będzie PTS Pionki. 

Zespół wystąpił w składzie: Łukasz Jasiński ©, Leszek 
Jadacki (26 pkt), Tomasz Malewski (10 pkt), Damian Szachowicz 
(10 pkt), Damian  Sieczkowski (9 pkt), Michał Gmurek (8 pkt), 
Michał Szymański (5 pkt), Szymon Mikołajczyk (2 pkt), Mikołaj 
Osiński (L) i Kamil Ziółkowski (L).     

UKS Olimpijczyk

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów

Wreszcie dobra gra

Na starcie stanęło około 200 osób podzielonych na kilka 
kategorii, zarówno pod względem wieku, płci, jak i dystansu. 
Zawodnicy rozpoczynali swoje zmagania na terenie Kompleksu 
Basenów Termalnych w Mszczonowie i tam również znajdowała 
się meta biegu.

Każdy z uczestników otrzymał voucher, który upoważnia 
do bezpłatnego skorzystania z kąpieli w basenach termalnych. 
Ponadto, każdy biegacz otrzymał ciepły posiłek oraz gorący 

napój. Zwycięzcy odebrali puchary oraz nagrody rzeczowe, nato-
miast po uroczystej ceremonii dekoracji odbyło się losowanie 
wartościowych nagród wśród wszystkich uczestników biegu.

V Uliczny Bieg Sylwestrowy – Termy Mszczonów 2016, 
okazał się imprezą, która połączyła sportową rywalizację 
z atmosferą sylwestrowej zabawy. Składamy serdeczne podzię-
kowania wszystkim zawodnikom oraz przybyłym kibicom za 
wspaniałą atmosferę, którą stworzyli na trasie biegu.

Zaplecze Rosy Radom zbiera cenne 
doświadczenie

W sobotę, 10 grudnia, młodzi  koszykarze mieli swoje 
święto w rodzinnym mieście. Do Mszczonowa przyjechały 
dwie drużyny z Grodziska Mazowieckiego: klub koszykarki 

GKK Grodzisk Maz.  reprezentacja szkoły podstawowej nr 4. Ze 
względu na to, iż niektóre drużyny w ostatniej chwili odmówiły 
udziału w turnieju, mszczonowski Olimpijczyk, który dysponuje 
szeroką kadrą koszykarską wystawił dwie drużyny. 

Podczas meczy 
nie brakowało emocji 
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SPORT

i woli walki. Mnóstwo było także chęci wśród dzieci do poka-
zania widowni swoich umiejętności. Warto zaznaczyć, że wielu 
młodych koszykarzy Olimpijczyka dopiero od września bieżą-
cego roku zaczęło swoją przygodę koszykarską a już mieli okazje 
zagrać w turnieju i pokazać się wszystkim sympatykom tej dyscy-
pliny we Mszczonowie. 

Z poziomu sportowego i całej atmosfery panującej na 
hali sportowej zadowolenia nie krył burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek, który dokonał uroczystego podsumo-
wania oraz wręczył nagrody wszystkim zawodnikom biorącym 
udział w „Mikołajkowym‘’ turnieju minikoszykowki.

Ostateczna klasyfikacja drużyn biorących udział 
w turnieju:
1 miejsce : GKK Grodzisk Mazowiecki 
2 miejsce: UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 1
3 miejsce: SP 4 Grodzisk Mazowiecki
4 miejsce: UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2

Najlepsi zawodnicy poszczególnych drużyn:
GKK Grodzisk Mazowiecki – Mariusz Suski
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 1 – Michał Koziński
SP 4 Grodzisk Mazowiecki – Patryk Strzemiński
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 2 – Wiktor Zarzycki

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów reprezentowali: Michał 
Koziński, Maciej Banasiewicz, Stanisław Górski, Aleksander 

Dziadkowski, Jakub Kuran, Marcin Kuran, Mateusz Sadowski, 
Łukasz Tomaszewski, Mateusz Tomaszewski, Szymon Płużyński, 
Bartłomiej Narożny, Wiktor Zarzycki, Jakub Sikora, Szymon 
Dobrzyński, Stanisław Wiśniewski, Patryk Gapy, Kacper Szusta-
kiewicz, Alek Kurzepa, Dawid Dobrzyński, Błażej Dobrzyński, 
Dawid Wroński, trener Paweł Górski.

UKS Olimpijczyk

Pamięci 13 grudnia
To już kolejny raz kiedy uczniowie Zespołu Szkół w Mszczo-

nowie przypominają o współczesnych wydarzeniach związanych 
z walką o wolność i niepodległość. Jak co roku szkoła była orga-
nizatorem Międzyszkolnego Turnieju Piłki Nożnej upamiętnia-
jącego ofiary Stanu Wojennego (XI edycja). W turnieju, roze-
granym 15 grudnia na hali OSiR w Mszczonowie, wzięły udział 
reprezentacje zaproszonych przez gospodarzy szkół. Były to: 
Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, Zespół 
Szkół nr 1 w Żyrardowie, Liceum Ogólnokształcące im. Cz. 
Tańskiego w Puszczy Mariańskiej i Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
w Studzieńcu. Drużyny rywalizowały ze sobą w systemie „każdy 
z każdym” a wyniki poszczególnych spotkań były następujące:

ZSZ Studzieniec - ZS Mszczonów 1: 3

LO Puszcza Mariańska - ZS nr.1 Żyrardów       0:2

LO Skierniewice - ZSZ Studzieniec                    1:0

ZS nr.1 Żyrardów - ZS Mszczonów                    0:3

LO  Skierniewice - LO Puszcza Mariańska        2:1

ZS nr.1 Żyrardów - ZSZ Studzieniec                  1:1

ZS Mszczonów - LO Puszcza Mariańska           3:0 

ZS nr.1 Żyrardów - LO Skierniewice                  0:2

ZS Mszczonów - LO Skierniewice                      1:0
LO Puszcza Mariańska - ZSZ Studzieniec          4:2

     Ostateczna kolejność:
I miejsce  –   ZS w Mszczonowie ( 12 pkt.)
Drużyna wystąpiła w składzie: Patryk Czarnecki ©, Krystian 
Cymerman, Sebastian Cymerman, Mateusz Czerwiński, 
Maciej Jasiński, Igor Czeremużyński, Bartek Osiński, Grzegorz 
Kosowski, Michał Drzewiecki i Konrad Koziarski. Opiekun: Grze-
gorz Piątkowski
II miejsce – LO w Skierniewicach ( 9 pkt.)
III miejsce –  ZS nr.1 w Żyrardowie ( 4 pkt.)
IV miejsce – LO w Puszczy Mariańskiej ( 3 pkt.)
V miejsce -  ZSZ w Studzieńcu ( 1 pkt.)

Wybrano również „króla strzelców” – Krystian 
Cymerman (ZS w Mszczonowie) oraz najlepszego bram-
karza – Mateusz Kołaczek ( LO w Skierniewicach). Wszystkie 
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe 
a zwycięzcy puchary. Nagrody wręczyli: dyrektor Wydziału 
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Spotkania opłatkowe członków mszczonowskiej Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY im. 31 pSK odbyło się 
w niedzielę, 11 grudnia, w dużej sali Izby Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów. Rozpoczęto je od 
wykonania pamiątkowej fotografii, 
a następnie przystąpiono do skła-
dania świątecznych życzeń. Później 
Marek Wardak, prezes Mszczonow-
skiego Stowarzyszenia Historycz-
nego, w ramach którego działa GRH, 
wręczył nagrodę dla najbardziej 
medialnego członka grupy. Tradycją 
spotkań opłatkowych mszczonow-
skich rekonstruktorów jest wska-
zanie i uhonorowanie tej osoby, 
która w kończącym się sezonie reko 
najczęściej i najchętniej pojawiała się 
przed kamerami oraz obiektywami 
aparatów fotograficznych. W tym 
roku tę „uśmiechniętą nagrodę” 
jednogłośnie przyznano Tadeuszowi 
Iwanowi, któremu wręczona została 

książka historyczna pod znamiennym tytułem „Wojna Iwana” 
Serdecznie gratulujemy! Na zakończenie spotkania rekonstruk-
torzy dyskutowali o możliwości podjęcia ścisłej współpracy 
z jedną z czołowych organizacji kombatanckich, działających 
w Polsce. Propozycja taka została skierowana do GRH w ostat-
nich tygodniach i jeśli zostanie przyjęta znacząco wpłynie na 
dalsze funkcjonowanie grupy. 

Tekst i foto: Piotr Dymecki

Siatkarskie zmagania
Reprezentacje Zespołu Szkół w Mszczonowie uczestni-

czyły w Międzyszkolnych Igrzyskach Powiatu Żyrardowskiego 
w siatkówce dziewcząt (19 grudnia) i chłopców (21 grudnia). 
Dziewczęta w rywalizacji z reprezentacjami innych szkół zapre-
zentowały się na miarę swoich możliwości. Niestety, rywali-
zacja z zespołami, w których składzie występują zawodniczki 
trenujące w klubach sportowych, nie jest prosta. Dziewczęta 
robiły, co mogły, lecz starczyło to na zajęcie V miejsca. Zespół 
wystąpił w składzie: Paulina Machaj ©, Anna Laskowska, 
Ewelina Słowińska, Magdalena Szcześniak, Justyna Kowalska, 
Martyna Grabowska, Weronika Zawadzka, Lidia Winek i Patrycja 
Kowalska.

Nieco lepiej w rywalizacji wypadli chłopcy, którzy 
rozpoczęli zawody bardzo dobrze wygrywając 2: 1 z ZS nr 3 
w Wiskitkach i LO w Puszczy Mariańskiej. Niestety, przegrana 
z LO w Żyrardowie i ZS nr 1 w Żyrardowie sprawiła, że zabrakło 
jednego seta do zajęcia 

III miejsca. Zaznaczyć trzeba, że oprócz LO w Żyrardowie, które 
reprezentował bardzo silny zespół, pozostałe szkoły toczyły 
wyrównaną grę i każda miała szansę na II lokatę. Zespół wystąpił 
w składzie: Rafał Szymański ©, Jakub Mikołajczyk, Patryk 
Płuziński, Krystian Cymerman, Sebastian Cymerman, Mateusz 
Czerwiński, Damian Lipiński, Daniel Kowalski, Konrad Szymański 
i Jakub Michalak. Opiekun Grzegorz Piątkowski  

ZS Mszczonów

Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego 
w Żyrardowie 
p. Adam Lemiesz, v-ce dyrektor ZS w Mszczonowie p. Agnieszka 
Kaczyńska, właściciel Szkoły Jazdy „BALTEX” p. Dariusz 
Kazimierczak oraz nauczyciel wychowania fizycznego w ZS 
w Mszczonowie p. Grzegorz Piątkowski. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do sponsorów: 

Urząd Miasta w Mszczonowie, Starostwo Powiatowe w Żyrar-
dowie, Szkoła Jazdy „BALTEX” i Rada Rodziców przy ZS 
w Mszczonowie. Za pomoc w organizacji dziękujemy: dyrekto-
rowi OSiR w Mszczonowie, dyrekcji Szkoły Podstawowej oraz 
Gimnazjum w Mszczonowie oraz p. Kamilowi Ziółkowskiemu 
– sędziemu zawodów. 

ZS Mszczonów

GRH STRZELCY 

Opłatek GRH 
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Opłatek w Muzeum 
Lwowa 

Spotkanie opłatkowe w Muzeum 
Lwowa w Kuklówce odbyło się 
w sobotę, 17 grudnia. Mszczonow-
skich Strzelców reprezentowali na 
nim Beata Sznajder i Piotr Dymecki. 

W dworku państwa Biniszewskich 
spotkało się tego dnia blisko 30 
osób, z różnych organizacji społecz-
nych oraz instytucji, współpracują-
cych na stałe z muzeum. 

Foto: Grażyna Lipska

STRZELECKO i SURVIVALOWO
W ostatnich dniach upływającego roku mszczonowscy strzelcy 
mogli pozmagać się z własnymi słabościami na biwaku surviva-
lowym. Okazuje się, że w chłodzie i w deszczu można masze-
rować, budować obozowiska, patrolować okolicę, uczyć się tego, 
jak przeżyć w terenie, a przy tym zapomnieć o jedzeniu i spaniu. 
Wyprawa do Białobrzegów dostarczyła nowych doświadczeń. 
Niewątpliwie pozwolą one na wyciągnięcie właściwych wnio-
sków. W kolejnych tego typu wydarzeniach strzelcy wezmą 
udział już lepiej wyposażeni, a także silniejsi o zdobytą wiedzę. 
Najważniejsze, że uczestnicy biwaku uwierzyli, że mroźny las 
w środku nocy może naprawdę okazać się przytulnym miejscem. 
Poza tym survivalowa przygoda - zaraz po świątecznym obżar-
stwie - pozwoliła na pozbycie się niepotrzebnie zgromadzonego, 

kalorycznego dobra. 
Tekst: Piotr Dymecki 

Foto: Hubert Wierzbicki i Piotr Dymecki

Przygotowania do strzeleckich ferii 
Podczas zimowych ferii mszczonowscy strzelcy planują zorga-
nizowanie marszu połączonego z doskonaleniem technik survi-
valowych. W niedzielę, 8 stycznia, wyznaczona została trasa 
marszruty. Przebiegać ona będzie przez malownicze lasy Ziemi 
Mszczonowskiej.  Już samo wyznaczanie przebiegu marszu 
posłużyło strzelcom do sprawdzenia swej kondycji w trudnych, 
zimowych warunkach, a także do testowania nowo pozyska-
nego oporządzenia oraz sprzętu biwakowego. Marsz odbędzie 
się w ramach akcji „Zima w mieście”. Zaproszenie do uczest-
nictwa w jego trudach otrzyma również młodzież niezrzeszona, 
która może dzięki takiej przygodzie odnajdzie w sobie chęć do 

dalszego zaangażowania się  w działalność organi-
zacji proobronnej. 

MM, GCI

TRADYCJA i HISTORIA
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STRZELECKA SŁUŻBA DLA 
„BEZPIECZNEJ POLSKI”

Strzelcy Rzeczypospolitej (z czterech mazowieckich 
jednostek: Pruszków, Mszczonów, Wiskitki i Błonie) uczestniczyli 
w warszawskim Pikniku Militarnym „Bezpieczna Polska”. W jego 
trakcie kwestowali na rzecz wsparcia rodzin chrześcijańskich 
w Syrii. Zbiórkę zorganizowała Caritas Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego. Warszawski piknik odbył się w sobotę, 14 
stycznia, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i był jednym 
z szesnastu takich imprez, zorganizowanych w największych 
polskich miastach, w związku z powitaniem w naszym kraju 
wojsk amerykańskich. 

Ministerstwo Obrony Narodowej, jako organizator 
pikników, stanęło na wysokości zadania, zapewniając odwie-
dzającym moc atrakcji. Wystawy sprzętu wojskowego, pokazy 
musztry paradnej i koncerty cieszyły się dużym zainteresowa-
niem publiczności. Pomyślano także o ciepłej strawie. Wszystkim 
zmarzniętym wojsko serwowało pożywną grochówkę, a także 
ciepłą herbatę. Na scenie warszawskiego pikniku wystąpiły 
orkiestry reprezentacyjne Wojska Polskiego oraz policji. Prze-
prowadzono także pokaz udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Duża część Placu Piłsudskiego oraz parking przy siedzibie 
Dowództwa Garnizonu Warszawa zastawione były sprzętem 
wojskowym. Największe zainteresowanie wzbudzały pojazdy 
pancerne: armatohaubica kal. 155 mm Krab, czołgi Leopard 
2 w wersjach A4 i A5, czołg PT-91 Twardy, jak również kołowe 
transportery opancerzone (KTO) Rosomak w trzech wersjach, 
z których najokazalej wyglądała ta wyposażona w moździerz 

SMK 120 mm RAK. Oglądający często odwiedzali także stoisko 
saperów, gdzie można było obejrzeć wyjątkowo sprawny w dzia-
łaniu robot do zadań specjalnych. 

Bardzo ciekawie o swojej pracy opowiadali również 
strzelcy wyborowi. W sumie zaprezentowano kilkanaście 
różnego rodzaju pojazdów, mnóstwo sprzętu specjalistycznego, 

broń, wyposażenie, a wśród tego nowinki powstające w Polskiej 
Grupie Zbrojeniowej, która – jak można się było dowiedzieć 
w jej punkcie informacyjnym - ma wyposażać nowo powstające 
Wojska Obrony Terytorialnej.

Tekst: Piotr Dymecki
Foto: Piotr Dymecki, Jakub Osuchowski, Maria Witecka
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STRZELCY NA POWSTAŃCZYM SZLAKU
154. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego Strzelcy 

uczcili biorąc udział w Rajdzie Powstańczym po Puszczy Kampi-
noskiej, który odbył się w niedzielę, 22 stycznia. Strzelcy kroczyli 
śladami Bohaterów oddziału Dzieci Warszawy aż do ich mogiły 
w Budach Zaborowskich, gdzie następnie odbyła się polowa 
Msza Święta, odprawiona przez ks. Jana Sikorskiego. Zorganizo-
wanie uroczystości, upamiętniających rozpoczęcie zrywu naro-
dowowyzwoleńczego 1863 roku, to zasługa grupy inicjatywnej 
w osobach: poseł Anity Czerwińskiej, radnej powiatu warszaw-
skiego zachodniego Jolanty Dobrzyńskiej, Krzysztofa Dobrzyń-
skiego oraz państwa Małgorzaty i Waldemara Bocheńskich. 
Udział w Rajdzie wzięła liczna grupa osób niezorganizowanych, 
zamieszkujących okolice Warszawy oraz przedstawiciele takich 
organizacji jak: GRH „Strzelcy” im. 31 pSK z Mszczonowa, Grupa 
Edukacji Historycznej Reduta Kurpiowska, GH Niepodległość, 
Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej oraz Towarzystwo 
Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Wieńce na powstańczej 
mogile złożyli: w imieniu organizatorów – poseł Anita Czerwińska, 
Jolanta Dobrzyńska oraz Małgorzata Bocheńska, w imieniu 
senatora Jana Żaryna – asystent Dominik Mika, w imieniu 
Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego – dyrektor Miro-
sław Markowski oraz w imieniu najmłodszych uczestników rocz-
nicowych obchodów – grupa dzieci z Pruszkowa. Znicz, symbo-
lizujący niegasnącą pamięć o Powstaniu Styczniowym, zapalili 

członkowie GEH Reduta Kurpiowska – Ewa Osłowska i Zbigniew 
Janiszewski. Apel poległych odczytał Andrzej Górski – rekon-
struktor, założyciel GH Niepodległość. Uroczystości przy mogile 
poprowadził przedstawiciel GRH STRZELCY z Mszczonowa – 
Piotr Dymecki. Komendant Strzelców Rzeczypospolitej młodszy 
inspektor Dariusz Jańczy w uznaniu zasług organizatorki Rajdu 
poseł Anity Czerwińskiej wręczył jej strzelecką rogatywkę. 

Marsz powstańczym szlakiem wiódł z Truskawia do Zabo-
rowa Leśnego, gdzie znajduje się mogiła skrywająca szczątki 
powstańców poległych w bitwie pod Budą Zaborowską w dniu 
14 kwietnia 1863 r. Pięciokilometrową marszrutę, ośnieżonymi 
ścieżkami Kampinoskiego Parku Narodowego, przeszło kilkaset 
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osób. Wszyscy uczestnicy Rajdu wysłuchali gawędy o: Oddziale 
Dzieci Warszawy, jego dowódcy majorze Walerym Remi-
szewskim, a także tradycjach powstańczych i kultywowaniu 
pamięci o Bohaterach roku 1863. Rajdowicze uczestniczyli też 
w gremialnym śpiewaniu powstańczych pieśni. Organizatorzy 

uroczystości zadbali o posiłek regeneracyjny dla tych, którzy 
dotrwali do zakończenia obchodów. 

Tekst: Piotr Dymecki
Foto: Marek Wardak

„Obłoki śmierci – Bolimów 1915” – 
plenery zimowe

Czy pierwsza wojna światowa, zwana Wielką Wojną, to 
także nasza – polska historia? Z pewnością tak. To przecież ona 
była tą wymodloną „wojną powszechną”, która, jak słusznie 
przewidywał wieszcz, dała nam szansę odzyskać niepodle-
głość. Gdy wybuchła państwo polskie nie istniało. Wytarte 
z map Europy na skutek zaborów, trwało jedynie w sercach, 
zakutych w kajdany trzech imperialnych mocarstw – carskiego, 
pruskiego i austro-węgierskiego. Wschodnie boje I wojny świa-
towej toczyły się na naszych ziemiach, a Polacy w nich walczący 
umundurowani zostali w uniformy zaborczych armii. Zgodnie 
z tym, co napisał prof. Mieczysław Wrzosek autor „Historii oręża 
polskiego 1795-1939”, według szacunkowych danych około 2,9 
miliona żołnierzy polskiego pochodzenia wcielonych zostało do 
armii trzech cesarzy. Z tej olbrzymiej masy zginęło lub przepadło 
bez wieści około 530 000 osób. Ponad 220 000 Polaków spotkał 
taki los w armii austro-węgierskiej, około 200 000 w rosyjskiej 
i ponad 110 000 w niemieckiej. Te dane pozwalają zrozumieć, 

dlaczego o Wielkiej Wojnie i jej ofiarach warto pamiętać, i z jakiej 
przyczyny należy zgłębiać wiedzę o walkach z okresu 1914-18. 
Polska krew przelana w tym globalnym konflikcie sprawia, że 
dzieje pierwszowojenne, to niewątpliwie także NASZE dzieje. 

Pamiętają o tym świetnie mieszkańcy Bolimowa. Ziemia 
Bolimowska została naznaczona wspomnieniami okrutnych, 
okopowych walk z lat 1914 - 1915. To właśnie na niej trzy-
krotnie używano gazów bojowych. Lokalni pasjonaci historii 
ze Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej postanowili 
o tych wydarzeniach nakręcić film edukacyjny. „Obłoki śmierci – 
Bolimów 1915” w reżyserii Ireneusza Skruczaja mają mieć swoją 
premierę jeszcze w tym roku. Ostatnie zdjęcia do tej produkcji 
mają się zakończyć w kwietniu. W ostatni weekend stycznia pod 
Bolimowem nagrywane były sceny walk zimowych. Udział w tym 
przedsięwzięciu wzięli także mszczonowscy Strzelcy. Wcielili się 
oni w role carskich piechurów. Zdjęcia z planu filmowego, wyko-
nane przez Łukasza Olesińskiego, jakie prezentujemy poniżej, to 
jedynie namiastka tego, co będzie można zobaczyć w tej fabula-
ryzowanej bolimowskiej opowieści. 

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Łukasz Olesiński 

STRZELCY pamiętają o chwalebnej 
historii MSZCZONOWA

154. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego mszczo-
nowscy STRZELCY uczcili wspominając jednego z bohaterów swej 
ziemi. Ks. Władysław Polkowski, proboszcz Parafii pw. Świętego 
Jana Chrzciciela, był powstańczym naczelnikiem Mszczonowa. Za 
swoją działalność został uwięziony przez władze carskie i zesłany 
na Syberię, z której nie dane mu już było powrócić do Ojczyzny. 
Stał się on symbolem męczeństwa powstańczego Mszczonowa. 
W jego intencji, a także za dusze innych miejscowych uczest-
ników walk 1863 roku, odprawiona została w mszczonowskiej 
farze rocznicowa Msza Święta. Koncelebrowali ją dwaj księża: 

dziekan Dekanatu Mszczonów ks. Tadeusz Przy-

bylski i ks. Jan Lewandowski. Ks. dziekan Przybylski jest autorem 
monografii swego wielkiego poprzednika ks. proboszcza Włady-
sława Polkowskiego. Wiele już uczynił dla kultywowania pamięci 
o nim. W jego patriotycznej działalności wspierają go człon-
kowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego oraz 
rekonstruktorzy – Strzelcy im. 31 pSK. Wspomnienie bohaterów 
1863 roku zostało 22 stycznia wyrażone także poprzez rekon-
strukcyjną etiudę. Widowisko „Pożegnanie oddziału powstań-
czego” odbyło się przed mszczonowskim kościołem zaraz po 
rocznicowej Mszy Świętej. W rolę księdza Polkowskiego wcielił 
się w nim Tadeusz Iwan.

Mszczonowscy STRZELCY angażując się w upamiętnienie 
lokalnych wydarzeń Powstania Styczniowego zapoczątkowali 
równocześnie całoroczne obchody 640-lecia Miasta Mszczo-
nowa. Przyjmuje się, że Mszczonów otrzymał prawa miejskie od 
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księcia Ziemowita III w 1377 roku. Dokładana data tego wyda-
rzenia nie jest znana. 640-lecie miasta będzie w tym roku wspo-
minane podczas wszystkich organizowanych przez lokalnych 
pasjonatów historii obchodów, świąt i uroczystości. Mszczo-
nowskie Stowarzyszenie Historyczne wspólnie z GRH STRZELCY 
pragnie przypominać o tej chwalebnej rocznicy jak najczę-

ściej. W końcu niewiele miejscowości na Mazowszu może się 
poszczycić tak bogatą historią, co niewielki Mszczonów. 

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Marek Wardak (prezes MSH) 

Rocznicowy plakat autorstwa Beaty Sznajder

W dniu 22 grudnia w gimnazjum w Mszczonowie odbyło 
się przedstawienie jasełkowe, zatytułowane „Betlejem jest 
w nas”. Wzięli w nim udział aktorzy ze szkolnej grupy teatralnej 
„Alternatywa”: Wiktoria Siekierska I b, Paulina Skowrońska II a, 
Tomek Pawlak II a, Jakub Czarnecki II a, Tomek Wacławek II a, 
Zuzia Sobol II b, Wiktoria Gadomska II b, Alicja Żelazowska II b, 
Patrycja Pietrzak II c, Bartek Czarnecki II d, Nikola Woronko III a, 
Hubert Słojewski III a, Paulina Jakubowska III a, Jakub Skurzanko 
III a, Żaneta Chmielewska III a, Kamil Zieliński III a. Dekoracje 
wykonali: Kinga Chmielewska II b, Emilia Swaczyńska II b, Natalia 
Karasiewicz II b, Klaudia Buczek II b. 

Trwające kilka tygodni przygotowania pod czujnym okiem 
pani Anety Dropińskiej oraz pani Joanny Spurgjasz dały niesa-
mowite efekty. Aktorzy, odgrywając swoje role, starali się przy-
pomnieć nam, co tak naprawdę liczy się w dniu Bożego Naro-
dzenia. „Oto  narodziła się Miłość, silniejsza nade wszystko”- 
mówili po tanecznej walce dobra ze złem.  Nie zabrakło również 
pięknych piosenek wykonanych przez szkolnych wokalistów, 

a świąteczny nastrój wypełnił serca wszystkich obecnych. Całość 
została zwieńczona wzruszającą przemową pani dyrektor Anny 
Rusinowskiej. Wspomniała o trzecioklasistach, dla których były 
to ostatnie Jasełka w tej szkole. Po złożeniu życzeń uczniowie 
rozeszli się do swoich klas, aby razem z wychowawcami świę-
tować szkolną Wigilię i podzielić się opłatkiem.

Nikola Woronko
kl.3a GIM Mszczonów

Móc mieć w rękach tyle piękna i móc 
się tym dzielić

Nie codziennie mamy okazję uczestniczyć w wydarzeniu, 
o którym można śmiało powiedzieć, że jest ucztą dla ducha. 
W styczniowe południe aula naszego gimnazjum wypełniła 
się dźwiękami muzyki poważnej. Tym razem odwiedziły nas 
panie:  Agnieszka Maklakiewicz i Małgorzata Gambrych, które 
dały koncert na skrzypce i pianino. W skupieniu wysłuchało go 
170 uczniów. Poprzedzony był wystąpieniem Zosi Szymańskiej 
i Gabrysi Biernat, uczennic klasy 2d, które zaprezentowały dwa 
utwory: „Ave Maria” i „Siciliana” J.S. Bacha.

Dobór repertuaru nie był przypadkowy. Artystki wyko-
nały przepiękne kompozycje Tadeusza Maklakiewicza („Ave 
Maria”, „Tranquillo”) oraz Franciszka Maklakiewicza („Ave 
Maria”). W ten szczególny sposób pani Agnieszka Maklakiewicz 
zaprosiła nas do swojego rodzinnego domu. Ale stworzyła też 
okazję do spotkania z kulturą całkiem nam obcą, choć pociąga-
jącą - kulturą Meksyku, w którym mieszka od ponad trzydziestu 
lat. Wybrzmiały zatem: „Melodia” Ricardo Castro, „Roman-
zetta” Manuela M. Ponce, „De mi Patria” („Z mojej Ojczyzny”) 
i „Anoranza” („Pragnienie”) JoseSabreMarroquina oraz „A mis 
amigos” („Dla moich przyjaciół”) Mario Ruiza Armengola. 
Koncert zwieńczyły dwa tanga: „Joanna” Franciszka Maklakie-
wicza oraz nieśmiertelne „Siedem czerwonych róż” Jana Adama 
Maklakiewicza.

Na zakończenie spotkania pani Agnieszka, zapytana przez 
jedną z uczennic o przygotowania do występów, wyznała, że 
muzyka wymaga stałego oddania, ćwiczeń. Podkreśliła jednak, 
że każdy wysiłek dla pasji daje satysfakcję. „Móc mieć w rękach 
tyle piękna i móc się tym dzielić – to prawdziwa nagroda” – 
dodała.

Koncert pani Agnieszki Maklakiewicz i pani Małgorzaty 
Gambrych poprzedził ważną uroczystość, do której przygoto-
wuje się nasze gimnazjum. Będzie to Święto Szkoły – koncert 
„Ocalić od zapomnienia”, w którym wystąpią szkolni artyści. 

Emilia Mirocha
GIM Mszczonów

Gimnazjum w Mszczonowie

Betlejem jest w nas

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Szkoła, kościół i strzelnica
Dnia 21 grudnia 2017r. w mszczonowskim gimnazjum 

miała miejsce wyjątkowa lekcja historii. Wzięli w niej udział 
uczniowie z różnych klas, a w roli nauczyciela zobaczyliśmy pana 
Piotra Dymeckiego. 

Ubrany po wojskowemu i dysponujący wieloma rekwi-
zytami zrobił niemałe wrażenie. Zaciekawił również tym, że ze 
swojego wystąpienia uczynił coś w rodzaju happeningu histo-
rycznego. Zaprosił na scenę uczniów, którzy przedstawiali trudne 
stosunki sąsiedzkie, poczynając od czasów zaborów, a kończąc 
na teraźniejszości.

Posługując się metaforą piłki, wyjaśnił jeden z najważ-
niejszych mechanizmów historii, która „kołem się toczy”. Dlatego 
należy się jej uczyć i wyciągać wnioski, aby móc zrozumieć teraź-
niejszość i przewidzieć przyszłość. Ważne są też wartości prze-
kazywane m.in. poprzez religię, która może się stać źródłem 

uniwersalnego języka – kodu. By przysłużyć się ojczyźnie, warto 
też być w czymś dobrym, realizować swoje pasje. „Szkoła, 
kościół i strzelnica” – podkreślał pan Piotr.

Emilia Mirocha
GIM Mszczonów

MERKURIUSZ SZKOLNY

Gimnazjum pełne zdrowia i radości
W dniach 14-18 listopada w gimnazjum odbyła się już 

kolejna duża impreza „Tydzień Promocji Zdrowia”. Inicjatorką 
akcji była p. Jolanta Korcz- nauczycielka biologii, a młodzież 
z Samorządu Uczniowskiego postanowiła ten pomysł zreali-
zować po swojemu. Wszystkie sekcje SU stanęły na wysokości 
zadania; przez cały tydzień oferowały uczniom różne atrakcje. 
Niektóre pomysły, mimo że trudne, spotkały się 
z pozytywnym odzewem społeczności szkolnej. 
Pierwszego dnia organizatorzy skupili się name-
todzie wykorzystania tzw.„marchewki”, by  spró-
bować przekonać uczniów, że można i warto 
ograniczyć używanie urządzeń elektronicznych, 
tj. telefonów komórkowych i tabletów, w czasie 
pobytu w szkole. Nagrodą dla najbardziej 
wytrwałych były specjalne „zwolnienia z pytania” 
na kolejny dzień szkolny. We wtorek każda klasa 
przygotowała zdrowe przekąski, które następnie 
zostały ocenione przez jury. W środę i piątek 
chętni uczniowie mogli aktywnie spędzić długą 
przerwę, tańcząc ZUMBĘ, którą prowadziły 
uczennice naszej szkoły.W czwartek natomiast 
przedstawiciele klas mogli sprawdzić swoją 
wiedzę w quizie o zdrowiu.Bardzo dużym zain-
teresowaniem cieszył się szkolny turniej tenisa 

stołowego, w którym wzięło udział ponad 30 zawodników. 
Dla wszystkich uczestników i zwycięzców naszych działań 

Samorząd Uczniowski przygotował pamiątkowe statuetki oraz 
dyplomy.Tydzień był bardzo intensywny, ale warto było choć 
przez te kilka dni próbować żyć inaczej - naprawdę zdrowo.

Samorząd Uczniowski
Gimnazjum im. J.A.Maklakiewicza

w Mszczonowie

Nocny Maraton Filmowy 
w mszczonowskim Gimnazjum

W dniu 2 grudnia 2016 roku w gmachu Gimnazjum im. 
Jana Adama Maklakiewicza 
w Mszczonowie odbył się Nocny Maraton Filmowy. To „już” 
II jego edycja! To wyjątkowy czas spędzony w murach szkoły, 

zarówno dla jej uczniów, jak i absolwentów. Ci 
drudzy bardzo licznie odpowiedzieli na nasze 

zaproszenie. Mogliśmy się spotkać i porozmawiać, ale przede 
wszystkim obejrzeć kilka ciekawych produkcji filmowych.

Tym razem uwagę młodych kinomanów skupiliśmy na 
roli, jaką odgrywają muzyka oraz efekty specjalne w tworzeniu 
klimatu filmu. Obejrzeliśmy dwie „kontrastowe” produkcje 
12 gniewnych ludzi oraz MAD MAX na drodze gniewu. Wnioski 
zaskakiwały chyba wszystkich…

Szczególne wrażenie wywarł na uczestnikach film krót-
kometrażowy The MakerChciałoby się powiedzieć: krótki, więc 
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zwięzły i „na temat” –  notabene  to  ulubiona 
forma  przekazu  informacji  współczesnego 
pokolenia  odbiorców…[przyp.aut.]. Nawet nie 
sądziliśmy, że film aż tak bardzo skupi na sobie 
uwagę oglądających…

Ostatni film, film-niespodzianka, został 
wylosowany spośród tytułów proponowa-
nych przez samych uczestników… obejrzeliśmy 
Charlie’go . Tytułowym Charliem 
mógłby być każdy z nas, z jego problemami, 
dylematami utożsamia się wielu nastolatków.
Film ten miał świetną pointę - niezależnie od 
okoliczności chęć życia oraz pragnienie bycia 
KIMŚ dla KOGOŚmają być silniejsze od wszyst-
kiego. Obraz ten okazał się supertematem na 
zakończenie naszych doznań Nocnych Mara-
tończyków Filmowych.

Bezcenne były także nasze dyskusje „na 
gorąco”…Najwyższe noty podczas rozmowy 
podsumowującej uzyskała atmosfera towa-
rzysząca całej inicjatywie, oceniona w MINI 
ANKIECIE jako przyjazna, super, przyjemna, 
fajna, miła, wspaniała… Doceniono także organizację. Tu szcze-
gólne podziękowania zostały skierowane do Romana Antolaka, 
absolwenta naszego gimnazjum, który z ogromną determinacją 
i zaangażowaniem wziął na swoje barki ciężar przygotowania 
oprawy filmowej i technicznej naszego spotkania.

Na zakończenie chcielibyśmy jeszcze raz podziękować 
wszystkim uczestnikom za stworzenie tej atmosfery, która 
została tak ciepło oceniona, a szczególnie absolwentom, którzy 

przyjęli nasze zaproszenie, ale przede wszystkim pani dyrektor 
Annie Rusinowskiej 
za zgodę i poparcie naszego trochę niekonwencjonalnego 
pomysłu… 

Myślimy już nad organizacją III edycji NoMaFil-u…kilka 
pomysłów/tytułów już mamy, ale o tym na razie sza!
        

Opiekunowie NoMaFil-u 
A.W.A.D.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Święto Gimnazjum, czyli 
sentymentalne wspomnienie 
minionych lat
W ostatnią  sobotę  stycznia w Gimnazjum  im.  J.  A. Maklakie-
wicza odbyło się Święto Szkoły z okazji 15. rocznicy nadania jej 
imienia  sławnego muzyka. Obchody były  jednocześnie  symbo-
licznym pożegnaniem placówki, którą likwiduje reforma oświa-
towa.

W życiu człowieka zdarzają się takie momenty, których 
nie sposób zapomnieć. Z pewnością wiele z nich jest związanych 
z czasem nauki, kiedy przeżywa się pierwsze sukcesy, porażki, 
nawiązuje relacje i rozwija zdolności. Wszyscy, którzy pojawili 
się 28 stycznia podczas święta Gimnazjum im. J. A. Maklakie-
wicza w Mszczonowie, udowodnili, że szkoła może być bliska nie 
tylko ludziom, którzy ją ukończyli, ale wielu osobom, których los 
przez lata, w różnym stopniu, był związany z tą placówką. 

Uroczystości, które odbyły się w gimnazjalnym budynku, 
nawiązywały do 15. rocznicy nadania szkole imienia sławnego 
mszczonowianina. Nie można było jednak nie zauważyć, że były 
one także pożegnaniem placówki z wszystkimi, którzy przez lata, 
w różnej roli, przekraczali jej progi. Reforma edukacji, która 
rozpocznie się 1 września zakłada bowiem likwidację gimna-

zjów, których mury nie powitają już 
nowych uczniów w kolejnym roku 
nauki. Właśnie dlatego sentymentalna 
podróż przez siedemnaście lat funk-
cjonowania mszczonowskiej szkoły 
opatrzona była mottem „Ocalić od 
zapomnienia”. Zorganizowana uroczy-
stość miała tę pamięć pobudzać, 
utrwalać i dodawać do niej nowe, 
piękne wspomnienia. Wszystko to 
udało się organizatorom doskonale. 

Podziękowania i przemó-
wienia

Święto szkoły nie mogło 
rozpocząć się inaczej niż od wpro-
wadzenia sztandaru i odśpiewania 
hymnu gimnazjum. Przy okazji zgro-
madzeni mogli się dowiedzieć, że jest 
on wyjątkowy, bo jego słowa napisały 
przed laty uczennice a muzykę skom-
ponowała nieżyjąca już Jadwiga Stęp-
kowska – siostrzenica patrona. Samo 
spotkanie otworzyła 
zaś piosenka „Ocalić 
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od zapomnienia”, której tytuł był mottem uroczystości i nadawał 
jej melancholijny charakter. Koncert poprowadzili uczniowie 
gimnazjum, Nikola Woronko i Jakub Skurzanko. 

Podróż poprzez minione lata, słowa i dźwięki rozpo-
częła dyrektor szkoły Anna Rusinowska. W swojej emocjo-
nalnej przemowie przypomniała, jak zmieniał się świat w ciągu 
siedemnastu lat istnienia gimnazjum, opowiadała o rodzinnej 
atmosferze tego miejsca a nawet ślubach, dzieciach i wnukach, 
których doczekała się społeczność pedagogów. Dyrektor Rusi-
nowska nie zapomniała także o tych, którzy odeszli; nauczy-
cielach i członkach rodziny Maklakiewiczów, z której wywodził 
się patron szkoły. Publiczność mogła także wysłuchać pięknego 
listu napisanego przez Benedykta Konowalskiego – ostatniego 
żyjącego ucznia Jana Adama Maklakiewicza, któremu zdrowie 
nie pozwoliło przybyć na uroczystość. Kierująca gimnazjum 
odczytała także fragmenty wiadomości przesłanej przez Joannę 
Maklakiewicz oraz wręczyła kwiaty wnuczce patrona, Agnieszce 
Sienkiewicz, i jej mężowi, obecnym na uroczystości. Nie był to 
jednak koniec podziękowań. Symboliczne róże i pamiątkowe 
dyplomy otrzymali wszyscy zaproszeni goście, związani ze szkołą 
na przestrzeni lat. Podziękowania z rąk dyrektor Rusinowskiej 
odebrali m.in. burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, 
przedstawiciele Rady Miejskiej, księża proboszczowie Tadeusz 
Przybylski i Sławomir Tulin, kierujący gminnymi jednostkami, 
komendant Krzysztof Puszcz, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół 
z terenu gminy i sąsiednich Radziejowic a także przewodniczący 
Rady Rodziców na przestrzeni lat. 

Jako pierwszy z zaproszonych 
gości wystąpił burmistrz Mszczo-
nowa, Józef Grzegorz Kurek, który nie 
ukrywał, że ma do tej szkoły szczególny 
sentyment. Zapewnił także, że będzie 
ona nadal funkcjonowała – po reorga-
nizacji w budynku gimnazjum uczyć się 
będą uczniowie klas 5-8 szkoły podsta-
wowej. Burmistrz Kurek zadeklarował 
też, że nadal szkolna społeczność 
pielęgnować będzie pamięć o rodzie 
Maklakiewiczów. Na zakończenie 
włodarz gminy 
wyraził nadzieję, 
że budynek 

gimnazjum nadal będzie bankiem wiedzy 
oraz kuźnią wspaniałych talentów i nie 
zmieni się funkcjonowanie tego miejsca, 
a jedynie jego nazwa.

W imieniu Rady Rodziców kilka 
słów do uczestników uroczystości skie-
rowała jej przewodnicząca, Elżbieta Hys-
-Biernat. Obiecała, że pamięć o gimnazjum 
nie zaginie nie tylko za sprawą pieczątek 
na świadectwach jego zakończenia, ale 
przede wszystkim dzięki pięknym wspo-
mnieniom – szkoła na zawsze pozostanie 
w sercach jej uczniów i ich rodziców. Prze-

wodnicząca Rady Rodziców wręczyła również dyrektor symbo-
liczne kwiaty i obraz przedstawiający Jana Adama Maklakie-
wicza na tle budynku placówki noszącej jego imię.

Do podziękowań przyłączyła się również dyrektor Małgo-
rzata Rogozińska kierująca Prywatną Szkołą Muzyczną I. stopnia 
im. A. Szalińskiego w Żyrardowie, która posiada także swój 
mszczonowski oddział. Wielu uczniów gimnazjum pobierało 
naukę gry na instrumentach w jej placówce, szkoły wspólnie 
zorganizowały liczne koncerty i wydarzenia. Dyrektor Rogo-
zińska serdecznie dziękowała za lata owocnej współpracy.

W imieniu dyrektorów wszystkich instytucji i placówek 
edukacyjnych z terenu gminy i Radziejowic, głos zabrała Ewa 
Zielińska – dyrektor Centrum Usług Wspólnych administrują-
cego oświatą. Powiedziała ona niezwykle ważną rzecz – zmienia 
się tylko nazwa szkoły, jej duch pozostanie bez zmian. Po trady-
cyjnych podziękowaniach wszyscy dyrektorzy i przedstawiciele 
placówek oraz instytucji przekazali na ręce Anny Rusinowskiej 
kwiaty i symboliczne upominki.

Barbara Gryglewska, Przewodni-
cząca Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych RM a także wieloletnia nauczy-
cielka gimnazjum, w swoim wystą-
pieniu opowiadała o pięknych chwilach 
spędzonych w tych murach, rodzinnej 
atmosferze szkoły, magicznych wyda-
rzeniach. Gorąco podziękowała również 
dyrektor Annie Rusinowskiej za to, że 
przez 17 lat prowadziła placówkę tak, 
by każdy czuł się w niej jak w domu, by 
była ona nowoczesną szkołą a jej absol-
wenci – dobrymi ludźmi wyposażonymi 
w bezcenny bagaż wiedzy.

Jako ostatnia głos zabrała 
Marianna Sosińska, dyrektor Zespołu 
Szkół w Mszczonowie. Podkreśliła ona, że to właśnie w jej 
placówce co roku uczyło się wielu absolwentów gimnazjum. 
W krótkich słowach podziękowała ona za wszystkich uczniów, 
ich wiedzę i wychowywanie, za przygotowanie do kolejnego 
etapu nauki i wejścia w dorosłość. 
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Występy uczniów gimnazjum
Artystyczną część uroczystości rozpoczął Szymon 

Wróblewski, który wyrecytował wiersz „Biografia”, napisany 
przez jedną z uczennic. Utwór ten przybliżył zgromadzonym 
życiorys Jana Adama Maklakiewicza. Następnie szkolne mury 
wypełniły dźwięki najsłynniejszej kompozycji patrona, tanga 
„Siedem czerwonych róż”, które na nagraniu śpiewała Ewelina 
Zygier, dawna uczennica. Swoją choreografię do tego utworu 
zaprezentowały członkinie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
„Fresh”. 

Kolejnym utworem było „Ave Maria” wykonane przez 
Gabrielę Biernat (skrzypce) i Zofię Szymańską (fortepian). Po 
nim, publiczność mogła wysłuchać krótkiego recitalu Zuzanny 
Sobol, która brawurowo zaśpiewała piosenki „Say something”, 
„Uchylone drzwi” i „Rather be”. Młoda wokalistka, uczennica 
gimnazjum, oczarowała publiczność swoim mocnym głosem, 
muzyczną pasją i sceniczną charyzmą. Podczas jej występu 
mogło się wydawać, że publiczność wcale nie znajduje się na 
szkolnej auli, ale w wielkiej sali koncertowej.

Podczas pięknego, melancholijnego koncertu na scenie 
zaprezentowali się również: na fortepianie Szymon Kowalski 
(„Kwiecień” Piotra Czajkowskiego), na skrzypcach Dominika 
Ścisłowska i na flecie Klaudia Woszczyk („Duet kwiatowy” 
Leo Delibes), Dagmara Gajda (śpiew  – „Riptide” Vance Joy), 
Alicja Żelazowska i Wiktoria Gadomska (śpiew – „People help 
the people” Cherry Ghost), Julia (skrzypce/ksylofon) i Domi-
nika (fortepian) Ścisłowskie („Dla Elizy” i „Ragtime”), Wiktoria 
Siekierska (śpiew – „Memory” z musicalu „Koty”), Gabriela 
Biernat (skrzypce) i Zofia Szymańska (fortepian) w utworze J. 
S. Bacha „Siciliana”, Szymon Wróblewski (śpiew i fortepian - 
„Przyjdź” i „Moje wartości” – kompozycje własne) oraz Żaneta 
Chmielewska (śpiew – „Hello” Adele”). Podczas artystycznej 
części na scenę powrócił również taniec w formie choreografii 
dziewcząt z SKF „Fresh”. Występy zakończył polonez, zapre-
zentowany przez uczniów w odświętnych strojach do muzyki 
Wojciecha Kilara z „Pana Tade-
usza”.

Pomiędzy utworami 
nie zabrakło wspomnień 
z siedemnastu lat działalności 
szkoły, także w postaci prezen-
tacji stworzonej przez Klaudię 
Woszczyk, która poprzez 
zdjęcia i ciekawe materiały 
pokazała m.in. najważ-
niejsze wydarzenia w historii 
gimnazjum, sukcesy uczniów 
i placówki, pasje młodzieży 
oraz wspaniałą atmosferę, 
która towarzyszyła każdemu 
dniu nauki w mszczonowskim 
gimnazjum. 

Na zakończenie 
oficjalnej części uroczystości 
dyrektor Anna Rusinowska 
wręczyła symboliczną różę 
wszystkim osobom zaangażo-

wanym w organizację uroczy-
stości; młodym artystom oraz 
nauczycielom i pracownikom 
gimnazjum: Anecie Dropińskiej, 
Bogusławie Jabłońskiej, Emilii 
Kurowskiej, Katarzynie Mali-
nowskiej, Emilii Mirosze, Ewie 
Pawłowskiej, Justynie Sozoniuk, 
Joannie Spurgjasz, Jackowi 
Zielonce i Magdalenie Perzynie. 
Swoje podziękowania, za wypo-
życzenie i obsługę nagłośnienia, 
skierowała również do dyrektor 
Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury Grażyny Pływaczewskiej 
oraz Marka Baumela – wice-
dyrektora MOK i radnego RM, 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie wzięli udział w wyjątkowym Projekcie 
Edukacyjnym – Laboratorium Zrównoważonego Zużycia Energii 
i Wody, objętym patronatem Politechniki Warszawskiej oraz 
Geotermii Mazowieckiej S.A. Przedsięwzięcie to skierowane 
było do uczniów zainteresowanych ochroną środowiska, a jego 
głównymi celami było promowanie racjonalnego wykorzystania 
zasobów wodnych i energetycznych, stosowania technologii 
wodno i energio-oszczędnych, edukacja w zakresie nowocze-
snych technologii i korzyści środowiskowych oraz ekonomicz-
nych dla mieszkańców województwa mazowieckiego. 

Projekt dzielił się na dwie części – pierwsza z nich odbyła 
się 2 grudnia 2016 r. Grupa uczniów uczestniczyła w spotkaniu, 
które miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie. Tam 
mieliśmy okazję wysłuchać wykładu dr inż. Jarosława Olszaka 
z Politechniki Warszawskiej oraz Andrzeja Wilka z ATWIZ FOTO-
WOLTAIKA Sp. z o.o. Przekazali oni wiedzę z zakresu zastoso-
wania nowoczesnych technologii, racjonalnego zużycia zasobów 
wodnych oraz energii geotermalnej. Następnie udaliśmy się 
do Zakładu Geotermalnego czyli ujęcia wody geotermalnej, 
ciepłowni, Kompleksu Basenów Geotermalnych - Term 
Mszczonów. Dzięki tym wizytom poznaliśmy m.in. techniki 
wytwarzania ciepła.

Druga część projektu odbyła się 12 grudnia 2016 r. na 
Politechnice Warszawskiej – Wydział Instalacji Budowlanych, 
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. W laboratorium mieliśmy 
okazję wysłuchać wykładu dr inż. Jerzego Kwiatkowskiego 
na temat zrównoważonego zużycia energii i wody. Otrzyma-
liśmy także materiały promujące ten wydział. Po krótkiej lekcji 
mieliśmy przyjemność uczestniczyć w zajęciach praktycznych, 
które dla każdego z nas były nowym i bardzo ciekawym doświad-

czeniem. Przy stanowiskach dydaktycznych poznaliśmy pracę 
pomp ciepła, opór ruchu w instalacjach wodnych, produkcję 
energii elektrycznej przez turbiny wodne, zasady działania 
pompy odśrodkowej. Zajęcia te były prowadzone przez dr inż. 
Piotra Ziętka.

Cały projekt był bardzo istotnym wydarzeniem, które 
podniosło naszą świadomość dotyczącą zużycia wody, wytwa-
rzania energii oraz jej źródeł. Cieszymy się, że mieliśmy okazję 
w nim uczestniczyć i mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zaowo-
cuje w przyszłości.  

Natalia Czepik 
 Klasa II

MERKURIUSZ SZKOLNY

LO im Szarych Szeregów w Mszczonowie

Projekt Edukacyjny – Laboratorium 
Zrównoważonego Zużycia Energii i Wody

a także do pracowników Ośrodka. Po części oficjalnej wszystkich 
gości zaproszono na poczęstunek w jednej z klas.

Pożegnanie mszczonowskiego gimnazjum
Pożegnania zawsze są melancholijne i taki właśnie nastrój 

towarzyszył całej uroczystości, która symbolicznie kończyła 
siedemnaście lat funkcjonowania Gimnazjum im. J. A. Maklakie-
wicza. Jaki to był czas, wie każdy, kto miał przyjemność prze-
kroczyć progi placówki. Podczas szkolnego święta wspominano 
wyłącznie te piękne, pełne sukcesów i radości chwile i właśnie 
tak można by opisać te 17 lat działalności Gimnazjum. Podczas 
koncertu „Ocalić od zapomnienia” wszyscy obecni mogli przy-
pomnieć sobie historię szkoły i powrócić, choć na chwilę, do 
tego, co było kiedyś. Niejednokrotnie wspomnienia wywoły-

wały łzy wzruszenia i smutku, ocierane ukradkiem. Każda z nich 
była obietnicą, że Gimnazjum w Mszczonowie nie popadnie 
w zapomnienie, ale będzie wciąż żywe; w sercach absolwentów, 
rodziców, dyrekcji, nauczycieli i wszystkich, którzy przez lata byli 
z nim związani. Jak tego dnia niejednokrotnie przypominano 
po dob nie jak gałęzie na drze wie, możemy roz wi jać się w różnych 
kierun kach,  ale  nasze  korze nie  zaw szę  będą  w  tym  sa mym 
miejscu. Przeszłości nie da się wymazać, nie da się jej usunąć 
z pamięci tych siedemnastu roczników, które w murach gimna-
zjum zdobywały wiedzę. Wspomnienie o mszczonowskiej szkole 
będzie zawsze żywe w sercach tych, których ono ukształtowało, 
tych, którzy właśnie w nim się zakorzenili, by potem rozwijać 
się w różnych kierunkach, zawsze wracając myślami do miejsca, 
które dało im tak wiele.

Dagmara Bednarek, GCI
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Z Szarych Szeregów najlepszy 
z najlepszych!

W czwartek, 15 grudnia, w Centralnej Bibliotece 
Wojskowej w Warszawie odbyły się eliminacje Olimpiady 
Losy  żołnierza  i  dzieje  oręża  polskiego  w  l.  1768–1864  –  od 
Konfederacji  Barskiej  do  Powstania  Styczniowego.  Za wolność 
Waszą i naszą. Do rywalizacji przystąpili uczniowie 
liceów z dwóch rejonów: Warszawa – miasto 
i Warszawa – okolice. Liceum Ogólnokształcące im. 
Szarych Szeregów w Mszczonowie reprezentowali 
uczniowie klasy drugiej Przemysław Banasiewicz 
i Norbert Michalski. 

Zakres tematyczny egzaminu był bardzo 
rozległy, pytania dotyczyły m.in. znajomości 
przebiegu służby i losów żołnierzy walczących 
o niepodległość, organizacji politycznych (w tym 
konspiracyjnych) z nazwiskami ich twórców 
i działaczy, geografii politycznej oraz zmian 
kształtu terytorialnego państwa w wyniku 
rozbiorów i wtórnych podziałów. Uczniowie 
musieli także wykazać się znajomością twórczości 
literackiej (proza, poezja, dramat, pieśń) 
i filmowej dotyczącej  tej epoki, rozpoznawaniem 
na ilustracjach rodzajów wojsk i służb (formacji) 
Wojska Polskiego w XVIII – XIX w.

Prace egzaminacyjne były oceniane 
przez komisję pod przewodnictwem prof. 
Grzegorza Nowika. Spośród wszystkich licealistów 

z Warszawy i okolic najwyżej został oceniony reprezentant 
Szarych Szeregów Norbert Michalski, który zakwalifikował się 
do kolejnego etapu i będzie nas reprezentował na eliminacjach 
wojewódzkich. Drugi z naszych uczniów zajął czwarte miejsce 
wśród licealistów rejonu Warszawa – okolice.

LO Mszczonów

Mikołaj znów w formie
6 grudnia, w swoje imieniny, mszczo-
nowskie liceum odwiedził sam Święty 
Mikołaj wraz z ogromnym workiem 
prezentów, elfami oraz reniferami. 
Upominki za swoje zasługi i całoroczną 
grzeczność uzyskali wszyscy uczniowie 
i cały personel szkoły. Aby uczcić jego 
święto, każdy z uczniów założył świą-
teczny strój, w wyniku czego korytarze 
przepełniły się świątecznymi barwami. 
Dzięki temu zaskakującemu wydarzeniu 
każdy miał okazję poczuć choć trochę 
nastrój zbliżających się świąt Bożego 
Narodzenia. Okazało się, że nie potrzeba 
zbyt wiele, aby wywołać uśmiech na 
twarzy drugiego człowieka. Wspólnie 
spędzony czas na zabawie i rozmowach 
przypomniał nam o tym, iż święta nie 
polegają na prezentach; na tym co 
możemy dostać lub dać, ale na wspólnie 
spędzonym czasie w prawdziwej, 
rodzinnej atmosferze. Niestety, Mikołaj nie gościł u nas długo, 
gdyż miał jeszcze wiele szkół do odwiedzenia. Z żalem w sercu 
musieliśmy się pożegnać, ale wkrótce napełniły nas radość 
i nadzieja, bowiem zostaliśmy zapewnieni o następnej wizycie 

za rok oraz o jakichś tajemniczych niespodziankach w nadcho-
dzące święta Bożego Narodzenia... Mamy nadzieję, że ten dzień 
zapisze się pozytywnie zarówno w pamięci uczniów, jak i na 
kartach historii naszej szkoły.

LO Mszczonów

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Wszyscy możemy być ratownikami
W dniu 5 grudnia 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym 

im. Szarych Szeregów w Mszczonowie dla nauczycieli i uczniów 
został zorganizowany kurs pierwszej pomocy przedme-
dycznej, poprowadzony przez ratownika medycznego p. Pawła 
Nietrzebkę, uczącego w ramach innowacji pedagogicznej przed-
miotu ratownictwo medyczne. 

Na wstępie p. Nietrzebka przedstawił zasady udzie-
lania pierwszej pomocy, przypomniał o przepisach, które 
obligują każdego z nas do jej udzielenia oraz zaprezentował 
sprzęt, którym dysponują ratownicy medyczni. Aby nie była 
to tylko teoria, każdy uczeń i nauczyciel, pod okiem ratownika 
i uczniów kl. II, którzy takie umiejętności opanowali w ramach 

zajęć lekcyjnych, mógł spró-
bować własnych sił. Wykonać 
masaż serca, sztuczne oddy-
chanie, poznać zasady dzia-
łania defibrylatora – sprzętu, 
który niejednokrotnie może 
uratować życie człowieka przed 
przyjazdem karetki. 

Oprócz tego, iż zajęcia te 
dostarczyły nam wielu atrakcji, 
to należy przede wszystkim 
pamiętać, że od naszych szyb-
kich decyzji i umiejętności 
zależy czasami ludzkie życie.

LO Mszczonów

Ze zmiennym szczęściem występowali tenisiści stołowi 
Zespołu Szkół w Mszczonowie w zawodach Młodzieżowych 
Igrzysk Powiatu Żyrardowskiego. Dziewczęta rywalizowały 20 
stycznia. Zespół z Mszczonowa po losowaniu trafił do bardzo 
mocnej grupy wraz z Zespołem Szkół nr 2 w Żyrardowie 
i Zespołem Szkół nr 3 w Wiskitkach. Niestety, w grupie nie udało 
się wygrać żadnego meczu i w związku z tym nie zakwalifikował 
się do gier finałowych.

Wyniki mszczonowianek:
Zespół Szkół w Mszczonowie – Zespół Szkól w Wiskitkach 0 ; 3
Zespół Szkół w Mszczonowie – Zespół Szkól nr.2 w Żyrardowie 
1 ; 3
Ostatecznie drużyna w składzie Anna Laskowska, Daria Ziół-
kowska i Emilia Wiesion, zajęła V miejsce.

Znacznie lepiej zaprezentowali się chłopcy, którzy 
tydzień późnie rywalizowali w tych samych zawodach. Wśród 
pięciu startujących drużyn, przy bardzo wyrównanym poziomie, 

odnieśli historyczny 
sukces zajmując II 
miejsce.

Wyniki poszcze-
gólnych spotkań:
Zespół Szkół w Mszczo-
nowie – Zespół Szkól 
w Wiskitkach 0 ; 3
Zespół Szkół w Mszczo-
nowie – Liceum Ogól-
nokształcące w Puszczy 
Mariańskiej 2 ; 3
Zespół Szkół w Mszczo-
nowie – Liceum Ogólno-
kształcące w Żyrardowie 
3 ; 2
Zespół Szkół w Mszczo-
nowie – Zespół Szkól nr.1 
w Żyrardowie 3 ; 1
Drużyna wystąpiła 
w składzie: Robert 
Zarębski, Szymon Mróz i Marcin Lombarowicz. Opiekun: Grze-
gorz Piątkowski.

ZS Mszczonów

ZS w Mszczonowie

Tenisiści stołowi ze zmiennym 
szczęściem

MSZCZONOWSCY GIMNAZJALIŚCI - 
WIERNI POLSKIEJ SIATKÓWCE

Już po raz trzeci w tym roku szkolnym 
młodzież Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza  
w Mszczonowie wzięła udział w rozgrywkach polskich siat-
karzy. Pierwszy październikowy wyjazd odbył się do Bełcha-
towa na mecz Plus Ligi, gdzie PGE SKRA Bełchatów podej-
mowała walkę z AZS Politechniką Warszawską. Większość 
uczniów biorąca udział w wyjeździe po raz pierwszy mogła 
spotkać się z wieloma reprezentantami kadry Polski mężczyzn  
w piłce siatkowej, m.in. B. Kurkiem, M. Wroną, M. Wlazłym, 

M. Winiarskim czy P. Zagumnym. Radość była tym 
większa, że nasi kibice zasiadali tuż przy boisku. Po wygranym 3:1 przez SKRĘ meczu młodzież otrzymała pamiąt-
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AKTYWNY PIĄTEK GIMNAZJALISTÓW
Nadszedł koniec półrocza, więc młodzież z gimnazjum 

postanowiła się nieco rozerwać. Wiadomo, że nic tak nie relak-
suje, jak aktywnie spędzony czas. W dniu 20 stycznia 2017 r. 
uczniowie klas I-III Gimnazjum w Mszczonowie wyjechali na 
aktywną wycieczkę do Warszawy, gdzie odwiedzili dwa bardzo 
atrakcyjne miejsca, tj. park trampolin oraz park wspinaczkowy.

Pierwszy przystanek mszczonowska młodzież miała 
w Hangarze 646 w Warszawie (park trampolin), gdzie spędziła 
bardzo aktywne 2 godziny pod okiem wykwalifikowanych 
trenerów. Następnie, cała 30-osobowa grupa została podzie-
lona na mniejsze podgrupy, w których uczestniczyli w lekcji 
wf-u nastawionej na wykonywanie wszystkich elementów na 
trampolinach lub powietrznych poduchach. Zabawie nie było 
końca. Z boku wyglądało to całkiem spokojnie i zabawnie, ale 

w rzeczywistości wymagało od wszystkich ogromnego wysiłku. 
Po aktywnie spędzonej godzinie młodzież miała czas tylko dla 
siebie, tj. na doskonalenie poznanych trików i akrobacji na tram-
polinach oraz wspólnej zabawie. Jak się okazuje, skoki na tram-
polinach są bardzo trudnym rodzajem aktywności. Wymagają 
nie tylko kondycji, ale również zwinności, koordynacji wzrokowo 
- ruchowej oraz gibkości.

Po bardzo wesołej, wspólnej zabawie pora na zmierzenie 
się ze swoimi lękami wysokościowymi i spróbowanie sił we 
wspinaczce. Półgodziny czas odpoczynku pomiędzy zajęciami, 
który mieliśmy na przejazd z miejsca na miejsce, okazał się zbyt 
krótki, by faktycznie zregenerować siły, ale wystarczająco długi, 
by zatęsknić za kolejną dawką wrażeń.
 W parku wspinaczkowym (Fun Climb) czekał na naszą 
grupę instruktor 
wspinaczki, pan 

kowe autografy, miała możliwość zrobienia sobie zdjęć z ulubio-
nymi zawodnikami.

Po emocjach ligowych przyszła pora na wyjazd wyższej 
rangi, tj. Ligi Mistrzów, do Atlas Areny w Łodzi, gdzie SKRA 
Bełchatów podejmowała Azimut Modena Saloniki. I tym razem 
uczniowie się nie zawiedli, mimo przegranej naszej drużyny. 
Uczestnictwo w tak prestiżowej imprezie na światowym 
poziomie spowodowało, że mszczonowscy gimnazjaliści posta-
nowili wspierać drużynę z Bełchatowa również w kolejnych 
meczach. Właśnie dlatego 1 lutego br. ponownie wyjechali 
do rodzinnego miasta PGE Skry, by wspierać polską drużynę 
w walce o kolejne trzy punkty. Mecz pomiędzy wymienianą Skrą 
a ACH Volley Liubljana zakończył się dla naszych zwycięsko 3:1. 
Kolejny sukces polskiej drużyny, wsparty m.in. dopingiem wier-

nych kibiców, pozwolił na nowo „zakochać się” w polskiej siat-
kówce. Dzięki uczestnictwu w takich imprezach trening mszczo-
nowskich siatkarzy został wzbogacony o kolejne metody pracy 
oparte na poglądowości i uczące zdrowych zasad kibicowania.

Wszystkich jeszcze niezdecydowanych serdecznie zachę-
camy do udziału we wszelkich imprezach tego rodzaju. Szcze-
gólnie namawiamy do wspierania naszych rodzimych siatkarzy 
z UKS Olimpijczyk 2008, którzy już 3 marca 2017 r. podejmą 
walkę o punkty z kolejną drużyną ligową KS Sadownik z Błędowa. 
W imieniu całej drużyny UKS Olimpijczyk 2008 prowadzonej 
przez p. Grzegorza Piątkowskiego serdecznie zapraszamy na 
mszczonowską halę sportowa OSiR.

Ze sportowym pozdrowieniem
młodzież Gimnazjum z Mszczonowa

Kto tak potrafi powiedzieć polski wiersz? 
 (Zbigniew Jerzyna ,,O Wojciechu Siemionie”)

Spotkanie Unii Poetyckiej
W dniu 1 lutego 2017 r. w Mszczonowskim Ośrodku 

Kultury odbyło się kolejne spotkanie szkół Unii Poetyckiej 
Wojciecha Siemiona. W wydarzeniu uczestniczyli również 
uczniowie naszego gimnazjum - klasy III b i IIIc wraz z paniami: 
Bogusławą Jabłońską i Agnieszką Niewiadomską. Uroczystość 
prowadziła pani Barbara Kasper-Siemion, a wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in. pani Dorota Jaworska - poetka z Kijowa 
oraz aktor znany z filmu pt. ,,Sami swoi” - pan Jerzy Janeczek.

Na początku usłyszeliśmy piosenkę opowiadającą o życiu 
profesora p. W. Siemiona w wykonaniu  zespołu wokalnego 
Wiolinki ze Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej. 
Następnie obejrzeliśmy ciekawą prezentację przedstawiającą 
biografię tego słynnego mieszkańca dworku w Petrykozach. 
Program wzbogaciły także występy uczniów szkół z Jaktorowa 
i Osuchowa.

Spotkanie było również okazją do uczczenia 5. rocznicy 
śmierci wspaniałej poetki, laureatki Nagrody Nobla, Wisławy 
Szymborskiej. Usłyszeliśmy piękną recytację wierszy w wyko-

naniu zaproszonych artystów. Na zakończenie uroczystości obej-
rzeliśmy inscenizację fragmentu komedii Szekspira ,,Sen nocy 
letniej” w zabawnym wykonaniu. Wszyscy z zainteresowaniem 
oglądali przygotowany program.

Była to wspaniała lekcja języka polskiego i świetna 
rozrywka. Z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie 
Unii Poetyckiej.

GIM Mszczonów
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Mariusz, który najpierw przeprowadził właściwy 
instruktarz dotyczący sprzętu asekuracyjnego 
oraz zapoznał wszystkich z podstawowymi zasa-
dami bezpieczeństwa. Następnie zabrał najbar-
dziej odważnych na rekreacyjną część parku, na 
której każdy indywidualnie miał do pokonania 
17 różnych rodzajów ścianek. Każda ścianka 
była zaopatrzona w automatyczną linę aseku-
racyjną, która gwarantowała poczucie bezpie-
czeństwa w przypadku odpadnięcia od ścianki 
oraz zawierała inne rodzaje uchwytów, dzięki 
którym mogliśmy wspinać się na sam szczyt - 
ponad 12 m nad ziemią. Na koniec dla chętnych 
i o mocnych nerwach czekał skok na banana z 12 
m cienkiej platformy. 
 Wszystko, co dobre, szybko się kończy, 
więc po kilkugodzinnej lekcji wf-u przyszła pora 

wracać. Mimo bardzo złej pogody towarzy-
szące nam emocje trzymały nas w dobrym 
nastroju do samego końca. Tak aktywnie 
spędzony wspólnie czas pozwolił nam spoj-
rzeć na siebie nieco inaczej. Dzięki sytuacjom 
lekko stresogennym (ale tylko pozytywnie), 
mogliśmy przełamać swoje lęki i spróbować 
zupełnie nowych dla nas rzeczy.
 Za kilka miesięcy czeka nas wyjazd 
na zieloną szkołę, gdzie ścianka wspinacz-
kowa i park linowy. to dwie z wielu atrakcji. 
Dzięki temu wyjazdowi przeprowadziliśmy 
już wstępną rozgrzewkę.

Katarzyna Malinowska
nauczycielka wychowania fizycznego/ 
kierowniczka-organizatorka wycieczki

W dniu 7 grudnia 2016 roku w Pałacu w Radziejowicach 
odbył się konkurs Henryk Sienkiewicz i Jego związki z Radziejo-
wicami organizowany przez Gimnazjum im. E. hr. Krasińskiego.  
Naszą szkołę reprezentowały uczennice klas szóstych: Agata 
Drozdowska i Natalia Jabłońska. Dziewczynki przygotowy-
wały się do konkursu pod opieką pani Elżbiety Grzybowskiej. 
W konkursie tym zdobyły drugie miejsce. Serdecznie im gratu-
lujemy!

Wszystkich gości uroczyście powitała pani dyrektor 
Gimnazjum w Radziejowicach oraz przedstawiciel gminy. 
W jury konkursu zasiadała pani Monika Rosca. To ona zagrała 
Nel w pierwszej ekranizacji powieści Sienkiewicza W  pustyni 
i  w  puszczy. Pani Monika nie jest aktorką. To pianistka. Po 
konkursie, dla uczestników i ich opiekunów, zagrała kilka 
utworów Fryderyka Chopina. W czasie muzyki na ścianie przewi-
jały się sceny z filmu W pustyni i w puszczy.  Dodatkową atrakcją 
była możliwość zwiedzenia Pałacu w Radziejowicach z przewod-
nikiem. Na zakończenie wręczano zwycięzcom i uczestnikom 
konkursu nagrody. W nagradzaniu brała udział również pani 
wójt Radziejowic.

Nasza szkoła wzięła udział w akcji „Wybieram wodę”, 
koordynatorami działań w jej ramach byli Małgorzata Jakubiak 
i klasa 6d (18 uczniów) oraz Lidia Figat z klasą II b (17 uczniów). 
Do realizacji programu włączyły się wszystkie klasy w terminie 
28.11.2016 – 08.12.2016. Celem akcji było zwrócenie uwagi 
wszystkich uczestników na konieczność picia wody jako niezbęd-
nego do życia składnika organizmu. Adresatami tej akcji byli 
uczniowie, rodzice i nauczyciele.

W ramach projektu zostały udekorowane sale lekcyjne, 
wykonano gazetki tematyczne na szkolnych korytarzach, prze-
prowadzono również zajęcia edukacyjne w oparciu o materiały 

zawarte na stronie internetowej „Wybieram wodę”. 
W międzyczasie przeprowadzono konkurs plastyczny 

dla klas młodszych „Woda to życie”, zaś w klasach starszych 
konkurs literacki zachęcający do picia wody. Punktem kulmina-
cyjnym był dzień 8 grudnia 2016 roku, kiedy nasza szkoła podsu-
mowała całą akcję”Wybieram wodę”. Tego dnia uczniowie 
ubrani byli na niebiesko, klasy udekorowano kroplami wody, 
uczniowie 4 b przypinali pozostałym osobom znajdującym się 
w szkole piktogramy z symbolem chemicznym wody.

Klasy Oa i Ob miały zajęcia o wodzie oraz zabawę Łowimy 
rybki, których środowiskiem życia jest woda i ćwiczenia koor-
dynacji wzrokowo ruchowej - Łapiemy kropelki wody - zabawy 
z niebieskimi balonikami. W klasie II b po przeprowadzonych 
zajęciach na temat znaczenia wody w ich życiu, uczniowie mieli 
za zadanie ułożyć się tak, żeby powstały odpowiednie litery, 
które tworzyły hasło: WODA.

Klasa 6d zorganizowała przedstawienie „Woda to 
zdrowie”, na którym dzieci dowiedziały się, jak duży wpływ na 
zdrowie człowieka ma woda. W szkolnej szatni uczniowie tejże 
klasy przebrani za kropelki wody rozdawali wodę wszystkim 
spragnionym, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Zachęcali 
również do picia wody rodziców odbierających swoje pociechy 
ze szkoły.

16 grudnia zakończyła się akcja „Świąteczna paczka – 
podarunek serca”. Dzięki włączeniu się Przedszkola Smerfo-
landia w Mszczonowie efekt zbiórki przeszedł nasze najśmielsze 
oczekiwania. Nie zabrakło środków czystości, artykułów spożyw-
czych, słodyczy, nowych zabawek oraz gadżetów dla młodzieży 

SP w Mszczonowie

Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie
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np. MP3. Komisja przygotowała prezenty dla 19 dzieci, paczki 
zawierające żywność i środki czystości dla pięciu wielodzietnych 
rodzin i dwóch osób samotnych z terenu gminy Mszczonów. 
Wszyscy obdarowani dziękują za okazaną życzliwość. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli liczyć na 
Państwa hojne wsparcie.

W okresie przedświątecznym Szkołę Podstawową 
w Mszczonowie odwiedził Mikołaj. Witał uczniów naszej szkoły 
w swoim uroczystym czerwonym stroju i częstował słodkimi 
upominkami. Mikołajowi towarzyszyły śnieżynki, które witały 
naszych uczniów wraz z Mikołajem przed szkołą oraz często-

wały cukierkami na jej 
terenie. Odwiedziny 
Mikołaja były możliwe 
dzięki Radzie Rodziców, 
działającej przy Szkole 
Podstawowej w Mszczo-
nowie. W rolę śnieżynek 
wcieliły się uczennice 
naszej szkoły działające 
w Samorządzie Uczniow-
skim. Mikołaj życzył 
dyrekcji szkoły, nauczy-
cielom, pracownikom 
oraz wszystkim uczniom 
zdrowych i wesołych 
Świąt Bożego Naro-
dzenia.

31 grudnia 2016 roku odbył się apel dla dwóch grup 
wiekowych, na których prezentowane były Jasełka we współ-
czesnym wydaniu. Dobro walczyło ze złem, czyli aniołki z diabeł-
kami. W ostateczności jednak, jak to zwykle bywa dobro zwycię-
żyło. Program artystyczny przygotowały panie katechetki przy 
współpracy z panią logopedą. Pani Dyrektor złożyła podzięko-
wania osobom, które przygotowały przedstawienie oraz wystę-
pującym aktorom. Gronu pedagogicznemu oraz uczniom klas 
0-VI złożone zostały także życzenia świąteczne, do których dołą-
czyli się księża proboszczowie z mszczonowskich parafii.

Informacje zebrała Beata Pietrzyk

W dniu 25 listopada 2016 r. klasa szósta ze Szkoły Podsta-
wowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie była na 
wycieczce w Oczyszczalni Ścieków w Grabcach Józefpolskich. 
Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z całym cyklem 
oczyszczania ścieków, a jednocześnie uświadomienie im koniecz-
ności dbania o środowisko. Dzięki uprzejmości kierownictwa 
i pracowników oczyszczalni, uczniowie mieli możliwość 
przyjrzenia się z bliska każdemu etapowi procesu oczysz-
czania ścieków w nowoczesnym, niedawno zmodernizo-
wanym obiekcie. Pracownicy oczyszczalni przygotowali 
uczniom szereg atrakcji:
-oglądanie pod mikroskopem żywych mikroorganizmów;
- posługiwanie się wykrywaczem metali;
- prezentacja miernika CO2
- oglądanie „okiem kamery” wnętrza instalacji ścieko-
wych;
- zwiedzanie centrali z ogromnym monitorem.
Największą furorę zrobiła jednak zadymiarka do badania 

szczelności instalacji. Zabawom w kłębach dymu (dodajmy – 
całkiem bezpiecznego) nie było końca. 

Bardzo dziękujemy panu Grzegorzowi Ludwiakowi 
- dyrektorowi ZGKiM w Mszczonowie, kierowniczce oczysz-
czalni pani Małgorzacie Kaczorowskiej oraz jej pracownikom, 
a w szczególności panu Aleksandrowi Majewskiemu za 
serdeczne przyjęcie nas i oprowadzenie po obiekcie. Doświad-
czenieto z pewnością zaowocuje w przyszłości dużo większą 
dbałością o środowisko.Chętnie skorzystamy z zaproszenia do 
ponownych odwiedzin tak, by i pozostałe klasy naszej szkoły 
mogły odbyć taką wycieczkę.

EL

ZSP w Osuchowie

Zabawom w kłębach dymu nie było 
końca
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Niecodzienny wyjazd uczniów 
z Osuchowa W dniu 15 grudnia 2016 roku uczniowie ZSP 

w Osuchowie odwiedzili wychowanków Domu Dziecka w Rawie 
Mazowieckiej. Celem wizyty było poznanie mieszka-
jącej tam młodzieży oraz środowiska ich życia. Obejrze-
liśmy pokoje oraz zaplecze administracyjno-gospodarcze 
placówki. Chętnie wysłuchaliśmy relacji tamtejszych 
wychowanków i podzieliliśmy się radościami i kłopo-
tami codziennego życia. Nasi uczniowie przekazali także 
upominki w postaci słodyczy, produktów żywnościo-
wych, przyborów szkolnych oraz artykułów chemicznych 
uzyskanych z prowadzonej w szkole zbiórki rzeczowej. 
Czas spędzony w placówce nie był stracony ponieważ 
dostarczył wiele wzruszeń i emocji; ujrzeliśmy uśmiechy 
na twarzach wychowanków oraz uzyskaliśmy nowych 
przyjaciół. Odwiedziliśmy także rawskie Stowarzyszenie 
„Hospicjum” gdzie zostawiliśmy upieczone przez uczniów 
pierniki wraz z życzeniami dla wszystkich podopiecznych. 

Bożena Bochenek

MERKURIUSZ SZKOLNY

Spotkanie wigilijne w Osuchowie
W dniu 21 grudnia 2016 roku w szkole w Osuchowie 

odbyła się Szkolna Wigilia. Całą uroczystość rozpoczęła pani 
dyrektor Urszula Gowin, która życzeniami prosto z serca i powi-
tała przybyłych gości:

−	 P. Krystynę Penczonek – radną Powiatu Żyrardow-
skiego,

−	 P. Katarzynę Chyłę – przewodniczącą Rady 
Rodziców,

−	 P. Renata Ostojską z fundacji „Chcieć to móc”,
−	 P. Marka Zientka – wiceprzewodniczącego Rady 

Miejskiej w Mszczonowie.
Następnie głos zabrała Renata Ostojska z fundacji „Chcieć 

to móc”, która wręczyła nagrody trzem uczniom w podzięko-
waniu za pomoc w zbiórce pieniędzy dla chorego Filipka. Świą-
teczne życzenia złożyła również przewodnicząca Rady Rodziców 
- p. Katarzyna Chyła.

Zgodnie z tradycją 
szkoły uczniowie zapresen-
towali przedstawienia jaseł-
kowe. Jako pierwsi wystąpili 
uczniowie szkoły podsta-
wowej pod kierunkiem p. 
Elżbiety Olborskiej i p. Anny 
Dębskiej. Potem wystąpiła 
młodzież z gimnazjum pod 
opieką p. Agaty Grzybow-
skiej. Uczniowie dali z siebie 
wszystko, a publiczność była 
pod dużym wrażeniem ich 
przedstawienia. Następnie 
wystąpiły dzieci z oddziału 

przedszkolnego. 

Szczególnie dedna z uczennic, Weronika Utkowska, śpiewająca 
solo piosenkę „Święta, święta!” zachwyciła wszystkich widzów. 

Kolejnym etapem spotkania był koncert kolęd. Każda 
z klas zaśpiewała jedną lub dwie kolędy. Potem, po tych 
pięknych, wprawiających w świąteczny nastrój występach, 
uczniowie i nauczyciele zaczęli wspólnie dzielić się opłatkiem. Te 
świąteczne życzenia, które nawzajem sobie składaliśmy tchnęły 
w nas nadzieję na lepszy, nowy rok. 

Tym akcentem zakończyło się nasze wspólne spotkanie 
na hali sportowej, a potem wszyscy uczniowie rozeszli się 
do swoich sal, by rozpocząć  wigilie klasowe. Tam kończył się 
nasz szkolny, wigilijny dzień. Po zjedzeniu kilku pierożków, pier-
niczków i kawałka rybki każdy z nas otrzymał drobny upominek. 
Zadowoleni z prezentów i wspólnie spędzonych chwil, mogliśmy 
udać się do domu. Z utęsknieniem czekamy na kolejne bożona-
rodzeniowe święta w naszej szkole.

Kasia Dominiak, kl. 2b
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PRZENIEŚLI SIĘ W CZASY LEGEND
W Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego 
w Osuchowie uczniowie klas IV – VI realizują ogólnopolski 
program Szkoła z Klasą 2.0.

Dnia 15 grudnia w Zespole Szkół Podstawowych odbyła 
się „otwarta lekcja” dla uczniów i rodziców oraz zaproszonych 
gości, którzy wspierają działania szkoły.  

Spotkanie miłośników nauki i zabawy otworzyła pani 
Urszula Gowin, dyrektor szkoły. Opowiedziała o tym, że szkoła, 
już drugi rok z rzędu, uczestniczy w akcji ogłoszonej przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. W tym roku szkolnym obra-
liśmy cel: Dobre Relacje. Zgodnie z założeniami, wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego. Nawiązaliśmy 
m.in. współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Mszczo-
nowie i w ramach tego współdziałania jest realizowany szereg 

działań podnoszących wiedzę oraz rozwijających zaintereso-
wania uczniów ZSP. Dzięki paniom Annie Czarneckiej – dyrektor 
biblioteki i pani Natalii Syndybał – bibliotekarce z Osuchowa, 
szkoła podstawowa uczestniczy w lekcjach bibliotecznych, zaję-
ciach literacko-plastycznych czy literacko-filmowych. Następnie 
głos zabrała pani Dominika Jankowska, szkolny koordynator 
programu, która wprowadziła zebranych w tajniki wydarzenia.

Gdy wybiła godzina 9.10, a szkolny dzwonek przywitał 
zgormadzonych na sali gimnastycznej, rozpoczęto niecodzienne 
zmagania. Lekcja została przeprowadzona jako pierwsza z cyklu 
„Czworobój nieklasyczny”, ponieważ łączyła ona w sobie zagad-
nienia z przyrody, wychowania fizycznego, języka polskiego 
i języka angielskiego. Tejże lekcji nadano tytuł: LEGENDA: 
ŚWIAT NANGIJALI. W grze udział wzięły trzy mieszane drużyny, 
tzn. składające się z uczniów klas IV i V. Uczniowie z kl. VI tym 
razem zasiadali na „trybunach” i kibicowali swoim młodszym 
kolegom i koleżankom. Zawodnicy brali udział w zmaganiach 

sportowych a także odpowiadali na pytania, 
rozwiązywali zagadki z języka polskiego, 
języka angielskiego oraz przyrody. W swych 
odpowiedziach drużyny mogły wspierać się 
pomocami dydaktycznymi znajdującymi się 
w kąciku bibliotecznym zwanym „Papirusem”.  
Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowa-
niem brali udział w konkurencjach. Zwycięską 
drużynę nagrodzono „piątkami” za aktyw-
ność z każdego wymienionego przedmiotu. 
Rodzicom bardzo spodobała się „inna” lekcja. 
Docenili m.in. atrakcyjność zabaw, różnorod-
ność konkurencji. Dzieci chwaliły się wyko-
naną na zajęciach literacko-plastycznych 
planszą do gry.

Jak to dobrze, że świąteczny miesiąc 
rozpoczęliśmy łącząc przyjemne z poży-
tecznym. Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich przybyłych w tym dniu Przyjaciół 
szkoły.

Dominika Jankowska

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
w Osuchowie

W dniu 16 stycznia 2017r. w godzinach 15-20 w ZSP 
w Osuchowie odbył się 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.O godzinie 15:00 rozpoczął się turniej tenisa stołowego 
dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Po zaciętej rywalizacji 
zwyciężyli Klaudia Sokołowska i Maciej Woźniak. W tym samym 
czasie odbywał się również konkurs karaoke oraz tańce inte-
gracyjne.O godzinie 16:30 na sali gimnastycznej rozpoczęła się 
dyskoteka. Na świetlicy szkolnej została także otwarta kawia-
renka, w której  za niewielką opłatą można było kupić ciepły 
posiłeka uzyskane pieniądze zostały przekazane do puszek 
WOŚP-u. Odbyła się również licytacja gadżetów. Na zakończenie 
akcji WOŚP o godzinie 20:00  zostało puszczone światełko do 

nieba.
Anna Kłosiewicz, kl. II A

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”  
Jan Paweł II

W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyło się w naszej szkole 
bardzo uroczyste spotkanie wigilijne. Na ten dzień uczniowie 
przygotowali piękny wystrój sal, wykonali prace o tematyce świą-
tecznej oraz zaangażowali się w przygotowanie przedstawienia 
jasełkowego O Bogu, który ukrył się w sianie, pod kierunkiem pań 
Agnieszki Kwiatkowskiej oraz Ewy Baumel. Po przedstawieniu 
wykonano kolędy w języku angielskim, które z dziećmi opraco-
wała pani Bożena Bochenek. Kolejnym ważnym elementem dnia 

było rozstrzygnięcie konkursu szkolnego Najpięk-
niejsza Bożonarodzeniowa Karta – zorganizowanego 
przez wychowawców klas. W konkursie wzięło udział 

38 dzieci. Niektórzy wykonali nawet po kilka prac. Estetyka oraz 
oryginalność kart sprawiły, że nie byliśmy w stanie wskazać 
najładniejszych prac. Wszyscy uczestnicy konkursu zasłużyli na 
nagrody, które ufundowała Rada Rodziców.

Następnie dyrektor szkoły pani Grażyna Frelik oraz 
zastępca przewodniczącego Rady Rodziców pani Małgorzata 

MERKURIUSZ SZKOLNY

Przedszkolaki u fryzjera
W czwartek, 17 listopada, dzieci z Oddziału Przedszkolnego 

w Osuchowie odwiedziły zakład fryzjerski znajdujący 
się w tejże miejscowości. Pani fryzjerka zaprezentowała 
przedszkolakom przyrządy, urządzenia i akcesoria niezbędne 
w zakładzie fryzjerskim. Interesująca okazała się pogawędka 
na temat najnowszych fryzur oraz konieczności dbania o włosy.  
Niespodzianką był pokaz modelowania dziewczęcej i chłopięcej 
fryzury oraz fantazyjne uczesanie warkoczy dziewczynkom. 
Podczas wizyty w salonie fryzjerskim wszyscy doskonale się bawili. 
Dzieci zdobyły informacje na temat pracy fryzjera, przełamały 
strach przed peleryną fryzjerską i nożyczkami do strzyżenia. Na 
zakończenie spotkania maluchy zostały poczęstowane pysznymi 
słodyczami. Wizyta sprawiła przedszkolakom wiele radości 
i wzbogaciła je o nowe doświadczenia.  

Dzień Pluszowego Misia
W dniu 25 listopada wszystkie dzieci z naszego 

przedszkola obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi 
pluszakami. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej 
zabawy w misiowej krainie. Poznały historię święta, wspólnie 
recytowały wiersze o misiach, tańczyły z misiami w rytm 
piosenki „Pokochaj pluszowego misia”. Dla dzieci w tym dniu 
przygotowano wiele atrakcji: zabawy ruchowe i plastyczne, 
konkursy, quizy, zgadywanki, degustację miodku. Dzień upłynął 
miło i przyjemnie.  
                         
Wizyta Świętego Mikołaja w Przedszkolu

Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień. Wszystkie 
dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie od samego rana 
z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, nasłuchiwały 
„Mikołajowych” dzwoneczków. Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci 
i nie kazał na siebie długo czekać. 6 grudnia o godzinie 10 zawitał 
do naszego przedszkola. Wszystkie dzieci bardzo przeżywały 
to spotkanie. Na niejednej twarzy można było zobaczyć 
niepewność, obawę, a nawet lęk. Trwało to jednak krótko. 
Maluchy dzielnie powiedziały wiersz Mikołajowi, zaśpiewały 
piosenkę, a nawet zatańczyły i oczywiście chwaliły się, że są 
bardzo grzeczne. Mikołaj oprócz pełnego worka prezentów 
przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał 
ich, aby były grzeczne, słuchały rodziców i pań w przedszkolu. 
Wręczył każdemu dziecku wspaniały prezent. Zdjęcia zrobione 
z Mikołajem będą pamiątką tego spotkania. Przedszkolaki 
serdecznie podziękowały Mikołajowi za otrzymane prezenty, 
pożegnały Go i poprosiły, aby przybył za rok.

M. Taras

Oddział Przedszkolny w Osuchowie

Wieści z Oddziału Przedszkolnego 
w Osuchowie

SP w Bobrowcach

Wigilia w Szkole Podstawowej 
w Bobrowcach
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Cała Polska czyta dzieciom

Szkolna biblioteka w Bobrowcach kontynuuje kampanię 
Cała Polska czyta dzieciom.

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 akcję czytania dzie-
ciom rozpoczęła bibliotekarka Romana Górecka. Przeczytała 
dzieciom historię marcińskich rogali, ponieważ zbliżał się dzień 
św. Marcina oraz „Legendę o poznańskich koziołkach”.

Następne spotkanie z ciekawą książką, to fragmenty 
„Karolci”, które pięknie czytała katechetka pani Ewa Baumel. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały przygód Karolci.

Nie tylko pracownicy szkoły czytają dzieciom. Dyrektor 
GCI w Mszczonowie, pani Beata Sznajder, przygotowała ciekawe 
spotkanie z naszymi uczniami. Przeczytała im legendę o toruń-
skich piernikach oraz przeprowadziła mini konkurs z nagro-
dami. Dzieci nie tylko wysłuchały historii o tym, jak powstały 
pyszne pierniki, ale także mogły spróbować ich smaku. Wielkimi 
krokami zbliżały się Święta Bożego Narodzenia, dlatego też pani 
Beata przeczytała legendę o św. Mikołaju i historię choinki świą-
tecznej. W prezencie wszyscy otrzymali odblaskowe opaski.

Następnym gościem była dyrektor ZSP w Osuchowie, 
pani Urszula Gowin. Przeczytała ona uczniom piękną baśń „Skarb 
Ilangory” o tym, jak ważne w życiu człowieka są książki i zawarta 
w nich mądrość i wiedza. Pani dyrektor również wręczyła dzie-
ciom upominki.W II semestrze będziemy kontynuować akcję 
głośnego czytania dzieciom.

Romana Górecka

Święta Bożego Narodzenia, to czas 
niezwykły, związany z tradycjami i obrzędami. 
W dobrym przeżyciu Bożego Narodzenia pomaga świadome 
pielęgnowanie tradycyjnych zwyczajów i rytuałów świątecznych. 
Jednym z nich są Jasełka, czyli widowisko o Bożym Narodzeniu, 
którego treścią jest historia narodzenia Pana Jezusa.

W dniu 16  grudnia w Szkole Podstawowej im. mjr Józefa 
Wiśniewskiego w Lutkówce,  przedszkolaki  wystawiły „Jasełka”.
Piękna sceneria wprowadziła wszystkich zgromadzonych 
w świąteczny nastrój.W role wcieliły się dzieci 3,4 i 5-letnie. 
Wystąpiły przed swoimi rodzicami i rodzeństwem oraz 
dyrektorem szkoły.Dzieci wypadły wspaniale pod względem 
wizualnym, a poziom przygotowania, dość rozbudowanych 
przemówień, również był bardzo wysoki. Wygłaszane 
przez przedszkolaki kwestie przeplatane były świątecznymi 
piosenkami. Była oczywiście Maryja z Józefem, Dzieciątko 
w żłobku, a także Trzej Królowie, Aniołowie i Pasterze.

Po zakończeniu części artystycznej, do dzieci przybył 
Święty Mikołaj, który obdarował je wspaniałymi prezentami 
i obiecał, że 24 grudnia jeszcze raz do nich zawita. Po zakończonej 
części artystycznej, dzieci wraz ze swoimi rodzicami udały się do 
sali na wspólny poczęstunek.

Monika Szymanowska

SP w Lutkówce

Jasełka przedszkolaków z Muminkowa

Dębowska złożyły życzenia świąteczne i noworoczne dla wszyst-
kich uczestników spotkania, po czym podzielono się opłatkiem. 
Nadszedł wreszcie moment, gdy wszyscy zasiedli przy wigilijnym 
stole. Na najmłodszych czekała jeszcze jedna niespodzianka. Za 
sprawą państwa Aldony i Grzegorza Woźniaków dzieci otrzy-
mały prezenty zebrane przez nowożeńców w dniu ślubu. Tak 
pośród uśmiechów i w serdecznej atmosferze minął ten wyjąt-
kowy dzień. Następne takie spotkanie dopiero za rok. Pozostaje 

tylko odliczać dni.

 Serdeczne  podziękowania  dla  Aldony  i  Grzegorza 
Woźniaków  za  okazane  serce  i  wsparcie  dla  uczniów  Szkoły 
Podstawowej  w  Bobrowcach  -  z  najlepszymi  życzeniami  na 
nowej drodze życia składają uczniowie i nauczyciele.     
          Angelika Woźniak

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Okres przedświąteczny, to czas wielkich przygotowań do 
przeżycia Bożego Narodzenia. Właśnie wtedy dzieci uczą się 
śpiewać tradycyjne kolędy, jak również piosenki o tematyce 
zimowo-świątecznej, poznają świąteczne zwyczaje i tradycje. 
Największą radość sprawia wszystkim przedszkolakom 
ubieranie choinki, zawieszanie pięknych kolorowych bombek, 
które niektóre z nich wykonały własnoręcznie podczas zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych.  Dzieci uwielbiają tworzyć 
świąteczne ozdoby, dlatego też w Publicznym Przedszkolu 
„Bajkowa Kraina” postanowiłyśmy zorganizować konkurs 
„Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”.

W konkursie wzięło udział wielu przedszkolaków wraz 
ze swoimi rodzicami. Każda ozdoba była wyjątkowa i niepowta-
rzalna. Jury przyznało trzy miejsca i jedno wyróżnienie: 
I MIEJSCE – Patrycja Strzelecka (gr. 4-latki „Motylki”)
II MIEJSCE – Antoni Adamiec (gr. 4-latki „Motylki”)
III MIEJSCE- Patrycja Zapart (gr. 3-latki „Misie”)

WYRÓŻNIENIE: Oskar Lipka (gr. 3-latki „Misie”)
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i drobne upominki, a pozostali 
uczestnicy dyplom wraz ze słodką niespodzianką.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział 
w konkursie i gratulujemy pomysłowości!

Patrycja Banasiak

Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”

Każda ozdoba była wyjątkowa 
i niepowtarzalna czyli o konkursie

MERKURIUSZ SZKOLNY

W tym roku edukacyjnym udajemy się na wyprawę 
dookoła świata, podczas której będziemy z przedszkolakami 
poznawać krainy Zdrowia.  Biorąc udział w  Akcjach Akademii, 
będziemy mogli stworzyć mapę zdrowia przedszkolaka, która 
będzie  wizualizacją zdobywanej przez dzieci wiedzy na temat 
właściwego żywienia, aktywności fizycznej, bezpieczeństwa, 
wychowania, profilaktyki zdrowia, sprawności manualnej oraz 
kultury. Przedszkolak pełen zdrowia oraz jego poszczególne 
Akcje, będą bardzo mocno koncentrowały się na aspektach 
zdrowego żywienia, z naciskiem na motywy eko oraz aktywności 
fizycznej, budując trwałe i zdrowe nawyki.
W ramach Programu zorganizujemy 4 główne Akcje: 
1. Podróż do krainy pełnej zdrowia:

−	 zdrowe żywienie / warsztaty (jemy to, co zdrowe)
−	 budowanie odporności, (kiedy nie musimy się bać, że 

zachorujemy)
−	 higiena jamy ustnej (myjemy w przedszkolu i myjemy 

w domu)
−	 aktywność (ruszam się – jestem zdrowy)

2.  Podróż do Eko krainy:
−	 eko żywienie – epizod I (uczymy się wybierać produkty 

i przygotowywać posiłki)
−	 eko wychowanie (wiemy jak oszczędzać energię)
−	 aktywność (ruszam się – jestem zdrowy

3.  Podróż do krainy Aktywności:
−	 eko żywienie – epizod II (sadzimy warzywa 

i owoce i uczymy się zdrowych zamienników)
−	 aktywność (ruszam się – jestem zdrowy)
−	 kształtowanie prawidłowej postawy

4.  Podróż do bezpiecznej krainy:
−	 zdrowe żywienie – warsztaty kulinarne (jemy to, co 

zdrowe, co sami zrobimy)
−	 jestem odpowiedzialny
−	 podróżuję bezpiecznie

Program Przedszkolak Pełen Zdrowia będzie trwał w terminie 
01.03.2017 r. – 30.06.2017 r.

Pierwszym działaniem w ramach „Akademii Zdrowego 
Przedszkolaka” było spotkanie z Panią pielęgniarką - postano-
wiliśmy zaprosić ją do przedszkola. Pani pielęgniarka przekazała 
dzieciom wiele cennych informacji; dowiedziały się, że higiena 
osobista polega przede wszystkim na wyrobieniu przyzwy-
czajeń sprzyjających zdrowiu. Wyjaśniła także przedszkolakom, 
że te czynności powinny się powtarzać,  i że opanowanie tych 
nawyków pomoże z pewnością uniknąć wielu przykrych chorób 
czy zakażeń. Dzieci dowiedziały się, jak prawidłowo myć zęby, 

Przedszkole w Piekarach

Akademia Zdrowego Przedszkolaka 
„Przedszkolak Pełen Zdrowia”
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W okresie Święta Objawienia Pańskiego pięcio-
latki z grupy Biedronek z Przedszkola Miej-
skiego w Mszczonowie kolędowały w dwóch 
mszczonowskich świątyniach.  Pierwszy koncert 
odbył się 6 stycznia w kościele pw. Świętego 
Jana Chrzciciela, a drugi 8 stycznia w kaplicy 
Parafii pw. Świętego Ojca Pio.  Za każdym razem 
przedszkolaki wykonały po dziesięć  kolęd, jakie 
przygotowały pod kierunkiem swoich wycho-
wawczyń – Marzeny Puchały i Urszuli Kiejrys. 
Akompaniament na akordeonie dla maluchów 
zapewniła pani Marzena Puchała. Dzieci były 
również wspierane przez swoich rodziców, 
którzy motywowali je do odważnego występu, 
uspokajali, gdy trema brała górę, a także doku-
mentowali występy.  Dziecięcy śpiew jest 

najpiękniejszy, więc każdy z koncertów kończył się gromkimi 
brawami publiczności.  Pozostaje pogratulować małym arty-
stom odwagi, a ich przedszkolnym opiekunkom super pomysłu. 
Czekamy na kolejne koncerty tak zgranego zespołu. 

MM, GCI

Miejskie Przedszkole Nr 1

Tak kolędują Biedronki

„Jasełka” w Miejskim Przedszkolu Nr 1 
w Mszczonowie

Tradycją naszego przedszkola są coroczne jasełka, a w tym 
roku zostały one przygotowane przez dzieci z grupy „Kotki” pod 
kierunkiem pani Małgorzaty Nalej i Elżbiety Kłopotowskiej. 
W dniu 15 grudnia 2016 r. w pięknie udekorowanej sali 
widowiskowej zebrali się przedszkolaki ze wszystkich grup, 
nauczyciele i pracownicy placówki. Piękna scenografia 
wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. 
O radosne i miłe 
doznania słuchowe 
zadbali zaś zdolni 
aktorzy i wokaliści. 
Publiczność po raz 
kolejny mogła przeżyć 
historię Marii i Józefa 
szukających miejsca 
do schronienia 
na noc, którzy 
po bezowocnych 
p o s z u k i w a n i a c h 
zdecydowali się 
przenocować w stajni. 
Jednak to do nich 
i małego Jezuska 
przybyli honorowi 
goście - trzej mędrcy 
i złożyli dzieciątku 

pokłon. Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia 
nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz 
aniołków przeplatana była kolędami i pastorałkami.  

Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, nauczycieli 
i rodziców opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże 
wrażenie. Natomiast dzieci miały możliwość pokazania 
pięknej tradycji, a także zaprezentowania swoich umiejętności 
artystycznych. Puentą biblijnej historii stały się słowa piosenki 
„Maleńka miłość” w wykonaniu Agatki, dziewczynki z grupy 
„Kotki”. Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali życzeń 
i w świątecznych nastrojach rozeszli się do swoich sal.

Iwona Dziuba

jakie zadanie ma pasta do zębów oraz jak dbać o higienę całego 
ciała. Mamy nadzieję, że zajęcia te wpłynęły na wzrost świado-
mości dzieci i wyrobiły w nich przekonanie, że same są w stanie 
zrobić coś dla swojego zdrowia.

Bardzo dziękujemy Pani pielęgniarce za przyjęcie naszego 
zaproszenia, poświęcony czas i ciekawe spotkanie z przedszkola-
kami.

Przedszkole w Piekarach
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Karnawał, to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, 
której ważnym elementem są okolicznościowe spotkania. Bal 
karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często 
wyczekiwany przez wiele tygodni. 
W dniu 9 stycznia w Miejskim Przed-
szkolu Nr 1 w Mszczonowie odbyła się 
właśnie taka impreza.

Tego dnia już od rana w przed-
szkolu pojawiały się kolorowe postacie. 
Dzieci przebrane były za bohaterów 
znanych bajek, w salach przedszkolnych 
można było spotkać wróżki, królewny, 
delikatne motylki, biedronki, rycerzy, 
piratów, policjantów, Spidermana, 
Batmana - nie sposób zliczyć i wymienić 
tych wszystkich postaci

W pierwszej kolejności dzieci 
miały możliwość pozowania do zdjęć 
indywidualnych. Następnie wszyscy 
uczestnicy balu przeszli do sali wido-
wiskowej. Jej wystrój wprowadził 

w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. 
Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili 
się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego 
zmęczenia.  Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem 
opuszczały salę balową. Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom 
spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem 
tego balu. Kolejny bal karnawałowy już za rok!

Iwona Dziuba

Miejskie Przedszkole Nr 1

BAL KARNAWAŁOWY w Miejskim 
Przedszkolu

Święto Babci i Dziadka w Miejskim 
Przedszkolu 

W dniach 18-24 stycznia, zgodnie coroczną tradycją, 
w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Mszczonowie odbyły się 
uroczystości z okazji Dnia BabciiDnia Dziadkawe wszystkich 
grupach przedszkolnych. Spotkania rozpoczęła grupa Krasnale, 
po której wystąpiły Misie, Biedronki, Kotki, 
Gumisie, a zakończyli najmłodsi - Słoneczka. 

Przedszkolaki przed tak wspaniałą 
publicznością prezentowały swoje programy 
wokalno - recytatorskie. „Babciu, droga 
babciu”, „Walczyk dla babci i dziadka” i „Dla 
babci i dziadka” – to tylko niektóre pozycje 
z repertuaru maluchów.  Nie zabrakło też 
życzeń i podziękowań dla tak wyjątkowych 
cudownych osób w życiu maluchów. Niektórym 
ze zgromadzonych w sali gości zakręciła się łezka 
wzruszenia z powodu ogromnego zaangażowania 
wnuków w występ. Całe programy wywarły na 
wszystkich duże wrażenie. Kulminacją spotkań 
były prezenty własnoręcznie przygotowywane 
przez przedszkolaki i wręczone przez nie gościom. 
Następnie w karnawałowej atmosferze dzieci 
wraz z babciami i dziadkami bawiły się w kole 
przy popularnej zabawie „Kaczuchy” i „Boogie 
woogie”. 

Spotkania i przygotowane 
programy pozostaną na długo 

w pamięci przedszkolaków, Babć i Dziadków.
Na zakończenie odbywały się słodkie poczęstunki 

w salach, które uatrakcyjniały uroczystości. Wspólne 
świętowanieupływało w miłej i radosnej atmosferze. Szkoda, że 
kolejne dopiero za rok.

Miejskie Przedszkole 
Agnieszka Kasprowicz

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Przedstawienie kukiełkowe 
w przedszkolu
W czwartek, 19 stycznia 2017 r.,w Miejskim Przedszkolu nr 
1 odbyło się przedstawienie kukiełkowe „Chcę być zdrowy 
i wesoły” w wykonaniu aktorów teatrzyku „Maluszek”. Spek-
takl był opowieścią o małym przedszkolaku Jasiu i jego starszej 
siostrze Ani, którzy zachorowali na groźną chorobę, jaką jest 
grypa i obydwoje przebywają w domu. Rodzeństwo odwiedzają 
olbrzymie bakterie, między innymi próchnicy, i wirusy, które 
przedstawiają dzieciom zasady postępowania, które wywołały 
u nich chorobę. Po wysłuchaniu ich obydwoje zmieniają swoje 
zachowania żywieniowe, które wpłyną na unikanie chorób. 
Dzięki tym uwagom i zmianom w odżywiania dzieci, przy pomocy 
rodziców, zdrowieją. W ramach występu przedszkolaki poznały 
i utrwaliły zasady zdrowego odżywiania, hartowania swojego 

ciała, codziennej higieny. Ciekawa scenografia i barwne kukiełki 
sprawiły,że maluchy oglądały występ z dużym zaangażowaniem 
i zainteresowaniem. Całe przedstawienie było dla wszystkich 
dużą atrakcją i miłą niespodzianką.

Miejskie Przedszkole

Wycieczka do Centrum Kultury 
w Grodzisku Maz.

W dniu 30 stycznia grupy Biedronki i Gumisie z Miejskiego 
Przedszkola w Mszczonowie wybrały się na przedstawienie 
muzyczne do Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.Spek-
takl „Zwykła zimowa opowieść” wystawiał warszawski Teatr 
Lektur Szkolnych.

Akcja toczy się w zimie, w małej, wiejskiej zagro-
dzie, w której mieszka kogut, pies, Agatka i inni bohaterowie. 
Opowieść była piękna! O dziewczynce, która była niepełno-
sprawna i miała na imię Agatka, o kogucie, który był szefem 
kurnika, o wilku, który stał się wegetarianinem, o bałwanie, 
którego dobra wróżka ożywiła. No i był jeszcze pies, bardzo 
tchórzliwy, ciągle chował się do budy. Przyjaciele specjalnie dla 
Agatki ulepili bałwanka, a wróżka go ożywiła. Dziewczynka była 
szczęśliwa, ucieszyła się, że ma w końcu braciszka.

Opowieść, która pokazywała świat dobra i zła, w którym 
to pierwsze musi stoczyć walkę, aby zatriumfować – otworzyć 
przestrzeń dla dziecięcej wyobraźni. Nagroda jest jednak wspa-
niała, spełniająca najskrytsze, w świecie bajki zawsze możliwe, 

życzenia. Dobro niesie ze sobą łagodność i radosne zmiany, a zło 
musi zniknąć.

Dzieci mogły podziwiać aktorów – w kostiumach scenicz-
nych postaci oraz przepiękne dekoracje - jednym słowem mogły 
zobaczyć „kawałeczek” prawdziwego Teatru. Przedszkolaki 
z zapartym tchem śledzili losy bohaterów.

Iwona Dziuba

Bobrowce

Wieści z „Bajkowego zakątka” 
w Bobrowcach

Gdy we wrześniu lato zaczęło chylić się ku końcowi, 
nasze przedszkole zaczęło tętnić życiem. Dużo zajęć na świeżym 
powietrzu, nowi koledzy i koleżanki. Do tego mnóstwo szkol-
nych atrakcji sprawiły się szybko się zintegrowaliśmy. 

Z początkiem roku szkolnego odwiedziła nas „Podró-
żująca filharmonia”, która w sposób atrakcyjny zapoznała nas 
z niektórymi utworami muzyki klasycznej. We wrześniu wzię-
liśmy również udział w akcji „Sprzątanie świata”. Pojechaliśmy 
do „Magicznej zagrody” w Badowie Górnym. Czekało tam na 

nas mnóstwo atrakcji m.in. przejażdżka na koniu, strzelanie 
z łuku, malowanie twarzy, plac zabaw, ognisko z kiełbaskami.

Październik był okazją do próbnej ewakuacji ze szkoły, 
która była dla przedszkolaków nie lada wyzwaniem, a także 
okazją do zapoznania się z pracą strażaka. Przyjechał do nas pan 
policjant, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, jak poruszać się po 
drodze, jak być na niej widocznym, bezpiecznie przyjść i wrócić 
ze szkoły. W miesiącu poświęconym Matce Bożej włączyliśmy się 
do ogólnoświatowej akcji „Milion dzieci modli się na różańcu” 
w intencji pokoju na świecie. Zaraz po obchodach Dnia Edukacji 
Narodowej odbyło się u nas pasowanie na przedszkolaka. 

W listopadzie nie mogło zabraknąć uroczystych obchodów 
Święta Niepodle-
głości. Odwiedził nas 
również Pan Piotr 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Dymecki z Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego. 
Przybliżył nam historię Polski a szczególnie naszego rejonu. 
Mogliśmy dotknąć prawdziwej broni i przymierzyć elementy 
ubioru żołnierskiego. Wybraliśmy się także do Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury na spotkanie z piosenką patriotyczną. 
Pod koniec miesiąca mieliśmy możliwość własnoręcznego 
zrobienia odlewów gipsowych, a także odwiedził nas cyrk. My 
z kolei pojechaliśmy do Mszczonowskiego ośrodka BIMED, gdzie 
zapoznaliśmy się z pracą lekarzy i pielęgniarek tam pracują-
cych, po czym oddaliśmy się zabawie w sali zabaw „Ale Bajka” 
koło Radziejowic. Pod koniec miesiąca nie zabrakło w naszej 
szkole Andrzejek. Wspólne zabawy przy wróżbach sprawiły nam 
wiele radości. W tym miesiącu udaliśmy się także na bezpłatne 
badanie stomatologiczne.

Grudzień przywitał nas odwiedzinami niezwykłego 
gościa - św. Mikołaja. 6 grudnia przygotowaliśmy dla niego 
wiersze i piosenki. W zamian obdarzył nas prezentami, na które 
z niecierpliwością czekaliśmy. 8 grudnia pojechaliśmy na lekcję 
biblioteczną do nowo otwartej biblioteki w Osuchowie oraz 
na bajkę „Bociany” do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Pod 
koniec miesiąca na Wigilii szkolnej mieliśmy możliwość obej-
rzenia „Jasełek” w wykonaniu uczniów ze starszych klas. Sami 
tez wystąpiliśmy z utworami o tematyce świątecznej. 

Minione miesiące były również okazją do prezentacji 
naszych możliwości na konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 
Największym osiągnięciem było zdobycie przez Mikołaja Podol-
skiego I miejsca w Konkursie Recytatorskim „Dziecięca poezja” 

organizowanym przez Miejskie Przedszkole w Mszczonowie. 
Mikołaj zdobył również wyróżnienie w „Konkursie o Statuetkę 
Najlepszego Wierszolatka Powiatu Żyrardowskiego”.

W ramach promocji zdrowego odżywiania, samodzielnie 
sporządzamy posiłki. Robiliśmy już sałatki owocowe, atrakcyjne 
przekąski, ozdabialiśmy pierniki świąteczne. Uczestniczymy 
w akcji „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”.

Z niecierpliwością czekamy na atrakcje, jakie przyniesie 
nam nowy 2017 rok.
        
 Teresa Liszewska

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Stowarzyszenie Rodziców  
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych  

„Uśmiech Dziecka”

KRS: 0000105222
 
Dlaczego przekazać 1% swojego podatku właśnie nam?
•	 Opiekujemy się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 
z terenu miasta i gminy Mszczonów.

•	  Dzieci mają zajęcia w świetlicy terapeutycznej działającej 
przy Szkole Podstawowej.  
                 Są to zajęcia teatralne, taneczne, rehabilitacyjne, gry, 
zabawy integracyjne, lekcje religii, wycieczki.

•	  W zajęciach świetlicy uczestniczą dzieci niepełnosprawne 
i wolontariusze oraz dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i z gimna-
zjum.

•	  Dla większości dzieci świetlica to jedyne miejsce, gdzie 
mogą się spotkać z rówieśnikami.

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

Sprzedam drewno 
opałowe – sosna

Telefon: 601 146 828

* ROLETY W KASETACH

* PLISY

* ŻALUZJE

* ROLETY DZIEŃ - NOC

* ROLETY ZEWNĘTRZNE

* MOSKITIERY - SIATKI 
PRZECIW OWADOM
 

602 737 617

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGLOSZENIA / REKLAMY



styczeń-luty 2017 / nr 1-2 (254-255)       73

OGŁOSZENIA / REKLAMY

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”

Magazyn z art. do produkcji rolniczej 
w Żabiej Woli oferuje w atrakcyjnych 
cenach, m.in.:
• nasiona warzyw i kwiatów, środki 

ochrony roślin, nawozy,  
mieszanki paszowe - drobiowe

• węgiel orzech II workowany cena 
18,00/worek 25kg

kontakt: 46-857 82 22;  
602 521 188

Magazyn w Mszczonowie zaprasza do 
zakupu art.:
• pasze drobiowe - mieszanki, sól 

lizawka, ziemia ogrodnicza
kontakt: 46-857 17 71

Wyprzedaż art. pasmanteryjnych w sklepie spożywczo-
przemysłowym w Osuchowie, m.in.:
- suwaki, rzepy, guziki - duży wybór, gumy i inne drobiazgi -  
kontakt: 46-857 44 79

Sklep spożywczy w pawilonie „HERMES” 
zaprasza do zakupów: 
- szeroki asortyment pysznych ciast domowych - cena  16,20/g
- uruchomiliśmy liczne promocje - co tydzień niskie ceny !!!
- przy zakupie w kw. od 20,00 zł - kubek gorącej kawy - gratis !

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 

L.p. Nazwa towaru              j.m. ilość Cena/szt.
( stolarka )

1. Drzwi pokojowe „70” z szybą szt. 1 131,00
2. Drzwi pokojowe z szybą „80” szt. 5 107,00
3. Ościeżnica „70” metalowa szt. 9  35,00
4. Okno 26/27 - drewniane 

(wys. 85, szer. 146 cm)
szt. 1 193,00

5. Okno balkonowe drewniane szt. 2 310,00
( budowlanka )

1. Wełna mineralna – belka ( rolka) m2 27,6 8,00/m2
2. Profile aluminiowe do styropianu 

„80”  -  2m.
szt. 4   4,85

3. Profile aluminiowe do styropianu 
„100” -  2 m.

szt.   22    4,85

4. Profile aluminiowe narożnik.- 3 m. szt.   10    2,20
5. Profile aluminiowe do montażu płyt 

karton – gips. -  4 m.
szt.   24    6,00

6. Folia czarna budowlana m2  42   1,00/m2
7. Papa czarna budowlana 400 x 200

wierzchn. krycia ( 15 x 1 m.)
szt.    9 60,00/rolka

8. Papa zw. bordo wierzchn. krycia 
(15x1m)

    szt.  13  78,00/rolka

WYPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
I STOLARKI   w magazynie SH-U w Mszczonowie 

ul. Grójecka 114      tel. 46 – 857 17 71                                                     znaczna obniżka ceny
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Patrz równierz: str. 22-25

NAPRAWA 
LODÓWEK, 

ZAMRAŻAREK,
LAD I SZAF 

CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE 
PRANIE TAPICEREK 

MEBLOWYCH, SAMO-
CHODOWYCH,

DYWANÓW, 
WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505
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           tel. 857 30 71, tel./fax: 46 857 11 99, e-mail: dagmara.bednarek@gci.mszczonow.pl, mszczonow@interia.pl,   
       e-mail w sprawie reklam: magda.podsiadly@gci.mszczonow.pl 
REDAGUJE ZESPÓŁ
WYDAWCA: Gminne Centrum Informacji

DRUK:  Drukarnia Offsetowa “Alterna”, Zakład Fundacji Źródło Życia Budy Zasłona, ul. Źródlana  1, 96-320 Mszczonów

Materiałów nie zamówionych  redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania  i redagowania  tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
ogłoszeń. Redakcja nie publikuje i nie odpowiada na anonimowe listy. Reklamy, ogłoszenia i inne teksty publikowane w MM podlegają weryfikacji przez wydawcę. 

Egzemplarz bezpłatny, nakład 2 tys. szt.

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: 

41 1020 1055 0000 9102 
0371 0787

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

INFORMACJA 
Informujemy,  że w kasie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie  
od 1 stycznia 2017 r. będzie przyjmowana tylko opłata skarbowa.

Wpłaty podatków i opłat są przyjmowane w Banku PKO BP  
ul. Dworcowa 1, 96-320 Mszczonów

na rachunek 55 1020 1042 0000 8202 0349 0331

bez opłat.
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