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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej we Mszczonowie
W środę, 22 lutego 2017 roku, odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli uchwały 
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian bieżącego budżetu, korekt Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, placówek edukacyjnych w gminie oraz poboru podatków w drodze inkasa. Podczas obrad dokonano także oceny 
bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Mszczonów. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Swoje uwagi do porządku obrad jako pierwsza wniosła 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Teresa Koszulińska, 
która zgłosiła uchwałę dotyczącą odpłatnego zbycia nierucho-
mości znajdującej się w sąsiedztwie Term. Skarbnik Jadwiga 
Barbulant prosiła o włączenie w plan sesji dwóch uchwał doty-
czących poboru podatków w drodze inkasa.

Ocena bezpieczeństwa w gminie Mszczonów
Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Mszczo-

nowie za 2016 rok złożył komendant Krzysztof Puszcz. Na 
początku przedstawił skład kadrowy posterunku, który wynosił 
26 osób i funkcjonował w podziale na 3 zespoły: kryminalny  
(7 policjantów), dzielnicowy (3 policjantów) oraz patrolowo-
-interwencyjny (14 policjantów), Załogę komisariatu uzupeł-
niają komendant i jego zastępca, którym w ubiegłym roku został 
Bernard Grzejszczak. W 2016 r. zmianie uległ także dzielnicowy 
terenów wiejskich – Pawła Czarneckiego zastąpiła Emilia Wielo-
rańska. Komendant Puszcz przedstawił także stan floty trans-
portowej, który w ubiegłym roku wynosił 3 radiowozy oznako-
wane i 4 nieoznakowane. Kolejnym punktem jego prezentacji 
było mówienie ilości tzw. mocnych przestępstw w latach 2014-
2016. Kategoria ta obejmuje kradzieże, kradzieże z włamaniem, 
pobicia, uszkodzenia mienia, rozboje – wymuszenia rozbójnicze, 
uszkodzenia ciała i kradzieże pojazdów. Okazuje się, że zmalała 
liczba przestępstw praktycznie każdego z tych rodzajów. Wzrosła 
z kolei wykrywalność sprawców, która w ubiegłym roku była 
najwyższa od lat i wyniosła 74,35%. Skróceniu uległ czas dojazdu 
na interwencje, zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich.

Komendant Puszcz opowiedział także o pracy każdego 
z dzielnicowych. Miastem Mszczonów opiekuje się Sławomir 
Zieliński a terenami wiejskimi – Emilia Wielorańska (do 1.08.2016 
r. – Paweł Czarnecki). Dzielnicowi w ubiegłym roku m.in. prowa-
dzili interwencje – w tym domowe, zatrzymywali przestępców, 
spotykali się z mieszkańcami, prowadzili działania prewencyjne, 
udzielali asyst komornikom, ujawniali osoby poszukiwane oraz 
nakładali mandaty karne za wykroczenia. 

Jak podkreślał komendant, w 2016 r. w wyniku prowa-
dzonych działań zwracano również uwagę na tematykę nielet-
nich. W tym obszarze ujawniano niepełnoletnich zagrożonych 
demoralizacją, kierowano zawiadomienia do sądu rodzinnego, 
ujawniano nieletnich pod wpływem alkoholu, zatrzymano 
także niepełnoletniego na samowolnym pobycie poza placówką 
opiekuńczą. Prewencyjnie policjanci odbywali także spotkania 
z młodzieżą i pedagogami szkolnymi. 

W 2016 r. mszczonowscy policjanci przeprowadzili 18 
procedur Niebieskiej Karty, czyli dotyczących prze-
mocy domowej, z których część zakończyła się 

skierowaniem spraw do sądu. Korzystając z okazji komendant 
Puszcz podziękował za owocną współpracę Miejskiemu Ośrod-
kowi Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz kuratorom zawodowym, dzięki 
którym możliwa jest pomoc ofiarom przemocy w rodzinie 
i osobom z problemem alkoholowym.

 Ubiegły rok przyniósł ze sobą 146 kolizji drogowych, 
co oznacza spadek w porównaniu do 156 tego typu zdarzeń 
w 2015 r. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa drogowego, 
mszczonowscy policjanci ujmowali nietrzeźwych kierowców, 
odbierali im dokumenty prawa jazdy, określili miejsca najczęst-
szego występowania kolizji i wypadków. Komendant Puszcz 
opowiedział także o działaniu służb ponadnormatywnych, które 
są finansowane z dodatkowych środków przekazywanych przez 
gminę Mszczonów. Na zakończenie kierujący komisariatem 
podziękował burmistrzom, przewodniczącemu i całej Radzie 
Miejskiej za całoroczną współpracę oraz wyraził nadzieję na 
podobne wsparcie w 2017 r.

Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie Arkadiusz 
Zgieb przedstawił radnym, jak działalność mszczonowskich 
policjantów wygląda na tle całego powiatu żyrardowskiego. Na 
początek swojej prezentacji zaprezentował dane ogólne doty-
czące wyników osiągniętych w latach 2015-2016 z podzieleniem 
na poszczególne przestępstwa. Komendant Zgieb przedstawił 
ilość postępowań wszczętych i spraw rozwiązanych oraz wykry-
walność w latach 2014-2016 w poszczególnych posterunkach 
z terenu powiatu. Zarządzający lokalną policją opowiedział 
także o liczbie tymczasowych aresztowań, działalności służb 
prewencyjnych, ilości zatrzymań „na gorącym uczynku”, aktyw-
ności patrolowo-interwencyjnej, postępowaniach wyjaśniają-
cych, zmianach liczebności personelu. Kolejnym omawianym 
tematem było bezpieczeństwo drogowe. Komendant zauważył, 
że najczęstsze przyczyny wypadków drogowych od lat pozostają 
takie same – nadmierna prędkość, brak rozsądku kierowców 
i pieszych oraz wymuszenia pierwszeństwa. 

Ważnym punktem wystąpienia był też temat Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Potencjalnie niebezpieczne 
miejsca zaznaczono na mapie po wielu konsultacjach społecz-
nych. Komendant apelował o nanoszenie na KMZB nowych 
lokalizacji. Zachęcał też do korzystania z aplikacji mobilnej 
Moja Komenda, która umożliwia szybki kontakt z dzielnicowym 
i najbliższym posterunkiem. 

Radny Mirosław Wirowski podziękował przedstawicielom 
policji za ich pracę oraz duży procent wykrywalności zdarzeń. 
Przy okazji wspomniał o problemie z podwójnymi przejściami 
przy ulicy Tarczyńskiej, z których jedno jest nieoznakowane. 
W odpowiedzi usłyszał, że pasy na jezdni zostały przeniesione 
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i dlatego stara lokalizacja nie posiada znaków. 
Radny Andrzej Osiński zwrócił się z kolei z prośbą 

o zwiększenie liczby kontroli ruchu drogowego w Chudolipiu, 
gdzie notorycznie przekraczana jest prędkość. Wiceprzewodni-
czący zwrócił też uwagę, że we wskazanym miejscu przejeżdża 
autobus szkolny, tak więc piraci drogowi stwarzają zagrożenie 
dla poruszających się nim dzieci.

Radny Marek Zientek wyraził zadowolenie z tak dużej 
i ciągle zwiększającej się wykrywalności sprawców przestępstw. 
Podziękował również komendantowi Puszczowi oraz dzielni-
cowej Emilii Wielorańskiej za wykrycie procederu nielegalnej 
wycinki i sprzedaży drewna z lasów państwowych i prywatnych. 

Przewodniczący Łukasz Koperski zadał komendantowi 
mszczonowskiego posterunku pytanie dotyczące nowe miejsca 
zbierania się młodzieży, które znajduje się w pobliżu powsta-
jącej nowej siedziby policji. Komendant Puszcz zapewnił, że 
jego podwładni monitorują wszystkie lokalizacje przyciągające 
młodych ludzi pilnując, by nie popełniano w nich wykroczeń 
i przestępstw. 

Korzystając z okazji radny Robert Głąbiński pogratulował 
Komendantowi Powiatowemu Arkadiuszowi Zgiebowi osobo-
wości, dzięki której współpraca z Komendą Policji w Mszczo-
nowie jest wzorowa. Radny Krzysztof Krawczyk dziękował z kolei 
za wzmożenie patroli na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej, co 
przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa na mszczonowskich 
osiedlach. Radny Marek Baumel prosił o częstsze wizyty poli-
cjantów w okolicy Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w czasie 
późnych godzin wieczornych, szczególnie w trakcie weekendów. 
Komendant Puszcz obiecał, że wszystkie wskazane miejsca będą 
objęte szczególnym nadzorem.

 Ostatnim mówcą w punkcie dotyczącym bezpieczeństwa 
w gminie był prokurator rejonowy Marek Marciniak. W krót-
kich słowach podkreślił on wzorową współpracę z obydwoma 
komendami oraz docenił ich sprawne działanie. Przypomniał 
również o Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw, który w tym 
roku trwa w dniach 20-25 lutego i zachęcił do promowania akcji 
na terenie gminy.

W ramach podsumowania bezpieczeństwa słowa 
uznania pod adresem obecnych policjantów i prokuratora skie-
rował przewodniczący Łukasz Koperski, który podkreślił, jak 
ważne dla Rady Miejskiej jest to, że wszyscy panowie przybyli 
na sesję osobiście, pomimo wielu obowiązków służbowych. 
Kierujący pracami RM dziękował za całoroczną służbę, współ-

pracę z samorządem oraz wzmożone wysiłki, które prowadzą do 
poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Mszczonów.

Podjęte uchwały
Teresa Koszulińska, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-

darczego, przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują-
cego fragment miejscowości Gąba. Omawiana okolica jest zago-
spodarowana przez tereny leśne i mieszkalne. Projekt uchwały 
przewiduje podzielenie obszaru w planie zagospodarowania na 
dwa tereny, co ułatwi procedury zmiany studium zagospoda-
rowania przestrzennego w przyszłości. Przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Ryszard Stusiński przypomniał, że 
wszystkie projekty uchwał uzyskały pozytywne opinie radnych 
podczas prac tego organu.

Kolejny zaprezentowany przez Naczelnik projekt 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmował fragment miejscowości Badowo-
-Dańki. Omawiany teren leży w sąsiedztwie drogi powiatowej 
4726W Mszczonów – Strzyże – Bobrowce a zajmują go głównie 
nieużytki rolne. Wprowadzenie zmian dopuści w tej okolicy 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, dzia-
łalność usługową i rolniczą (zabudowa zagrodowa). Trzecia 
uchwała przedstawiona przez Teresę Koszulińską dotyczyła 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego fragmentu miejscowości Adamówek. 
Omawiany teren został wyposażony w kanalizację, co oznacza, 
że zasadne jest dopuszczenie zabudowy mieszkalnej na jego 
obszarze. Kolejna z uchwał dotyczyła zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości w Osuchowie. Działka, której zakup jest plano-
wany, jest niezbędna w celu zbudowania nowej drogi ułatwia-
jącej komunikację w tej miejscowości.  Ostatni projekt przed-
stawiony przez Naczelnik dotyczył zgody na odpłatne zbycie 
nieruchomości w pobliżu mszczonowskich Term. Teren ten, po 
przeprowadzeniu przez inwestora badań geologicznych, ma być 
przeznaczony pod budowę basenu głębinowego. 

Jadwiga Barbulant, Skarbnik gminy Mszczonów, przed-
stawiła projekty zmian uchwały budżetowej na 2017 r. oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023. Wprowa-
dzone korekty dotyczyły wysokości kwot dochodów i wydatków 
oraz ich struktury. 
Następne projekty 
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640. urodziny Miasta Mszczonowa, obchodzone 22 
marca, uczczone zostały na Sesji Historycznej, zorganizowanej 
w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Podczas Sesji prezen-
towane były pozyskane przez lokalnych pasjonatów historii 
filmy i zdjęcia z okresu okupacji niemieckiej. Mieszkańcy uczest-
niczący w spotkaniu nie tylko zapoznali się z odkrytymi doku-

mentami, ale także poma-
gali identyfikować osoby 
i miejsca, jakie zostały na 
nich uwiecznione. W Izbie 
Pamięci pojawili się repre-
zentanci władz samorzą-
dowych: burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek oraz prze-
wodnicząca Komisji Oświaty 
Barbara Gryglewska, która 
jest także twórczynią Izby 
Pamięci. Organizatorów 
wydarzenia reprezentowali 
prezes MSH Marek Wardak 
oraz  Aleksandra Skoneczna 
z Gminnego Centrum Infor-
macji. Przybyłych gości przy-
witał w imieniu Mszczonow-
skiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego jego wiceprezes 
Piotr Dymecki. Następnie 
oddał on głos Grzegorzowi 
Bechcickiemu, kolekcjone-
rowi pamiątek z dziejów 
Mszczonowa, który opowie-
dział, w jaki sposób dociera 

WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja

SESJA HISTORYCZNA na 640-lecie

uchwał przedstawiła Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych. Pierwszy z nich dotyczył procesu rekrutacji do klas 
pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Mszczonów. 
Kolejny poruszał to samo zagadnienie w kontekście przedszkoli, 
oddziałów i punktów przedszkolnych. Treść obydwu uchwał 
pozostaje bez zmian – korekcie uległa jedynie podstawa prawna, 
na podstawie której została ona określona. Trzeci projekt doty-
czył reorganizacji sieci szkół gminnych, a ostatni – skargi złożonej 
na Ewę Zielińską (dyrektor ówczesnego ZOPO). Na zakończenie 
tej części sesji Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła radnym 
dwa projekty uchwał dotyczące poborów podatku w drodze 
inkasa. Konieczność korekt w dokumentach wymusiła zmiana 
sołtysa we wsi Kamionka. 

Informacje z działalności Komisji Rewizyjnej 
i burmistrza Mszczonowa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Kraw-
czyk zdał sprawozdanie z jej działalności pomiędzy sesjami. 
W okresie tym odbyło się jedno posiedzenie kontrolne - w Urzę-
dzie Miejskim. Podczas spotkania analizowano realizację zobo-
wiązań podatkowych przez mieszkańców, umorzenia opłat oraz 
czynności administracyjne. Przeprowadzona kontrola pozwo-
liła stwierdzić, że wszystkie te obszary działają prawidłowo 
a Komisja nie wniosła żadnej uwagi do ich funkcjonowania. 

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek wydal 3 zarządzenia dotyczące zmiany uchwały budże-

towej, zebrania w sprawie wyboru nowego sołtysa wsi Kamionka 
oraz powołania komisji przetargowej. Włodarz gminy poinfor-
mował również RM, że rozpoczęły się prace wstępne na terenie 
budowy Park of Poland. 

Radny Mirosław Wirowski zadał pytanie o pozostałą 
część terenu przy Termach. W odpowiedz burmistrz powiedział, 
że dopiero zakończenie pierwszego etapu powstawania parku 
wodnego pozwoli rozstrzygnąć kwestię wykorzystania tego 
terenu. Na tym zakończono obrady XXXV sesji Rady Miejskiej, 
podczas której zatwierdzono wszystkie projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI
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Ocena stanu ochrony środowiska
Stan ochrony środowiska na terenie Mazowsza przed-

stawił Andrzej Hasa – kierownik płockiej Delegatury Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W swoim 
wystąpieniu opowiedział on o czystości powietrza i wód, stanie 
rzek i jezior, gospodarce odpadami i problemie hałasu na terenie 

województwa mazowiec-
kiego. Podkreślił on, że obecnie największym producentem 
zanieczyszczeń powietrza nie jest już przemysł a gospodarka 
komunalna. Wiele z nich, także tych rakotwórczych, generuje 
także spalanie węgla 
kamiennego o niskiej 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

do archiwalnych zdjęć oraz filmów, a następnie zaprezentował 
mieszkańcom część swoich zborów. Najciekawszymi z nich były 
fragmenty filmów dokumentalnych, nakręconych w Mszczo-
nowie na przełomie lat 1940/41 przez anonimowego Niemca, 
jakie udało się odnaleźć w AKH (Agentur Karl Höffkes Archive). 
Część z nich była nawet w kolorze. To wyjątkowe ujęcia. Jedyne 
w swoim rodzaju. Pokazujące Mszczonów, którego dziś już nie 
ma. 

Dyskusja na temat wojennego Mszczonowa, dyskusja 
o zmianach, jakie zaszły w mieście w przeciągu ostatnich kilku-
dziesięciu lat, była najlepszym sposobem na uczczenie 640. 
urodzin. Warto przypomnieć przy okazji zdawania relacji z tak 
ważnego wydarzenia, że sama data 22 marca jest dla miasta 
czysto symboliczna. Wspominał o tym podczas sesji wiceprezes 

MSH Piotr Dymecki. Co roku właśnie tego dnia obchodzone 
jest miejskie święto. Dokładnie jednak nie wiadomo dzięki 
komu i kiedy Mszczonów otrzymał prawa miejskie. Przyjmuje 
się, że nadał mu je w dniu 22 marca 1377 roku książę mazo-
wiecki Ziemowit III, lecz tak naprawdę datę tę nosi jedynie 
pismo księcia w sprawie zwrotu probostwu mszczonowskiemu 
wsi Gzdów, w którym po raz pierwszy o Mszczonowie napisano 
jako o mieście. W każdym razie jedno nie ulega wątpliwości - 
Mszczonów jest jednym z najstarszych miast na Zachodnim 
Mazowszu i może się szczycić tym, że mimo bardzo burzliwej 
historii, licznych pożarów i zniszczeń wojennych nigdy nawet na 
krótki okres nie utracił praw miejskich.

MM 
grafika księcia Ziemowita III - Szymon Kobyliński

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej we Mszczonowie

W środę, 29 marca 2017 roku, odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni podjęli szereg uchwał 
dotyczących m.in. zmian w statucie MOPS, dostosowania sieci szkół do wymagań reformy oświaty, miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego mszczonowskie błonia, zmian uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej. Ocenie poddany został także stan ochrony środowiska na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnie-
niem miasta i gminy Mszczonów. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.
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jakości. Jak zauważył Andrzej Hasa, media nagłaśniają problem 
smogu zniekształcając jego definicję i hiperbolizując zjawisko. 
Na zakończenie wystąpienia burmistrz Kurek zadał kierow-
nikowi WIOŚ pytanie dotyczące urządzeń, które montowane 
u wylotu komina oczyszczają gazowe produkty spalania. Andrzej 
Hasa powiedział, że istnieją takie patenty, jednak ich wykorzy-
stywanie zwiększa koszt uzyskania energii cieplnej.

Krzysztof Zawadzki, dyrektor Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska starostwa powiatowego w Żyrardowie, 
przedstawił z kolei stan środowiska na terenie powiatu. Więk-
szość jego wystąpienia dotyczyła bardzo popularnej kwestii 
smogu oraz jego przyczyn. Także i on zwrócił uwagę na zagro-
żenia wiążące się ze spalaniem węgla kamiennego niskiej jakości. 
Dyrektor Zawadzki podkreślił jednak, że na tle Mazowsza stan 
środowiska naturalnego powiatu plasuje się na bardzo dobrym 
poziomie, także w kwestii czystości powietrza. 

Dyrektor Grzegorz Ludwiak kierujący pracami ZGKiM zdał 
sprawozdanie z działalności Zakładu opowiadając radnym m.in. 
o gospodarce wodnej oraz odbieraniu odpadów. Zarówno on, 
jak i naczelnik Janina Sitek, przedstawili materiały, które szcze-
gółowo zostały omówione podczas Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa w dniu 27 marca. Dyrektor Grzegorz Ludwiak zapre-
zentował także projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania odpadów. Także 
i on uzyskał pozytywną opinię podczas prac Komisji.

Radny Mirosław Wirowski zapytał kierownika Hasa 
i dyrektora Zawadzkiego o możliwość pozyskiwania przez gminę 
środków na inwestycje proekologiczne w nieruchomościach 
mieszkańców. Przy okazji przypomniał, że obecnie realizowane 
jest dofinansowanie wymiany pieców węglowych, na które 
samorząd pozyskał dofinansowanie. W odpowiedzi adresaci 
pytania radzili śledzić nabory RPO WM, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego oddziału 
wojewódzkiego. Burmistrz Kozłowski poinformował zebranych, 
że obecnie gmina czeka na rozpatrzenie dwóch wniosków, które 
zostały złożone jesienią ubiegłego roku.

Zatwierdzone uchwały
Inspektor MOPS Maciej Głąbiński przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany statutu jednostki. Korekta jest 
spowodowana wprowadzeniem tzw. ustawy „za 

życiem”. Jej realizacja przez Ośrodek Pomocy wymaga zmian 
w statucie jednostki. Dyrektor CUW Ewa Zielińska przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Po otrzymaniu 
pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty możliwe 
jest ostateczne zatwierdzenie planu reorganizacji gminnych 
szkół. Naczelnik Teresa Koszulińska przedstawiła z kolei projekt 
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu Mszczonowa, który obejmuje teren mszczonowskich 
błoni. Także i on został szczegółowo omówiony podczas Komisji 
w dniu 27 marca.

Wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski zaprezentował 
zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2017. 
Korekty te są spowodowane głównie inwestycją polegającą na 
przebudowie ulicy Warszawskiej. Zmiany te nie wpłynęły na 
wysokość nadwyżki budżetowej, która nadal wynosić będzie 
92 503 zł. Korekta planu spowodowała konieczność wprowa-
dzenia poprawek Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
zdał informację z działalności kontrolnej organu. W okresie 
pomiędzy sesjami odbyły się dwa posiedzenia badające prawi-
dłowość gospodarki finansowej Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podczas przeprowa-
dzonych kontroli członkowie Komisji nie stwierdzili nieprawidło-
wości. 

Wolne wnioski
Z racji nieobecności burmistrza Mszczonowa Józefa Grze-

gorza Kurka, sprawozdanie z jego działalności będzie złożone 
podczas kolejnej sesji. W ramach wolnych wniosków przewod-
niczący Rady Miejskiej przedstawił pismo do dyrektora Poczty 
Polskiej w regionie Warszawa w sprawie skarg mieszkańców 
na funkcjonowanie mszczonowskiej placówki. Radny Łukasz 
Koperski zawarł w nim opis problemu zaobserwowanego przez 
klientów jedynego urzędu pocztowego w gminie. Braki kadrowe 
w placówce powodują powstawanie długich kolejek do poszcze-
gólnych okienek. Przewodniczący zwrócił się do dyrektora 
z prośbą o rozwiązanie problemu. 

Na tym zakończono obrady sesji, podczas których radni 
zatwierdzili wszystkie projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA
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Z  Burmistrzem  Mszczonowa  Józefem  Grzegorzem  Kurkiem 
o  rozpoczynających  się  przygotowaniach  do  odnowienia 
mszczonowskich błoni rozmawia Dagmara Bednarek.

Panie Burmistrzu, wkrótce rozpocznie się nowa inwestycja 
gminna, dzięki której mieszkańcy zyskają nowe miejsce 
spotkań, rekreacji i wydarzeń kulturalnych. Proszę opowie-
dzieć o planach włodarzy Ziemi Mszczonowskiej.
O „otwarciu” dla mieszkańców mszczonowskich błoni ja i człon-
kowie Rady Miejskiej myśleliśmy już od dawna, jednak jest to 
dość kosztowna inwestycja. Kiedy tylko pojawiła się możliwość 
pozyskania wsparcia finansowego na ten cel, wróciliśmy do tego 
pomysłu. Zatwierdzony na początku roku Program Rewitalizacji 
umożliwia nam staranie się o środki na odnowienie zdegrado-
wanych obszarów. Jednym z tych, które chcielibyśmy zrewitali-
zować są mszczonowskie błonia, czyli trawiasty teren u podnóża 
kościoła, który z jednej strony ogranicza rzeka Okrzesza 
a z drugiej – rów melioracyjny. 

Co znajdować się będzie na obszarze mszczonowskich błoni?
Nadal będą się one składały z miejskiego parku oraz trawiastych 
terenów przykościelnych. Na ich obszarze powstanie duży plac 
zabaw, wielofunkcyjne boisko, pumptrack - specjalny tor dla 
rowerów, amfiteatr z widownią, małe i duże altany, fontanna, 
dysze wodne, zewnętrzna siłownia oraz inne elementy małej 
architektury. Liczymy, że odnowienie błoni przyciągnie także 
przedstawicieli gastronomii. Łącznie będziemy mieli do zago-
spodarowania ponad 3 hektary powierzchni. Z pewnością nie 
zabraknie więc miejsca dla żadnego miłośnika rekreacji na 
świeżym powietrzu. Błonia obejmie miejski monitoring oraz 
dodatkowa ochrona po to, żeby były one miejscem bezpiecznym 
i atrakcyjnym dla całych rodzin. 

Tego rodzaju inwestycje zazwyczaj wiążą się z nowymi wyda-
rzeniami kulturalnymi i rekreacyjnymi. Jak mszczonowskie 
błonia poszerzą ofertę atrakcji dla mieszkańców?
W Programie Rewitalizacji zapisaliśmy wiele ciekawych planów. 
Każda jednostka organizacyjna mogła zgłaszać pomysły działań, 
które będzie chciała realizować na błoniach. Dzięki temu oferta 
będzie naprawdę bogata i różnorodna – na pewno każdy znaj-
dzie dla siebie coś interesującego. W miejskim parku planu-
jemy m.in. przeprowadzanie gier terenowych, plenerowe 
seanse filmowe, sierpniowe spotkania biesiadne, imprezy „na 

dechach”, Festiwal Świętojański oraz sportowe pikniki. 

Kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia prac na terenach 
przykościelnych?
Prace przygotowawcze, czyli np. usunięcie roślin, które zagrażają 
bezpieczeństwu i nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów, 
rozpoczną się, gdy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. 
Przewidujemy, że właściwe prace rewitalizacyjne zostaną zapo-
czątkowane w maju tego roku, jednak także i one są uzależnione 
od pogody. Pierwszy etap odnawiania parku miejskiego powi-
nien zostać zakończony w 2018 r. a cała inwestycja zakończy się 
najprawdopodobniej rok później. 

Co się stanie, gdy nie uda się uzyskać wsparcia w ramach 
Programu Rewitalizacji?
Inwestycja i tak będzie zrealizowana. Zarówno ja, jak i radni, 
dostrzegamy ogromne znaczenie tego projektu i nie zrezygnu-
jemy z jego przeprowadzenia. Mieszkańcy muszą zyskać nowe 
miejsce, w którym będą mogli spotkać się i spokojnie porozma-
wiać na powietrzu bez potrzeby wydawania pieniędzy. Chcemy 
też, żeby oferta atrakcji i imprez w gminie była jak największa. 
Jeżeli więc nie uda się otrzymać wsparcia, błonia i tak zostaną 
zrewitalizowane, jednak dodatkowe środki pozwoliłyby nam na 
zaoszczędzenie pieniędzy na inny cel.

Ile w takim razie będzie kosztować odnowienie mszczonow-
skich błoni?
Koszt pierwszego etapu realizacji, to ok. 3 mln zł. Cała inwe-
stycja wymagać będzie nakładów finansowych na poziomie ok. 
6 mln zł. 

Dziękuję za rozmowę i życzę więc powodzenia w staraniach 
o sfinansowanie rewitalizacji błoni.
Dziękuję bardzo.

Dagmara Bednarek, GCI

Wywiad

Wkrótce rewitalizacja 
mszczonowskich błoni

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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22 marca 2017 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. Ponadto radni 
zaopiniowali projekty uchwał 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 zaproszeni goście: Milena Suska-Tomaszewska – 
koordynator GKRPA oraz pracownicy MOPS – Bogusława Bana-
siak i Maciej Głąbiński.

Pierwszym punktem posiedzenia była ocena działalności 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Sprawozdanie z jej funkcjonowania przedstawiła gminna koor-
dynator GKRPA Milena Suska-Tomaszewska. Budżet Komisji 
w ubiegłym roku wyniósł ok. 220 tys. zł. Działalność GKRPA obej-
mowała m.in. dożywianie, wycieczki i kolonie dla dzieci z rodzin 
z problemem alkoholowym, realizację programów profilaktycz-
nych, przeprowadzanie analiz i ekspertyz. W 2016 r. Gminna 
Komisja odbyła 23 spotkania, podczas których m.in. rozpatry-
wała podania o zapomogę finansową i wydawała koncesje na 
sprzedaż napojów alkoholowych. GKRPA prowadzi również 
świetlicę środowiskową, z której średnio korzysta 12 dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym. Podopiecznym placówki 
Komisja zakupiła także karnety na mszczonowskie Termy. GKRPA 
prowadzi również zajęcia dla osób uzależnionych od alkoholu 
a także współuzależnionych oraz wspiera Klub Anonimowych 
Alkoholików „Zorza”.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska zapytała przedsta-

wicielkę Komisji o to, jak zmienia się ilość 
osób korzystających z pomocy GKRPA. 
Milena Suska-Tomaszewska odpowie-
działa, że z roku na rok zwiększa się ona 
nieznacznie. Dodała też, że niepokojące 
jest to, iż ze wsparcia korzystają coraz 
młodsi mieszkańcy. 

Radny Robert Głąbiński zapytał z kolei o problem narko-
manii we Mszczonowie. Koordynator Komisji odpowiedziała, że 
najprawdopodobniej jest on obecny na terenie gminy, jednak do 
GKRPA nie wpłynęło do tej pory żadne zgłoszenie w tej sprawie 
ani też żadna osoba uzależniona nie prosiła o pomoc. Milena 
Suska-Tomaszewska zapewniła, że w szkołach prowadzone są 
warsztaty profilaktyczne także w tym temacie.

Radny Jerzy Siniarski zapytał z kolei o to, czy więcej zgło-
szeń napływa z Mszczonowa czy z terenów wiejskich gminy. 
W odpowiedzi koordynator przyznała, że wciąż nieznacznie 
częściej do Komisji zgłaszają się mieszkańcy spoza miasta.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej złożyła przed radnymi Bogusława Banasiak. Mszczo-
nowska instytucja w ubiegłym roku realizowała zadania zlecone 
oraz własne gminy. Działalność MOPS polegała m.in. na przy-
dzielaniu zasiłków – okresowych, celowych, dofinansowania do 
obiadów itp. Pomoc wynikająca z zadań własnych gminy osią-
gnęła w 2016 r. wysokość 851 638 zł. W ramach zadań zleco-
nych MOPS organizował specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
opłacał ubezpieczenia zdrowotne, ponosił koszty wynagro-
dzeń opiekunów i dożywiania. Dużą część budżetu jednostki 
pochłonęły także wydatki na świadczenia rodzinne, które obej-
mują np. fundusz alimentacyjny. Ośrodek Pomocy przyznawał 
także jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz 
specjalny zasiłek dla rodziców bliźniąt. Świadczenie wycho-
wawcze „Rodzina 500+” pobierało w gminie Mszczonów 12 276 
rodzin, co dało łączną kwotę na poziomie 6 122 652 zł. 

W 2016 r. pracownicy Ośrodka wydawali także decyzje 
w sprawie świadczeń oraz Karty Dużej Rodziny. Do zadań 
MOPS należy również zatrudnianie asystentów, którzy wspie-
rają rodziny z problemami wychowawczymi. W ubiegłym roku 
konieczna była współpraca z dwoma specjalistami z tej dziedziny. 

Dla dzieci z rodzin obarczonych problemami 
MOPS organizował także wycieczki i kolonie. 
W dniu 1 czerwca wraz z Mszczonowskim Ośrod-
kiem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną oraz 
Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Ośrodek zorganizował imprezę 
z okazji Dnia Dziecka a także spotkanie mikołaj-
kowe. Ważnym elementem działalności Ośrodka 
jest także dofinansowywanie pobytu małolet-
nich mieszkańców w placówkach opiekuńczych 
– rodzinach zastępczych, domach dziecka itp. 
MOPS prowadzi także procedury nadawania 
Niebieskiej Karty w rodzinach z problemem prze-
mocy. Maciej Głąbiński, inspektor MOPS, przed-
stawił projekt uchwały w sprawie zmiany statutu 
MOPS, która to jest konieczna w związku ze zmia-
nami ustawodawstwa. 

Przewodnicząca Barbara Gryglewska zapy-
tała pracownicę Ośrodka o to, czy wprowadzenie 

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 

WIEŚCI Z RATUSZA
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27 marca 2017 r.

Głównym  tematem  Komisji  Budżetu, 
Rozwoju  i  Rolnictwa  była  ocena  stanu 
sanitarnego  i  stanu ochrony  środowiska 
na  terenie  miasta  i  gminy  Mszczonów. 
Obecni  radni  zaopiniowali  również 
projekty uchwał na kolejną sesję.

Posiedzenie Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej prze-
wodniczący, radny Ryszard Stusiński. 
W obradach uczestniczyli także wice-
przewodniczący RM Andrzej Osiński, 
radny Robert Głąbiński, radny Marek 
Baumel, radny Waldemar Suski, radna 
Renata Siwiec, radny Jerzy Siniarski, 
radny Dariusz Olesiński i radny Miro-
sław Wirowski. Podczas obrad obecny 
był także przewodniczący Rady Miejskiej 
Łukasz Koperski.

O stanie ochrony środowiska na 
terenie gminy zebranym radnym opowie-
działa naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gminnej Janina Sitek. W jej sprawoz-
daniu znalazły się informacje o najważ-
niejszych działaniach dotyczących ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń, poprawy 
jakości powietrza, zapewnienia dobrego 
stanu wód, usuwania wyrobów zawie-
rających azbest, zmniejszania zagrożeń 
środowiska, funkcjonowania systemu 
zarządzania kryzysowego, rozwoju 
obszarów zieleni i utrzymania już istnie-

jących terenów, edukacji ekologicznej. 
Radny Mirosław Wirowski zadał 

naczelnik pytanie dotyczące ścieżki rowe-
rowej na ul. Ługowej. W odpowiedzi 
uzyskał wyjaśnienie, który jej fragment 
jest połączony z drogą dla jednośladów. 

Grzegorz Ludwiak, dyrektor 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, złożył sprawozdanie z działań 
sanitarnych na terenie gminy. W swoim 
wystąpieniu zawarł m.in. dane doty-
czące ilości ujęć wody i działających 
studni. Miesięcznie wydobywane jest 
z nich średnio kilka tysięcy litrów płynu, 
które zaspokajają potrzeby mieszkańców 
w zakresie gospodarki wodnej. Ubiegło-
roczna ilość odbiorców osiągnęła poziom 
2248 w całej gminie, jednak należy 
zauważyć, że Spółdzielnia Mieszkaniowa 
jest liczona jako jeden zbiór, a nie poprzez 
ilość jej mieszkańców. 

ZGKiM w swojej działalności 
zajmuje sie również oczyszczaniem 
ścieków. W 2016 r. wzrosła ilość przyłączy 
do oczyszczalni - z 972 do 984. Długość 
sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 
zwiększyła się do 39,1 km. W zeszłym 
roku mieszkańcy wyprodukowali ok. 
450 tys. m3 nieczystości. Liczba ta nie 
ulega znacznym zmianom i pozostawała 
na podobnym poziomie w poprzed-
nich latach. Dyrektor Ludwiak opowie-
dział także o innych zadaniach swojego 
Zakładu, m.in. o prowadzeniu analiz 

oczyszczonej wody oraz gospodarce 
odpadami. Okazuje się, że we Mszczo-
nowie poziom recyklingu wynosi 49%, 
podczas gdy wymagana wartość wynosi 
18%. 

Radny Robert Głąbiński korzy-
stając z okazji zadał dyrektorowi Ludwia-
kowi pytanie o problem z zapycha-
niem kanalizacji w blokach na osiedlu 
Dworcowa 3. W odpowiedzi kierujący 
Zakładem powiedział, że główną przy-
czyną takich sytuacji jest przestarzała 
instalacja, która sprawia, że większe 
zanieczyszczenia blokują światło rur. 

O gospodarce komunalnej 
radnym opowiedziała Janina Sitek, która 
przypomniała, że gminy mają coroczny 
obowiązek analizowania stanu zarzą-
dzania śmieciami. Naczelnik przedsta-
wiła system odbioru odpadów segrego-
wanych przez firmy zewnętrzne zajmu-
jące się recyklingiem. Miesięczny koszt 
odbioru śmieci podzielonych według 
ich rodzaju wynosi 10 zł miesięcznie od 
osoby. Opłata za odpady niesegrego-
wane wzrasta do 20 zł. W 2016 r. podziału 
śmieci dokonywało 10 966 mieszkańców 
gminy. Łączny koszt gospodarowania 
odpadami wyniósł 1 022 226 zł. 

Przewodniczący Łukasz Koperski 
podziękował za wymianę koszy na śmieci 
na terenie miasta i zwiększenie ich ilości 
oraz apelował o przyjrzenie się ich liczbie 
np. na ulicy Grójeckiej. Burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek obiecał, że rozmiesz-
czenie koszy zostanie przeanalizowane. 

Wiceprzewodniczącego RM 
Andrzeja Osińskiego interesowało 

Programu „Rodzina 500+” wpłynęło na ilość świadczeń opie-
kuńczych wypłacanych przez MOPS. Barbara Banasiak powie-
działa, że faktycznie odkąd wypłacane są dodatkowe zasiłki dla 
posiadających dzieci, niektóre rodziny zrezygnowały z pieniędzy 
otrzymywanych z Ośrodka. Na zakończenie tej części Barbara 
Gryglewska podziękowała reprezentantom MOPS i GKRPA za ich 
pracę oraz życzyła wielu sukcesów w dalszej działalności. 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska przed-
stawiła projekt dostosowania sieci szkół gminnych do nowego 
ustroju szkolnego. Uchwała intencyjna odnośnie zmian została 
pozytywnie zaopiniowana podczas poprzedniej sesji. Ustawa 
nakłada na Rady obowiązek ostatecznego zatwierdzenia planu 
reorganizacji oświaty do końca marca. Korzystając z obecności 

dyrektor Zielińskiej radni omawiali także zasady organizacji 
pracy mszczonowskiej szkoły podstawowej, która od września 
znajdować się będzie w dwóch budynkach.

W ramach wolnych wniosków radny Robert Głąbiński 
poprosił członków Komisji o ocenę swojego pomysłu zorganizo-
wania Mistrzostw Piłki Ręcznej o Puchar Rady Miejskiej. Zawody 
miałyby się odbyć w maju lub czerwcu i pozostać coroczną 
imprezą sportową organizowaną na terenie gminy. Obecni 
członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali pomysł radnego 
Głąbińskiego. Na tym zakończono obrady Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z Forum Samorządowego 
(następne strony), które odbyło się w Warszawie 16 marca 2017 r.

zagadnienie ściągania opłat za wywóz 
śmieci. Skarbnik gminy Jadwiga Barbu-
lant podkreślała, że co roku pozyskiwane 
są oprócz bieżących pieniędzy także 
zaległości mieszkańców z tego zakresu. 
Najsłabsza ściągalność dotyczy osób 
korzystających z opieki społecznej. 

Dyrektor Grzegorz Ludwiak przed-
stawił z kolei projekt uchwały w sprawie 
przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania odpadów.  Po doko-
naniu analizy bieżących kosztów ZGKiM 
i symulacji ich wysokości w bieżącym 
roku, kierujący pracami Zakładu wnio-
skował o utrzymanie dotychczasowych 
stawek opłat przez 12 kolejnych miesięcy. 
Przypomniał również, że istnieje usta-
wowy obowiązek corocznego zatwier-
dzania taryf stąd konieczne jest podjęcie 
stosownej uchwały Rady Miejskiej. 

Dyrektor CUW Ewa Zielińska 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. Po otrzymaniu pozytywnej 

opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
możliwe jest ostateczne zatwierdzenie 
planu reorganizacji gminnych szkół.

Naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego Teresa Koszulińska przed-
stawiła projekt zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, który 
jest konieczny z uwagi na rozpoczyna-
jące się wkrótce prace przygotowawcze 
do rewitalizacji mszczonowskich błoni. 
Na omawianym obszarze rekreacyjnym 
zmianie uległy przeznaczenia poszcze-
gólnych działek. W ten sposób w skład 
mszczonowskich błoni wejdą tereny 
sakralne, usługowe, zieleni, parkingowe, 
infrastruktury technicznej oraz pod drogę 
wewnętrzną. 

Skarbnik Jadwiga Barbulant przed-
stawiła zmiany uchwały budżetowej 
na bieżący rok. Nieznacznym korektom 
uległy kwoty dochodów i wydatków. 
Zmiany polegały głównie na przesu-
nięciu poszczególnych środków pomiędzy 
poszczególnymi działami, co w efekcie nie 
zmieniło kwoty nadwyżki budżetowej.  
Korekty planu finansowego spowodo-
wały również konieczność naniesienia 

poprawek w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. 

W ramach spraw różnych radni 
omawiali problem kolejek w banku obsłu-
gującym rachunek gminy Mszczonów. 
Burmistrz zapewnił, że umożli-
wienie wpłat bez dodatkowych opłat 
w sąsiednim banku pomoże rozwiązać 
tę kwestię. Gospodarz gminy przekazał 
również informację odnośnie pozy-
tywnej decyzji Marszałka w sprawie 
uruchomienia linii kolejowej pomiędzy 
Mszczonowem a Warszawą. Warunkiem 
powstania połączenia jest moderni-
zacja obecnej infrastruktury przez PKP. 
Burmistrz Kurek poinformował radnych, 
że w tym tygodniu inwestor, który planuje 
budowę basenu głębinowego, rozpocznie 
badania wody. Firma ta jest bardzo zain-
teresowana jego powstaniem w sąsiedz-
twie mszczonowskich Term.

Na tym zakończono obrady 
Komisji, podczas których radni pozy-
tywnie zaopiniowali wszystkie projekty 
uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA
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W niedzielę, 19 marca, mszczonowianie podziękowali 
Bogu za 640 lat chwalebnej historii swego miasta. W kościele 
farnym pw. Świętego Jana Chrzciciela odprawiona została Msza 
Święta dziękczynna z okazji nadania Mszczonowowi praw miej-
skich. Eucharystia koncelebrowana była przez dwóch mszczo-
nowskich proboszczów - ks. dziekana Tadeusza Przybylskiego 
oraz ks. Sławomira Tulina. Udział we Mszy wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych Gminy na czele z burmistrzem Józefem 
Grzegorzem Kurkiem a także przewodniczącym Rady Miejskiej 
Łukaszem Koperskim, poczty sztandarowe miejskich instytucji 
oraz organizacji, członkowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego, OSP Mszczonów, harcerze miejscowego hufca, 
jak również  Strzelcy z Grupy Rekonstrukcji Historycznej oraz 
Jednostki 5132. O oprawę muzyczną rocznicowego wyda-
rzenia zadbała Orkiestra Dęta OSP Mszczonów. Historię miasta 
wszystkim przybyłym do świątyni przybliżyła pasjonatka lokal-
nych dziejów, twórczyni Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, 
Barbara Gryglewska. Po zakończeniu Mszy do mieszkańców 
zwrócili się kolejno przewodniczący Koperski oraz burmistrz 
Kurek. Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim 
zaangażowanym w kultywowanie historii miasta i zwrócił uwagę 
na to, ile podniosłych chwil oraz bohaterskich mieszkańców 
składa się na burzliwe dzieje Ziemi Mszczonowskiej. Burmistrz 
odwołując się natomiast do tego jak na przestrzeni wieków 
rozwijało się miasto stwierdził, że tak naprawdę dopiero w dniu 
dzisiejszym Mszczonów stanął przed szansą na najdynamicz-
niejszy rozkwit. 

Msza dziękczynna była kulmi-
nacyjnym wydarzeniem obchodów 
640–lecia Miasta Mszczonowa, 
które zaplanowane zostały na cały 
2017 rok. Warto przypomnieć, że 
świętowanie 640-lecia już w styczniu 
rozpoczęte zostało wspomnieniem 
miejscowych bohaterów z okresu 
Powstania 1863 roku, a w szczegól-
ności  ks. Władysława Polkowskiego 
– ówczesnego proboszcza i jedno-
cześnie powstańczego naczelnika 
miasta. Kolejne wydarzenia rocz-
nicowe nastąpią niebawem. Już 22 
marca w Izbie Pamięci Rodu Makla-
kiewiczów, odbędzie się historyczna 
sesja, podczas której mieszkańcy 
będą mogli się zapoznać z fragmen-
tami niedawno odnalezionych archi-
walnych filmów z okresu okupacji, 
ukazujących wojenny Mszczonów. 
Termin sesji został wyznaczony na 
22 marca, czyli dokładnie wtedy, 
gdy zwykło się wspominać nadanie 

praw miejskich. Sama data ma charakter czysto symboliczny. 
Nie wiadomo bowiem  kiedy dokładnie Mszczonów stał się 
miastem. Oficjalnie przyjęta data 22 marca 1377 roku odnosi 
się do sporządzenia pisma przez księcia mazowieckiego Ziemo-
wita III (w sprawie zwrotu probostwu mszczonowskiemu wsi 
Gzdów), w którym to po raz pierwszy o Mszczonowie napisano 
jako o mieście. W każdym razie jedno nie ulega wątpliwości - 
Mszczonów jest jednym z najstarszych miast na Zachodnim 
Mazowszu i może się szczycić tym, że mimo bardzo burzliwej 
historii, licznych pożarów i zniszczeń wojennych nigdy nawet na 

640 lat

640. lat MIASTA MSZCZONOWA – tak 
mieszkańcy dziękowali za jubileusz 

Z ŻYCIA GMINY
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krótki okres nie utracił praw miejskich. Sama historia Mszczo-
nowa, jeszcze jako wsi książęcej odnosi się do czasów dużo 
wcześniejszych.

Pierwsza pisemna wzmianka o istnieniu Mszczonowa 
datowana jest na rok 1245 (dokument księcia Konrada I wysta-
wiony w miejscowości „Mussonow”). Jednak odkrycie w 1996 
roku przy ulicy Cmentarnej mogiły z połowy XII wieku pozwala 
przypuszczać, że osadnictwo na tych terenach jest starsze o co 
najmniej wiek. Prawdopodobnie w tym czasie znajdował się 
w Mszczonowie dwór książęcy, z którego władca korzystał, gdy 
polował w okolicznych puszczach. Informacja o miejscowym 
kościele w źródłach pisanych pojawia się w 1324 (czyli w tym 
czasie Mszczonów był znaczącą osadą Księstwa Mazowieckiego). 
W 1377 roku o Mszczonowie napisano już jako o mieście. Przyj-
muje się więc, że w tym okresie prawa miejskie nadał mu książę 
mazowiecki Ziemowit III.

W pierwszym okresie swego istnienia Mszczonów był 
własnością książęcą. W 1495 roku wraz z innymi ziemiami 

Zachodniego Mazowsza wcielono go do Korony. W tym czasie 
należał on do Jadwigi, żony starosty kaliskiego Bartłomieja 
z Iwanowic. Rozwojowi miasta sprzyjało korzystne położenie 
na szlaku handlowym do Wrocławia przez Piotrków i Rawę. Od 
1532 Mszczonów znajdował się w rękach rodu Radziejowskich - 
początkowo jako zastaw, a już w 1554 roku jako nadanie. W XVII 
wieku miasto przejęli Prażmowscy. 

Nadane przez Ziemowita III prawa miejskie potwier-
dzali później kolejno: książę mazowiecki Ziemowit IV (w 1437), 
Zygmunt I, Zygmunt August i Jan III Sobieski. Mszczonów na 
przestrzeni wieków nigdy nie utracił praw miejskich. Przez 
trzy wieki (XV w.- XVIII w.) był stolicą powiatu, wchodzą-
cego w skład ziemi sochaczewskiej (składającej się z powiatu 
sochaczewskiego i mszczonowskiego). Status powiatu utracił 
po III rozbiorze Rzeczypospolitej (1795r.), kiedy to znalazł się 
w zaborze pruskim. W 1807 roku Mszczonów został wcielony 
do Księstwa Warszawskiego. Od 1815 roku do pierwszej wojny 
światowej wchodził natomiast w skład Kongresowego Królestwa 
Polskiego.

Prawdopodobnie pod koniec XVII wieku w Mszczonowie 
zaczęli się osiedlać pierwsi Żydzi. W połowie 1778 roku zostali 
oni „przyjęci do obywatelstwa miejskiego i dopuszczeni do 
praw miejskich” w zamian za partycypację w kosztach utrzy-
mania miasta. Tuż przed II wojną światową Żydzi stanowili 
blisko połowę mieszkańców Mszczonowa. Niemalże wszystkich 
niemieccy okupanci wywieźli w 1941 i 1942 roku do warszaw-
skiego getta. Ostatecznym miejscem ich zagłady był obóz 
koncentracyjny w Treblince.

Mszczonów największych zniszczeń doznał w wyniku 
nawiedzających go wielokrotnie pożarów (1696, 1800, 1860 
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i 1862), a także na skutek działań wojsk hitlerowskich w okresie 
II wojny światowej. W latach 1939 -1945 Niemcy zniszczyli 85% 
miejskiej zabudowy i pozbawili życia blisko 50% mieszkańców 
miasta.

We wrześniu 1939 roku Mszczonów zasłynął jako 
miejsce, w którym armia polska odniosła jedno z tak nielicz-
nych w wojnie obronnej zwycięstw nad lepiej wyposażonym 
i liczniejszym niemieckim Wehrmachtem. O świcie 11 września, 
wycofujący się znad linii Warty, 31 pułk Strzelców Kaniowskich 
rozprawił się w mieście z oddziałami tyłowymi XVI Korpusu 
Pancernego. Oficer 31pSK, kapitan Ogrodnik w swej relacji 
napisał, że w wyniku zwycięskiej bitwy „[…] wzięto do niewoli 2 
oficerów, 35 szeregowych oraz kasę oddz. w której znajdowało 
się 21000 mk. niem. Zniszczono 3 najcięższe czołgi i 22 lekkie; 
spalono ok. 20 samochodów ciężarowych i 10 osobowych oraz 
kilkanaście motocykli. Dowódca oddz. pancernego - mjr został 
zabity.” Za to chwalebne zwycięstwo w 1966 roku pułk został 
odznaczony orderem Virtuti Militari. Kaniowszczycy ofiarowali 

miastu ostatni dzień wolności przed długą nocą hitlerowskiej 
okupacji. Panowanie niemieckie skończyło się w Mszczonowie 
dopiero 16 stycznia 1945 roku, kiedy to do miasta wjechały 
czołgi sowieckie.

Współczesny Mszczonów, to jedno z najdynamiczniej 
rozwijających się polskich miast, zwane „Tygrysem Mazowsza”. 
W jego okolicy krzyżują się najistotniejsze w kraju szlaki komu-
nikacji drogowej i kolejowej. Miasto ma dzielnice przemysłowe, 
w których działają firmy przemysłowe i logistyczne.

Największym naturalnym skarbem Ziemi Mszczonow-
skiej są wody geotermalne. Mszczonów jako drugi w Europie 
(po bawarskim Erding) zaczął wykorzystywać do celów grzew-
czych oraz spożywczych (1999 r.) słodkie wody geotermalne. Od 
2008 roku zasilane są też nimi TERMY, czyli kompleks basenowy 
z licznymi wodnymi atrakcjami. Mszczonowskie wody mają 
właściwości balneologiczne.

Tekst: Piotr Dymecki
Foto: Marek Wardak

Tuż przed symboliczną 640. rocznicą nadania Mszczo-
nowowi praw miejskich, gmina została uhonorowana niezwy-
kłymi wyróżnieniami. Zostały one wręczone podczas konfe-
rencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jedno-
stek samorządu terytorialnego”, która odbyła się 15 marca 
w Europejskim Centrum Matecznik „Mazowsze” w Otrębusach. 
Nagrody z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika odebrał osobiście burmistrz Mszczonowa Józef Grze-
gorz Kurek. W Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek 
Samorządu Terytorialnego w 2016 roku w kategorii Gmina 
Miejsko-Wiejska Mszczonów zajął 6 miejsce w województwie 
mazowieckim. Z kolei w Rankingu Dynamiki Wzrostu Liczby Osób 

Pracujących w okresie 2003-2015 w tej samej grupie jst z terenu 
województwa gmina uplasowała się na 2 miejscu. Te zaszczytne 
wyróżnienia pokazują, że Mszczonów nadal pozostaje „tygrysem 
Mazowsza” a rozpoczęta budowa parku wodnego z pewnością 
przyczyni się do dalszego rozwoju Ziemi Mszczonowskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

Ranking Zrównoważonego Rozwoju

Nagroda podkreśliła wspaniały 
jubileusz gminy Mszczonów
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Gdy trumna z ciałem śp. druha Mieczysław Świderskiego 
przejeżdżała na strażackim wozie obok mszczonowskiej remizy 
OSP, rozległy się donośne syreny, obwieszczając, że odszedł 
człowiek zasłużony i ze wszech miar wyjątkowy. Tak 11 marca 
Mszczonów żegnał swojego wielkiego strażaka. Wieloletni 
naczelnik OSP był powszechnie szanowany w swoim mieście. 
Na jego pogrzebie pojawiły się setki osób. Zjechali przedstawi-
ciele jednostek strażackich z całej okolicy. W kondukcie pogrze-
bowym znalazło się aż 15 wozów bojowych. Wśród osób żegna-
jących zmarłego nie zabrakło: sąsiadów, przyjaciół, przedstawi-
cieli samorządu gminnego i powiatowego, Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komendy Powia-
towej PSP w Żyrardowie, Zarządu Powiatowego, a także Gmin-
nego OSP. Druh Świderski zmarł 8 marca, przeżywszy 87 lat. 
Jego pogrzebową Mszę Świętą koncelebrowali dziekan Deka-
natu Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przybylski i kapelan stra-
żaków ks. proboszcz Parafii pw. Świętego Ojca Pio, ks. Sławomir 
Tulin. Ksiądz dziekan podczas homilii wspominał, jak oddany 
Bogu i Kościołowi był zmarły. Jak, mimo swego słabego zdrowia, 
w poczuciu obowiązku zawsze stawiał się na Mszy Świętej, bo 
– jak zwykł mawiać - tak go wychowano i takie wzory wyniósł 
z rodzinnego domu. 

Podczas pożegnań głos zabrał także Prezes Powiatowy 
OSP dh Waldemar Suski. Stwierdził on, że to nie przypadek, 
iż zmarłego żegna tak liczne grono przyjaciół. On  zasłużył  na 
tą chwilę całym swoim życiem - kontynuował prezes.  Wiernie 
kroczył  drogą prawdy  i  poszanowania  bliźniego,  był  oddanym 
społecznikiem… - wyliczał długo druh Suski, aby skończyć swoją 
mowę symbolicznym meldunkiem - Melduję,  druhu  Mieczy-
sławie, że stawiliśmy się w komplecie, aby oddać Tobie ostatnią 
posługę.

Głos po zakończeniu Eucharystii zabrał też Dyrektor 
Biura Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
w Warszawie st. bryg. Andrzej Oklesiński. Wyraził on swoją 
wdzięczność dla świętej pamięci druha Świderskiego, że ten 
swoją wzorową postawą kształtował jego strażacki rozwój. Druh 

Oklesiński wspomniał ponadto znaczące wydarzenie z życia 
zmarłego, gdy ten nie bacząc na wydany mu rozkaz odmówił 
zdjęcia religijnego obrazu ze ściany remizy. W czasach komu-
nizmu wymagało to wielkiej odwagi i świadczyło o prawdziwej 
wartości człowieka. 

Burmistrz Mszczonowa przemawiając natomiast nad 
trumną zmarłego podziękował mu za to, że zawsze go wspierał, 
pomagał w pełnieniu trudnej, miejskiej funkcji i traktował jak 
swojego syna. Gospodarz Mszczonowa wyznał, że on także 
widział w zmarłym ojca, na którego zawsze mógł liczyć. Ostatnim 
z przemawiających był ks. Sławomir Tulin. Kapelan ochotników 
wskazał na strażackie zalety druha Świderskiego, które spra-
wiały, iż stawał się on wzorem do naśladowania dla młodszych 
członków OSP. Zdaniem kapelana śp. Mieczysław Świderski 
potrafił pięknie żyć w bardzo trudnych czasach i do końca pozo-
stał wierny Bogu, Rodzinie i Kościołowi, realizując swój życiowy 
plan zgodnie z bożymi przykazaniami.

W ostatniej drodze zmarłego uczestniczyli także starosta 
powiatu żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz i przewodni-
czący Rady Miejskiej Mszczonowa Łukasz Koperski. 

Druh Świderski był członkiem OSP Mszczonów od 
1952 roku. Przez 
24 lata pracował 

OSP

Odszedł Strażak, Zasłużony 
Mszczonowianin, Dobry Człowiek… 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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w Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Przez 
wiele lat pełnił funkcję Naczelnika OSP Mszczonów. W tym czasie 
przyczynił się walnie do rozbudowy Domu Strażaka, wyposażenia 
strażnicy i wysokiego wyszkolenia mszczonowskich ochotników. 
Do modernizacji i powiększenia strażnicy doprowadził w trud-
nych czasach, gdy o każdą cegłę czy worek cementu trzeba było 
zabiegać w niemałym trudzie. Dbał o młodzież i doprowadził do 
powstania we Mszczonowie Młodzieżowej i Kobiecej Drużyny 
Pożarniczej. Był uhonorowany wieloma odznaczeniami resor-
towymi i państwowymi. Otrzymał najważniejsze medale stra-
żąckie: Złoty Znak Związku i Medal Honorowy im. Bolesława 
Chomicza.

MM, GCI

Przyjaciółce i Koleżance

Elżbiecie Banaszkiewicz

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Męża

składają
Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy
Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza 

w Mszczonowie

W imieniu całej pogrążonej w smutku rodziny składamy podziękowania wszystkim, którzy wzięli 
udział w uroczystościach pogrzebowych i pożegnali 

śp.

Jadwigę Rybińską
W szczególności chcielibyśmy podziękować:
- Burmistrzowi Mszczonowa
- Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
- Radzie Miejskiej
- Pracownikom Urzędu Miasta oraz Jednostkom Organizacyjnym  
- Związkowymi Emerytów, Rencistów i Inwalidów
- Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości oraz Dyrekcji i Pracownikom Miejskiego 
Przedszkola
Swoje podziękowania kierujemy również do p. Koperskich za ich wsparcie w tym niezwykle 
trudnym dniu oraz za pomoc w przygotowaniu uroczystości pogrzebowych.

Rodzina

Jedynym sposobem rozrządzenia własnym majątkiem 
na wypadek śmierci, w inny sposób niż przewiduje to ustawa, 
jest sporządzenie testamentu. Co ważne, testament może 
zawierać rozrządzenie tylko jednego spadkodawcy. Polskie 
prawo nie przewiduje możliwości sporządzenia wspólnego 
testamentu przez kilka osób. Oznacza to, że wspólny testa-
ment, sporządzony np. przez małżonków będzie nieważny. 

W każdej chwili możemy odwołać zarówno cały testa-
ment, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołać testa-
ment możemy w ten sposób, że: 1) sporządzimy nowy testa-
ment, 2) zniszczymy testament lub pozbawimy go cech, od 
których zależy jego ważność, 3) dokonamy w testamencie 
zmian, z których wynikać będzie nasza wola odwołania jego 
postanowień. Co ważne, jeżeli sporządzimy nowy testament 
nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołujemy, ulegają 
odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, 
których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu. 

Porada prawna

JAK SPORZĄDZIĆ TESTAMENT?

Z ŻYCIA GMINY
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W niedzielne południe, 19 lutego 2017 roku, odbyło 
się doroczne Zebranie Walne członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mszczonowie. Z tej 
okazji w remizie pojawiła się ponad 
stuosobowa społeczność strażacka 
w galowych mundurach.

Zebranie już tradycyjnie 
rozpoczął krótki koncert Orkiestry 
Dętej OSP Mszczonów – najstar-
szego tego typu zespołu w Polsce. Po 
nim odbyło się ślubowanie złożone 
przez nowo przyjętych członków 
organizacji. Uroczystą przysięgę od 
strażackiej młodzieży 
odebrali Naczelnik 

Kto może sporządzić testament? Zarówno sporządzić 
jak i odwołać testament może osoba mająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, a więc co do zasady każdy pełnoletni (który 
nie jest ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo). Testa-
ment musimy sporządzić lub odwołać osobiście. Nie można tego 
zrobić przez przedstawiciela (pełnomocnika, opiekuna).  

Są dwa rodzaje testamentów: zwykłe i szczególne. Testa-
menty szczególne można sporządzić wówczas, gdy zachodzi 
obawa rychłej śmierci lub gdy z powodu szczególnych okolicz-
ności zachowanie zwykłej formy jest niemożliwe lub bardzo 
utrudnione. Testamentami szczególnymi są: ustny, podróżny 
i wojskowy. Sporządza się je bardzo rzadko. Natomiast zwykle 
spotykanymi testamentami są testamenty zwykłe. Wśród nich 
największą popularnością cieszą się: testament własnoręczny 
i notarialny. 

Testament własnoręczny należy napisać samemu 
w całości pismem ręcznym, wpisać datę i czytelnie się pod nim 
podpisać. Aby nie było żadnych wątpliwości należy go zatytu-
łować słowem: „testament”. Testament własnoręczny ma moc 
prawną taką samą jak testament notarialny. Niestety tego rodzaju 
testament może zostać z łatwością zniszczony lub zagubiony. Nie 
rzadko ma miejsce także sytuacja, że z powodu nieznajomości 
prawa przez zmarłego testament własnoręczny nie może zostać 
wykonany zgodnie z jego wolą. Zdarza się to zwykle w sytu-
acji, gdy zmarły rozdzielił składniki swojego majątku pomiędzy 
poszczególnych spadkobierców nie używając prawnej formy 
zapisu (tzw. „testament działowy”). Mankamentem jest i to, że 
testamenty własnoręczne są najczęściej podważane przez pomi-
niętych spadkobierców ustawowych, którzy próbują wykazać, że 
testament został podrobiony lub sporządzony pod przymusem. 

Testament notarialny sporządzany jest przez notariusza. 
Jego oryginał zostaje u notariusza, zaś osoba sporządzająca 
testament i upoważnione przez nią osoby otrzymują wypisy tego 
testamentu (to jest urzędowo poświadczone kopie, które mają 
moc oryginału). Innym osobom treść testamentu jest nieznana 
(jest objęta tajemnicą). Dopiero po śmierci osoby, która sporzą-
dziła testament, jej następcy prawni mogą zapoznać się z treścią 
testamentu. 

Wśród testamentów notarialnych na uwagę zasługuje 
testament z zapisem windykacyjnym. Na jego mocy można 

postanowić, że oznaczona osoba nabywa wskazany przez nas 
składnik naszego majątku lub prawo już z chwilą naszej śmierci. 
Osoba taka (zwana zapisobiercą windykacyjnym) nie musi się 
domagać od spadkobierców ustawowych, aby przenieśli na 
nią określoną rzecz lub prawo (jak to ma miejsce w przypadku 
testamentu z zapisem zwykłym). Nie wszystkie jednak składniki 
majątku lub prawa mogą być przedmiotem zapisu windykacyj-
nego. Dotyczy to jedynie: 1) rzeczy oznaczonej co do tożsamości 
(jak np. działka gruntu, mieszkanie stanowiące odrębną nieru-
chomość), 2) zbywalnego prawa majątkowego (jak np. spół-
dzielcze prawo do lokalu), 3) przedsiębiorstwa lub gospodar-
stwa rolnego, 4) użytkowania lub służebności. Aby sporządzić 
tego rodzaju testament musimy udać się do notariusza. 

Wspomnieć także należy, że istnieje Notarialny Rejestr 
Testamentów (tzw. NORT). Jest to międzynarodowy elektro-
niczny rejestr, w którym możemy ujawnić informację, że sporzą-
dziliśmy testament. Z informacji wynika fakt sporządzenia przez 
nas testamentu czy też dane notariusza, który sporządził nasz 
testament. W rejestrze nie ma natomiast treści testamentu. 
Inne osoby mogą poszukiwać w rejestrze informacji o sporzą-
dzeniu przez określoną osobę testamentu dopiero po jej śmierci. 
Warunkiem poszukiwania testamentu jest okazanie odpisu aktu 
zgonu testatora (osoby, która sporządziła testament). 

Zgodnie z utartym przekonaniem tylko osoby starsze 
powinny sporządzić testament. Takie podejście nie ma racji 
bytu zwłaszcza po zmianach, które wprowadziło Rozporzą-
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 650/2012 
z dnia 4 lipca 2012 r. Zgodnie z nim prawem właściwym dla 
rozpatrywania sprawy spadkowej jest prawo państwa, w którym 
ostatnio miał miejsce zamieszkania zmarły. Jeśli ktoś planuje 
dłuższy wyjazd za granicę w celach np. zarobkowych, dobrze 
byłoby zatroszczyć się, aby w razie jego nieszczęśliwej śmierci 
bliscy nie mieli dodatkowych kłopotów z dziedziczeniem po 
nim, gdyż sprawa spadkowa w Polsce będzie prowadzona wedle 
prawa państwa obcego, w którym ostatnio mieszkał zmarły. Aby 
tego uniknąć, przed wyjazdem za granicę osoba taka powinna 
sporządzić testament, w którym wskaże prawo polskie, jako 
prawo właściwe do przeprowadzenia sprawy spadkowej po nim. 

Ewa Łojewska, Notariusz we Mszczonowie

OSP

Zebranie Walne w OSP Mszczonów
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Grzegorz Koperski oraz Mirosław Zielonka – Wiceprezes Zarządu 
Powiatowego OSP. 

Sprawozdanie z działalności organizacji za 2016 rok 
odczytał Sekretarz Zarządu, druh Piotr Olczak. W swoim raporcie 
przedstawił on, między innymi, stan osobowy jednostki oraz 
jego zmiany (nowi członkowie i rezygnacje), ilość i rodzaj zaku-
pionego sprzętu oraz wyposażenia, liczbę wyjazdów na inter-
wencje, liczbę zebrań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Druh Olczak 
pokrótce opisał także działalność Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej oraz Orkiestry Dętej w minionym roku. Członek Zarządu 
Adam Narożny przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe 
omawiając dochody i wydatki w  2016 r. W swoim wystąpieniu 
streścił on także plan ekonomiczny na 2017 r.

Sprawozdanie z funkcjonowania Komisji Rewizyjnej 
złożył członek organu Paweł Grzelak. Po omówieniu działal-
ności kontrolnej, która nie stwierdziła żadnych nieprawidło-
wości, wnioskował on o udzielenie absolutorium Zarządowi 
OSP. Następnie głos zabrała Marta Sadowska, sekretarz Klubu 
Honorowych Dawców Krwi „Strażak”, która w swoim wystą-
pieniu przedstawiła funkcjonowanie HDK w minionym roku oraz 
podkreślała, jak cennym, ratującym życie, darem jest krew. Na 
zakończenie części sprawozdawczej głos zabrał ponownie Sekre-
tarz Piotr Olczak, który przedstawił plan działalności na 2017 r. 

Po krótkiej dyskusji uczestnicy Zebrania Walnego OSP zatwier-
dzili wszystkie przedstawione dokumenty.

W ramach wolnych wniosków głos zabrali zaproszeni na 
spotkanie goście. Jako pierwszy wystąpił burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek, który podziękował wszystkim strażakom 
za ich ofiarną, codzienną służbę. Gospodarz gminy Mszczonów 
nie krył słów uznania dla sprawnego funkcjonowania jednostki, 
która, jak podkreślił, jest wzorem dla wielu okolicznych OSP. 

Andrzej Oklesiński, z Biura Logistyki Komendy Głównej 
PSP, także dziękował mszczonowskim strażakom za wytrwa-
łość i poświęcenie, które owocują pracą na bardzo wysokim 
poziomie. Podkreślił także znaczenie jednostki, w tym jej 
funkcję wychowawczą i kulturotwórczą oraz, oczywiście, jej 
wpływ na bezpieczeństwo gminy. Komendant Powiatowy PSP 
Roman Murgrabia oprócz gratulacji za kolejny rok doskonałej 
działalności, przedstawił także pokrótce działalność strażacką 
w gminie Mszczonów i powiecie żyrardowskim. Na zakończenie 
głos zabrał Prezes Zarządu Powiatowego OSP, Waldemar Suski, 
który omówił kilka zmian w przepisach – m.in. projekt ustawy, 
która przyznawałaby dodatkowe świadczenia emerytalne 
aktywnym członkom OSP. Zebranie zakończyło zatwierdzenie 
uchwał i wniosków zgłoszonych podczas spotkania.

Dagmara Bednarek, GCI

Młodzi strażacy muszą cały czas 
doskonalić swoje umiejętności i pogłę-
biać wiedzę pożarniczą. Tylko wtedy 
będą mogli w przyszłości nieść skuteczną 
pomoc innym. Potrzebną teorię i prak-
tykę zdobywają na zbiórkach, podczas 
manewrów, a także w trakcie wykładów, 
prowadzonych przez doświadczonych 
druhów. Sposobem na mobilizowanie 
strażackiej młodzieży do wytrwałej nauki 
są też organizowane co roku konkursy 
wiedzy przeciwpożarowej, których pomy-
słodawcą i organizatorem na terenie 
mszczonowskiej OSP był wcześniejszy 
opiekun MDP (Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej), a obecny Komendant 
Powiatowy OSP druh Waldemar Suski. 
Oczywiście, nie zabrakło go także podczas 
tegorocznej edycji konkursu. Wspierał 

i mobilizował młodzież, aby wyniki współ-
zawodnictwa okazały się jak najlepsze. 
Wraz z nim młodym druhom kibicowali 
ponadto: zastępca komendanta powiato-
wego OSP Mirosław Zielonka, sekretarz 
Zarządu Powiatowego OSP Mieczysława 
Korzonkowska, prezes OSP Mszczonów 

Janusz Legięcki, a także naczelnik Grze-
gorz Koperski. Mszczonowski konkurs 
wiedzy pożarniczej, to eliminacje miejsko 
– gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom”. W tym roku wyjątkowo 
korzystnie zaprezentowali się w jego 
trakcie reprezentanci OSP Zbiroża. 
Przedstawiciele tej jednostki zwycię-
żyli w dwóch z trzech kategorii wieko-
wych, a wśród najmłodszych strażaków 
zajęli trzy pierwsze miejsca. W sumie do 

OSP

Prymusi pośród strażackiej młodzieży 

Z ŻYCIA GMINY
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Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi  „STRAŻAK” 
z Mszczonowa 5 lutego odbyli coroczne walne zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze. Zostało ono zorganizowane w dużej sali 
Domu Strażaka. Poprowadził je wiceprezes HDK Emil Koperski. 
W trakcie obrad dotychczasowy Zarząd Klubu otrzymał absolu-
torium i został ponownie w stu procentach wybrany na kolejną 
kadencję. Przypomnijmy, że tworzą go: prezes Robert Klim-
kowski, wiceprezes Emil Koperski, sekretarz Marta Sadowska 
i skarbnik Karolina Cieślik. Skład Komisji Rewizyjnej także nie 
uległ zmianie. Przewodniczący Adam Narożny oraz członkowie 
Robert Borowski i Tomasz Nowakowski otrzymali pełne poparcie 
obecnych na zebraniu. Nim jednak krwiodawcy wybrali swoje 

władze najpierw przyjęli jednogłośnie sprawozdanie z działal-
ności klubu za 2016 r., sprawozdanie finansowe i sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej.

Podczas dyskusji, jaka miała miejsce na temat spraw 
różnych, skupiono się na kwestiach utworzenia statutu Klubu, 
ustalenia wysokości składki rocznej, podsumowania zaangażo-
wania członków Klubu w jego działalność oraz wykonania planu 
założonego na 2016 r. Nie obyło się także bez rozważań na temat 
zasadności dalszej współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. 
Z racji tego, iż zdaniem członków HDK pozostawia ona wiele do 
życzenia zastanawiano się nad tym, czy nie założyć własnego 
stowarzyszenia. W trakcie obrad podziękowano też oficjalnie za 
wsparcie okazane Klubowi przez Przedsiębiorstwo Wielobran-
żowe REZON państwa J.D. Szmaglińskich. Dyplom z wyrazami 
wdzięczności dla sponsora odebrał pracownik firmy, a jednocze-
śnie honorowy krwiodawca - druh Łukasz Strojek. 

W chwili obecnej mszczonowskich krwiodawców skupio-
nych w HDK STRAŻAK jest 55, w tym 11 wspierających. Klub działa 
bardzo prężnie. W 2016 roku pod jego egidą zorganizowano 5 
zbiórek krwi, podczas których zebrano jej przeszło 100 litrów. 
Krew, to dar najcenniejszy. Działalność HDK wpływa na zapew-
nienie nam bezpieczeństwa. Nigdy nie wiadomo, kiedy każdy 
z nas będzie potrzebował skorzystać z tego, co zupełnie bezin-
teresownie oddają ludzie, którzy poświęcają się dla dobra nas 
wszystkich. Oni poświęcają się dla nas, więc jeśli tylko możemy 
wesprzyjmy ich działalność. Krwiodawcy zamierzają kwestować 
na potrzeby swej organizacji podczas miejskich uroczystości – 
w tym w trakcie Jarmarku Mszczonowskiego. Nie zapomnijmy 
wrzucić do ich puszki symbolicznej złotówki. Naprawdę zwróci 
się ona stukrotnie. 

Piotr Dymecki

KHDK „Strażak”

Honorowi Dawcy Krwi – dbają o nasze 
bezpieczeństwo

Podziękowania

Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażak”
składa ogromne podziękowania dla 

Państwa J. i D. Szmaglińskich
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu 

„REZON” s.c.
za darowiznę na rzecz naszego klubu.

To właśnie dzięki takim ludziom nasz  Klub  
może się prężnie rozwijać aby nieść pomoc 

na rzecz ratowania zdrowia i życia ludz-
kiego.

„Kropla w morzu potrzeb, a ratuje życie!” 

udziału w eliminacjach miejsko – gmin-
nych wystartowało 26 druhen i druhów. 
W poszczególnych kategoriach wieko-
wych najlepsze trójki, zdobywające 
prawo wzięcia udziału w kolejnym etapie 
Turnieju, czyli eliminacjach powiatowych, 
wyglądały następująco: 

Kategoria „szkoły podstawowe”
1. Ewa Łuszczyk OSP Zbiroża, 
2. Klaudia Bożek OSP Zbiroża, 
3. Kacper Basiński OSP Zbiroża 

Kategoria „gimnazja”
1. Karolina Tyburczy OSP Grabce Towarzy-
stwo, 

2. Kacper Adamczyk OSP Zbiroża
3. Cezary Dębski OSP Osuchów 

Kategoria „szkoły ponadpodstawowe”
1.Patryk Skoneczny OSP Zbiroża 
2. Kamil Dębski OSP Osuchów 
3. Maciej Rużyk OSP Mszczonów 

Piotr Dymecki

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Co roku, 11 marca, obchodzony jest ogólnopolski Dzień 
Sołtysów, podczas którego w całym kraju składane są podzię-
kowania dla gospodarzy obszarów wiejskich. Po raz pierwszy 
święto to było również uroczyście obchodzone we Mszczo-
nowie. Władze samorządowe zaprosiły sołtysów na spotkanie 
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury w dniu 9 marca. 

Święto podzielone było na trzy części – artystyczną, 
oficjalną oraz poczęstunek w sali klubowej MOK. Spotkanie 
rozpoczęli przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski oraz 
wiceprzewodniczący RM Marek Zientek. W imieniu organiza-
torów, burmistrza Mszczonowa i Rady Miejskiej, powitali oni 
przybyłych sołtysów podczas pierwszych gminnych obchodów 
ich święta. Przewodniczący Łukasz Koperski wyraził nadzieję, że 
już co roku będzie ono obchodzone w ten uroczysty sposób. 
Z kolei radny Marek Zientek, reprezentujący tereny wiejskie, 
gorąco podziękował sołtysom za ich pracę. Podkreślił, że są 
oni niezwykle ważnym łącznikiem pomiędzy mieszkańcami 

a władzami samorządowymi. 
Kolejnym punktem 

obchodów były występy dzieci 
i młodzieży z grup artystycznych 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, 
które na tę okazję przygotowały 
specjalny program muzyczno-
-taneczny.  Nie zabrakło w nim 
choreografii do nastrojowych 
melodii oraz piosenek wykonywa-
nych solo i w duecie przez wyko-
nawców w różnym wieku. 

Część oficjalną rozpoczęła 
radna Barbara Gryglewska, która 
przybliżyła zebranym historię 
funkcji sołtysa w Polsce. Po niej głos 
zabrał burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, który opowiedział 
anegdoty związane ze swoją współ-
pracą z sołtysami. Gospodarze 
terenów wiejskich dowiedzieli się 
także o planowanych inwestycjach 
w gminie, a także zostali poinfor-
mowani, że został już uruchomiony 
fundusz sołecki, który pokryje 
konieczne inwestycje drogowe na 
wsiach. Burmistrz Kurek apelował 
także o przypominanie miesz-
kańcom, że nadal dostępne jest 
dofinansowanie do wymiany prze-
starzałych pieców i kotłów. Włodarz 
gminy powiedział także, jakie kary 
grożą osobom, które zanieczyszczają 

środowisko poprzez spalanie niebezpiecznych odpadów (m.in. 
grzywna w wysokości 5 tys. zł). W wystąpieniu burmistrza nie 
mogło również zabraknąć życzeń – z okazji Dnia Kobiet i Dnia 
Sołtysów, życzył on wszystkim zebranym dalszych sukcesów 
i satysfakcji z wykonywanej funkcji. Na wszystkich gospodarzy 
terenów wiejskich czekały również drobne upominki od władz 
samorządowych. Za zorganizowanie uroczystości podziękował 
reprezentant sołtysów Piotr Słojewski z Nosów-Poniatki.

Spotkanie w sali klubowej Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury rozpoczęło się od okolicznościowych życzeń oraz pokro-

MOK

Uroczysty Dzień Sołtysów 
we Mszczonowie

KULTURA
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jenia tortu, który wspólnie podzielili przewodniczący Łukasz 
Koperski, burmistrz Józef Grzegorz Kurek oraz Janusz Olborski 
– najdłużej urzędujący sołtys z sołectwa Janówek. Zanim rozpo-
częła się świąteczna biesiada przy stole, wszyscy gospodarze 
terenów wiejskich i przedstawiciele samorządu zapozowali do 
pamiątkowej fotografii.

Sołtysi w gminie Mszczonów: Anna Federowicz (Adamo-
wice), Emil Matyjas (Badowo-Dańki), Renata Siwiec (Badowo-
-Mściska), Teresa Wolna (Badów Górny), Dariusz Kazimierczuk 
(Bobrowce), Anna Nowak (Ciemno-Gnojna), Sylwester Legięcki 
(Gąba), Wojciech Burchert (Grabce Józefpolskie), Elżbieta 
Drzewiecka (Grabce Towarzystwo), Wanda Choińska (Gurba), 
Janusz Olborski (Janówek), Katarzyna Ciećwierska (Kamionka), 
Eleonora Korbiń (Kowiesy),  Bożena Mroczkiewicz (Lindów), 
Jadwiga Małecka (Lutkówka), Jan Giers (Lutkówka-Kolonia), 
Dorota Kowalska (Marianka), Andrzej Badowski (Marków-
-Towarzystwo), Piotr Słojewski (Nosy-Poniatki), Edyta Bareja 
(Olszówka – Nowy Dworek), Sylwester Witkowski (Osuchów), 
Hanna Kłos (Pawłowice), Ryszard Melon (Piekarowo), Anna 
Zielińska (Piekary), Elżbieta Szczepańska (Sosnowica), Justyna 
Drzewiecka (Strzyże), Barbara Rybicka (Suszeniec), Broni-

sław Szymański (Świnice), Andrzej Osial (Wręcza), Marianna 
Jankowska (Wygnanka), Hanna Melon (Wymysłów), Marek 
Choła (Zbiroża), Wojciech Krajewski (Zimna Woda) i Aneta 
Szczepańska (Zimnice). 

Tekst: Dagmara Bednarek
Foto: Karolina Kempińska

Podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, który był już dwudziestym piątym, udało się 
zebrać rekordową kwotę 105 570 801,49 zł. Z okazji ćwierćwiecza 
akcji, organizatorzy wręczyli pamiątkowe, srebrne medale wybite 
przez Mennicę Narodową. Wśród uhonorowanych znaleźli się 
m.in sponsorzy, darczyńcy, przyjaciele Fundacji, przedstawiciele 
mediów oraz sztabów. Jedna z tych wyjątkowych nagród trafiła 
do mszczonowskiego zespołu, którego Szefem był Damian Sołtyk. 
Hufiec ZHP, przy którym działa lokalny Sztab, wspierają ideę już 
od 2. Finału WOŚP. Właśnie dlatego Fundacja Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy uhonorowała harcerski zespół medalem, 
który jest symbolicznym podziękowaniem za wspólne lata zaan-
gażowania i działania na rzecz pomocy dzieciom i osobom star-
szym. Jak podkreśla Szef Sztabu dh Damian Sołtyk jest  to  dla 
nas wielkie wyróżnienie, za które bardzo dziękujemy. Z pewno-

ścią  będzie  ono 
dodatkową moty-
wacją  podczas 
p r z y g o t o w y -
wania  przyszło-
rocznego  finału. 
Serdecznie gratu-
lujemy wszystkim 
mszczonowskim 
wolontariuszom 
i życzymy kolej-
nych sukcesów 
oraz pobi-
jania rekordów 
podczas następ-
nych zbiórek.

Dagmara Bednarek, GCI

WOSP

Mszczonowski Sztab WOŚP doceniony

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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W dniu 4 lutego 2017 r. w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego 
mszczonowskiego Ratusza odbyła się niecodzienna uroczystość 
związana z dostojną rocznicą małżeńską.  Państwo Waldemar 
i Maria Jabłońscy, mieszkańcy Mszczonowa, obchodzili 50. rocz-
nicę  swojego ślubu, nazywaną w polskiej tradycji Złotym Jubi-
leuszem. Związek małżeński zawarli 4 lutego 1967 r.  w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Mszczonowie. Jubileusz przypadł na dzień, 

w którym Jubilaci zawierali związek małżeński, z tą różnicą, że 
50 lat później.

Państwo Jabłońscy wychowali siedmioro dzieci, sześciu 
synów i córkę, doczekali się dwanaściorga wnucząt. Swoje życie 
związali z Mszczonowem. Pani Maria jest rodowitą mszczono-
wianką. Pan Waldemar zamieszkał w Mszczonowie z żoną, przez 
wiele lat prowadził usługi dekarskie.  Obecnie wiodą spokojne 
życie, będąc na emeryturze, cieszą się dobrym zdrowiem, 
bliskością dzieci i wnuków. Uroczystość zgromadziła liczną, 
pokoleniową rodzinę, która towarzyszyła Państwu Jabłońskim 
w tak doniosłej uroczystości.

Z okazji Jubileuszu para małżeńska została wyróżniona 
medalami  „Za długoletnie pożycie małżeńskie”,  przyznanymi  
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystej deko-
racji odznaczeniami, dla podkreślenia osobistego i społecznego 
znaczenia małżeństwa,  dokonał Burmistrz Mszczonowa Pan 
Józef Grzegorz Kurek. Para małżeńska otrzymała również listy 
gratulacyjne od organów władzy miasta - jako dowody uznania 
za przykład życia, trwałość małżeństwa i jedność rodziny. 
Podczas uroczystości nie zabrakło  serdecznych życzeń, również 
ze strony bliskich osób,  kwiatów,  wspomnień, wzruszeń, a także 
tradycyjnej lampki szampana. 

Dostojnym Jubilatom składamy raz jeszcze wyrazy 
uznania  i  szacunku, życząc  wszelkiej pomyślności  i  szczęśliwej 
wędrówki  w stronę dalszych Jubileuszy. 

  B. Kłopotowska 
Kierownik USC

USC

Jubileusz małżeński
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Ratuj Naszą Planetę!
REGULAMIN KONKURSU
[z dnia 02.02.2017]

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ECOllection” i jest 
zwany dalej: “Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest firma 
DSM Nutritional Products Sp. z o. o.
ul. Tarczyńska 113, 96-320 Mszczonów
3. Celem konkursu są działania związane z promocją firmy DSM, 
przekazywanie uczestnikom
konkursu jak najwięcej informacji o firmie poprzez aktywną 
promocję jej polityki w trakcie
trwania konkursu oraz podczas rozdawania nagród. Aktywna 
promocja prac konkursowych na
firmowym koncie, na platformie Facebook oraz na stronie 
internetowej
www.dsmnutritionalproducts.pl

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba 
fizyczna, grupa osób, organizacja, bądź
firma, która prześle zgłoszenie do dnia 16.04.2017.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie 
następujących warunków:
- Należy zaprojektować i wykonać ze śmieci strój.
- jeden uczestnik przysyła co najmniej jedno zdjęcie lub film 
wraz z opisem na adres mailowy
biuro.mszczonow@dsm.com
- przyjmowane są jedynie zdjęcia cyfrowe, nadsyłający może 
zostać poproszony o nadesłanie zdjęcia w jakości do druku
- zdjęcia i filmy muszą być autorskie, nie mogą łamać praw 
intelektualnych ani majątkowych
drugich osób
- nadesłanie zdjęcia i/bądź filmu oznacza zgodę na jego 
publikację oraz wykorzystanie przez firmę
DSM Nutritional Products Sp. z o.o.
- wyboru zwycięzców dokonywać będzie specjalna komisja 
powołana przez Organizatora

§ 3
NAGRODY
1. Nagrodzone w Konkursie zostaną 3 pierwsze miejsca
2. Zdobywcami nagrody w Konkursie są Uczestnicy, którzy 
zostali wybrani przez komisję powołaną
przez Organizatora
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, 
postanowień jego Regulaminu i interpretacji
rozstrzyga Organizator.
4. Aktualny terminarz konkursu znajduje się na Facebooku
https://www.facebook.com/DSMNutritionalProducts/
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej 
pocztą elektroniczną w przeciągu 3 dni
roboczych od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego 
w trakcie Konkursu adres e-mail.
6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony 
Zdobywca powinien odpowiedzieć

pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora 
w terminie 2 (dwóch) dni od dnia
wysłania powiadomienia, pod rygorem zrzeczenia się prawa do 
nagrody na rzecz kolejnego
uczestnika w rankingu

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez 
Uczestnika Konkursu prawdziwych danych
osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego 
oraz danych teleadresowych niezbędnych
do przekazania nagród.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin 
Uczestnik wyraża także zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez 
Organizatora.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień 
niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy 
to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian 
specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na Facebooku
https://www.facebook.com/DSMNutritionalProducts/

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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Dzień Kobiet w Mszczonowskim Ośrodku Kultury był 
gorący jak słońce nad Neapolem i liryczny jak pieśni wykony-
wane na południu Italii. Skąd te porównania? Mszczonowianki 
w dniu swojego święta zaproszone zostały na koncert zespołu 
BENE, który specjalizuje się w wykonywaniu muzyki włoskiej. 
Nastrojowe utwory, przeważnie z południa Półwyspu Apeniń-
skiego, są pełne romantyzmu i ciepła. Taki też był klimat tego 
niezapomnianego występu. Panie przybyłe do MOK-u 8 marca 
oklaskiwały grupę, która wcześniej występowała przed samym 
Ojcem Świętym Janem Pawłem II, przed koronowanymi głowami 
oraz prezydentami i szefami rządów państw całego świata. 
Warto dodać, że pozytywnie o profesjonalizmie zespołu BENE 
wypowiadał się też sam mistrz Luciano Pavarotti. 

Dzień Kobiet w Mszczonowskim Ośrodku Kultury składał 
się z dwóch części. W sali widowiskowej panie zostały przyjęte 
na włoską nutę i obsypane życzeniami, jakie w imieniu władz 
samorządowych Gminy Mszczonów oraz dyrekcji ośrodka złożył 
im radny Marek Baumel. W sali klubowej po koncercie miał 
natomiast miejsce symboliczny, słodki poczęstunek.

Nasza Redakcja także dołącza się do świątecznych życzeń 
dla wszystkich Pań z Gminy Mszczonów. Niech całe ich życie 
będzie tak radosne, szczęśliwe i nastrojowe jak muzyka rodem 
z Italii.

MM, GCI

Komendant Policji w Mszczonowie informuje, że w każdą 
pierwszą środę miesiąca istnieje możliwość spotkania się 
z dzielnicowym Mszczonowa asp. szt. Sławomirem Zielińskim 
w budynku Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (ul. Warszawska 
33, pomieszczenie zlokalizowane na piętrze, wejście od ul. Spor-
towej).

Podczas rozmów będą poruszane tematy związane 
z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w rejonie miejsca 
zamieszkania, udzielane rady związane z zagrożeniami, w tym 

omawiane metody dokonywania przestępstw z wykorzystaniem 
metod „na wnuczka, policjanta” itp. Dzielnicowy będzie również 
poruszał problematykę przemocy w rodzinie i omawiał proce-
durę nadawania Niebieskiej Karty, bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

Policja

Informacja o cyklicznych spotkaniach 
z dzielnicowym Mszczonowa

MOK

Dla MSZCZONOWIANEK w DNIU 
KOBIET

KULTURA
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Z początkiem marca rozpoczęła się kolejna edycja zajęć 
umuzykalniających prowadzonych przez Gminne Centrum Infor-
macji w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. W nowym roku 
kolejna grupa uczestników zaczęła naukę na siedmiu instru-
mentach: gitarze, akordeonie, keyboardzie, flecie poprzecznym, 
saksofonie, pianinie i perkusji. 

W kolejnym sezonie trwania zajęć uczniowie będą 
kształcili swoje muzyczne zdolności u instruktorów: gitary 
(Tomasz Ziułek), pianina (Ludmiła Drobot-Kierzkowska), keybo-
ardu (Daniel Strojczyk), perkusji (Dariusz Kołtuniak), sakso-
fonu (Dagmara Bednarek), akordeonu (Daniel Strojczyk) i fletu 
poprzecznego (Marcin Fibich). 

Lekcje gitary w Izbie Maklakiewiczów pobierać będzie 13 
osób, a rezerwowa lista chętnych jest w przypadku tego instru-
mentu najdłuższa. Program, opracowany przez nauczyciela 
Tomasza Ziułka, obejmował będzie m.in. naukę czytania nut 
i zasad teorii muzyki a także wykonywanie utworów klasycznych 
i rozrywkowych. Osoby chętne będą mogły również nauczyć się, 
jak łączyć śpiew z graniem na gitarze.

Pod kierunkiem Ludmiły Drobot-Kierzkowskiej gry na 
pianinie uczyć się będzie 10 osób. Program zajęć obejmie: 
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 będzie dostosowany do wieku uczestników, którymi 
w przeważającej większości będą najmłodsi.

Naukę gry na keyboardzie wraz z Danielem Strojczykiem 
opanuje 10 osób. Zajęcia obejmą poznawanie nut, ćwiczenia 
umiejętności manualnych rąk, nabieranie nawyku poprawnej 
postawy, zabawy rytmiczne oraz naukę poznawania możliwości 
gry z różnymi podkładami, akompaniamentami.

Dariusz Kołtuniak w bieżącym roku poprowadzi edukację 
9 perkusistów. Prowadzone przez niego zajęcia obejmować 
będą: naukę czytania nut, zapoznanie z technikami gry na 
instrumencie, rozwijanie uzdolnień muzycznych dostosowane 
do wieku i predyspozycji, przygotowanie do samodzielnego 
opracowywania krótkich i łatwych utworów a także rozwijanie 
poczucia rytmu.

Lekcje gry na saksofonie dla 4 uczniów prowadzić 
będzie Dagmara Bednarek. Przygotowany przez nią program 
obejmuje 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 obecnej edycji zajęć umuzykal-
niających kształcić będzie 4 akordeonistów. Założenia eduka-
cyjne na tym instrumencie, to rozwijanie uzdolnień oraz umie-
jętności muzycznych ucznia w sposób adekwatny do jego możli-
wości i wieku, kształtowanie wyobraźni muzycznej i poczucia 
piękna, opanowanie podstaw techniki instrumentalnej, rozwi-
janie pamięci muzycznej i umiejętności samodzielnej pracy, 
kształtowanie umiejętności interpretacyjnych oraz przygoto-
wanie do występów publicznych, zachęcanie do aktywnego 
uczestnictwa w życiu muzycznym.

Do końca grudnia uczestnicy zajęć odbędą w sumie 
1716 godzin lekcyjnych. Podczas obecnej edycji naukę gry na 
wybranym instrumencie pobierać będą bezpłatnie pięćdziesiąt 
dwie osoby – od kilkulatków do seniorów, mieszkańcy miasta 
Mszczonów i obszarów wiejskich z terenu gminy. Być może 
wśród nich znajdą się następcy członków rodu Maklakiewiczów 
– znanej, artystycznej familii z terenu Ziemi Mszczonowskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

GCI

Rozpoczęcie kolejnej edycji zajęć 
umuzykalniających
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Jak co  roku, mszczonowskie  instytucje przygotowały dla dzieci 
i  młodzieży  z  gminy  Mszczonów  wiele  atrakcji,  które  umiliły 
zimowy odpoczynek wszystkim tym, którzy spędzali swoje ferie 
w mieście.

Młodych mieszkańców nie zawiódł Mszczonowski 
Ośrodek Kultury, który w tym roku zaprosił ich na spotkania 
„W zaczarowanym świecie Harry`ego Pottera”. Wszystkie gry 
i zabawy zaproponowane dzieci i młodzieży były inspirowane 
filmami i powieścią o młodym czarodzieju, wykreowanym 
przez brytyjską pisarkę J. K. Rowling.  Uczestnicy ferii z Mszczo-
nowskim Ośrodkiem Kultury mogli przypomnieć sobie fabuły 
poszczególnych tomów powieści poprzez seanse Zimowego 
Kina, które codziennie prezentowały im kolejny film o przy-
godach Harry`ego Pottera. MOK zapraszał także do wspólnej 
zabawy i ćwiczeń ruchowych – wszystkie one były inspirowane 
książkami J. K. Rowling. Uczestnicy zajęć mogli więc układać 
puzzle 3D związane z Hogwartem, poznawać różne style tańca 
uczniów magicznej szkoły, stworzyć swoje własne okulary czaro-
dzieja czy też dowiedzieć się, jak swoim głosem i śpiewem 
zaczarować świat. Ferie z MOKiem upłynęły więc nie tylko pod 
znakiem czarodziejów, ale były również wypełnione spotka-
niami tanecznymi, wokalnymi, edukacyjnymi, plastycznymi 

i zabawą. Przewodnikami po tym fantastycznym świecie byli 
kreatywni pracownicy Ośrodka, którzy codziennie mają przecież 
do czynienia z najprawdziwszą magią – Sztuką.

Biblio-Ferie organizowane przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Mszczonwoie i jej osuchowską filię, to kolejny stały 
punkt zimowej przerwy od nauki. Także i w tym roku na odwie-
dzających „dom książek” czekało wiele atrakcji. Na początek 
strażnicy woluminów zaprosili dzieci i młodzież na seans obrazu 
zrealizowanego w studiu filmowym GHIBLI. Młodzi czytelnicy 
mieli także okazję zbudować bibliotekę z klocków LEGO. Miło-

MOK

Zimowe ferie we Mszczonowie

KULTURA
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śnicy gier mogli wziąć udział w dniu planszówek, by zmierzyć 
się w rywalizacji ze swoimi kolegami np. w rozgrywce Jengi. Do 
fanów nowoczesnych technologii skierowany był turniej gry FIFA 
na konsolę Xbox. Artystycznych wrażeń dostarczyło wszystkim 
spotkanie plastyczno-literackie „Banzai! Japonia dla dociekli-
wych”. Podczas ferii z biblioteką nie mogło również zabraknąć 
zajęć z duetem animacyjnym Małpie Figle, które jak zawsze 
wywołały wiele uśmiechu na twarzach najmłodszych.

Także osuchowska filia Biblioteki zaprosiła swoich 
młodych czytelników do wspólnego spędzania wolnego czasu. 
W niej również pojawiła się magia, której symbolem był Harry 
Potter i jego zaklęcia. Zajęcia plastyczno-literackie były związane 
z mityczną Narnią i jej mieszkańcami oraz bajkowym Misiem 
Uszatkiem. Młodzi mieszkańcy Osuchowa także mogli obej-
rzeć w swojej bibliotece film ze studia GHIBLI oraz sprawdzić 
swoje umiejętności w popularnych grach planszowych. „Kości 
opowieści” pomogły czytelnikom w układaniu własnych historii 
i pokazały, jak wielką moc posiada wyobraźnia. 

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, to placówka, 
która od początku swojego istnienia wykorzystuje nowe techno-
logie w służbie człowieka i promuje ideę społeczeństwa infor-
macyjnego. Właśnie dlatego w każdy dzień wolny od szkolnej 
nauki przyciąga do 
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swojej pracowni komputerowej miłośników wirtualnych gier, 
którzy w GCI prowadzą zacięte rozgrywki przed ekranami.

Tradycyjnie już „Ferie na sportowo” zaproponował dzie-
ciom i młodzieży Ośrodek Sportu i Rekreacji. Od poniedziałku 
do piątku na wszystkich w hali sportowej czekali instruktorzy, 
którzy prowadzili zajęcia sportowe i konkursy ruchowe. Lodo-
wisko, działające przy mszczonowskich Termach, oferowało 
z kolei wszystkim uczniom i studentom promocyjne bilety 
za symboliczną „złotówkę”. Wszyscy, którzy chcieli aktywnie 
spędzić ferie w mieście, mogli więc skorzystać z atrakcji przygo-

towanych przez OSiR.
We Mszczonowie czas wolny od szkoły nigdy 

nie jest nudny, co po raz kolejny udowodniły dwa, zimowe 
tygodnie. Choć aura nie rozpieszczała uczniów, raz posypując 
śniegiem, innym razem kropiąc deszczem, to jednak dzięki 
lokalnym instytucjom każdy mógł się, choć na chwilę, przenieść 
do innego, bardzo odległego świata i zostać czarodziejem, pisa-
rzem, komandosem lub piłkarzem. Różnorodna oferta rozrywek 
z pewnością sprawiła, że nikt, komu chciało się opuścić ciepłe 
łóżko i włączony telewizor, nie poczuł się zawiedziony. 

Dagmara Bednarek, GCI

KULTURA
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Jak witać  wiosnę, to śpiewająco i tanecznie. Tak właśnie posta-
nowiono przyjąć najpiękniejszą porę roku w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury. Wiosenny koncert, jaki odbył się 22 marca 

w sali widowiskowej MOK-u, był pełen radosnych 
dźwięków. Przygotowały go instruktorki i młodzież 
z dwóch grup artystycznych - Sekcji Tańca Jazzo-
wego Marty Lesiewicz oraz Studia Piosenki WOKA-
LIZA Iwony Skwarek. Przybyłych na koncert przywi-
tała na wstępie pani Iwona Skwarek. Później scenę 
przejęli już sami artyści. Skocznymi nutami, tańcem, 
ruchem… grali oni „w zielone” i zbierali od słucha-
jących, a także oglądających, zasłużone brawa. 
Super pomysł na powitanie wiosny zyskał aprobatę 
mszczonowian. Pełna sala MOKu świadczyła o tym 
najlepiej. Właśnie tak i przy takich okazjach należy 
chwalić się talentami miejscowej młodzieży. Brawo 
za ideę i gratulacje za wykonanie. 

MM  

W dniu 11 marca 2017 r. w Polskim Stowarzyszeniu Cheer-
leaders rozpoczął się kolejny cykl turniejowy Grand Prix Polski 
Cheerleaders, który jak co roku rozpoczyna Otwarty Mazowiecki 
Turniej Cheerleaders w Garwolinie. Nie mogło tam, oczywiście, 
zabraknąć mszczonowskich cheerleaderek, które reprezento-
wały miasto w pełnej krasie. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
Fresh wystawiło podczas turnieju aż 5 drużyn w 3 kategoriach 
wiekowych i dwóch dywizjach. Oprócz zasłużonych już zespołów, 
tj. Fresh, Fresh Dance, Fresh Junior i Freshky w turnieju tym 
zadebiutowała najmłodsza grupa Mini Fresh. Wyjazd, jak zwykle, 
możemy uznać za bardzo udany, ponieważ każdy zespół wrócił  
z czymś ważnym dla siebie. Grupy starsze przywiozły 4 puchary 
i komplet medali za miejsca na podium, a najmłodsi - bagaż 
doświadczeń, który będzie z pewnością pierwszym etapem ich 
tanecznej kariery.
Wyniki: 
Fresh - III miejsce w dywizji freestyle pom, kategoria: senior
Fresh Dance - II miejsce w dywizji pom dance, kategoria: junior
Fresh Junior - III miejsce w dywizji freestyle pom, kategoria: 
junior młodszy
Freshky - III miejsce w dywizji pom dance, kategoria: junior 
młodszy

Teraz przed nami jubileuszowe XX Mistrzo-
stwa Polski Cheerleaders, które odbędą się  
w Łochowie w terminie 31 marca-2 kwietnia oraz kolejne 
turnieje z cyklu Grand Prix, do których musimy się stale przy-

gotowywać.
Z cheerleaderskim pozdrowieniem

SKF Fresh

Cheerleaders

POCZĄTEK SEZONU I PIERWSZE 
SUKCESY

MOK

Wiosenny koncert 
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Dzień 4 marca 2017 roku z pewnością na długo pozo-
stanie w pamięci. Tego dnia, śpiewając hymn chorągwi, 
naprawdę czuliśmy, że „związała nas serdeczna nić Mazowiec-
kiej Chorągwi Harcerzy”. Przedstawiciele hufców tworzących 
naszą wspólnotę spotkali się na I Gali Chorągwi Mazowiec-
kiej Instruktor Godny Naśladowania. W tym wyjątkowym 
święcie towarzyszyli nam: hm. Małgorzata Sinica, Naczelniczka 
ZHP, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, 
a jednocześnie Przewodniczący Kręgu Miłośników Harcerstwa 
działającego przy naszej Chorągwi oraz członkowie tego kręgu 
– Niezawodni Przyjaciele, uhonorowani laską skautowską: 
Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka, prof. dr hab. 
Zbigniew Kruszewski Rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włod-
kowica, Krzysztof  Osmolak właściciel P.H.U. CARO. Obecny był 
także Burmistrz Sochaczewa Piotr Osiecki oraz komendanci 
hufców i ci najważniejsi – instruktorki i instruktorzy, którzy 
zostali nominowani przez swoje środowiska. Jak podkreślała dh. 
Małgorzata Sinica, wszyscy instruktorzy zasługują na uznanie, 
do wszystkich kierujemy słowa podziękowania za każdy dzień 
służby, ale ważne, że potrafimy także dziękować w sposób 
szczególny.

Jak zostało zapisane w okolicznościowym dyplomie, 
dziękowaliśmy za bezinteresowne oddanie idei, która już ponad 
sto lat łączy ludzi podobnie myślących i czujących, za podej-
mowane wyzwania, za osobisty przykład, za budowanie więzi 
międzypokoleniowej i naszej harcerskiej wspólnoty. Te szcze-
gólne podziękowania otrzymali: 

- pwd. Damian SOŁTYK – Hufiec ZHP Mszczonów 
im. 31 Pułku Strzelców Kaniowskich

- hm. Piotr RZECZKOWSKI – Hufiec ZHP Ciechanów
- phm. Anna KANIA – Hufiec ZHP „Doliny Liwca” 

w Węgrowie im. hm. Edmunda Zarzyckiego ps. 
„Strzała”

- hm. Anna ŁUCZYŃSKA – Hufiec ZHP Gostynin im. 
Andrzeja Małkowskiego

- phm. Bartłomiej MOLENDA – Hufiec ZHP Grójec 
im. Szarych Szeregów

- hm. Magdalena ŻURAWSKA – Hufiec ZHP 
Jaktorów im. Grupy Kampinos AK

- pwd. Agnieszka PROKOP-KUBIK – Hufiec ZHP 

ZHP

I Gala „Instruktor Godny Naśladowania”

KULTURA
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Każdy wie, że kiedy kochamy nasza dusza śpiewa. Najczęstszym 
motywem piosenek jest więc właśnie miłość. Nie dziwi więc, 
dlaczego dobrym pomysłem jest uczczenie dnia zakochanych 
koncertem. Wieczór „Walentynkowe LOVE” w wykonaniu Grupy 
VOICE z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury obfitował w utwory 
przesycone uczuciem. Młodzież z formacji prowadzonej przez 
Piotra Sadowskiego co roku raczy nas muzyką dla zakochanych. 
14 lutego MOK tradycyjnie staje się miejscem, w którym zbierają 
się pary wierzące, że ten dzień należy do nich. Wśród koncer-
towej publiczności zwykle nie brakuje też znajomych i krewnych 
młodych wykonawców. Każda piosenka zaśpiewana podczas 
tegorocznych występów nagradzana była gromkimi brawami. 
Udany repertuar sprawił, że po jego wysłuchaniu mocniej zabiły 

także te serca, które do prawdziwej miłości dopiero tęsknią.
MM

Lipsko im. Bohaterów Chotczy
- phm. Małgorzata KOBYLIŃSKA – Hufiec ZHP 

Maków Mazowiecki im. Szarych Szeregów
- hm. Dariusz JACKIEWICZ – Hufiec ZHP „Mazowsze” 

w Mińsku Mazowieckim im. 1 PLM „Warszawa”
- pwd. Izabela BERGOLC – Hufiec ZHP Mława im. K. 

H. Sokalskiego
- phm. Konrad STRZELECKI – Hufiec ZHP Pionki im. 

Bohaterów Studzianek
- hm. Zenon KŁOBUKOWSKI – Hufiec ZHP Płock im. 

Obrońców Płocka 1920 roku
- phm. Przemysław SZELĄGOWSKI – Hufiec ZHP 

„Mazowsze” Płock
- pwd. Marta ZIENTARA – Hufiec ZHP Płońsk im. 

phm. Czesława Markiewicza
- pwd. Magdalena TARCZYŃSKA-KLINGER – Hufiec 

ZHP Przasnysz im. Janusza Korczaka
- hm. Bogumiła KLEPACZ – Hufiec ZHP Radom – 

miasto im. S. Wernera
- pwd. Tomasz CELUCH – Hufiec ZHP Radom – 

powiat
- hm. Andrzej RYŚ – Hufiec ZHP „Podlasie” w Siedl-

cach im. Henryka Sienkiewicza
- hm. Jadwiga LISICKA – Hufiec ZHP Sierpc im. 

Janusza Korczaka
- pwd. Anna WASILEWSKA – Hufiec ZHP Sochaczew 

im. Żołnierzy II Batalionu 18 pp.
- hm. Marianna POPŁAWSKA – Hufiec ZHP Sokołów 

Podlaski im. Janusza Korczaka
- phm. Grażyna DUDA – Hufiec ZHP „Rój Promieni-

stych” im. T. Zawadzkiego „Zośki” w Wyszkowie
- hm. Henryk CZECZKO – Hufiec ZHP Żuromin
- hm. Marek OPALIŃSKI – Hufiec ZHP Żyrardów im. 

Harcerzy Młodego Lasu
Chorągiew Mazowiecka ZHP

MOK

Walentynkowe LOVE
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Z okazji rozpoczęcia tygodnia e-booków w dniu 6 marca 
2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie odbyły 
się warsztaty dotyczące elektronicznych książek. Wzięli w nich 
udział uczniowie lokalnego Zespołu Szkół a poprowadziła je 
Karolina Chrościcka, pracująca w instytucji. Spotkanie rozpo-
częło wyjaśnienie definicji i historii e-booków. Okazuje sie, 
że najprawdopodobniej pierwszą książką elektroniczną było 
cyfrowe wydanie Deklaracji  niepodległości 
Stanów Zjednoczonych. 

Prowadząca warsztaty wraz z uczestni-
kami omówiła także zalety i wady e-booków 
- w pierwszej kategorii znalazły się m.in. cena, 
dostępność, zajmowanie niewielkiej prze-
strzeni a w drugiej - konieczność posiadania 
elektronicznego urządzenia, brak możliwości 
dzielenia się dziełami czy też konieczność 
posiadania naładowanej baterii. Podczas 
spotkania młodzież poznała także strony 
internetowe udostępniające publikacje 
cyfrowe - biblioteki (np. Mazowiecka Biblio-
teka Cyfrowa, Federacja Bibliotek Cyfrowych) 
i repozytoria (np. Wolne Lektury, Europeana, 
IBUKLibra). Jak podkreślała prowadząca, 
korzystanie z archiwów zdigitalizowanych 
tekstów kultury może być nie tylko sposobem 
na szybkie dotarcie do ciekawej książki, ale 

również być pomocne podczas nauki w szkole, czy na studiach.
W czasach, gdy jedynie 37% Polaków zadeklarowało 

lekturę przynajmniej jednej książki rocznie (dane Biblioteki 
Narodowej za 2015 r.), e-booki mogą być tańszą i dostępniejszą 
alternatywą i przyczynić się do wzrostu czytelnictwa, szczególnie 
wśród osób dotkniętych dysfunkcjami - np. wadami wzroku. 
Pomimo rozwoju technologii, wiele osób nadal uważa, że obco-
wanie z pachnącym drukiem dziełem nie może być porówny-
wane z wpatrywaniem się w świecący ekran. Nie jest jednak 
ważne to, jak czytamy, ale to, by w ogóle poznawać nowe światy 
poprzez lekturę.

Dagmara Bednarek, GCI

Biblioteka

Warsztaty o książkach elektronicznych 

SPOTKANIE AUTORSKIE z SZYMONEM 
RADZIMIERSKIM

W dniu 10 marca 2017 r.  o godzinie 11 w Bibliotece 
szkolnej odbyło się spotkanie z Szymonem  Radzimierskim - 
młodym podróżnikiem, blogerem, łowcą przygód. Simon - 
Szymon Radzimierski w tym roku kończy 10 lat.  W podróżach 

towarzyszą mu rodzice, zwani czule Muńka i Daddy. Szymon 
podróżował już w brzuchu mamy, do dziś zwiedził 30 krajów, 
jeździł po Europie, obu Amerykach, Nowej Zelandii, Australii, Azji. 
Na mapie jego podróży są Laos, Tajlandia, Borneo, Kuba, Filipiny, 
Dubaj, Etiopia, Argentyna, Oman. Widział lodowce i wulkany, 
rzeki pełne krokodyli i dżungle pełne węży, wioskę kanibali, 
targ pływający po rzece, czy siarkowe jeziora. Wszystko opisuje 
swoimi słowami, z zachwytem, przerażeniem, zaskoczeniem 

i ciekawością. Szymon Radzimierski, 
to autentyczny, zabawny, bystry 
chłopak, który nie potrafi za długo 
usiedzieć  w miejscu. 

Szymon zaprezentował uczest-
nikom spotkania pokaz multimedialny  
z podróży na Borneo. Po zakoń-
czeniu pokazu uczennice z klasy VI 
a - Marta Chuchra  i Julia Ścisłowska 
przeprowadziły wywiad z autorem 
książki. Chłopiec z przyjemnością 
odpowiadał na pytania. Spotkanie 
z pasjonatom podróży, to sama przy-
jemność.

SP Mszczonów

KULTURA
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„Książka na telefon”
Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie wycho-
dząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta i gminy 
Mszczonów, proponuje nową usługę „Książka na telefon”.  
Akcja skierowana jest do osób, które ze względu na stan 
zdrowia lub trudności w poruszaniu się nie mają możliwości 
bezpośredniego korzystania z biblioteki. Książki (także audio-
booki) dostarczane będą w umówionym wcześniej terminie 
(każdy piątek w godzinach 9:00 – 16:00) bezpośrednio do 
Państwa domów. 
Zajmować się tym będą bibliotekarze. Usługa jest bezpłatna.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefo-
niczny z biblioteką: 
Miejska Biblioteka Publiczna 
Mszczonów ul. Szkolna 3: 
Telefon: 46 857 13 46
E-mail :   wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl

Szczegółowe zasady dostarczania książek do domu określa: 

Regulamin usługi „Książka na telefon”

§1
Zbiory biblioteczne będą dostarczane do domu osobom 
chorym, niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie miasta 
i gminy Mszczonów.

§2
Dostarczaniem książek do domu będą zajmować się biblio-
tekarze. Dostawa książek przewidziana jest w każdy piątek 
w godzinach 9:00 – 16:00.

§3
W celu zachowania bezpieczeństwa osób korzystających 
z akcji, bibliotekarze zostaną zaopatrzeni w imienny doku-
ment, wystawiony przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mszczonowie, upoważniający daną osobę do 
dostarczania książek do domu.

§4
Podczas pierwszej wizyty bibliotekarz:
• zapozna czytelnika z Regulaminem korzystania ze zbiorów 
i usług MBP w Mszczonowie oraz  
z Regulaminem dostarczania książek do domu,
• wypełni zobowiązanie* na podstawie dokumentu tożsa-
mości, które czytelnik potwierdzi własnoręcznym podpisem. 
*Przy kolejnym wypożyczeniu bibliotekarz przywiezie ze sobą 
kartę zobowiązań wygenerowaną z Systemu bibliotecznego 
Mak Plus i kartę elektroniczną czytelnika.

§5
O wszelkich zmianach dotyczących niniejszego Regula-
minu oraz Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług MBP 
w Mszczonowie, zainteresowani czytelnicy zostaną osobiście 
powiadomieni przez bibliotekarza.

§6
Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć maksymalnie 4 

książki na okres 30 dni. Czytelnik może wypożyczyć również 2 
audiobooki na okres 14 dni.

§7
Czytelnik otrzymujący książki do domu jest obowiązany do 
ich poszanowania.

§8
Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać dyrektorowi 
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Mszczonowie.

Mszczonów, 10.02.2017 r.
                     Dyrektor                               

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
                        Anna Czarnecka

 

Osoby zainteresowane otrzymywaniem książek 
do domu prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny, 
e-mailowy, lub przez upoważnione osoby trzecie.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA

mailto:wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.pl


marzec-kwiecień 2017 / nr 3-4 (256-257)       43

      Kolejny dobry występ siatkarzy UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów. Tym razem w meczu wyjazdowym, który odbył się 
10 lutego w Mogielnicy. Zespół KS Mogielanka Mogielnica, to 
bardzo trudny przeciwnik, który na swoim boisku pokonywał 
od kilku sezonów wszystkich rywali. Mszczonowianie również 
nie mogli zwyciężyć w poprzednich sezonach, lecz jak pokazało 
życie, do czasu.

Do tego meczu Olimpijczycy przystąpili skoncentrowani, 
z olbrzymią chęcią odmienienia 
złej passy. Pierwszy set był bardzo 
wyrównany i dopiero w końcówce 
zdołali uzyskać przewagę, która 
pozwoliła spokojnie wygrać. Drugi 
set był bardzo podobny, lecz to 
rywal przy wyrównanej końcówce 
zdołał zwyciężyć 27:25. Dopiero 
trzecia partia była popisem skutecz-
ności zawodników Grzegorza Piąt-
kowskiego co wyraźnie zaskoczyło 
Mogielankę (25:16). Rywal jednak 
nie zamierzał zrezygnować z gry. 
W kolejnej partii zdołał się pozbierać 
i kolejny raz wygrać końcówkę 
25:23. Przy stanie 2:2 w setach, tie 
break miał rozstrzygnąć o zwycię-

stwie. W tej partii nerwy puściły grającemu trenerowi gospo-
darzy (rozgrywający),  który nie mogąc pogodzić się z decyzją 
sędziów, został ukarany czerwoną kartką a następnie odesłany 
na trybuny. Sytuacja zrobiła się nerwowa i gospodarze grając do 
tego momentu punkt za punkt, nie byli w stanie przeciwstawić 
się naszemu zespołowi. Ostatecznie zwycięstwo Olipijczyka 3:2 
(25:20, 25:27, 25:16, 23:25, 15:7 ) i zdobyte cenne 2 punkty.

Zespół wystąpił w składzie: Łukasz Jasiński ©, Leszek 
Jadacki (24 pkt), Michał Gmurek (14 pkt), Damian Szachowicz 
(12 pkt), Tomasz Malewski (11 pkt), Damian Sieczkowski (7 pkt), 
Szymon Mikołajczyk, Konrad Malinowski, Michał Szymański, 
Kamil Ziółkowski i Mikołaj Osiński.

UKS Olimpijczyk   

Sędziowie w roli głównej
Kolejne spotkanie IV ligi MWZPS  siatkarze UKS Olim-

pijczyk 2008 Mszczonów rozegrali 19 lutego w Warce. Mecz 
z liderem grupy musiał być ciężki i mszczonowianie byli na to 
przygotowani. Od pierwszego seta gra była bardzo wyrównana. 
Drużyny zdobywały punkty na przemian a wynik oscylował 
w okolicach remisu. Dopiero w końcówce pierwszej partii gospo-
darze zdobyli dwa punkty i wyszli na prowadzenie 1:0. Już w tym 
secie Olimpijczycy zwrócili uwagę, że sędzia nie reaguje na 
błędy tzw. „podwójnego odbicia”. Drugi set wyglądał podobnie 
a gospodarze od stanu 20:19 wykonali kilka dobrych akcji 
i wygrali również tą partię. Set trzeci nie zmienił obrazu meczu, 
lecz tym razem Olimpijczycy nie zwalniali gry i gdy wszystko 
zmierzało do odwrócenia losów spotkania sędziowie „włączyli 
się” do gry i dwiema koszmarnymi decyzjami w końcówce 
pozbawili siatkarzy z Mszczonowa zwycięstwa. Takie momenty 
są szczególnie ważne gdy rywal jest pod ścianą a gra toczy się 
na przewagi, i każdy, kto grał w siatkówkę dobrze to rozumie. 
Meczu może nie udałoby się  wygrać, bo rywal grał bardzo 
dobrą siatkówkę, ale to co zrobili sędziowie było zdecydowanie 
zagraniem „poniżej pasa”. Dodatkowego smaku całej sytuacji 

dodaje fakt, że jeden z sędziów mieszka w Pionkach 

a to właśnie z zespołem PTS 
Pionki mszczonowianie rywa-
lizują bezpośrednio o miejsce 
w tabeli grupy.

Ostatecznie mecz 
zakończył się rezultatem 0:3 
(23:25, 20:25, 31:33), ale 
Olimpijczycy nie spuszczają 
głów, bo taki wynik był brany 
pod uwagę a o końcowym 
miejscu będą decydowały 
najbliższe dwa mecze z KS 
Sadownik Błędów (3.03.2017 
r.) i PTS Pionki (11.03.2017 r.).

Zespół wystąpił 
w składzie: Mikołaj Osiński 
©, Leszek Jadacki (15 pkt), 
Tomasz Malewski (10 pkt), 
Szymon Mikołajczyk (6 pkt), 
Michał Gmurek (4 pkt), 
Damian Szachowicz (4 pkt), 
Damian Sieczkowski (3 pkt), Przemysław Zawadzki, Kamil Ziół-
kowski (L) i Daniel Czarnecki (L).

UKS Olimpijczyk

UKS Olimpijczyk 2008

Dobra passa trwa

SPORT
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Mamy awans do play-off
To był  wieczór UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów. W sobotę, 11 
marca, wreszcie pokazali siłę mszczonowskiej siatkówki. Tego 
dnia rozegrano ostatnie spotkanie fazy grupowej IV ligi MWZPS. 
Do Mszczonowa przyjechał zespół PTS Pionki, z którym Olimpij-
czycy bezpośrednio rywalizowali o IV miejsce w grupie, upraw-
niające do dalszego uczestnictwa w rozgrywkach. Siatkarzom 
Grzegorza Piątkowskiego bardzo zależało na dobrym wyniku 
tego spotkania ponieważ oprócz awansu mieli jeszcze szanse 
na III miejsce w grupie (przy wygranej 3:0). Oprócz tego dobry 
wynik miał być prezentem imieninowym dla trenera.
Mecz od początku układał się dobrze dla siatkarzy ze Mszczo-
nowa. Trudna zagrywka i skuteczny atak sprawiły, że rywale nie 
potrafili się przeciwstawić na tyle skutecznie, aby zmienić obraz 
gry. Początek pierwszych dwóch setów, to jedyne momenty, 
w których walka była wyrównana. Pozostała część meczu to 
już przewaga Olimpijczyków przypieczętowana wygraną 3:0 
(25:17, 25:18, 25:21). Ostatecznie na zakończenie rozgrywek 
grupowych uzyskali oni dobre, III miejsce i zaczęli oczekiwanie 
do 18 marca na dokończenie gier w grupie A i wyłonienie rywala, 
z którym mszczonowianie zmierzą się w play-off. Więcej infor-
macji wkrótce na stronie klubu (www.uksmszczonow.pl.tl).
Zespół wystąpił w składzie: Łukasz Jasiński ©, Leszek Jadacki 
(17.pkt), Tomasz Malewski (9 pkt), Michał Gmurek (9 pkt), Jan 

Marat (9 pkt), Damian Sieczkowski (6 pkt), Szymon Mikołajczyk, 
Damian Szachowicz, Przemysław Zawadzki, Michał Szymański, 
Daniel Czarnecki (L) i Mikołaj Osiński (L). 

UKS Olimpijczyk

Debiutant bez szans
W piątek, 3 marca, siat-

karze UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów rozegrali kolejny 
mecz rundy rewanżowej IV Ligi 
MWZPS. Tym razem do Mszczo-
nowa przyjechał zespół GKS 
Sadownik Błędów.

Drużyna gości, debiutu-
jąca w rozgrywkach ligowych, 
od początku meczu nie potra-
fiła sprostać skutecznym akcjom 
zespołu Grzegorza Piątkowskiego. 
Wszystkie trzy set wyglądały 
bardzo podobnie. Od początku do 
końca Olimpijczycy mieli kontrolę 
nad meczem i dość szybko zakoń-
czyli to spotkanie wygrywając 

3:0 (25:16, 25:11, 25:21). Cieszy 
dobra i skuteczna gra siatkarzy, 
szczególnie przed nadchodzącym 
meczem z PTS Pionki, który 
odbędzie się we Mszczonowie 
11 marca o godz. 16.00 i będzie 
ostatnim meczem grupowym 
decydującym o ostatecznej kolej-
ności w grupie B.

Zespół wystąpił w skła-
dzie: Łukasz Jasiński ©, Leszek 
Jadacki (20 pkt), Szymon Miko-
łajczyk (11 pkt), Damian Szacho-
wicz (9 pkt), Tomasz Malewski (6 
pkt), Damian Sieczkowski (4 pkt), 
Michał Szymański (1 pkt), Michał 
Gmurek, Konrad Malinowski, 
Kamil Ziółkowski i Mikołaj Osiński.

UKS Olimpijczyk

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT
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W niedzielę, 5 marca 2017 r., na lodowisku Kompleksu 
Basenów Termalnych TERMY MSZCZONÓW odbyły się VI 
Amatorskie Mistrzostwa w Hokeju na Lodzie o Puchar Dyrek-
tora OSiR Mszczonów.  Rozpoczęło je spotkanie organizacyjne, 
na którym spotkali się przedstawiciele OSiR, sędzia Paweł 
Meszyński, czołowy polski sędzia główny z uprawnieniami do 
prowadzenia mistrzowskich meczów międzypaństwowych, 
wyznaczony do prowadzenia spotkań w ramach PHL, kilku-
krotny laureat plebiscytu „Hokejowe Orły” w kategorii Sędzia 
Sezonu oraz kapitanowie poszczególnych drużyn. Podczas 
odprawy technicznej omówiono regulamin zawodów oraz 
dokonano losowania grup turnieju.

Grupa  A Grupa B
DIABŁY GRABCE NGH OTWOCK
WYDRY TARCZYN ORŁY GRODZISK MAZO-

WIECKI
GRANATOWI MILANÓWEK JEŻE ZGIERZ I

WYDRY KOMORNIKI JEZE ZGIERZ II
KACZORY RADZIEJOWICE TH GRYF GARDEJA

ORŁY PRZASNYSZ RAKI SKIERNIEWICE

Mecze rozpoczęły się o godzinie 10:00. W każdej z grup 
rozegrano po piętnaście spotkań systemem „każdy z każdym”.

Grupa A:
Diabły Grabce – Orły Przasnysz -  6:0
Wydry Tarczyn – Kaczory Radziejowice - 1:4
Granatowi Milanówek – Wydry Komorniki – 2:0
Diabły Grabce – Kaczory Radziejowice -  3:1
Orły Przasnysz – Wydry Komorniki – 1:1
Wydry Tarczyn – Granatowi Milanówek – 0:2
Diabły Grabce – Wydry Komorniki – 4:0

Kaczory Radziejowice – Granatowi Milanówek – 0:0
Orły Przasnysz – Wydry Tarczyn – 2:2
Diabły Grabce – Granatowi Milanówek – 4:1
Wydry Komorniki – Wydry Tarczyn – 1:1
Kaczory Radziejowice – Orły Przasnysz – 2:1
Diabły Grabce – Wydry Tarczyn – 2:1
Granatowi Milanówek – Orły Przasnysz – 2:1
Wydry Komorniki – Kaczory Radziejowice – 1:2

Końcowa tabela grupy A
1. Diabły Grabce 15 pkt 19:3
2. Kaczory Radziejo-

wice
10 pkt 9:6 +3

3. Granatowi Mila-
nówek

10 pkt 7:5 +2

4. Wydry Tarczyn 2 pkt 5:11 - 6
5. Wydry Komorniki 2 pkt 3:10 - 7
6. Orły Przasnysz 2 pkt 5:13 - 8

Grupa B:
NGH Otwock – Raki Skierniewice – 0:0
Orły Grodzisk Mazowiecki – TH Gryf Gardeja – 3:2
Jeże Zgierz I – Jeże Zgierz II – 7:3
NGH Otwock – TH Gryf Gardeja – 2:0
Raki Skierniewice – Jeże Zgierz II – 1:0
Orły Grodzisk Mazowiecki – Jeże Zgierz I – 4:4
NGH Otwock – Jeże Zgierz II – 1:1
TH Gryf Gardeja – Jeże Zgierz I - 3:6
Raki Skierniewice – Orły Grodzisk Mazowiecki – 0:4
NGH Otwock – Jeże Zgierz I – 1:5
Jeże Zgierz II – Orły Grodzisk Mazowiecki – 0:9
TH Gryf Gardeja – Raki Skierniewice - 3:1
NGH Otwock – Orły Grodzisk Mazowiecki – 1:5
Jeże Zgierz I – Raki Skierniewice – 5:0
Jeże Zgierz II – TH Gryf Gardeja – 3:0 wo. (kontuzja 

zawodnika)

Końcowa tabela Grupy B
1. Orły Grodzisk 

Mazowiecki
13 pkt 25:7 + 18

2. Jeże Zgierz I 13 pkt 27:11 + 16
3. NGH Otwock 5 pkt 5:11
4. Raki Skierniewice 4 pkt 2:12 (1:0)
5. Jeże Zgierz II 4 pkt 7:18 (0:1)
6. TH Gryf Gardeja 3 pkt 8:15

Do dalszych rozgrywek awansowały drużyny z dwóch 
pierwszych miejsc w poszczególnych grupach. Po fazie zasadni-
czej pożegnano osiem drużyn, które zajęły miejsca 5 – 12. 

Faza półfinałowa
Diabły  Grabce – Jeże Zgierz I 2:0
Orły Grodzisk Mazowiecki – Kaczory 
Radziejowice

3:1

Zgodnie z regulaminem rozgrywek zwycięskie drużyny 
awansowały do finału, natomiast przegrani rozegrali mecz o III 
miejsce. 
WYNIK MECZU O III MIEJSCE: Jeże Zgierz I – Kaczory Radziejo-
wice – 3:2
WYNIK MECZU FINAŁOWEGO: Diabły Grabce – Orły Grodzisk 
Mazowiecki  – 2:0

SPORT

UKS „Olimpijczyk 2008”

VI AMATORSKIE MISTRZOSTWA 
W HOKEJU NA LODZIE O PUCHAR 
DYREKTORA OSiR MSZCZONÓW
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Zwycięską drużyną Mistrzostw okazała się ekipa Diabły 
Grabce!!!

Końcowa kolejność
1. Diabły Grabce
2. Orły Grodzisk Mazowiecki
3. Jeże Zgierz I
4. Kaczory Radziejowice

Drużyny wystąpiły w składach:
ORŁY GRODZISK MAZOWIECKI: Robert Piziorski, Franciszek 
Piziorski, Dariusz Żak, Maciej Baraniak, Michał Miąskiewicz, 
Maciej Miąskiewicz, Tomasz Wacławski.
DIABŁY GRABCE: Piotr Zarębski, Marek Chmielewski, Paweł 
Draniak, Piotr Samoraj, Paweł Żelazny, Krystian Górka, Paweł 
Kłosiewicz.
JEŻE ZGIERZ I: Jan Zieliński, Piotr Matuszewski, Krzysztof Roma-
nowicz, Paweł Wachowiak.
JEŻE ZGIERZ II: Bartłomiej Kołeczek, Natan Kloszewski, Marek 
Milczarek, Damian Ryżlak, Antek Matuszewski.
WYDRY TARCZYN: Mirosław Muszakowski, Andrzej Kulik, Łukasz 
Perzyna, Andrzej Pomian,  Krzysztof Olczak, Piotr Ziółkowski.
WYDRY KOMORNIKI: Artur Koliński, Sławomir Dolaciński, Łukasz 
Michalak, Mateusz Pomian, Szymon Pomian, Marek Stawicki.
GRANATOWI MILANÓWEK: Dariusz Czekaj, Jakub Fuks, Paweł 
Fuks, Andrzej Romanowski, Piotr Puławski, Sebastian Puławski.
KACZORY RADZIEJOWICE: Michał Ignaszak, Łukasz Ignaszak, 
Daniel Zieliński, Piotr Deptuszewski, Rafał Zapaśnnik, Mariusz 
Gwiaździński.
RAKI SKIERNIEWICE: Krzysztof Jędrzejewski, Tomasz Śmieszek, 
Mirosław Jędrzejewski, Mirosław Kuśmierczyk, Mariusz Sujka.
ORŁY PRZASNYSZ: Maciej Smoliński, Wiesław Smoliński, Grze-
gorz Smoliński, Robert Merkiewicz, Marcin Krajewski, Krzysztof 
Leleniewski, Damian Leleniewski, Grzegorz Modelski.
NGH OTWOCK: Rafał Parzych, Daniel Bąk, Patryk Bodalski, 
Mateusz Brożek, Zbigniew Czmoch, Paweł Jakubczyk, Patryk 
Malina, Kamil Parzych.
TH GRYF GARDEJA: Bartosz Szudziński, Adam Domozych, Robert 
Rutkowski, Marcin Bieguszewski, Anatoli Lesiw.

Dziękujemy wszystkim 73 uczestnikom za udział 
w imprezie. Serdecznie gratulujemy zwycięskiej ekipie. Jak co 
roku, mistrzostwa były przede wszystkim doskonałą zabawą 
oraz promocją wspaniałego sportu, jakim jest hokej na lodzie. 
Każdy z uczestników otrzymał voucher, uprawniający do 90% 

rabatu na kąpiel w basenach termalnych. Dla zawodników przy-
gotowano również poczęstunek. 

Ogromną radością jest dla nas fakt, że nasza impreza 
cieszy się coraz większą popularnością wśród amatorskich drużyn 
hokeja na lodzie - nie tylko wśród ekip grających na co dzień na 
naszej tafli. W tym roku po raz pierwszy gościliśmy ekipy: NGH 
Otwock, Orły Przasnysz oraz drużynę z województwa pomor-
skiego TH Gryf Gardeja. Jak co roku, na turnieju pojawiają się 
również hokeiści z województwa łódzkiego - Jeże Zgierz. Cieka-
wostką jest fakt, iż najstarszym uczestnikiem naszego turnieju 
był Pan Wiesław Smoliński z drużyny Orły Przasnysz, który ma 
81 lat, zaś najmłodszym trzynastoletni Antek Matuszewski 
z drużyny Jeże Zgierz. Gorąco zapraszamy wszystkie drużyny na 
kolejną edycję Mistrzostw już za rok! 

Zwycięzcy poprzednich mistrzostw:
I Turniej: 1. Grawitacja Piaseczno II, 2.Kaczory Radziejowice, 3. 
Grawitacja Piaseczno I
II Turniej: 1. Orły Grodzisk Mazowiecki, 2. Granatowi Milanówek, 
3. Grawitacja Piaseczno II
III Turniej: 1. Adrenalina Żyrardów, 2. Orły Grodzisk Mazowiecki, 
3. Diabły Grabce
IV Turniej: 1. Orły Grodzisk Mazowiecki, 2. Diabły Grabce, 3. Jeże 
Zgierz I
V Turniej: 1. Diabły Grabce, 2. Jeże Zgierz I, 3. Raki Skierniewice
VI Turniej: 1. Diabły Grabce, 2. Orły Grodzisk Mazowiecki, 3. Jeże 
Zgierz I

OSiR Mszczonów

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT
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Już od 2012 r. we Mszczonowie przy szkole podstawowej 
i  gimnazjum działa sekcja koszykarska. Od roku dziewczęta 
i chłopcy trenują w ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Olimpijczyk 2008”. Od samego początku opiekunem dzieci 
i młodzieży jest Paweł Górski – instruktor rekreacji ruchowej 
o specjalności koszykówka. Trener młodych zawodników jest 
aktywnym koszykarzem, związanym z tym sportem od 21 lat.

Mszczonowska sekcja sportowa liczy około 50 członków. 
Koszykarze trenują podzieleni na grupy uwzględniające ich wiek 
i umiejętności. Najmłodszy zawodnik uczęszcza do klasy pierw-
szej szkoły podstawowej, a najstarsi są uczniami gimnazjum. 
Dzięki opowieściom młodych koszykarzy sekcja ciągle poszerza 
swoją liczebność. Każdy chętny może przyjść na trening i spró-
bować swoich sił w tym pasjonującym sporcie drużynowym. 

Młodzi koszykarze bardzo chętnie biorą udział w zaję-
ciach a także ochoczo włączają się w organizację turniejów, 
które Olimpijczyk przeprowadza we Mszczonowie. Członkowie 
sekcji pomagają w ich przygotowaniu, promocji w szkołach oraz 
zapewniają doping dla zawodników. Osiągają także sukcesy 
sportowe podczas zawodów. Drużyna żeńska przez rok wywal-
czyła puchary za miejsca: drugie (dwa), trzecie i piąte. Chłopcom 
udało się w tym czasie zdobyć nagrody za drugą i czwartą lokatę. 
Zawodnicy UKS Olimpijczyk byli także wybierani najlepszymi 
graczami poszczególnych turniejów. 

Jak podkreśla trener Paweł Górski pomysł na stworzenie 
sekcji koszykówki od dawna rodził się w mojej głowie, ponieważ 

jako czynny zawodnik wiem, ile radości i niezapomnianych chwil 
może  dostarczyć  ta  gra.  Powstanie  drużyn  nie  byłoby  jednak  
możliwe bez wsparcia władz samorządowych oraz Rosy Radom 
– drugiego najmocniejszego zespołu w Polsce. 

Warto dodać, że uprawianie każdego sportu, a szcze-
gólnie drużynowego, ma ogromny wpływ na charakter młodych 
zawodników. Oprócz wartości związanych z dyscypliną, trener 
Górski zakłada, że prowadzone przez niego zajęcia będą umac-
niały w graczach takie cechy, jak sumienność, odpowiedzial-
ność, punktualność oraz kształtowały postawy i zachowania: 
rywalizację w duchu fair play, nieustanną pracę nad sobą oraz 
szacunek do drugiego człowieka. 

UKS Olimpijczyk serdecznie zaprasza wszystkich sympa-
tyków koszykówki do uczestniczenia w treningach sportowych 
i obiecuje wspaniałą atmosferę oraz wielkie emocje.

Dagmara Bednarek, GCI

UKS „Olimpijczyk 2008”

Sekcja koszykówki UKS „Olimpijczyk 
2008”

SPORT
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W piątek, 17 lutego, rozpoczęły się uroczyście obchody 
60. rocznicy powstania Klubu Sportowego „Mszczonowianka”. 
Władze, trenerzy, zawodnicy i sympatycy wzięli udział w piąt-
kowy wieczór we Mszy Świętej, odprawionej w kaplicy pw. 
Świętego Ojca Pio. Eucharystię, sprawowaną w intencji mszczo-
nowskiego ruchu sportowego, koncelebrowali ks. dr Janusz 

Włodarczyk i ks. Jan Lewandowski. Na zaproszenie do uczest-
niczenia we Mszy, wystosowanym przez komitet organizacyjny 
rocznicowych obchodów oraz członków Zarządu „Mszczono-
wianki” wraz z jej prezesem Zdzisławem Banasiakiem, odpowie-
dzieli burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodni-
czący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, radni Gminy Mszczonów, 
starosta Wojciech Szustakiewicz, radni powiatowi, prezes 
Powiatowego Zrzeszenia LZS Zbigniew Kozera, a także wielu 
przedstawicieli gminnych instytucji i organizacji. Miejsce obok 
ołtarza zarezerwowane zostało dla pocztu sztandarowego KS 
„Mszczonowianki”. Chorążym pocztu był członek Zarządu Adam 
Bechcicki. Reprezentanci władz klubowych w osobach prezesa 
Zdzisława Banasiaka, wiceprezesa Andrzeja Czeremużyńskiego, 
wiceprezesa Wiesława Wilczyńskiego, sekretarza Włodzimierza 
Radkiewicza, skarbnika Wojciecha Kwiatkowskiego, członka 
Zarządu - Grzegorza Siedleckiego oraz kierowników drużyn 
Wojciecha Grzybczaka i Marcina Zientka – zasiedli w pierw-
szych ławach. 

Wszystkich przybyłych na rozpoczęciu obchodów 
60-lecia przywitała poprzednia prezes Klubu Grażyna Korzon-
kowska. Zaraz po niej historię mszczonowskiego ruchu spor-
towego przedstawiła Barbara Gryglewska. Wzruszająca była 
homilia wygłoszona przez ks. dr. Janusza Włodarczyka. On 
sam stwierdził, że nie głosi tego dnia kazania, a raczej dzieli 
się z zebranymi w kaplicy swymi wspomnieniami, wrażeniami 
i przemyśleniami. Zaczął od tego, że Mszczonów był, jest 
i będzie jego miastem. Następnie opowiedział o tym, jak w jego 
młodości mszczonowską młodzież kształtowały kościół, szkoła, 

Klub Sportowy „Mszczonowianka”

Diamentowe urodziny 
MSZCZONOWIANKI rozpoczęte 
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Do wybuchu I wojny światowej na terenie Mszczonowa 
istniało Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, którego działal-
ność opierała się na organizowaniu imprez o charakterze rekre-
acyjno-pokazowym: zawodów sportowych, sztuk teatralnych, 
festynów i zabaw tanecznych. Po II wojnie światowej władze 
komunistyczne zawiesiły działalność TG „Sokół”. Upadł również 
zorganizowany ruch sportowy. Nie znaczyło to jednak, że całko-
wicie upadła działalność promująca aktywność fizyczną. Sponta-
nicznie zaczęły powstawać w mieście drużyny piłki nożnej. Pod 
koniec 1951 r. praktycznie każda większa ulica wystawiała swój 
zespół. Do 1952 r. ruch sportowy był spontaniczny. Opierał się 
na organizowaniu meczy towarzyskich. 

W 1957 roku na zebraniu założycielskim powołano do 
życia Ludowy Klub Sportowy „Mszczonowianka”. W spotkaniu 
brało udział ponad 20 osób. Wśród nich znaleźli się przede 
wszystkim członkowie byłego „Sokoła” oraz inni mieszkańcy 
miasta interesujący się sportem i chcący znaleźć zajęcie oraz 
rozrywkę dla dzieci i młodzieży. W skład członków założycieli 
klubu weszli: Helena Czarnecka, Janina Ekert, Elżbieta Szustkie-
wicz, Józef Siniarski, Roman Piotrowski, Kazimierz Karczewski, 
Wacław Domalski, Tomasz Siekierski, Mieczysław Kłopotowski, 
Stanisław Przybylski, Kazimierz Szustkiewicz. Nie obeszło się 
również bez ingerencji Urzędu Bezpieczeństwa. 

Jako pierwsze stworzono sekcje sportowe piłkarską, 
kolarską i motorową. Najwięcej członków zgromadziła, oczy-
wiście, ta pierwsza grupa, która zrzeszała ponad 50 członków. 
Powstanie „Mszczonowianki” spowodowało, że drużyny uliczne 
zaczęły się łączyć. W ten sposób mógł powstać jeden, silny 
zespół reprezentujący barwy miasta poza jego granicami. 

Dużą popularnością cieszyła się również sekcja kolar-
stwa, choć żaden z zawodników nie posiadał roweru wyczyno-
wego; nierzadko pojazdy ledwie nadawały się do jazdy. Elitarną 
drużyną LKS „Mszczonowianka” był zespół motorowy, którego 
członkami byli najbogatsi mieszkańcy miasta. 

W latach sześćdziesiątych XX w. nastąpił 
zmierzch sekcji kolarskiej i motorowej. Powstała 

jednak drużyna bokserska, której trenerem był Stanisław Pacz-
kowski. Pod koniec lat sześćdziesiątych nadal najlepiej działa-
jącą sekcją była piłkarska. Funkcjonowanie „Mszczonowianki” 
w  latach 1975-1990 należy uznać za bardziej efektywne niż 
w okresie poprzednim. Został powołany Zarząd pod prze-
wodnictwem Wacława Konarskiego. Wiceprezesem do spraw 
sportu został Ryszard Stusiński. Drugim wiceprezesem do spraw 
budowy stadionu został Ryszard Kwiecień. Stanowisko sekre-
tarza objął Stanisław Zwierzyński. Klub prowadził wówczas 
cztery sekcje – piłki nożnej, siatkówki, szachów i turystyczną. 

W 1977 r. została powołana sekcja brydża sportowego. 
Kierownikiem i instruktorem został Eryk Kiczak. W 1978 r. 
zorganizowano rozgrywki w tenisie stołowym. Bezapelacyjne 
pierwsze miejsce zajął Ryszard Stusiński. W latach 80-tych najle-
piej rozwijającą się sekcją była drużyna siatkarska. 

W 1988 r. w „Mszczonowiance” działają następujące 
sekcje: piłki nożnej, piłki siatkowej, krajoznawczo-turystyczna, 
tenisa stołowego, badmintona i szachowa. 

W latach 90-tych działały dwie sekcje: tenisa stołowego 
i strzelecka. Pierwsza z nich brała udział w rozgrywkach okrę-
gowych Związku Tenisa Stołowego w Skierniewicach występując 
w klasie okręgowej. Treningi drużyny odbywały się w sali szkoły 
podstawowej. Sekcja strzelecka w latach 1994-1997 brała udział 
w cyklicznych zawodach na terenie ówczesnego województwa 
skierniewickiego. Ponadto, Ryszard Stusiński zorganizował na 
terenie miasta rozgrywki tzw. „piłkarskich piątek” i stworzył ligę, 
w której występowało 11 drużyn z Mszczonowa i 12 z Radzie-
jowic. Zawody prowadzone były okresie jesień-wiosna, każda 
drużyna rozgrywała dwa mecze z każdym z przeciwników. Na 
zakończenie sezonu w czerwcu trzy pierwsze drużyny otrzymy-
wały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego ufundo-
wanego przez burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka. 
Rozgrywki prowadzono przez trzy sezony. 

Na bazie wyżej wymienionych zawodów została reakty-
wowana sekcja piłki nożnej pod nazwą LKS „Mszczonowianka”. 
14 VII 1997 r. drużyna pod nazwą LKS „Mszczonowianka” została 
zarejestrowana w okręgowym Związku Piłki Nożnej w Skier-
niewicach i przystąpiła do rozgrywek w klasie B Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej w Skierniewicach. W sezonie 97/98 wywal-
czyła awans do klasy A. 

W tym uroczystym dniu nie można zapomnieć 
o władzach Klubu, które go tworzyły i rozwijały. W sześćdzie-

rodzina oraz boisko. Wspominał czasy, gdy każda mszczonowska 
ulica miała swoją drużynę, a niedzielne mecze rozgrywane zaraz 
po Mszy Świętej integrowały całe miasto. Podziękował także 
pani Barbarze Gryglewskiej za spisanie i odczytanie historii 
mszczonowskiego sportu. Przypomniał ponadto nazwiska wielu 
znanych i cenionych sportowców rodem z Mszczonowa, w tym 
tego, który nie tylko osiągał jednocześnie sukcesy w wielu dyscy-
plinach, ale słynął również z naprawiania w swoim warsztacie 
rymarskim uszkodzonych piłek. 

Nazwisko śp. Wacława Domalskiego, wraz z całą plejadą 
gwiazd mszczonowskiego sportu było też wielokrotnie przywo-
ływane podczas spotkania, jakie w siedzibie Klubu przy ulicy 
Brzoskwiniowej odbyło się zaraz po zakończonej Mszy Świętej. 
Opisując wieczór uroczystego rozpoczęcia obchodów 60-lecia 

„Mszczonowianki” warto jeszcze wspomnieć o podarunku, jaki 
po wygłoszonej homilii ks. Włodarczyk wręczył prezesowi Zdzi-
sławowi Banasiakowi. Dyplom uznania dla twórców mszczo-
nowskiego sportu przekazał przez księdza doktora prezydent 
Żyrardowa Wojciech Jasiński. Był to szczególnie miły gest, gdyż 
w całej historii lokalnego sportu rywalizacja pomiędzy druży-
nami (przeróżnych dyscyplin) Mszczonowa i Żyrardowa miała 
zawsze szczególny wymiar i wzbudzała najwięcej emocji. 

Przez cały 2017 roku odbywać się będą we Mszczonowie 
wydarzenia związane z 60-leciem. Punktem kulminacyjnym 
obchodów urodzin „Mszczonowianki” będzie natomiast drugi 
dzień tegorocznego Jarmarku Mszczonowskiego. 

Piotr Dymecki

Klub Sportowy „Mszczonowianka”

Historia Klubu Sportowego 
„Mszczonowianka”
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Już po raz piąty odbyła się w Lutkówce inscenizacja Męki 
Pańskiej. W piątek, 24 marca, kolejny raz zagrali w niej wspólnie 
parafianie wraz ze strzelcami z mszczonowskiej Grupy Rekon-
strukcji Historycznej. Organizację widowiska pasyjnego wsparli 
też: strażacy z OSP w Zbiroży oraz Mszczonowski Ośrodek 
Kultury. Osobiście w przygotowania do inscenizacji zaangażował 
się także proboszcz ks. prałat Zbigniew Chmielewski. Pomogli 
również ministranci i bielanki, których opiekunką jest Irmina 
Słojewska. O właściwy poziom nagłośnienia zadbał Marek 
Baumel. Transport rekwizytów oraz kostiumów na potrzeby 
Pasji zapewnił natomiast Włodzimierz Dziża. 

Inscenizacja Męki Pańskiej w Lutkówce od swojej pierw-
szej edycji w roku 2013 była przedsięwzięciem angażującym całą 
lokalną społeczność. To wydarzenie, w którym każdy chce wziąć 

udział. Jedni występują, drudzy pomagają przy organizacji, inni 
zapewniają ciepły posiłek dla artystów, a pozostali, niezależnie 
od pogody, przychodzą pod świątynię, aby wraz z artystami 
przejść całą Drogę Krzyżową. Pasja w Lutkówce była już grana 
w strugach deszczu, przy zacinającym śniegu, a także przy tak 
pięknej pogodzie, jak w tym roku. Wierna publiczność nigdy nie 

sięcioletniej historii na fotelu prezesa „Mszczonowianki” zasia-
dali: Józef Siniarski, Mieczysław Kłopotowski, Kazimierz Szust-
kiewicz, Józef Dymecki, Lech Kuran, Zbigniew Sasin, Stefan 
Grzybek, Waldemar Kurowski, Ryszard Stusiński, Józef Grzegorz 
Kurek, Łukasz Koperski, Zdzisław Skoneczny, Zbigniew Bednarek, 
Grażyna Korzonkowska oraz obecnie kierujący pracami Zarządu 
Zdzisław Banasiak i Andrzej Czeremużyński. 

Obecnie Klub Sportowy „Mszczonowianka” liczy ok. 200 
członków i posiada jedną sekcję – piłki nożnej. Stowarzyszenie 
skupia w swoich szeregach pasjonatów footballu należących 

do różnych grup wiekowych, i obejmuje także drużyny żeńskie. 
Klub „Mszczonowianka” jest wspierany finansowo przez władze 
samorządowe, które od przywrócenia samorządności lokalnej 
mają pieczę nad jego funkcjonowaniem. Istotnym elementem 
jest także współpraca ze sponsorami oraz działalność gospo-
darcza, którą prowadzi „Mszczonowianka”. Wszystko to pozwala 
na zapewnienie środków na funkcjonowanie tej sześćdziesięcio-
letniej organizacji sportowej. 

Opracowała Barbara Gryglewska

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT / TRADYCJA I HISTORIA
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zawiodła. Wiele osób uczestnicząc w wydarzeniu traktuje je nie 
tylko jako przedstawienie. Krocząc za artystami modli się i na 
swój sposób przeżywa odgrywane sceny. Utrzymaniu podnio-
słej atmosfery sprzyjają rozważania, autorstwa księdza Pawła 
Pietrzaka, odczytywane przez członków mszczonowskiej GRH. 
Rekwizyty i kostiumy, wykorzystywane podczas widowiska są 
własnością  żyrardowskiego Stowarzyszenia Fabryka Feniksa. 

W tym roku w przedstawieniu pasyjnym wystąpili: Sławek 
Wacławek (Jezus), Małgorzta Dymecka (Matka Boska), Kacper 
Basiński (Święty Jan), Piotr Słojewski (Piłat), Ilona Banasiewicz, 
Małgorzata Słojewska, Wioleta Zylbert, Ewa Pierścionek, Irmina 
Słojewska (niewiasty płaczące), Aleksandra Dziża (Święta Wero-

nika), Joanna Basińska (Maria Magdalena), Tadeusz Iwan i Piotr 
Dymecki (oprawcy), Jakub Dymecki (dowódca oddziału rzym-
skiego), Robert Jakubiak, Patryk Skoneczny, Paweł Słojewski, 
Grzegorz Basiński (legioniści), Mateusz Osuchowski i Eryk 
Szymański (dworzanie Piłata), Szymon Felisiak (Szymon Cyrenej-
czyk), Sebastian Zylbert i Szymon Basiński (łotr I i łotr II), Zofia 
Dymecka, Ania Dymecka, Ewa Eljasz, Mateusz Banasiewicz, Maja 
Kędra, Anna Puczyńska, Julka Zylbert, Oliwka Bożek, Klaudia 
Bożek, Kazimierz Pierścionek, Adam Domasiewicz, Wiesława 
Basińska, Krystyna Basińska (mieszkańcy Jerozolimy)

MM
Foto: Marek Wardak

STRZELECKI BIWAK PRZYGODĄ DLA 
REKRUTÓW

Mszczonowscy strzelcy ferie rozpoczęli zimowym biwa-
kiem. Do udziału w nim zaprosili miejscową młodzież, która nie 
wyjechała na zimowiska i wypoczywa w mieście. Młodzi mszczo-
nowianie, którzy do tej pory nie zakosztowali strzeleckiej przy-
gody, ruszyli w las, aby tam zmagać się z własnymi słabościami. 
Nie było im łatwo. Forsowny marsz bez odpowiedniego obuwia 
w głębokim śniegu na pewno zapamiętają na długo. Podobało 
im się także poznawanie podstaw taktyki, budowanie szałasów, 
czy też gotowanie w terenie. Ciepła herbata przyrządzona przy 
-70C,  jak można było usłyszeć, smakowała im zupełnie inaczej 
niż ta serwowana w domu przez mamę. W ich przypadku dzień 
pełen przygód musiał przewidywać jednak przerwą na zmianę 
przemoczonych ubrań i ogrzanie. Strzeleckie szkolenie miało 
być dla „młodych” przygodą, a nie przyczyną przeziębienia, więc 
krótki odpoczynek był z góry zaplanowany w harmonogramie 
biwaku. 

Z oczywistych względów rekruci nie dotrwali też ze 
strzelcami w lesie aż do zapadnięcia zmroku. Gdy słońce zaczęło 
zachodzić, temperatura gwałtownie obniżyła się do -120C. 
Bez odpowiedniego wyposażenia trudno w takich warunkach 

przetrwać w terenie. Wieczorem i w nocy strzelcy już jedynie 
w swoim gronie wykorzystali przygotowane wcześniej szałasy, 
aby zmagać się z mrozem. Przy okazji testowali niedawno pozy-
skane wyposażenie w postaci śpiworów przystosowanych do 
ujemnych temperatur. Okazało się, że nowy sprzęt pozwala 
nawet na odpoczynek pod gołym niebem. Widok olbrzymiego 
księżyca w bezchmurną, mroźną noc był prawdziwą nagrodą dla 
wytrwałych. Wszyscy do domu wrócili w doskonałych humorach 
i - co najważniejsze - zdrowi. 

Tekst: Piotr Dymecki
Foto: Marek Wardak 

TRADYCJA I HISTORIA

III BIEG NIEZŁOMNYCH Z UDZIAŁEM 
STRZELCÓW

Mszczonowscy Strzelcy 4 marca uczestniczyli w III Biegu 
Żołnierzy Niezłomnych, jaki odbył się w Magdalence. Jego orga-
nizatorami byli: Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Magdalence, Centrum Sportu 
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Strzelcy i Klubowicze GP razem dla 
dobra Rzeczypospolitej 

W jednym z najbardziej znanych klubów studenckich 
w Polsce, w warszawskich Hybrydach, zapoczątkowany został 
cykl debat promujących ideę powstania Wojsk Obrony Tery-
torialnej. Organizatorami akcji są Kluby „Gazety Polskiej” oraz 
Strzelcy Rzeczypospolitej, do których przynależy także mszczo-
nowska jednostka. Pierwsza z debat odbyła się 16 marca. 
Kolejne będą organizowane w przeciągu całego roku w pozo-
stałych miastach (nie tylko w kraju), w których działają najpręż-
niejsze Kluby „Gazety Polskiej”. W inauguracyjnym spotkaniu 
wzięli udział: dyrektor Biura do Spraw Proobronnych MON 
Waldemar Zubek, pełnomocnik ministra MON do spraw WOT 
Grzegorz Kwaśniak, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury 
i Dziedzictwa MON Sławomir Frątczak, wicedyrektor Departa-
mentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Agnieszka Michalak, 
a także gospodarze debaty – redaktor naczelny „Gazety Polskiej” 
Tomasz Sakiewicz i Komendant Strzelców Rzeczypospolitej 
młodszy inspektor Dariusz Jańczy. Prowadzącym dyskusję był 
strzelec Marcin Plewka. Gościnnie w Hybrydach pojawili się 
także przedstawiciele Zarządu Głównego Światowego Związku 
Żołnierzy AK na czele z sekretarzem pułkownikiem Ryszardem 
Dorfem oraz skarbnikiem Maciejem Jarosińskim, wiceprezes 
Fundacji Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych 
„SZTURMAN” Adam Burzywoda, a także 
dyrektor Lwowa i Kresów Aleksandra 
Biniszewska. Debatę rozpoczęto odśpie-
waniem Hymnu Narodowego oraz 
wprowadzeniem sztandaru Światowego 
Związku Żołnierzy AK, którego poczet 
stanowią właśnie Strzelcy Rzeczypospo-
litej. 

W trakcie dyskusji odwoływano 
się do przykładów z całego świata, gdzie 
obrona terytorialna skutecznie wspiera 
i uzupełnia główny trzon sił zbrojnych. 
Wskazywano także na szczególną rolę 
w przygotowywaniu do służby w WOT 
organizacji proobronnych takich, jak 
chociażby Strzelcy Rzeczypospolitej. 
Dyskutowano ponadto nad fenomenem 
popularności organizacjach proobron-
nych oraz klas mundurowych, jaka 
zapanowała w chwili, gdy powszechnie 

wydawało się, że „moda na wojsko” przemija bezpowrotnie. 
Patriotycznie zaangażowana młodzież jest dziś siłą, którą należy 
wykorzystać dla umacniania pozycji Polski – twierdzono zgodnie. 
Uczestnicy debaty zauważyli również, iż Kluby „Gazety Polskiej”, 
jako ruch obejmujący całą Polskę, są nieocenionym sprzymie-
rzeńcem w krzewieniu patriotyzmu i promowaniu przedsięwzięć 
proobronnych. Współpracę, jaką nawiązał komendant SR Jańczy 
i redaktor Sakiewicz, stawiano za wzór. Debaty, jakie nas jeszcze 
czekają, z pewnością zaowocują wypracowaniem wielu cennych 
inicjatyw, w które zaangażują się czytelnicy Strefy Wolnego 
Słowa oraz strzelcy. Redaktor naczelny GP Tomasz Sakiewicz, 
który jest pomysłodawcą tych spotkań, przypomniał w trakcie 
dyskusji, iż to jego tygodnik jako pierwszy w Polsce zajął się 
promowaniem obrony terytorialnej i apelował, żeby politycy 
dostrzegli potencjał tkwiący w lokalnych oddziałach, składa-
jących się z ochotników świetnie znających swój teren, a co 
najważniejsze - głęboko kochających Ojczyznę. W podsumo-
waniu debaty stwierdzono, iż nie bez przyczyny Wojska Obrony 
Terytorialnej, jakie obecnie tworzone są w Polsce, odwołują się 
swoimi tradycjami do podziemia zbrojnego okresu ostatniej 
wojny, a także bohaterów powstania antykomunistycznego. 

Zapraszamy na kolejne spotkania, prowadzone wspólnie 
przez Kluby „Gazety Polskiej” i jednostki Strzelców Rzeczypo-
spolitej, o których z odpowiednim wyprzedzeniem informować 
będziemy na naszej stronie.

Tekst i foto: Piotr Dymecki

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZETRADYCJA I HISTORIA

w Lesznowoli, Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli oraz 
Gmina Lesznowola. Uczestnicy Biegu mogli wystartować na 
trasie o długości 1963 metrów, która była symbolicznym nawią-
zaniem do daty śmierci ostatniego Niezłomnego - sierżanta 
Józefa Franczaka ps. Lalek, zabitego przez UB-owców. 

Dla bardziej wytrwałych i starszych biegaczy przygoto-
wano dystans 5000 metrów. Strzelcy swoich reprezentantów 
wyznaczyli zarówno do jednego, jak i drugiego startu. Przed 
biegami zaciągnęli wartę przy krzyżu poświęconym Bohater-

skim Żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego. Kwiaty przy 
nim złożyła startująca w Biegu młodzież, a znicze pamięci zapa-
lili rekonstruktorzy. W ramach obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” tego samego dnia w Magda-
lence odprawiona została Msza Święta w intencji Niezłomnych, 
a w miejscowym liceum miało miejsce spotkanie z historykiem 
i zarazem znanym dziennikarzem, Tadeuszem Płużańskim.

Tekst: Piotr Dymecki
Foto: Marek Wardak
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Opatrunek na Ratunek
Nasza szkoła przystąpiła do szóstej edycji Akcji „Opatrunek 
na Ratunek”. Przez miesiąc marzec trwała zbiórka środków 
opatrunkowych dla misyjnych szpitali i przychodni. W takich 
placówkach medycznych każdy bandaż czy plaster są niezwykle 
cenne. Przydaje się dosłownie wszystko. Bywa, że nawet 
płótno, którym w Polsce wolontariusze obszywają paczki, na 
miejscu jest darte na bandaże. W tropikalnym klimacie rany 
goją się gorzej, a życie codzienne obfituje w wypadki (popa-
rzenia dzieci od paleniska, zranienia, ukąszenia dzikich zwierząt, 
ropnie będące wynikiem działalności czarowników, wreszcie 
zapomniany już przez Europę trąd). Dlatego właśnie zorganizo-
wano Akcję „Opatrunek na Ratunek”.
Więcej informacji o Akcji można znaleźć na stronie www.
medicus.ump.edu.pl

Bo szkoła może być wesoła
„Bo szkoła może być wesoła” i właśnie w tym celu zmienia się 
design jej wnętrza. Niezwykle ważne jest to, co ukazuje się 
oczom dziecka, gdy przekracza próg tego budynku, w jakiej 
przestrzeni codziennie, od poniedziałku do piątku, przebywa. 
Czy ta przestrzeń się podoba, czy dobrze się tu czuje? Właśnie 
dlatego przystąpiliśmy do realizacji kolejnego działania. Po 
„edukacyjnych schodach”, kolorowych witrynach w szatni, 
przyszła kolej na wall art. Grupa nauczycieli wraz z rodzicami 
uczniów kasy 4c postanowiła ożywić ścianę klatki schodowej. 
Właśnie tak w dniu 15 lutego 2017 powstało malowidło 
ścienne, które mamy nadzieję sprawiło miłą niespodziankę 
uczniom, którzy po feriach wrócili do szkoły. Wychowawczyni 
klasy 4c bardzo dziękuje nauczycielom, rodzicom i uczniom 
za zaangażowanie we wspólne malowanie. Dziękujemy także 
rodzicom uczniów z klasy 4c za zakup farb.

Zanim wpadniesz w pułapkę uzależnień...
Pierwszego dnia lutego na terenie naszej szkoły odbyła 

się pierwsza część warsztatów dla uczniów klas IVc, Vc, VIb, VIc 
pt. „Zanim wpadniesz w pułapkę uzależnień… przeciwdziałanie 
uzależnieniom od alkoholu, nikotyny, napojów energetycznych”. 
Druga część warsztatów odbyła się 2.03.2017 r. Uczniowie 
biorący udział w zajęciach podzieleni zostali na grupy po 5-6 
osób, wymieszani pod względem zachowania, aktywności, 
a także płci: chłopcy z dziewczętami, osoby energiczne z tymi 
mniej aktywnymi. Podział na zespoły został zachowany 
w obrębie klas. Zagadnienia dotyczące wyżej wspomnianego 
tematu przekazała w formie prezentacji multimedialnej p. dr 
Małgorzata Iwanowicz.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w warsztatach 
i byli bardzo aktywni pracując zarówno na forum, jak 
i w grupach, tworząc m.in. ciekawe prace plastyczne. Dzieci 
otwarcie mówiły o swoich problemach, szybko nawiązały też 
kontakt z prowadzącą. Tematy poruszone na warsztatach miały 
swoją kontynuację z wychowawcami i pedagogiem na lekcjach 

wychowawczych.
Po każdej części warsztatu odbyły 

się spotkania dr Małgorzaty Iwanowicz 

z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły 
mające na celu podsumowanie całości i zwrócenie uwagi 
na spostrzeżenia oraz uwagi zarówno prowadzącej, jak 
i wychowawców. Wykładowczyni udzieliła także wskazówek dla 
dalszej pracy z młodzieżą i rodzicami.

Święto Szkoły
Święto Szkoły, to świetna okazja do zorganizowania 

uroczystego apelu, który w tym roku przygotowały klasy 
5a, 6b, 6c. Utwory muzyczne wykonała klasa 4a oraz chór 
szkolny, przygotowany przez pana Jacka Zielonkę oraz Natalia 
Wiechowska. Przedstawienie pokazywało przebieg roku 
szkolnego w naszej placówce. Były w nim scenki opowiadające 
o rozpoczęciu nauki, pierwszym śniegu, karnawale i zakończeniu 
szkoły. Największe owacje zebrał taniec dziewczyn, uczennic 

szkoły. Cały apel prowadzili Jakub Królikowski i Aleksandra 
Choińska. Nad podkładami do tańca i solówką czuwał Bartosz 
Fedorowicz z klasy 6a. Wszystkim występującym bardzo 
dziękujemy.

Z racji Święta Szkoły przeprowadzono ciekawe konkursy. 
Uczniowie klas I-III wzięli udział w zmaganiach plastycznych. 
Klasy pierwsze miały wykonać  Tort  na  Święto  Szkoły, klasy 
drugie Szkołę moich marzeń, natomiast klasy trzecie Szkołę 
przyszłości. Również uczniowie klas IV – VI mogli wykazać się 
wiedzą i kreatywnością, biorąc udział w konkursie Historia mojej 
Szkoły oraz w literackim Szkoła moich marzeń, który polegał na 
napisaniu opowiadania lub wiersza o wymarzonej szkole.

Zwycięzcy konkursu plastycznego:
Klasy I  Tort na Święto Szkoły
1. miejsce - klasa I a
2. miejsce - klasa I c
3. miejsce - klasa I b

Klasy II  Szkoła moich marzeń
1. miejsce - klasa II b
2. miejsce - klasa II c
3. miejsce - klasa II a

Klasy III  Szkoła przyszłości
1. miejsce - klasa III a
2. miejsce - klasa III b
3. miejsce - klasa III d

Laureaci konkursu Historia mojej Szkoły:
1. miejsce Aleksander Zielonka uczeń klasy IV a
2. miejsce Paulina Wieczorek uczennica klasy VI a
3. miejsce Milena Kociszewska uczennica klasy IV c oraz Mateusz 

MERKURIUSZ SZKOLNY

SP w Mszczonowie

Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie

http://www.medicus.ump.edu.pl/
http://www.medicus.ump.edu.pl/
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Wąsiewski uczeń klasy IV b

Zwycięzcy szkolnego konkursu literackiego Szkoła moich 
marzeń na poziomie klas IV – VI:
Klasy czwarte:
kategoria wiersz    1. miejsce Oliwia Gontarz – kl. IV a
         2. miejsce Amelia Draniak – kl. IV a
         3. miejsce Vivian Wiśniewska – kl. IV b

  oraz wyróżnienie Anna Kapela – kl. IV b

kategoria opowiadanie 1. miejsce Agata Kubis – kl. IV a
 oraz wyróżnienie Michalina Byliniak – kl.IV a

Klasy piąte:
kategoria wiersz 1. miejsce Amelia Babraj kl.V b
      2. miejsce Gabriela Mumoz kl. V b
      3. miejsce Stanisław Górski kl. V c

Klasy szóste:
kategoria wiersz 1. miejsce Agata Drozdowska kl.VI d
      2. miejsce Michał Koziński kl. VI c

kategoria opowiadanie 1. miejsce Natalia Wieszczycka kl.VId
     2. miejsce Julia Czarnecka kl.VId
     3. miejsce Piotr Fijałkowski kl.VI b

Na uroczystym apelu wręczono laureatom wyżej wymie-
nionych konkursów dyplomy i nagrody, które zostały ufundo-
wane przez Radę Rodziców. Nagrodzone wiersze i opowiadania 
w konkursie literackim Szkoła moich marzeń dostępne są na 
stronie internetowej gminy Mszczonów.

Święto patrona, to zawsze szczególny dzień w życiu 
każdej szkoły. Nie inaczej było także 3 marca w Szkole 
Podstawowej w Mszczonowie. Tego dnia cała społeczność 
uczniów, nauczycieli i pracowników uczciła 40-lecie nadania 
placówce imienia 25 Pułku Artylerii Pancernej, który w 1945 
roku stacjonował we Mszczonowie po zakończeniu niemiec-
kiej okupacji. Uroczysty apel, który tego dnia mogli oglądać 
wychowankowie szkoły, przygotowały klasy 5a i 6b wraz ze 
swoimi wychowawczyniami - Idą Gontarz i Dorotą Olborską. 
Program słowno-muzyczny poprowadzili uczniowie - Alek-
sandra Choińska oraz Jakub Królikowski. 

Młodzi artyści zaprezentowali licznie zgromadzonym 
kolegom przekrój roku szkolnego. Wśród recytacji, piosenek 
szkolnego chóru pod dyrekcją Jacka Zielonki, występów 
solistki i grupy tanecznej, pojawiły się scenki z życia 
każdego ucznia, opowiadające, między innymi, o porannym 
pośpiechu. Występujący przypomnieli także o ważnych 
i przyjemnych wydarzeniach ze szkolnego kalendarza - Miko-
łajkach, wiosennych konkursach czy też karnawale. Na zakoń-

czenie prowadzący wyrazili nadzieję, że ich apel przypomniał 
szkolne lata także dorosłym widzom. Podkreślili także, że 
zakończenie nauki, to koniec pewnego etapu, ale i początek 
nowej, obfitującej w osiągnięcia drogi.

Podczas obydwu apeli, dla najmłodszych i klas 4-6, 
zostały wręczone nagrody za osiągnięcia w konkursach. Część 
z nich została ogłoszona przez szkołę z okazji jej święta, inne 
miały charakter ogólnopolski. Zgromadzeni na sali gimna-
stycznej uczniowie dowiedzieli się więc, którzy koledzy 
są znawcami historii, matematyki czy lektur, oraz które 
z najmłodszych klas wykonały najładniejsze prace plastyczne. 
Zarówno program artystyczny, jak i otrzymane nagrody spra-
wiły, że wszyscy wracali do swoich pracowni w doskonałych 
humorach.

Dagmara Bednarek, GCI

SP w Mszczonowie

Święto Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Uczniowie z gimnazjów ze Mszczonowa i Osuchowa 
mieli okazję pojechać do Anglii w dniach 24 lutego – 1 marca. 
Prawdopodobnie nikt nie spodziewał się, że wyjazd ten okaże 
się tak wspaniałymi warsztatami językowymi. Z całą pewno-
ścią ani ja, ani moja siostra, nie przewidziałyśmy, że będzie on 
tak ciekawą przygodą, podczas której dodatkowo tak wiele 
się nauczymy. 

Na początku jechaliśmy ponad dwadzieścia godzin 
autokarem, potem nastąpiła sprawna przesiadka na prom 
Calais we Francji, aby dotrzeć do Dover w Wielkiej Brytanii. 
Dojazd nie okazał się strasznie męczący, a przynajmniej takie 
mieliśmy wrażenie, dopóki nie postawiliśmy stóp na brytyj-
skich wyspach. 

Pierwsze wrażenia z zobaczenia angielskich metropolii 
były… nadzwyczajnie. Nie były one podobne do polskich miast, 
Warszawy czy Krakowa. Duża liczba wysokich budynków czy 
bloków mieszkalnych, szklanych zakładów pracy, no i… wiele 
rowerów. W miejscu obok jakiegoś biurowca dostrzegłam 
nawet tabliczkę „Parking dla rowerów”. Ulice zjeżdżały raz 
w dół, raz w górę, pociąg mógł przejechać tuż nad głową po 
specjalnym moście, a sama droga szybkiego ruchu znikała 
w podziemnym tunelu z klimatycznym oświetleniem. 

Poza zrobieniem sobie zdjęcia z charakterystycz-
nymi dla Londynu czerwonymi, wysokimi autobusami i tego 
samego koloru budkami telefonicznymi (które już chyba stoją 
tam po prostu dla ozdoby), zwiedzaliśmy również ciekawe 
obiekty: Windsor Castle, Palace of Westminster, Hampton 
Court Palace, Warner Bros Studio i Oxford…  Spacer śladami 
Sherlocka Holmesa czy pałac Buckingham wywoływały w nas 
uczucie podziwu i fascynacji.  Z uwagą uzupełnialiśmy nawet 
zeszyty ćwiczeń, które były związane z programem naszej 
wycieczki (otrzymaliśmy je od organizatora wyjazdu). 

Rodziny, u których mieszkaliśmy podczas wyjazdu, 
okazały się być niezwykle przyjazne i gościnne. Śmiem zary-
zykować stwierdzeniem, że czułam się u nich jak „u starych 
znajomych”. Udało im się wytworzyć przyjemną, miłą atmos-
ferę, za co z moimi współlokatorkami byłyśmy im bardzo 
wdzięczne. 

Jeśli miałabym napisać, co mnie najbardziej zaskoczyło 
w Anglii, powiedziałabym: ludzie. Pewnie większa część tych, 
których widzieliśmy, była obcokrajowcami lub turystami, ale 
i tak mówili po angielsku. Mnie cieszyło samo obcowanie 
z tym językiem (również podczas zwiedzania jakichś punktów 
z anglojęzycznym przewodnikiem!), dlatego słysząc brytyjski 
akcent, byłam zachwycona. Moi koledzy mieli podobne 
odczucia. 

Zachwyciły mnie również środki transportu, których 
było naprawdę wiele – ogrom autobusów (oczywiście czer-
wonych, dwupiętrowych), metro, tramwaje i pociągi. Mimo 
lekkiego stresu związanego z przesiadkami z peronu na peron 
wspaniale było oglądać miejscowe widoki. 

Świetne było to, że otaczający nas język angielski po 
prostu sam wchodził do głowy, a moi znajomi również zaob-
serwowali poprawę lingwistycznych zdolności. Naprawdę 
zadziwiające jest to, jak pięć dni może zmienić podejście 
do nauki języka. Wyjazd był chyba najlepszą motywacją do 
sumiennej nauki angielskiego.

Przede wszystkim wycieczka ta okazała się dla mnie 
nie tylko dobrą okazją do poznania tamtejszych obyczajów, 
tradycji i angielskiej kultury. Myślę, że wszyscy – bez wyjątku 
– są jak najbardziej usatysfakcjonowani programem wyjazdu. 

Mam wrażenie, że dokonaliśmy czegoś więcej niż 
zwykłe uczestnictwo w międzyszkolnym wyjeździe. Zintegro-
waliśmy się, nie patrząc na różnicę naszego wieku, charakteru 
czy miasta. Nie spanikowaliśmy, gdy przyszło nam mieszkać 
u rodzin, które kompletnie nie rozumieją języka polskiego. 
Byliśmy otwarci na nową kulturę, tym samym chłonąc 
angielski klimat i brytyjską mentalność. Zrozumieliśmy także, 
że pomimo wszystkich genialnych rzeczy, jakie tam zobaczy-
liśmy, nic nie zastąpi nam naszego rodzinnego miasta czy 
państwa. Polska już zawsze będzie naszym domem, a żadne 
świecące neony z Anglii nie zastąpią nam poczucia domo-
wego bezpieczeństwa, które zapewnia nam nasz kraj.

Chciałabym podziękować organizatorom; nauczy-
cielom i opiekunom, którzy w pełni oddali się swojej pracy 
i pomagali nam o każdej porze. To właśnie oni stworzyli 
pogodną atmosferę w nawet najbardziej deszczowy dzień 
w Londynie. Była to wycieczka, którą zapamiętam do końca 
życia. Z pewnością będę ją miło wspominać. 

Weronika Pietrzyk
2d GIM

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Do you speak English?
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Grupa sześciorga uczniów (Karolina Kempińska, Patrycja 
Ziółkowska, Aleksandra Zdzieszyńska, Karolina Sobiecka, 
Ewelina Kuran, Bartosz Grabowski) z klasy II technikum w zawo-
dzie ekonomista z innowacją prawno-policyjną z rozszerzonym 
programem nauczania WOSu wzięła udział w Projekcie CEO 
„Młody Obywatel”. Koordynatorkami projektu były Wioletta 
Pokora (nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie) i Anna 
Nowis (nauczycielka języka angielskiego). „Młody Obywatel”, to 
ogólnopolski program, którego celem jest promowanie wiedzy 
na temat społeczności lokalnej oraz pokazanie sposobów, dzięki 
którym młodzi ludzie mogą aktywnie działać w swoim najbliż-
szym otoczeniu. Tematyka tegorocznej edycji dotyczyła szeroko 
pojętej aktywności obywatelskiej. Uczniowie mieli do wyboru 
trzy wątki tematyczne: „Reportaż po sąsiedzku”, którego celem 
było bliższe poznanie sąsiadów: ich historii, pasji, zainteresowań, 
a następnie przedstawienie zebranych informacji w interesu-
jącej formie szerszej publiczności; „Urząd od podszewki”, czyli 
wnikliwe zapoznanie się z funkcjonowaniem dowolnej instytucji 
w swojej miejscowości oraz otwarcie jej drzwi dla okolicznych 
mieszkańców/mieszkanek i ich potrzeb; „Przyszłość na warsz-
tacie” polegający na przeprowadzeniu spotkania przedstawicieli 
różnych grup (np. młodzieży, seniorów, sportowców), podczas 
którego zastanowią się nad wizją swojej okolicy za 5, 10, 15 lat.

Początkowo zamierzaliśmy przystąpić tylko do jednego 
wątku tematycznego, ale już po pierwszym spotkaniu (warsz-
taty dla koordynatorów) zakiełkował nam w głowach inny 
pomysł. Postanowiliśmy zrealizować dwa wątki tematyczne: 

ZS w Mszczonowie

MŁODZI AKTYWNI OBYWATELE 
W ZESPOLE SZKÓŁ W MSZCZONOWIE
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„Reportaż po sąsiedzku”, w którym staraliśmy się ukazać z mniej 
znanej strony naszego sąsiada, Burmistrza Mszczonowa Józefa 
Grzegorza Kurka oraz „Urząd od podszewki”, podczas którego 
młodzież wzbogaciła swą wiedzę na temat funkcjonowania 
Urzędu Miasta i pracy urzędników oraz mogła się nią podzielić 
z innymi osobami. 

Realizacja projektu była kolejnym ciekawym doświadcze-
niem zarówno dla młodzieży, jak i jej opiekunów. Spotkaliśmy 

się z bardzo dużą życzliwością. Podziękowania w tym miejscu 
należą się: Panu Burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi 
za zgodę na udział w naszej inicjatywie; Pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie za poświęcony czas i rzetelne podej-
ście do tematu; Dyrektorowi Zespołu Szkół w Mszczonowie za 
aprobatę naszych działań oraz lokalnym mediom za promocję 
naszych działań.

Uczestnicy Projektu, ZS Mszczonów

MERKURIUSZ SZKOLNY

Piłka ręczna ciągle mocna
Dobry występ w Międzyszkolnych Igrzyskach Powiatu 

Żyrardowskiego zaliczyły piłkarki ręczne Zespołu Szkół 
w Mszczonowie. Do zawodów zgłosiło się sześć zespołów, które 
w drodze losowania podzielono na dwie grupy. W grupach 
grano systemem „każdy z każdym” a następnie rozegrano mecze 
o miejsca w turnieju.

Mszczonowskie zawodniczki rywalizowały w grupie 
z zawsze groźną drużyną Liceum Ogólnokształcącego w Żyrar-
dowie i równie mocną Liceum Ogólnokształcącego  w Mszczo-
nowie. Pierwszy mecz z LO w Żyrardowie zagrały, niestety, zbyt 
mocno stremowane i przez to poniżej swoich możliwości. Mało 
agresywnie w obronie i nieskutecznie w ataku meczu wygrać się 
nie da i tak też się stało (2:4).

Dopiero kolejne spotkanie z LO w Mszczonowie pokazało 
siłę drużyny. Zacięte spotkanie wygrały zawodniczki z Zespołu 
Szkół, kontrolując jego przebieg (7:1). Niestety, w półfinale 
drużyna Grzegorza Piątkowskiego trafiła na LO w Puszczy 
Mariańskiej, które mając bardzo mocną drużynę, dominuje 
w powiecie od dwóch lat. Spotkanie było wyrównane, lecz 
w końcówce to zawodniczki z Puszczy Mariańskiej były skutecz-
niejsze wygrywając 4:2.

Dziewczęta nie załamały się i rozgrywając mecz o brązowy 
medal kolejny raz wspięły się na wyżyny swoich możliwości 
i pokonały ZS nr 3 w Wiskitkach 7:1.
      Szczegółowe wyniki  spotkań:
ZS w Mszczonowie – LO w Żyrardowie  2:4  
ZS w Mszczonowie – LO w Mszczonowie  8:3  
ZS w Mszczonowie – LO w Puszczy Mariańskiej  2:4  
ZS w Mszczonowie – ZS nr 3 w Wiskitkach  7:1

Ostatecznie piłkarki uzyskały bardzo dobre III miejsce 

i nadzieję na sukcesy w latach kolejnych. Zespół wystąpił w skła-
dzie: Aleksandra Zdzieszyńska © (11 bramek), Karolina 
Sobieska (5 bramek), Patrycja Ziółkowska (2 bramki), Daria 
Zdzieszyńska (2 bramki), Dominika Cymerman (1 bramka), 
Magdalena Szcześniak, Anna Laskowska (B), Patrycja Kupińska, 
Wiktoria Momot, Lidia Winek i Martyna Grabowska. Opiekun: 
Grzegorz Piątkowski.

Nieco słabiej od swoich koleżanek zaprezentowali się 
piłkarze ręczni. Swoje zawody w ramach Międzyszkolnych Igrzysk 
Powiatu Żyrardowskiego rozegrali w czwartek, 9 marca, w Żyrar-
dowie. Do zawodów zgłosiło się sześć drużyn, które podzielono 
na dwie grupy. Zespoły w grupie rywalizowały systemem „każdy 
z każdym” a następnie rozegrano półfinały i mecze finałowe. 
Mszczonowski zespół spotkał się w grupie z Zespołem Szkół nr 2 
w Żyrardowie i Zespołem Szkół nr 3 w Wiskitkach. Mecz z ZS nr 2 
w Żyrardowie zakończył się remisem 5:5 a z ZS nr 3 w Wiskitkach 
wygraną 6:4. Mecz półfinałowy z LO w Żyrardowie (triumfatorem 
zawodów) niestety piłkarze przegrali 3:15. Porażką zakończyło 
się także najważniejsze spotkanie, o III miejsce, z grupowym 
rywalem ZS nr 2 w Żyrardowie. Mecz był bardzo wyrównany, 
lecz mimo prowadzenia przez cały czas gry zespół z Mszczonowa 
dopuścił do remisu w końcówce. Dogrywkę rozpoczęli bardzo 
pechowo tracąc dwie bramki po swoich błędach. Straty nie 
udało się już odrobić i ostatecznie przegrana 9:10 i IV miejsce 
w turnieju.

Drużyna wystąpiła w składzie: Paweł Truszkowski © (4 
bramki), Konrad Szymański  (7 bramek), Mateusz Czerwiński 
(4 bramki), Krystian Cymerman (3 bramki), Rafał Szymański (2 
bramki), Tomasz Koźbiał (1 bramka), Patryk Płuziński (1 bramka), 
Sebastian Cymerman (1 bramka), Damian Samoraj, Krzysztof 
Kostrzewa i Jakub Wodnicki. Opiekun: Grzegorz Piątkowski. 

ZS Mszczonów
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Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena 
pracy”

Uczniowie klasy IV TE/S Zespołu Szkół w Mszczonowie: 
A. Laskowska, M. Szcześniak, Sz. Dziarnik, P. Liszewski, K. 
Piasecki i R. Szymański wzięli udział w Finałach Wojewódzkiego 
Konkursu „Bezpieczeństwo i higiena pracy” organizowanego 
przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji 
Pracy w Radomiu. Po etapie pisemnym nasza młodzież druży-
nowo zajęła I miejsce i zdobyła puchar Rektora Uczelni.

Najlepsze noty spośród 92 uczestników uzyskali Piotr 
Liszewski, Anna Laskowska i Krzysztof Piasecki i zakwalifikowali 
się do ścisłego 6-osobowego finału. Ostatecznie zdobyli II, III i IV 

miejsce. Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod okiem 
pani Doroty Powązki nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Gratulujemy - jesteśmy z was dumni!
ZS Mszczonów

Uczniowie Zespołu Szkół na 
praktykach w Irlandii

„Pracować mogę wszędzie”, to tytuł Programu ERASMUS 
+, który realizuje w tym roku Zespół Szkół w Mszczonowie. 
Zgodnie z jego założeniami grupa 30 uczniów placówki wraz 
z opiekunami wyruszyła 12 marca na praktyki zawodowe 
w stolicy Irlandii - Dublinie. Pierwsza zawodowa przygoda 
wychowanków ZS potrwa do 9 kwietnia.

Praktykami zostali objęci młodzi technicy kształcący się 
w zawodach hotelarz (20 osób), ogrodnik (7) i architekt krajobrazu 
(3). Opiekę nad całą grupą sprawuje dyrektor 
ZS Marianna Sosińska. Zespołowi Szkół udało 
się uzyskać dofinansowanie, które obejmie nie 
tylko koszty podróży, ale także zapewni młodym 
kieszonkowe podczas pobytu. W zielonej Irlandii 
młodzież mieszkać będzie u lokalnych rodzin 
a pracować - w różnych placówkach stolicy, 
m.in. w ogrodzie botanicznym i renomowanych 
hotelach. Wyjazd do Irlandii obejmie jednak 
nie tylko pracę. Uczniowie Zespołu Szkół będą 

również doskonalić język angielski oraz zwiedzać wyspę - warto 
dodać, że sami wybierali miejsca, które chcą obejrzeć. 

Jak podkreśla dyrektor Marianna Sosińska dla  wielu 
uczniów będzie to pierwszy wyjazd zagraniczny a już na pewno 
pierwszy wyjazd poza dom na  tak długi  czas. Podczas praktyk 
zdobędą  oni  doświadczenie  oraz  rozwiną  umiejętności  języ-
kowe, co z pewnością w przyszłości zaowocuje podczas poszu-
kiwania  pracy. Tak poważne przedsięwzięcie wymagało wielu 
przygotowań. Młodzież odbywała m.in. dodatkowe lekcje języka 
angielskiego. Swoje umiejętności mieli również okazję spraw-
dzić podczas rozmów kwalifikacyjnych ze swoimi przyszłymi 
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pracodawcami, które odbywały się przez 
telefon lub komunikator Skype. 

Joanna Mamczarek i Karolina 
Ossolińska, uczestniczki wyjazdu, tuż 
przed wylotem powiedziały, że obawiają 
się jedynie  pierwszego  dnia  w  hotelu, 
konieczności  przystosowania  do  nowych 
warunków  i  zapoznania  z  załogą  firmy. 
Po  zaaklimatyzowaniu  się  i  pierwszym 
spotkaniu  na  pewno  wszystko  się  już 
ułoży. Rozpacz pojawić się może dopiero 
wtedy,  gdy  trzeba  będzie  wracać  do 
Polski. Wszystkim uczestnikom wyjazdu 
życzymy, aby pozostały po nim piękne 
wspomnienia a zdobyte umiejętności 
pozwoliły im na łatwiejsze wejście 
w dorosłe, samodzielne życie.

Dagmara Bednarek, GCI

Piłka nożna wciąż mocna
Międzyszkolne Igrzyska Powiatu Żyrardowskiego w piłce 

nożnej dziewcząt  i chłopców odbyły się w dniach 21 i 22 marca 
w hali Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie. Reprezentacje Zespołu 
Szkół w Mszczonowie stanęły na wysokości zadania i zaprezen-
towały się bardzo dobrze w tych trudnych turniejach. W obydwu 
przypadkach do zawodów zgłosiło się po sześć zespołów, które 
rywalizowały w grupach systemem „każdy z każdym” a następnie 
rozegrały mecze o miejsca.

Dziewczęta z Mszczonowa w grupie rywalizowały 
z Zespołem Szkół nr 1 w Żyrardowie  i Zespołem Szkół nr 
2 w Żyrardowie  wygrywając obydwa spotkania (3:0 i 4:0) 
i zajmując I miejsce w grupie. W półfinale spotkały się z drużyną 
Liceum Ogólnokształtującego w Żyrardowie odnosząc zwycię-
stwo 3:0 i awansując do finału turnieju. Finał był najtrudniej-
szym meczem tego dnia, ale dzięki determinacji i zaangażo-
waniu pokonały Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariań-
skiej (2:0 ) i ostatecznie zwyciężyły w tych zawodach. Zespół 

wystąpił w składzie: Dominika Cymerman © (5 bramek), Anna 
Laskowska, Patrycja Ziółkowska (2 bramki), Emilia Wiesion (2 
bramki), Daria Ziółkowska (2 bramki), Martyna Grabowska (1 
bramka), Aleksandra Zdzieszyńska, Patrycja Kowalska i Ilona 
Kowalska. Opiekun: Grzegorz Piątkowski.

Równie dobrze zaprezentowali się chłopcy, którzy rywa-
lizowali dzień później, a w grupie spotkali się z Zespołem Szkół 
nr 2 w Żyrardowie (1:1) i Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy 
Mariańskiej (3:2). Do gier finałowych awansowali z II miejsca 
w grupie i półfinał zagrali z ubiegłorocznym zwycięzcą. Zespół 
Liceum Ogólnokształcącego w Żyrardowie grał bardzo dobrze 
ale to było za mało na skuteczną grę chłopców z Mszczonowa. 
Dlatego też ze zwycięstwem 2:1 dostali się do finału w którym 
czekał grupowy rywal,  ZS nr 2 w Żyrardowie.  W tym meczu 
jednak mszczonowianie nie byli w stanie przeciwstawić się 
skutecznym akcjom rywala i po porażce 0:3 ostatecznie zajęli 
bardzo dobre II miejsce. Zespół wystąpił w składzie: Patryk Czar-
necki © (1 bramka), Krystian Cymerman  (4 bramki), Sebastian 
Cymerman, Bartek Osiński (1 bramka), Michał Drzewiecki, Grze-
gorz Kosowski, Karol Vibert, Emanuel Anulak, Eryk Cymerman, 
Robert Zarębski i Sebastian Gruszczyński. Opiekun: Grzegorz 
Piątkowski.

ZS Mszczonów
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Rekrutacja do szkół średnich działających na terenie Mszczonowa
Zespół Szkół w Mszczonowie oraz Liceum Ogólnokształcące zapraszają na dni otwarte oraz do zapoznania się z ich ofertami eduka-

cyjnymi.
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Tradycyjnie, tuż przed feriami, odbyła się zabawa karna-
wałowa dla uczniów naszej szkoły. Rada Rodziców, która podjęła 
się organizacji balu karnawałowego, od samego rana pracowała 
nad przygotowaniem sali z poczęstunkiem.

W uroczej scenerii, przy pięknej muzyce, dzieci bawiły 
się wspaniale. Dodatkową atrakcją były konkursy i zabawy, 
które dostarczyły mnóstwo radości. Poprowadziła je zaproszona 
specjalnie na tę okazję p. Luiza Sadowska. Najmłodsi nie zawiedli 
w swej pomysłowości, dzięki czemu na balu nie zabrakło księż-
niczek, rycerzy, piratów, strażaków, Spiderman`ów, biedronek, 
pszczółek, czarodziejek i wampirów. Jury w składzie: p. Grażyna 
Frelik, p. Teresa Liszewska, p. Angelika Banachowicz, p. Hanna 
Żukowska wyłoniło najładniej przebraną króla i królową balu 
z poszczególnych klas. 

W punkcie przedszkolnym- Alicja Salamon i Damian 
Gwiazda.

W klasie I – Marysia Szczepańska i Kacper Jankowski
W klasie II – Patrycja Wójcik i Błażej Drzewek 
W klasie III – Wiktoria Smulska i Mateusz Każmierczak

Zwycięzcy po prezentacji w kole otrzymali nagrody.
Wspaniała muzyka sprawiła, że bawili się zarówno mali, 

jak i dorośli. Zabawę uprzyjemnił pyszny poczęstunek przygoto-
wany przez  Radę Rodziców. 

Na zakończenie balu karnawałowego przybył do naszej 
szkoły św. Mikołaj z prezentami dla wszystkich dzieci i pracow-
ników szkoły. Pani dyrektor Grażyna Frelik pogratulowała dzie-
ciom wspaniałej zabawy, a rodzicom i nauczycielom podzięko-
wała za trud włożony w jej przygotowanie. 

Teresa Liszewska

Dzień Zakochanych w Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach
Dzień świętego Walentego
to dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają,
że chcą kochać i kochają!
 

Szkoła to nie tylko nauka i praca -  to także 
wychowanie, z którym wiąże się zabawa. Właśnie 
dlatego w dniu 9 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej 
w Bobrowcach obchodzony był Dzień Zakochanych – 
popularne Walentynki. Tego dnia w szkole królował 
kolor czerwony. 

Walentynki, to święto zakochanych i zaprzy-
jaźnionych; ciekawy sposób na rozgrzanie serc 
w czasie zimy i wzmocnienie przyjaźni. Tego dnia 
ludzie wysyłają do bliskich „walentynkę” - wiersz, 
podziękowanie albo wyznanie miłosne. Niekiedy 
obdarzają się upominkami. 

Przygotowania do obchodów rozpoczęły się 
już kilka dni wcześniej. Zorganizowano pocztę walen-
tynkową - uczniowie bardzo chętnie przygotowali 
karty, w których wyrażali swoją sympatię do kole-

żanek, kolegów oraz pracowników szkoły. Należy przyznać, iż 
kart walentynkowych w tym roku było wyjątkowo dużo a każda 
misternie wykonana. Kolejnym punktem uroczystości była 
walentynkowa dyskoteka. Wszystkie dzieci uwielbiają tańczyć 
i nie czuły zmęczenia. W szkole panował miły nastrój, każdy 
chodził uśmiechnięty. Mamy nadzieję, że ten dzień pozostanie 
w naszej pamięci na długo.

Hanna Żukowska
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W dniu 10 lutego Szkolę Podstawową w Piekarach odwie-
dziła pani Dorota Mularczyk, autorka książek przygodowo-
-fantastycznych dla dzieci i młodzieży. Pisarka przygotowała 
i poprowadziła spotkanie pod nazwą „Mix - maraton, czyli co 
kto chce”. Autorka m.in. cyklu powieści „Magiczny świat tuż za 
płotem” jest łodzianką, matką, dla której źródłem inspiracji jest 
życie rodzinne, a zwłaszcza zachowanie jej pociech. Tuż przed 
godz. 9 w bibliotece szkolnej pojawiły się dzieci z grup przed-
szkolnych, które podczas zajęć pt. „Opowieści ze świata pszczół, 
czyli wspaniale zorganizowana społeczność” poznały pszczoły 
i ich zwyczaje. Uzupełnieniem ciekawej opowieści była barwna 
prezentacja multimedialna przygotowana przez autorkę. 

Tej samej tematyce poświęcona była pierwsza część 
spotkania z uczniami klas I-III. W części drugiej dzieci uczest-
niczyły w typowym spotkaniu autorskim, które było połączone 
z zabawą i możliwością zadawania pytań. Dzięki takiej formule 
uczniowie mogli poznać tajniki pracy pisarza, dowiedzieli się, 
jak powstaje powieść i skąd autorka czerpie pomysły. Natomiast 

uczniowie klas IV-VI wzięli udział w zajęciach poruszających 
tematykę wartości spędzania wolnego czasu z książką. Rozma-
wiali również o tym, jak powstaje książka, jacy ludzie, oprócz 
autora, nad nią pracują, zanim pojawi się na półce w księgarni. 
Uczestnicy spotkania mogli również zakupić książki autorstwa 
Doroty Mularczyk oraz uzyskać pamiątkową dedykację i auto-
graf autorki.

SP Piekary

JAK TO Z BABCIĄ I Z DZIADKIEM 
BYWA...

Dni Babci i Dziadka, to jedne z tych najbardziej niezwy-
kłych, kiedy możemy świętować wspólnie z dziadkami. Podczas 
tej uroczystości dzieci mają możliwość podziękowania w szcze-
gólny sposób swoim Babciom i Dziadkom za poświęcony czas, 
wspólne zabawy, spacery, za dobre rady i pomoc w trudnych 
chwilach. To oni są przy nas wtedy, kiedy ich potrzebujemy.

Dzień Babci i Dziadka połączony z Balem Karnawałowym 
jest uroczystością obchodzoną w naszej szkole już od 15 lat. 
W tym roku odbyła się ona 1 lutego 2017 r. w Szkole Podsta-
wowej w Piekarach. Przybyłych gości powitała bardzo serdecznie 
pani dyrektor Małgorzata Sekulska, która następnie oddała głos 
najmłodszym dzieciom. 

Obchody Dnia Babci i Dziadka rozpoczęły swoim 
występem dzieci z Punktu Przedszkolnego „Bajka” oraz klasy 
„0”. Przygotowały one na ten dzień program artystyczny. Babcie 
i Dziadkowie mogli również podziwiać swoje wnuczęta w trady-
cyjnych „Jasełkach”. Mali artyści z przejęciem i zaangażowaniem 
odtwarzali swoje role. Dziadkowie zostali mile zaskoczeni przez 
swoje wnuczęta upominkami, które wykonali  dla nich własno-
ręcznie. Dzieci do tego występu przygotowały się pod opieką 
pań wychowawczyń: Doroty Zaniewskiej i Bogusławy Bielaw-
skiej.

Po występach najmłodszych przyszła pora na spotkanie 
ze swoimi Babciami i Dziadkami uczniów klas I-VI. Przygoto-
wali oni program pt. „Jak to z Babcią i z Dziadkiem bywa…”. 

Krótkie scenki, dowcipy przeplatane piosenkami 
w wykonaniu chóru szkolnego dostarczyły gościom 

wiele radości, uśmiechu oraz wzruszeń. W programie wystąpili: 
Szymon Szczepański kl. I, Monika Malik kl. II, Piotr Pieniążek 
kl. II, Edmund Gorczyca kl. III, Michalina Malik kl. III, Blanka 
Suplewska kl. III, Oliwia Lewandowska kl. IV, Apolonia Kamińska 
kl. IV, Marcin Michalczyk kl. IV, Emilia Krzemińska kl. V, Maja 
Brzezińska kl. V, Natalia Zabelska kl. V. 

Następnie Babcie i Dziadkowie wysłuchali piosenek, 
które były im zadedykowane. Utwory te wykonali uczniowie, 
których talenty wokalne zostały docenione w gminnych i powia-
towych konkursach piosenki. Dla wszystkich gości zaśpiewali: 
Michalina Malik kl. III, Maja Brzezińska kl. V, Jakub Markus kl. VI 
oraz Maja Strzelecka kl. I. 

Na zakończenie uroczystości, wszyscy uczniowie zaśpie-
wali dla Babć i Dziadków tradycyjne „Sto lat”, podczas którego na 
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W dniach od 24 lutego do 1 marca 2017 r. odbyły się 
warsztaty językowe w Anglii, w których uczestniczyli uczniowie 
z Gimnazjum w Osuchowie. Wyjazd był idealną okazją do 
podszkolenia swoich umiejętności językowych oraz do zwie-
dzenia kilku ciekawych miejsc znajdujących się na terenie Anglii. 
O godzinie 10:30 wszyscy zwarci i gotowi czekaliśmy na odjazd. 
Po dokładnym sprawdzeniu autokaru i pożegnaniu z rodzicami, 
wreszcie mogliśmy wyruszyć w drogę. Mieliśmy do pokonania aż 
1615 km. Nie sprawiło nam to jednak kłopotu, bowiem pochło-
nięci oglądaniem filmów dokumentalnych o Anglii nie zauwa-
żyliśmy, kiedy minęła droga. Około 7:45 dotarliśmy do Calais 
(Francja), gdzie czekał na nas prom, płynący prosto do Dover. 
Właśnie w tym momencie rozpoczęła się nasza wycieczka. 

Zaczęliśmy od zwiedzania opactwa Westminster oraz 
pałacu Buckingham, jednej z bardziej znanych rezydencji 
królowej. Później mogliśmy zobaczyć Globe Theatre. Co ciekawe, 
nie posiada on dachu, a występy odbywają się tam nawet, gdy 
jest zimno. Około godziny 19:00 zmęczeni podróżą wreszcie 
mogliśmy poznać nasze angielskie rodziny i zakwaterować się. 
Następnego dnia wypoczęci ruszyliśmy na dalsze zwiedzanie. 
Odwiedziliśmy jedną z najbardziej prestiżowych i renomowa-
nych szkół w południowej Anglii, a mianowicie Oxford Univer-
sity. Kolejnym punktem było miasteczko Windsor, założone 

przez Elżbietę II. Znajduje się tam ulubiona rezydencja królowej. 
W tym dniu mieliśmy także czas wolny. Dzięki temu mogliśmy 
zrobić małe zakupy. W przedostatni dzień odwiedziliśmy studio 
Warner Bros. Dokładnie poznaliśmy scenografię oraz rekwizyty 
użyte w znanej na całym świecie serii filmów o Harrym Potterze. 
Kiedy nadszedł ostatni dzień wycieczki, odwiedziliśmy katedrę 
Canterbury, wykonaną w stylu gotyckim oraz muzeum Wiktorii 
i Alberta - największym w Londynie, które obecnie liczy aż 4,5 
mln eksponatów. Około godziny 20:00 wyruszyliśmy w drogę 
powrotną, a w środę o 17:30 byliśmy w Osuchowie.

Dzięki warsztatom nie tylko sprawdziliśmy swoją znajo-
mość angielskiego, ale także przełamaliśmy strach przed używa-
niem go w codziennych sytuacjach, a przeprawa promem na 
pewno wzbogaciła nas o nowe wrażenia. Wielu uczniów miło 
wspomina wycieczkę, a gdy będzie okazja, na pewno pojadą na 
kolejną w przyszłym roku. Dziękujemy naszym nauczycielkom 
języka angielskiego, pani Julicie Sander i pani Annie Dębskiej za 
zorganizowanie warsztatów językowych w Anglii.

A. Gronkiewicz, ucz. kl. III a Gimnazjum w Osuchowie

sali pojawiły się wspaniałe torty dla gości. Uczniów do występu 
przygotowywali: pani Bożena Pajęcka, pani Bogumiła Zygier, pan 
Jan Chałuś, pani Jolanta Zdulska.

Następnie Babcie i Dziadkowie zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek, który przygotowali rodzice i pracownicy 
obsługi szkoły. Gorące słowa podziękowania kierujemy również 
do fundatorów tortów – Państwa Edyty i Adama Sielskich oraz 
Państwa Marzeny i Piotra Markusów.

Ostatnim punktem uroczystości była wspólna zabawa 
przy muzyce. Wiele dzieci było przebranych w swój wymarzony 
strój. Nie zabrakło pięknych księżniczek, supermenów, stra-
żaków, myszek Minnie  oraz wielu innych wspaniałych postaci. 
Dzieci bardzo chętnie bawiły się ze swoimi Babciami i Dziad-
kami. Wszystkim uczestnikom dopisywały wyśmienite humory. 
Szkoda tylko, że czas zabawy upłynął nam tak szybko. 

J. Zdulska

Wyjazd dzieci z Oddziału 
Przedszkolnego z Osuchowa do 
Centrum Kultury w Żyrardowie na 
przedstawienie pod tytułem ,,Jaś 
i Małgosia’’ 
W dniu 2 marca 2017 roku przedszkolaki pod opieką 
wychowawczyni wybrały się na wycieczkę do Centrum Kultury 

w Żyrardowie na przedstawienie pod tytułem ,,Jaś i Małgosia”. 
Aktorzy nie zawiedli naszych oczekiwań. Przedstawienie 
było doskonale przygotowane. Spektakl wzbogacony został 
kolorowymi kostiumami, więc fantastyczna scenografia 
zapewniła wprowadzenie dziecka w magiczny świat teatru. 
Na oczach dzieci jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
znaleźliśmy się na ganku domu Jasia i Małgosi, następnie 
w magicznym lesie, a potem w chatce z piernika Baby Jagi. Dzieci 
wróciły z wycieczki bardzo zadowolone i nie mogą doczekać się 
kolejnego przedstawienia. 

M. Taras

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Osuchów

Gimnazjum im Ks. Kan. M. Lipskiego 
w Osuchowie na warsztatach 
językowych w Anglii
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Radośnie witamy wiosnę w Szkole 
w Osuchowie

21 marca, Dzień Wagarowicza i symboliczny początek 
wiosny, w naszej szkole obchodzony jest bardzo uroczyście. Nikt 
w tym dniu nie chodzi na wagary, bo nie warto - w szkole tak 
dużo się dzieje. Sportowe emocje, wspólny spacer po osuchow-
skim lesie, miłe chwile spędzone wśród koleżanek i kolegów. 
W tym dniu nie odbywają się typowe zajęcia edukacyjne, tylko 
te wybrane przez społeczność szkolną. 

Tak było i w tym roku - 21 marca 2017 roku w naszej 
szkole radośnie witaliśmy wiosnę. Większość osób ubrana była 
kolorowo, jak na wiosenny dzień przystało. Tuż po godzinie 8 
odbyło się spotkanie na hali sportowej, podczas którego p. 
dyrektor Urszula Gowin zapoznała nas  z harmonogramem dnia. 
Rozpoczął się on na bieżni, gdzie został ustanowiony rekord 
szkoły w marszobiegowym teście Coopera. Wszyscy uczniowie i  
nauczyciele stanęli na starcie. Ci o bardzo dobrej kondycji biegli, 
o słabszej - maszerowali. Ważny był ruch na świeżym powietrzu.

Następnym punktem programu był wiosenny marsz 
z Marzanną, symbolem odchodzącej zimy. Napotkani mieszkańcy 
Osuchowa obdarowywani zostali jabłuszkami. Po powrocie 
do szkoły, na boisku uczniowie próbowali puszczać kolorowe, 
własnoręcznie zrobione latawce. Niestety, bezwietrzny dzień 
zniweczył plany. Niepowodzenia z latawcami zrekompen-
sował poczęstunek w postaci pieczonych kiełbasek i pysznych 
surówek, wykonanych w ramach realizowanego programu „Żyj 
smacznie i zdrowo” przez uczennice gimnazjum pod opieką pani 
Anny Saiki.

Od godziny 11 każdy  z uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum miał możliwość uczestniczenia w zajęciach zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami. Na hali sportowej rozgrywał się 

turniej piłki siatkowej, którego opiekunem był p. Bogdan Kierz-
kowski. Na korytarzu szkolnym pod czujnym okiem p. Radosława 
Wiśniewskiego odbywał się turniej tenisa stołowego. W dwóch 
klasach oglądano interesujące  filmy. Największym uznaniem 
wśród uczniów szkoły podstawowej cieszyło się karaoke, którego 
opiekunkami były panie Dominika Jankowska i Ewa Termena.

W czasie trwania atrakcyjnych zajęć można było kupić 
wypiekaną w szkolnej kuchni pyszną pizzę. Dochód ze sprze-
daży będzie przekazany na zakup karmy dla psów dla schroniska 
w Korabiewicach.

Pierwszy dzień wiosny minął bardzo szybko. Tak dużo się 
działo, przeważały zajęcia sportowe, wspólne śpiewanie, oglą-
danie filmów. Wszystkim uczniom bardzo podobał się ten dzień 
i z niecierpliwością czekamy na kolejne takie atrakcje.
                  Wiktoria Sokołowska i Katarzyna Burhardt  ucz. kl. II 

b Gimnazjum

 Osuchowska placówka z tytułem 
„Szkoła z Klasą 2.0”

Obiecaj,  że  zawsze  będziesz  o  tym  pamiętać:  jesteś 
odważniejszy,  niż  sam  w  to  wierzysz,  jesteś  silniejszy,  niż  ci 
się  wydaje  i  jesteś  mądrzejszy,  niż  myślisz – ten cytat Alana 
Alexandra Milne był mottem uroczystej prezentacji szkoły 
podstawowej w Osuchowie jako „Szkoły z Klasą 2.0”. Tego-
roczna edycja programu jest już siódmą, co potwierdza, jak 
wielkim zainteresowaniem i prestiżem się on cieszy. Twórcy 
„Szkoły z Klasą 2.0” deklarowali, że dzięki obecnej jego odsłonie 
placówki będą mogły się przyjrzeć relacjom międzyludzkim, 
swojemu potencjałowi, ale także ograniczeniom. Cały program 
ma służyć doskonaleniu działania szkół, rozwojowi nauczycieli 
oraz aktywizacji uczniów. 

Głównym koordynatorem akcji „Szkoła z klasą 2.0” 
w osuchowskiej placówce była Dominika Jankowska a w skład 
jej zespołu weszli pedagodzy: Anna Dębska, Ewa Ludwiak 
i Krzysztof Kurzepa. Nad wszystkimi działaniami czuwała dyrektor 

ZSP Urszula Gowin. Podsumowaniem całorocznych 
starań, które zwieńczyło otrzymanie tytuły „Szkoły 

z Klasą 2.0”, było uroczyste spotkanie, które odbyło się 23 marca 
2017 r. Wśród zaproszonych gości pojawili się: przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska, 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna Czarnecka wraz 
z prowadzącą filię MBP w Osuchowie Natalią Syndybał a także 
licznie zgromadzeni rodzice uczniów. 

Świętowanie otrzymania tytułu rozpoczęła dyrektor 
Gowin, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w reali-
zację projektu. Następnie głos zabrała Dominika Jankowska – 
koordynator programu „Szkoła z Klasą 2.0”. Nauczycielka języka 
polskiego opowiedziała zgromadzonej publiczności o wydarze-
niach, które odbywały się w ciągu ostatnich dwóch lat. Okazało 
się, że starania pedagogów i uczniów zaowocowały także dodat-
kowym tytułem „Szkoły Eksperckiej”, którym spośród 186 szkół 
bieżącej edycji „Szkoły z Klasą 2.0” uhonorowano zaledwie 25 
placówek, w tym 5 z województwa mazowieckiego. Nagroda ta, 
to ogromne wyróżnienie dla szkoły, które pokazuje, że zarówno 
dyrekcja, jak i kadra nauczycielska, to prawdziwi eksperci w dzie-
dzinie edukacji. Na te dwa, zaszczytne tytuły, zgodnie ze słowami 
Dominiki Jankowskiej, osuchowska placówka zasłużyła poprzez 
m.in. udział w ogólnopolskich akcjach (m.in. „Samorządy mają 
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głos”), wprowadzeniu e-dzien-
ników, opracowaniu (przez 
uczniów i pedagogów) Szkolnego 
Kodeksu 2.0., innowacyjnym 
lekcjom z zastosowaniem Tech-
nologii Informacyjno-Komuni-
kacyjnej oraz dbanie o dobre 
relacje dzieci, rodziców i nauczy-
cieli.  

Koordynatorka akcji 
oddała następnie głos uczniom. 
Jako pierwsze zaprezentowały 
się tańczące dziewczęta: Paulina 
Jankowska, Julia Smulska, Julia 
Repecka, Wiktoria Krawczyk, 
Emilia Jankowska, Wiktoria 
Markiewicz, Patrycja Nalej i Klaudia Kowalska. Potem grupa 
uczniów (Julia Rzepecka, Paulina Jankowska, Klaudia Wojtysz-
czak i Ewelina Kowalczyk) przedstawiła definicję plakatu. Nie 
były to wystąpienia przypadkowe, ponieważ tego dnia w sali 
gimnastycznej szkoły można było podziwiać liczne postery 
społeczne wykonane przez dzieci w ramach jednego z działań. 
Tematyka plakatów była bardzo różna i obejmowała m.in. tole-
rancję, akceptację wobec niepełnosprawnych, szacunek wobec 
zwierząt i ochronę środowiska. O procesie tworzenia ciekawego 
posteru opowiadali, w języku angielskim, Kajtek Saiki, Klaudia 
Sokołowska oraz Kinga Kustosz. O swoich inspiracjach i przyczy-
nach wyboru danego tematu mówili z kolei twórcy plakatów: 
Klaudia Wojtyszczak, Ewelina Kowalczyk, Martyna Krzemińska,  
Kajtek Saiki, Weronika Melon, Patrycja Nalej, Julia Chojecka, 
Martyna Fronczakowska, a wiersz wyrecytowała Kinga Kustosz. 

„Udowodnię, że potrafisz. Próby sił dla każdego” było 
niezwykle ciekawym punktem programu obchodów. Uczniowie 
pokazali innym, że każdy może być FIZYKIEM (Edyta Gurbska, 
Sylwia Czarnecka), POETĄ (Klaudia Sokołowska, Kamil Stępień), 
MUZYKIEM (Jakub Górecki, Mateusz Szlaga, Mateusz Kok), 
PLASTYKIEM (Sebastian Kok, Patryk Sadowski) i PRZYRODNI-
KIEM (Arkadiusz Witecki, Wiktoria Krawczyk). Każda grupa poka-
zywała w prosty sposób trudne zagadnienia ze swoich dziedzin 
i tak publiczność dowiedziała się, jak działają fizyczne siły, w jaki 
sposób samemu stworzyć instrument muzyczny, jak namalować 
dzieło, jak napisać wiersz i jak otrzymać skrobię z ziemniaków. 
Prezentacje dzieci polegały na wykonaniu nieskomplikowanych 
czynności, które jednak dały oszałamiający efekt i udowodniły, 

że każdy może zostać fizykiem czy poetą – wystarczy odrobina 
pomysłowości. W ramach kolejnego punktu zabawy zaproszeni 
goście wraz z uczniami tworzyli plakaty, które stworzyły napis 
„Wszyscy jesteśmy różni, a jednak tacy sami”. Pośród śmiechów 
wszystkie zespoły wykonały swoje postery społeczne pokazując 
jak piękne efekty może przynieść współpraca – nawet pomiędzy 
obcymi osobami w różnym wieku.

Podsumowania programu „Szkoła z klasą 2.0” dokonała 
dyrektor Gowin, która podziękowała wszystkim występującym 
oraz przygotowującym uroczystość. Na zakończenie głos zabrała 
także przewodnicząca Barbara Gryglewska, która pogratulowała 
szkole sukcesu a dyrekcji, nauczycielom i uczniom – zaangażo-
wania i pasji, które włożyły w jego osiągnięcie.

Podczas oglądania występów uczniów nie można było nie 
podziwiać ich kreatywności oraz pomysłowości opiekuna dzieci 
– Dominiki Jankowskiej. Choć licznie zgromadzona publicz-
ność nawet u dorosłego mogłaby wywołać tremę, to jednak 
wychowankowie szkoły nie poddali się stresowi i wypełnili 
swoje zadanie perfekcyjnie, dodatkowo rozbawiając widownię 
żartami z prowadzącą nauczycielką. Świąteczny apel pokazał, że 
placówki z terenów wiejskich wcale nie muszą ustępować tym 
z wielkich miast a o ich sile decyduje przyjazna atmosfera, dobre 
zarządzanie, pasja nauczycieli i umiejętne wykorzystanie poten-
cjału uczniów. Szkole w Osuchowie życzymy więc wielu udanych 
działań, które zaowocują pięknymi wspomnieniami a przede 
wszystkim – wzrostem wiedzy uczniów, dalszym rozwojem 
placówki i kolejnymi sukcesami w przyszłości. 

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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KTO ZAPEŁNIA LEŚNE PAŚNIKI?
O leśnych zwierzętach, ich dokarmianiu w okresie 

zimowym, a także o myślistwie opowiadali dzieciom ze Szkoły 
Podstawowej w Lutkówce członkowie Koła Łowieckiego JENOT 
z Grójca. Do spotkania uczniów z myśliwymi doszło w ponie-
działek, 6 lutego. Najpierw w budynku szkolnym miała miejsce 
lekcja dla uczniów klas młodszych (od zerówki do klasy trzeciej). 
W jej trakcie maluchy wysłuchały wielu ciekawych opowieści, 
obejrzeli także prezentację zdjęć a także takich pamiątek jak 
rosochy łosia. Uczniowie klas starszych (od czwartej do szóstej) 
wyszli natomiast z myśliwymi na pasjonującą wyprawę w leśne 
ostępy. Dzieci zabrały ze sobą ziarna, owoce i warzywa, aby 
podrzucić je osobiście w miejscach dokarmiania zwierząt. Oglą-
dały paśnik dla zwierzyny płowej, podsyp dla bażantów, a także 
miejsce, w którym wysypywane są wytłoki z jabłek, które 
uwielbiają między innymi sarny. Okazuje się, że przy paśnikach 
obowiązuje wyjątkowy porządek. Różnego rodzaju pokarmy 
mają swoje wyznaczone miejsca, aby zwierzyna mogła je 
w pełni wykorzystać, a nie stratować. Uczniowie mieli olbrzymią 
satysfakcję mogąc przyczynić się do wsparcia mieszkańców lasu 
w tak trudnych, zimowych warunkach. Gruba warstwa zlodo-
waciałego śniegu przy poszukiwaniu pożywienia okazuje się 
dla zwierzyny barierą nie do pokonania. W zimy takie jak tego-
roczna myśliwi mają więc ręce pełne pracy. Cały czas budują 
i naprawiają paśniki, a także dbają, aby były one pełne. Dokar-
mianie finansują z własnych środków. Często prywatnie sponso-
rują zakup pokarmu. 

Po wysłuchaniu opowieści o ilości wysypywanego 
i wykładanego pożywienia obraz myśliwego stał się zupełnie 
inny w oczach dzieci. Członkowie kół łowieckich to ludzie, którzy 
przede wszystkim dbają o las i jego mieszkańców, a dopiero 
później zajmują się łowami. Same polowania - jak można było 
usłyszeć - także służą regulowaniu pogłowia danych zwierząt, 
a nie jak to głoszą przeciwnicy myślistwa - pustej przyjemności. 
Łowiectwo, to powołanie, styl życia, kultura i olbrzymia odpo-
wiedzialność. Ma ono swoją wielowiekową i chwalebną historię. 
Wiążą się z nim tradycje i zwyczaje. O nich także myśliwi opowia-

dali uczniom. Juliusz Prytycki prezentował dzieciom sygnały 
myśliwskie na rogu, a także naśladował głosy zwierzyny na 
wabiku (specjalnym urządzeniu imitującym nawoływania dzika). 
Sekretarz KŁ JENOT - Krzysztof Czarnecki zapoznał uczestników 
wycieczki ze swoimi psami myśliwskimi: Dunią (psem gończym 

polskim) i Rudą (jamnikiem szorstko-
włosym). Tłumaczył, jak rozpoznawać tropy 
zwierzyny. Pokazywał lisie nory, a także 
miejsca nocowania dzików i saren. Grze-
gorz Czarnecki przygotował natomiast dla 
młodzieży klimatyczne ognisko, przy którym 
można było upiec sobie kiełbaskę i posilić 
się po długim leśnym spacerze. 

W trakcie ogniska na zakończenie 
dnia pełnego przygód na sąsiadującym 
z lasem polu pojawiła się dorodna sarna, 
która wzbudziła zachwyt uczniów. Wszyscy 
oni wracali do domów pełni wrażeń i nieco-
dziennych doznań. Jak można było usłyszeć, 
z niecierpliwością czekają już na kolejne 
spotkania z myśliwymi, których od teraz 
postrzegają jako troskliwych opiekunów 
leśnej zwierzyny. 

Piotr Dymecki

MERKURIUSZ SZKOLNY
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W dniu 14 lutego 2017 r. przedszkolaki z Miejskiego Przed-
szkola nr 1 w Mszczonowie uczestniczyły w zajęciach muzycz-
nych z innymi dziećmi prowadzonych w ramach ferii zimowych 
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Podczas spotkania dzieci 
mogły uczestniczyć w ciekawej formie lekcji rytmicznej. Każdy 
z uczestników poruszał się przy muzyce, tańczył, rozwijał swoje 
poczucie rytmu, poznawał słowa piosenki a na zakończenie 
malował postać Harry`ego Pottera, ponieważ całe zajęcie 
poświęcone było tej postaci. Wszyscy mieli możliwość wesołej, 
wspólnej zabawy przy różnych piosenkach granych przez prowa-
dzącą. Przedszkolaki dzięki słyszanym melodiom mogły wyrażać 
swoje emocje w aktywności muzyczno-ruchowej. Dzieciom 

bardzo podobały się zajęcia. Na zakończenie wszyscy podzię-
kowali za możliwość udziału w takim spotkaniu i powrócili do 
przedszkola z szerokim uśmiechem na twarzy.

M. Sałajczyk

Miejskie Przedszkole Nr 1 realizuje 
projekt „Dzieciństwo bez próchnicy”

W ramach projektu „Dzieciństwo bez próchnicy” dzieci 
uczęszczające do przedszkola wzięły udział w ciekawych zaję-
ciach edukacyjnych z zakresu profilaktyki stomatologicznej, zaś 
ich rodzice otrzymali przystępne i nowoczesne materiały infor-
macyjne, z których dowiedzą się, jak powinni dbać o zdrowie 
zębów i kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe swoich 
dzieci. Sama placówka również otrzymała pakiety edukacyjne 
i pomoce dydaktyczne z zakresu profilaktyki stomatologicznej. 
Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” jest współfinansowany 
przez Swiss Contribution i Ministerstwo Zdrowia. Celem dzia-
łania jest kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań 
prozdrowotnych w zakresie profilaktyki próchnicy zębów 
u dzieci w wieku 3-5 
lat oraz  zachowań 
proekologicznych.

P ierwszym 
krokiem podczas 
realizacji projektu 
była wizyta w  gabi-
necie stomatolo-
gicznym. Wizyta 
miała na celu 
zapoznanie przed-
szkolaków z jego 
wyglądem i wypo-
sażeniem. Dzieci 
mogły poznać 
zasady pracy 
dentysty i jego 
znaczenie dla ludzi. 
W trakcie spotkania 
każde dziecko 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Miejskie Przedszkole nr 1

Zajęcia muzyczne przedszkolaków 
w MOKu
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Spotkanie w Planetarium
We wtorek 28 lutego 2017 r. w Miej-

skim Przedszkolu nr 1 w Mszczonowie odbyło 
się spotkanie w Planetarium dla przedszko-
laków. Przybyłe na salę widowiskową maluchy 
czekała miła niespodzianka w postaci olbrzy-
miego nadmuchanego balonu, w którym 
czekała Pani astronom. To ona opowiadała 
dzieciom o kosmosie, gwiazdach i planetach, 
gwiazdozbiorach i galaktykach, pokazując je 
w ich naturalnym środowisku.

Przedszkolaki z wielkim zaintereso-
waniem obserwowały wszystko, co działo się 
nad ich głowami, podziwiały gwiazdy, planety 
a przede wszystkim naszą Ziemię. Z uwagą 
przyglądały się wędrówce Słońca w ciągu 
dnia i powstawaniu nocy. Obserwowały także 
spadające meteoryty, poznawały wygląd 

i sposób poruszania się planet. Całe spotkanie było 
dla zgromadzonych wielkim przeżyciem i pierwszą 

lekcją fizyki w ich młodym życiu. Na pewno pozostanie ona na 
długo w pamięci przedszkolaków. 

M. Sałajczyk

Spotkanie ze Strażakami
 
W czwartek 16 lutego 2017 r. przedszkolaki z Miejskiego 
Przedszkola nr 1 w Mszczonowie odwiedzili wyjątkowi goście, 
a mianowicie strażacy - p. Przemysław Zielonka ze współpra-
cownikiem. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z pracą 
strażaka i jej znaczeniem w życiu ludzi. Każdy przedszkolak mógł 
zobaczyć z bliska wszystkie elementy stroju, poznać ich nazwy 
oraz sprzęt gaśniczy. Maluchy mogły poznać także wszystkie 
zasady prawidłowego zachowania się w okresie ferii, aby 
zabawy na świeżym powietrzu w okresie zimy były bezpieczne 
dla dzieci. Całe spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmos-
ferze. Strażacy podkreślali, że bezpieczeństwo należy zachować 
także w domu i utrwalili dzieciom numery telefonów alarmo-
wych. Maluchy z zaangażowaniem słuchały wiadomości, jakie 
przekazywali strażacy, przez cały czas podziwiając ich mundury. 
Większość dzieci, szczególnie chłopców, obiecała, że w przy-
szłości także zostaną strażakami. 

M. Sałajczyk

MERKURIUSZ SZKOLNY

mogło usiąść na fotelu dentystycznym a Pani stomatolog 
dokonywała przeglądu jamy ustnej przedszkolaków. Wszyscy 
z odwagą, bez żadnych łez, korzystali z usługi i słuchali poleceń 
stomatologa. W dniu 2 stycznia mieliśmy okazję gościć w naszym 
przedszkolu panią stomatolog, która chętnie odpowiadała na 
wszystkie pytania związane z higieną jamy ustnej. Pokazała 
również bardzo dokładnie na modelu szczęki, jak prawidłowo 
i jak długo należy szczotkować ząbki. Dowiedzieliśmy się także, 
że powinniśmy unikać m.in. gum do żucia, lizaków, żelowych 
cukierków, a przede wszystkim chipsów, gdyż powodują, że ząbki 
zaczynają się psuć. W trakcie programu wykorzystano również 
inne formy przekazywania wiedzy: udział dzieci w insceniza-
cjach i przedstawieniach na temat zdrowia, organizowanie krót-

kich projekcji filmowych, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 
historyjek obrazkowych, kukiełek, literatury dziecięcej, utrwa-
lenie wiedzy i umiejętności w zabawach i pracach plastycz-
nych, organizowanie w salach kącików do zabaw tematycznych 
(apteka, lekarz) oraz kącików czystości i relaksacyjnego, praca 
indywidualna w oparciu o karty pracy, czynności samoobsłu-
gowe, zabawy ruchowe z wykorzystaniem metod odtwórczych 
i twórczych, uczestniczenie dzieci w zajęciach edukacyjnych 
prowadzonych przez wychowawczynie, które wraz z królikiem 
Pampisiem - Orędownikiem Czystych Zębów, utrwaliły zdobytą 
wiedzę rozwiązując zagadki, śpiewając piosenki i systematycznie 
myjąc zęby po każdym posiłku.

Iwona Dziuba
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Akademia Młodych Naukowców 
w Miejskim Przedszkolu
 
W dniu 23.0317 r. w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Mszczonowie 
odbyło się spotkanie naukowe ,,Magnetyzm, czyli o przy-
ciąganiu i odpychaniu”. Przedszkolaki odwiedzili członkowie 
Akademii Młodych Naukowców umożliwiając im zgłębienie 
sekretów z różnych dziedzin nauki. W ramach tego spotkania 
maluchy zapoznały się z rodzajami i wyglądem magnesów oraz 
ich znaczeniem w życiu ludzi. Dzieci miały możliwość poznania 
zjawiska przyciągania i odpychania magnesów. Samodzielnie 
udzieliły również odpowiedzi na pytanie czy coś jeszcze może 
być magnesem poza nim samym. Zajęcia miały charakter inte-
raktywny, empiryczny i zabawowy. Poprzez spotkanie przed-
szkolaki mogły poczuć się jak prawdziwi naukowcy. Dzieci oprócz 
pokazu mogły samodzielnie dokonywać doświadczeń nauko-
wych z różnymi pomocami edukacyjnymi podczas warsztatów. 
Wszyscy mieli możliwość udziału w fizycznych doświadczeniach 

i eksperymentach prowadzących przez członków Akademii 
Młodych Naukowców. 

M. Sałajczyk

Powitanie Wiosny w Miejskim 
Przedszkolu nr 1
Wiosną, to ukochana pora roku szczególnie dla dzieci, dlatego 
wszyscy z utęsknieniem po długiej zimie czekają na jej nadejście. 
We wtorek, 21 marca 2017 r., przedszkolaki z Miejskiego Przed-
szkola nr 1 w Mszczonowie zebrały się, aby uroczyście powitać 
wiosnę. W trakcie spotkania wszyscy pożegnali Marzannę 
symbolizującą odchodzącą zimę. Dzieci brały udział w różnych 
zabawach przy muzyce, kilkakrotnie witając przybyłą wiosnę 
okrzykami i kolorowymi pomponami. Całe spotkanie prze-
biegało w miłej i radosnej atmosferze. Po spotkaniu maluchy 
powróciły do sal z olbrzymim uśmiechem na twarzy I nadzieją, 
że od teraz zagości na dobre tak upragniona przez nich wiosna. 

M. Sałajczyk

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Spotkanie z teatrem 
W czwartek 2 marca 2017 r. przedszkolaki z Miejskiego 

Przedszkola nr 1 w Mszczonowie udały się do Miejskiego Ośrodka 
Kultury na przedstawienie „ Awanturka z leśnego podwórka”. 
Aktorzy, wcielając się w postaci zwierząt – lisa, jeżyka, gąski, 
króliczka, króliczki, pokazują, jak ważne jest zaufanie do siebie 
nawzajem, brak ufności wobec tych, którzy próbują nas oszukać, 
aby osiągnąć swój cel. Dzieci podczas występu poznają na 
podstawie przygód zwierząt znaczenie przyjaźni, odwagi i uporu 
w walce z mocniejszym a przede wszystkim wartość miłości. 

Przedszkolaki mogły także aktywnie uczestniczyć 
w spektaklu; śpiewać z aktorami piosenki, współtworzyć go. 
Całe przedstawienie, barwna scenografia, kolorowe kostiumy 
i piękne kukiełki zwierząt podobały się maluchom i wywoływały 
u nich wielki entuzjazm. Na koniec wszyscy nagrodzili artystów 
gromkimi brawami i powrócili do przedszkola z szerokim uśmie-

chem na twarzy. 
M. Sałajczyk
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Zapraszamy do udziału w biegu „Energetyczna 10-tka”
Serdecznie zapraszamy wszystkich biegających i uprawiających nordic walking do wzięcia udziału w II edycji 
Biegu Sztafetowego DSM zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Ziemi - ENERGETYCZNA 10TKA! 
 
Gdzie? Kompleks Basenów Termalnych - Termy Mszczonów 
 
Kiedy? 29.04.2017 
 
Po co? Wspólnie wspieramy Fundacja Z Miłości Do Dziecka - całość kwoty, która zostanie zebrana za opłaty 
rejestracyjne zostanie przekazana na rzecz podopiecznych Fundacji.  
 
Jak wziąć udział? Zbierz drużynę i zarejestruj się już dziś na stronie https://zapisy.inessport.pl/ 
 
WŚRÓD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW BIEGU ZOSTANĄ ROZLOSOWANE ATRAKCYJNE NAGRODY 
 
Program imprezy: 
9.00 – 10.30 Weryfikacja i wyda-
wanie numerów, pakietów starto-
wych i ewentualne zapisy pawilon 
lodowiska / TERMY MSZCZONÓW ul. 
Warszawska 52 / 
 
11.00 - Start Biegu Głównego 
i Biegu Młodzieżowego oraz NORDIC 
WALKING  
 
ok. 13.00 - wręczanie nagród, loteria 
fantowa, poczęstunek, Finał konkursu 
„ECOllection” organizowanego przez 
firmę DSM
 
W ENERGETYCZNEJ 10-TCE mamy 3 
biegi:

Bieg Główny / 4 x 2,5km / osoby, 
które ukończyły 16 rok życia / sztafeta 
/drużyny 4-ro osobowe- drużynę reje-
struje Kapitan

Bieg Młodzieżowy / 4x600m / osoby, 
które ukończyły 13 rok życia / sztafeta 
/ drużyny 4-ro osobowe- drużynę 
rejestruje Kapitan

Marsz NORDIC WALKING / 5 km. / 
osoby , które ukończyły 16 rok życia / 
zapisy indywidualne

OGŁOSZENIA / REKLAMY

https://www.facebook.com/TermyMszczonow/
https://www.facebook.com/fundacjazmiloscidodziecka/
https://zapisy.inessport.pl/
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ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia, że 
w kwietniu 2017 r. na terenie Gminy Mszczonów zorgani-
zowana będzie zbiórka następujących odpadów:
a) przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpusz-
czalniki, oleje odpadowe,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, 
monitory komputery, drukarki, faksy, pralki, lodówki, 
kuchenki, mikrofalówki odkurzacze, czajniki elektryczne, 
tostery, sprzęt audiowizualny (radia, sprzęt wideo, tele-
fony), elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki, itp.), sprzęt 
oświetleniowy (żarówki, świetlówki)
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe:
e) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które 
powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewyma-
gających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru 
prowadzenia robót do starosty (do 1m3),
f)  zużyte opony (do 5 sztuk),
g) tekstylia, w tym ubrania,
h) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, 
powstałe w gospodarstwie domowym (nie będą odbie-
rane opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach 
używanych do produkcji rolniczej, ogrodniczej, sadowni-
czej).

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 
terenie miasta Mszczonów

W dniu 19 kwietnia.2017r. następujące ulice:

Dworcowa, Kolejowa, Olchowa, Krótka, Grójecka, 
Ługowa, Zarachowicza, Tańskiego, Maklakiewicza, 
Niesiołowskiego, Krzywa, Cmentarna, Traugutta, Kiliń-
skiego, Sienkiewicza, 3-go Maja, Narutowicza, Zarzeczna, 
Opłotki, Piekarska, Rawska, Skierniewicka, Józefpolska, 
Królowej Jadwigi, Grunwaldu, Kościelna, Jagiełły, Towa-
rowa, Nowa, Ziemowita, Kazimierza Wielkiego, Łąkowa, 
Cicha, Wierzbowa, Mariana Korpusa, Strzelców Kaniow-
skich, Księdza Gołędowskiego oraz Spółdzielnia Mieszka-
niowa i inne budynki wielorodzinne.

W dniu 26 kwietnia 2017r. następujące ulice:

Nowy Rynek, Warszawska, Żyrardowska, Tarczyńska, 
Kościuszki, Młynarska, Poniatowskiego, Dojazd, Bagno, 
Spokojna, Boczna, Polna, Szkolna, Malinowa, Morelowa, 
Północna, Brzoskwiniowa, Armii Krajowej, Wierzejskiego, 
Storczyków, Wrzosowa, Jaśminowa, Spółdzielcza, Kwia-
towa, Targowa, Konwaliowa, Wschodnia, Fabryczna, 
Czereśniowa, Graniczna, Rolnicza, Różana, Sportowa, 
Szarotki, Wiśniowa, Wiejska, Szarych Szeregów, Gen. 
Grota-Roweckiego, Gen. Maczka, Gen. Andersa, Gen. 
Sikorskiego, Racławicka, Gimnazjalna, Pogorzałki, 
Zacisze

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na 
terenach wiejskich

1) w dniu 20 kwietnia 2017r. na terenie sołectw: 
Adamowice,  Gurba,  Gąba,  Badów  Górny, 
Kamionka, Wymysłów, Badowo-Dańki, Sosno-
wica;

2) w dniu 21 kwietnia 2017r. na terenie sołectw: 
Janówek,  Pawłowice,  Bobrowce,  Suszniec, 
Wygnanka,  Osuchów  (bez  Dębin  Osuchow-
skich);

3) w dniu 22 kwietnia 2017r. na terenie sołectw: 
Wręcza,  Nowy  Dworek-Olszówka,  Grabce 
Towarzystwo,  Świnice,  Marków  Towarzystwo, 
Grabce Józefpolskie;

4) w dniu 27  kwietnia 2017r. na terenie 
sołectw: Nosy  Poniatki,  Lutkówka, 
Lutkówka-Kolonia,  Zimna  Woda,  Zbiroża, 
Badowo  Mściska,  Ciemno-Gnojna  
oraz w miejscowości Dębiny Osuchowskie;

5) w dniu 28 kwietnia 2017r. na terenie sołectw: 
Marianka,  Strzyże,  Piekary,  Zimnice,  Pieka-
rowo, Lindów, Kowiesy

W ramach zorganizowanej zbiórki, zostaną 
odebrane tylko odpady pochodzące  
z gospodarstw domowych. Odpady powstałe w wyniku 
prowadzonej działalności gospodarczej nie będą odbie-
rane.

Aby  odpady  zostały  odebrane  sprzed  nieru-
chomości,  należy  zgłosić  adres  nierucho-
mości,  ilość  i  rodzaj  odpadów  w  terminie  do 
dnia 7 kwietnia 2017r. pod  numerami  telefonów: 
(0-46)  858-28-30,  (0-46)  858-28-34  lub  u  sołtysa  
(w przypadku terenów wiejskich)

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY
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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 działa-
jącej przy Szkole Podstawowej.  
                 Są to zajęcia teatralne, taneczne, rehabilitacyjne, gry, 
zabawy integracyjne, lekcje religii, wycieczki.

•  W zajęciach świetlicy uczestniczą dzieci niepełno-
sprawne i wolontariusze oraz dzieci i młodzież ze szkoły podsta-
wowej i z gimnazjum.
•  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

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

SPRZEDAM DWA NOWE 
KOMPLETY 

POŚCIELI WEŁNIANEJ  
(MATERAC CIEŃKI, KOŁDRA, 

PODUSZKA + DWA OCHRANIACZE 
NA TABORETY). 

CENA DO UZGODNIENIA  
KONTAKT POD NUMEREM: 

46 857 24 66
W PRZYPADKU BRAKU ODPO-

WIEDZI PROSZĘ O NAGRANIE SIĘ 
NA AUTOMATYCZNĄ SEKRETARKĘ
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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”

Magazyny z art. do produkcji 
rolniczej oferują w atrakcynych 
cenach, sprawdzona jakość:
• nasiona warzyw i kwiatów, 

środki ochrony roślin, 
ziemię ogrodniczą, korę,

• węgiel orzech w cenie  
800 zł/tona,  

kontakt: Żabia Wola  
tel. 46-857 8222, 602 521 
188 

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

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

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 

WYPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I STOLARKI 
w magazynie SH-U w Mszczonowie ul. Grójecka 114       
tel. 46 – 857 17 71

znaczna obniżka ceny
L.p Nazwa towaru             j.m. ilość
 ( stolarka )  
1. Drzwi pokojowe „70” szt.    1
2. Drzwi pokojowe z szybą „80” szt.    5
3. Ościeżnica „70” szt.    9
4. Okno 07/06 szt.    2
5. Okno 26/27 szt.    1
6. Okno balkonowe szt.    2

( budowlanka )  
1. Wełna mineralna m2 27,6
2. Profile aluminiowe do styropianu 

„80”
szt.     4

3. Profile aluminiowe do styropianu 
„100”

szt.   22

4. Profile aluminiowe narożnikowe szt.   10
5. Profile aluminiowe do montażu płyt 

karton – gips.
szt.   25

6. Folia czarna budowlana mb.   42
7. Papa czarna budowlana (400 x 200) szt.     9
8. Papa zwykła ( bordo ) szt.   13
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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.
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