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WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 12 kwietnia 2017 roku, odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni uchwalili popra-
wiony Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 oraz wysłuchali informacji z działalności Komisji Rewizyjnej 
i burmistrza Mszczonowa. Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek.

O zmianach w Programie Rewitalizacji miasta Mszczo-
nowa na lata 2016-2023 opowiedział radnym wiceburmistrz 
Grzegorz Kozłowski. Korekty dokumentu były konieczne 
w związku z uwagami Urzędu Marszałkowskiego. Poprawienie 
Programu było warunkiem wpisania go na listę rewitalizacyjną 
umożliwiającą staranie się o dotacje na zaplanowane przedsię-
wzięcia. Niezbędne korekty dotyczyły głównie diagnozy obszaru 
Ziemi Mszczonowskiej, w tym podzielenia go na jedenaście 
jednostek urbanistycznych. Wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski 
mówił także o przygotowanych dwóch, dużych projektach, które 
oczekują na rozpoczęcie naborów. Łączna wartość pierwszego 
z nich, w którym liderem jest gmina Mszczonów, a partnerem 
powiat żyrardowski, planowana jest na 7 608 005,53 zł, z czego 
4 999 060,91 zł wyniesie kwota dofinansowania. W projekcie 
tym przeprowadzone zostaną m.in.: pierwszy etap rewitalizacji 
mszczonowskich błoni, remont gminnego budynku przy ul. 
Tarczyńskiej oraz przebudowa ulic Szkolnej i Sportowej.
 W drugim projekcie liderem będzie powiat żyrardowski, 
a gmina Mszczonów wystąpi w roli partnera. Wartość zapla-
nowanych działań, to 7 322 076,54 zł, w tym dofinansowanie 
obejmie 4 999 488,75 zł. Projekt ten swoim zakresem będzie 
obejmował m.in. budowę boisk i urządzeń rekreacyjnych przy 
liceum ogólnokształcącym, adaptację drugiego piętra szkoły 
podstawowej na pomieszczenia przedszkolne oraz przebudowę 
ulic Jeżynowej i Brzoskwiniowej. 

Radny Robert Głąbiński podziękował wiceburmistrzowi 
za determinację w dążeniu do opracowania Programu Rewita-
lizacji oraz za uwzględnienie w tym dokumencie osiedla Dwor-
cowa III.

Radny Krzysztof Krawczyk złożył sprawozdanie z kontroli 
Komisji Rewizyjnej, której przewodzi. W okresie pomiędzy 

sesjami analizowano gospodarkę finansową Miejskiej Biblioteki 
Publicznej oraz Gminnego Centrum Informacji. Komisja oceniła, 
że w obydwu instytucjach jest ona prowadzona prawidłowo, bez 
zastrzeżeń. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zdał sprawozdanie ze 
swojej działalności pomiędzy sesjami. W okresie tym wydał 3 
zarządzenia dotyczące rekrutacji do przedszkoli i szkół podsta-
wowych, sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. oraz 
zmian budżetowych na rok bieżący. Burmistrz opowiedział 
także zebranym o planowanym przebiegu uroczystości w dniu 3 
maja, kiedy to nastąpi wmurowanie kamienia węgielnego pod 
budowę nowego komisariatu policji. 

W ramach wolnych wniosków radni kierowali swoje 
uwagi do Komendanta Komisariatu Policji w Mszczonowie 
Krzysztofa Puszcza. Radny Marek Baumel prosił o wzmożone, 
wieczorne kontrole przy budynku Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury z uwagi na przekraczanie prędkości przez jednoślady. 
Radny Krzysztof Krawczyk wnioskował o dodatkowe patrole 
w okolicach budynku Geotermii, ponieważ poprawiająca się 
pogoda przyciąga tam młodych ludzi, którzy spożywają alkohol. 
Radny Andrzej Osiński prosił o wzmożone kontrole na wsiach 
w okresie sadzenia drzewek, które często stają się łupem 
złodziei. Komendant Puszcz obiecał zająć się każdym ze zgłoszo-
nych problemów. 

Radny Mirosław Wirowski wnioskował o wprowadzenie 
gminnych uroczystości w rocznice śmierci Jana Pawła II oraz jego 
wyboru na papieża. Wiceprzewodniczący Andrzej Osiński prosił 
z kolei o przyjrzenie się liczbie miejsce w punkcie przedszkolnym 
w Lutkówce, która jest niewystarczająca. Burmistrz obiecał 
zajęcie się tymi sprawami.

Dagmara Bednarek, GCI
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 Ocena stanu dróg na terenie gminy
Informacje o  stanie dróg krajowych przecho-

dzących przez teren Ziemi Mszczonowskiej złożył 
Romuald Marecki – przedstawiciel warszawskiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad. Swoje wystąpienie zaczął on od ocenienia stanu 
dróg krajowych na terenie gminy Mszczonów, którzy 
uznał za dobry. Opowiedział także o powadzonych 
na tym obszarze inwestycjach związanych z remon-
tami dróg: ekspresowej S8 i krajowej nr 50. Romuald 
Marecki poinformował też, że w roku obecnym lub 
przyszłym, przeprowadzona zostanie przebudowa 
skrzyżowania na obwodnicy, gdzie powstanie rondo 
turbinowe. Na pytanie przewodniczącego Koper-
skiego, wyjaśnił zebranym, że nazwa ta oznacza rondo 
o płynniejszych kątach, które ułatwiają poruszanie 
się po nim samochodom, szczególnie ciężarowym.

Andrzej Pydzik, dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg, przedstawił sprawozdanie z działań 
swojej jednostki w 2016 r. W okresie tym na terenie 
gminy Mszczonów realizowano wiele działań, między 
innymi odnawiano oznakowania, montowano 
stalowe bariery, zabezpieczano poręcze na moście, 
sadzono drzewa i krzewy przy drogach, remonto-
wano pobocza, wymieniano i ustawiano nowe znaki 
drogowe, prowadzono renowacje poboczy, podci-
nano korony drzew, malowano bariery oraz utrzy-
mywano drogi, także w okresie zimowym. Podczas 
sesji radni zgłaszali także swoje zastrzeżenia doty-
czące stanu dróg powiatowych, jednak z uwagi na 
brak środków finansowych dyrektor Pydzik nie mógł 
obiecać interwencji w żadnej sprawie. Na zakoń-
czenie części dotyczącej dróg powiatowych Paweł 
Myszkowski, dyrektor Wydziału Komunikacji, Trans-
portu i Dróg Publicznych starostwa, przypomniał 
radnym o wspólnych inwestycjach gminy i powiatu.

O drogach na terenie miasta i gminy 

Mszczonów opowiedziała radnym Małgorzata Krze-
śniak z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miejskiego. Prowadzone przez gminę inwestycje 
sprawiają, że arterie miejskie i wiejskiej będące 
pod nadzorem lokalnych władz samorządowych są 
w coraz lepszym stanie. Tylko na ten rok zaplano-
wano kolejne działania, mające na celu poprawę ich 
funkcjonalności. Wśród inwestycji, które będą zreali-
zowane w 2017 r. Małgorzata Krześniak wymieniła: 
przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie ulic 
Sportowej i Szkolnej, remonty wiaduktów kolejowych 
w Powązkach i Grabcach Towarzystwo, przebudowę 
ulicy Spokojnej w Dwórznie, ul. Leśnej w Osuchowie, 
ul. Działkowej w Nosach Poniatki, ulic Warszaw-
skiej, Brzoskwiniowej i Jeżynowej we Mszczonowie. 
W sowim wystąpieniu podkreśliła, że planowane  
zadania do zrealizowania w obrębie miasta są zapi-
sane w Programie Rewitalizacji i przeprowadzenie 
części z nich jest uzależnione od otrzymania dotacji 
zewnętrznych. Remonty dróg gminnych w ubiegłym 
roku kosztowały niecały milion złotych, wartość tę 
przekroczyły nieznacznie nakłady poniesione na 
utrzymanie wszystkich lokalnych arterii.

Radny Krzysztof Krawczyk wnioskował o posta-
wienie lustra przy wyjeździe z osiedla Dworcowa 
II, zlokalizowanym przy sklepie Lewiatan. Zwrócił 
też uwagę na doły w poboczu na zakręcie drogi do 
Lindowa.

Radny Robert Głąbiński dziękował za umiesz-
czenie ulic Brzoskwiniowej i Jeżynowej w Programie 
Rewitalizacji oraz zapytał, czy jest możliwe utwar-
dzenie placu przed stadionem KS Mszczonowianka 
przed obchodami 60-lecia Klubu w dniu 11 czerwca. 
W odpowiedzi wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski 
powiedział, że teren ten jest elementem zadania 
polegającego na przebudowie ulicy Brzoskwiniowej, 
które zawarto w Programie Rewitalizacji. Jakiekol-

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 26 kwietnia 2017 roku, odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali infor-
macji o stanie dróg na terenie gminy oraz zatwierdzili uchwały dotyczące m.in. wydzierżawienia nieruchomości, zbycia działki, 
poboru inkasa, budżetu na  2017 r. oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady 
Miejskiej Łukasz Koperski.

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA



maj 2017 / nr 5 (258)       5

10 kwietnia 2017 r.

Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji 
była ocena działalności Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury oraz działającego w jego 
ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku za 
2016 rok.

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

Sprawozdanie z dzia-
łalności Mszczonowskiego 

Ośrodka Kultury za 2016 r.złożyła dyrektor 
instytucji Grażyna Pływaczewska. W ubie-
głym roku MOK zorganizował imprezy 
gminne m.in. Jarmark Mszczonowski oraz 
Gminne Dożynki. Tradycją stały się już 
Spotkania Artystyczne Szkół w różnych 
dziedzinach. Uczniowie, podzieleni na 
kategorie wiekowe, mogli wziąć udział 
w konkursie plastycznym, recytator-
skim, wokalnym i turnieju teatralnym. 
W siedzibie Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury odbyła się także gala II Mazo-
wieckiego Konkursu Przyjaciół Słowa im. 
Wojciecha Siemiona. Instytucja prowa-
dzona przez Grażynę Pływaczewską 
zapraszała także mieszkańców na liczne, 
okolicznościowe imprezy kulturalne – 
z okazji Dnia Dziecka, Matki, Kobiet czy 

Walentynek. 
W ramach swojej działalności MOK 

organizował także wyjazdy do teatru i na 
występy kabaretowe, pomagał w organi-
zacji spotkań Unii Poetyckiej Wojciecha 
Siemiona. Pracownicy Ośrodka nagła-
śniali także imprezy gminne i uroczystości 
we wszystkich szkołach zlokalizowanych 
na terenie Ziemi Mszczonowskiej, także 
tych powiatowych.

MOK prowadzi także zajęcia stałe: 
Grupę Wokalną VOICE, Studio Piosenki 
Wokaliza, sekcje tańca nowoczesnego 
oraz jazzowego, naukę gry na gitarze, 
zajęcia plastyczne, poradnię recytatorską, 
Akademię Malucha, spotkania Teatru dla 
dorosłych „Grupa Josefa”, zajęcia fitness 
Aero Step i pilatesu, klub gier wirtualnych 
a także warsztaty terapeutyczne dla dzieci 
niepełnosprawnych. Uczestnicy zajęć 
prezentują swoje umiejętności podczas 
koncertów okolicznościowych. W 2016 r. 
dwa koncerty w sali klubowej dali gita-

wiek prace będą zrealizowane dopiero w przypadku uzyskania 
dotacji w ramach rewitalizacji. 

Przewodniczący Łukasz Koperski prosił o umieszczenie 
progu spowalniającego na ulicy Sienkiewicza. Burmistrz Kurek 
obiecał jego zamontowanie po wskazaniu dokładnej lokalizacji, 
w której ma on być położony.

Podjęte uchwały
Pierwsza uchwała przedstawiona podczas obrad doty-

czyła sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorzą-
dowego – wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz. 
Swoje zdanie w tym aspekcie wyraził burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek, który po swoim przemówieniu uzyskał pełne poparcie 
Rady Miejskiej.

Małgorzata Krześniak przedstawiła do zaopiniowania 
dwa projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczył wydzierżawienia 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Działka ta obejmuje 
fragment targowiska w Wymysłowie. Jej obecny dzierżawca 
zwrócił się o przedłużenie dzierżawy na okres nieoznaczony. Na 
działce tej prowadzona jest nauka jazdy samochodem. Kolejny 
projekt uchwały dotyczył zgody na zbycie nieruchomości 
w Kamionce. Właścicielem sąsiednich działek jest firma Sante, 
która planuje na tym terenie postawienie rozlewni wód mine-
ralnych. Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o nabycie kolejnego 
fragmentu gruntów w celu lepszego zagospodarowania posia-
danych przez siebie terenów na tę inwestycję. 

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła zmiany 
w bieżącym budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz 
projekt uchwały dotyczącej poboru podatków w drodze inkasa 
oraz wynagrodzenia za ich zbieranie. Naczelnik Wydziału Orga-
nizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej Małgorzata Badowska 
zaprezentowała z kolei Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2017 r. 

Sprawy różne
Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 

zdał sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w gmin-
nych instytucjach. W dniu 21 kwietnia radni przeprowadzili 
analizę gospodarek finansowych Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości.

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Mszczonowa 
wydał cztery zarządzenia dotyczące budżetu na 2017 r., komisji 
do spraw zbadania sytuacji spadnięcia pszczół z ula, diagnozy 
funkcjonowania przedszkola oraz polityki jakości Urzędu Miej-
skiego. 

W ramach wolnych wniosków Komendant Komisariatu 
Policji w Mszczonowie Krzysztof Puszcz zaprosił władze samo-
rządowe na uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod 
budowę nowej siedziby policji. 

Przewodniczący Łukasz Koperski odczytał odpowiedź na 
list wysłany do Zarządu Poczty Polskiej w związku z kolejkami 
w jej lokalnym oddziale. W otrzymanym piśmie kierujący PP 
przypomnieli o istnieniu Agencji Pocztowej w centrum Mszczo-
nowa oraz prosili o umieszczenie informacji o poszukiwaniu 
kolejnych osób chętnych do prowadzenia usług pocztowych.

Kolejną sprawą poruszoną przez przewodniczącego 
była skarga Fundacji „Zielony Pies”, której szczegóły przedsta-
wiono podczas Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa w dniu 
24 kwietnia. Podczas sesji naczelnik Janina Sitek przypomniała 
zebranym powody wystąpienia opisanej sytuacji. Na tym zakoń-
czono XXXVIII sesję Rady Miejskiej, podczas której zatwierdzono 
wszystkie prezentowane uchwały.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

WIEŚCI Z RATUSZA
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24 kwietnia 2017 r.

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

Posiedzenie Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej przewod-
niczący, radny Ryszard Stusiński. W obra-
dach uczestniczyli także wiceprzewodni-
czący RM Andrzej Osiński, radny Robert 
Głąbiński, radny Marek Baumel, radny 
Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, 
radny Jerzy Siniarski, radny Andrzej Osial, 
radny Dariusz Olesiński i radny Mirosław 
Wirowski.

Podczas obrad jako pierwsza głos 
zabrała Janina Sitek – naczelnik Wydziału 
Gospodarki Gminnej. Przedstawiła ona 
pismo Fundacji „Zielony Pies” wzywa-
jące do usunięcia naruszenia prawa 
w związku z nieprzyjęciem Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Mszczonów w roku 2017. 
Dokument ten powinien być zatwier-
dzony w formie uchwały do końca marca. 
W ramach wyjaśnień naczelnik Janina 
Sitek przedstawiła radnym powody 
niemożności przygotowania Programu 

w wyznaczonym terminie. Ustawodawca 
nakłada na gminę obowiązek wskazania 
w tym dokumencie nazwiska lekarza 
weterynarii, który będzie sprawował cało-
roczny i całodobowy nadzór nad bezdom-
nymi zwierzętami. Oznacza to, że zgadza 
się on m.in. na udzielanie pomocy psom 
i kotom poszkodowanym w wypadkach 
drogowych o każdej porze, także w nocy, 
bez możliwości urlopu itp. Naczelnik Sitek 
wyjaśniła, że żaden z okolicznych wete-
rynarzy nie chciał się zgodzić na takie 
warunki. Dopiero ostatnie dni przyniosły 
rozwiązanie tego problemu dlatego też 
Program będzie zatwierdzony w najbliż-
szym, możliwym terminie.

O drogach na terenie miasta 
i gminy Mszczonów opowiedziała 
radnym Małgorzata Krześniak z Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miej-
skiego. Prowadzone przez gminę inwe-
stycje sprawiają, że arterie miejskie 
i wiejskiej będące pod nadzorem lokal-
nych władz samorządowych są w coraz 
lepszym stanie. Tylko na ten rok zapla-
nowano kolejne działania, mające na 
celu poprawę ich funkcjonalności. Wśród 
inwestycji, które będą zrealizowane 
w 2017 r. Małgorzata Krześniak wymie-
niła: przebudowę układu komunikacyj-
nego w obrębie ulic Sportowej i Szkolnej, 
remonty wiaduktów kolejowych 

w Powązkach i Grabcach Towarzystwo, 
przebudowę ulicy Spokojnej w Dwórznie, 
ul. Leśnej w Osuchowie, ul. Działkowej 
w Nosach Poniatki, ulic Warszawskiej, 
Brzoskwiniowej i Jeżynowej we Mszczo-
nowie. W sowim wystąpieniu podkreśliła, 
że planowane  zadania do zrealizowania 
w obrębie miasta są zapisane w Programie 
Rewitalizacji i przeprowadzenie części 
z nich jest uzależnione od otrzymania 
dotacji zewnętrznych. Remonty dróg 
gminnych w ubiegłym roku kosztowały 
niecały milion złotych, wartość tę prze-
kroczyły nieznacznie nakłady poniesione 
na utrzymanie wszystkich lokalnych 
arterii.

Korzystając z okazji radny Mirosław 
Wirowski zadał pytanie o szczegóły prze-
budowy ulicy Warszawskiej we Mszczo-
nowie. Małgorzata Krześniak wyjaśniła, 
że inwestycja ta już wkrótce zostanie 
rozpoczęta a wymusiła ją budowa komi-
sariatu policji. Wartość całego zadania, to 
2 mln zł, z czego kwota dofinansowania 
ma wynieść 964 750 zł w przypadku 
uzyskania dotacji na projekty rewitaliza-
cyjne. W ramach inwestycji planowane 
jest m.in. poszerzenie chodników, stwo-
rzenie ścieżki rowerowej, przejść dla 
pieszych z azylami oraz nowych miejsc 
parkingowych.

Radny Dariusz Olesiński zapytała 
o dotację na przebudowę ulic Sportowej 
i Szkolnej w Mszczonowie. W odpowiedzi 
Małgorzata Krześniak powiedziała, że 

rzyści uczący się w MOKu. Dużym zain-
teresowaniem cieszą się także wieczorki 
taneczne oraz wystawy, wernisaże 
i finisaże organizowane w Małej Galerii 
Ośrodka. W ubiegłym roku ich tema-
tyka była bardzo różnorodna i obejmo-
wała m.in. zdjęcia ptaków czy też dzieła 
hafciarskie.

Mszczonowski Ośrodek Kultury 
ściśle współpracuje z gminnymi instytu-
cjami, w szczególności z Miejską Biblio-
teką Publiczną oraz Gminnym Centrum 
Informacji. Te trzy placówki połączyły 
swoje siły, by zorganizować pobyt piel-
grzymów Światowych Dni Młodzieży we 
Mszczonowie. Firmie FM Logistic Polska 
MOK pomagał w organizacji dwóch 
imprez dla dzieci pracowników. Oprócz 

tego nagłaśniał także mecze Klubu Spor-
towego „Mszczonowianki” i wydarzenia 
odbywające się pod patronatem innych 
organizacji pozarządowych.

Dyrektor Grażyna Pływaczewska 
zdała także sprawozdanie z działalności 
Mszczonowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku, który prowadzi MOK. W jego 
ramach odbywają się m.in. wykłady, lekto-
raty języka angielskiego na różnych pozio-
mach zaawansowania, zajęcia wokalne, 
pilatesu, aerobiku wodnego, gimnastyki 
zdrowotnej, nordicwalkingu, filmowe, 
spotkania z ciekawymi ludźmi oraz 
wyjazdy do teatru. Obecnie do Uniwersy-
tetu zapisanych jest 129 słuchaczy, więcej 
niż w kwietniu ubiegłego roku, a liczba ta 
będzie się ciągle powiększała. W 2016 r. 

symbolicznymi upominkami nagrodzono 
siedmioro najaktywniejszych studentów 
MUTW. 

Na zakończenie obrad Komisji 
przewodnicząca Barbara Gryglewska 
podziękowała dyrektor Pływaczewskiej 
za różnorodną działalność Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury oraz interesujące 
zajęcia Uniwersytetu, którego sama jest 
słuchaczką. 

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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obecnie inwestycja jest przeprowadzana 
wyłącznie ze środków własnych, ale 
została ona uwzględniona w Programie 
Rewitalizacji, stąd też możliwe jest 
częściowe zwrócenie poniesionych 
nakładów. Radny Dariusz Olesiński 
prosił również o przyjrzenie się drodze 
dojazdowej do miejscowości Adamo-
wice z uwagi na fatalny stan poboczy. 
Radny Andrzej Osial wnioskował z kolei 
o odwodnienie ulicy Poziomkowej we 
Wręczy, a radny Andrzej Osiński – o ogra-
niczenie prędkości na podziurawionej 
drodze w Bronisławce. 

Małgorzata Krześniak przedstawiła 
także do zaopiniowania projekty uchwał. 

Pierwszy z nich dotyczył wydzierżawienia 
nieruchomości w trybie bezprzetar-
gowym. Działka ta obejmuje fragment 
targowiska w Wymysłowie. Jej obecny 
dzierżawca zwrócił się o przedłużenie 
dzierżawy na okres nieoznaczony. Na 
działce tej prowadzona jest nauka jazdy 
samochodem. Kolejny projekt uchwały 
dotyczył zgody na zbycie nieruchomości 
w Kamionce. Właścicielem sąsiednich 
działek jest firma Sante, która planuje na 
tym terenie postawienie rozlewni wód 
mineralnych. Przedsiębiorstwo złożyło 
wniosek o nabycie kolejnego fragmentu 
gruntów w celu lepszego zagospodaro-
wania posiadanych przez siebie terenów 

na tę inwestycję. 
Skarbnik Jadwiga Barbulant przed-

stawiła zmiany w budżecie na 2017 rok 
oraz projekt uchwały dotyczącej poboru 
podatków w drodze inkasa oraz wyna-
grodzenia za ich zbieranie. Na zakoń-
czenie Naczelnik Wydziału Organizacyj-
nego i Obsługi Rady Miejskiej Małgorzata 
Badowska zaprezentowała Program 
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi na 2017 r. Podczas obrad Komisja 
pozytywnie zaopiniowała wszystkie 
projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

5 maja 2016 r.

Głównym  tematem  kolejnego  posiedzenia  Komisji  Statu-
towej  było  przedstawienie  propozycji  nowego  statutu  gminy 
Mszczonów.  Oprócz  tego  przedstawiona  została  także  infor-
macja  na  temat  prac  związanych  z  opracowaniem  symboli 
gminnych.

Posiedzenie Komisji Statutowej otworzył jej przewod-
niczący, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek. W obradach 
uczestniczyli także radna Barbara Gryglewska, radny Ryszard 
Stusiński i radny Waldemar Suski. 

Propozycję nowego statutu gminy Mszczonów przed-
stawiła mecenas Magdalena Łyszkowska. Podczas obrad 
Komisji omówiła ona zmiany w statucie gminy Mszczonów. Na 
początku swojego wystąpienia zaznaczyła ona, że kilka kwestii 
związanych z dokumentem wymaga decyzji Rady Miejskiej. 

Do rozstrzygnięcia pozostały m.in. forma zapisu o liczbie wsi 
i sołectw, uszczegółowienie opisu wzoru herbu oraz zapisy doty-
czące jednostek pomocniczych gminy.Każdy omawiany punkt 
był szczegółowo dyskutowany. Na zakończenie obrad mecenas 
Łyszkowska przedstawiła radnym stan prac związanych z opra-
cowaniem symboli gminnych.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Statutowa



8   maj 2017 / nr 5 (258)

Środa, 19 kwietnia, ma szansę przejść do historii gminy 
Mszczonów i rozpocząć złoty okres w jej dziejach. Tego dnia 
odbyła się bowiem uroczystość Wkopania Pierwszej Łopaty pod 
budowę pierwszego etapu projektu Park of Poland, który znaj-
dzie się w miejscowości Wręcza, tuż pod Mszczonowem.

Podczas konferencji prasowej o swoim pomyśle 
i marzeniu opowiadał Moshe (Mooky) Greidinger – przed-
stawiciel Global City Holdings prowadzącego sieć kin Cinema 
City. Swoje wystąpienie rozpoczął od podania danych dotyczą-
cych przyszłego parku wodnego. Suntago, bo taką nazwę nosić 
będzie pierwsza część aquaparku, robi wrażenie swoim rozma-
chem. Całość będzie zajmowała teren 20 ha, na którym znaj-
dzie się m.in. kryty basen o powierzchni 1 000 m2, 30 wodnych 
zjeżdżalni o łącznej długości 3 km, 600 prawdziwych palm oraz 
basenu usytuowanego obok ogrodu o powierzchni 20 000 m2 
z dachem otwieranym w słoneczne dni. Global City Holdings 
zakłada, że obiekt dziennie odwiedzi ok. 15 tys. osób; rocznie 
będzie to aż milion ludzi. Park of Poland składał się będzie 
z trzech stref. Pierwsza z nich, RelaxSuntago, będzie obejmować 
wewnętrzne i zewnętrzne baseny służące do rekreacji. Sauna-
riaSuntago, to część zdrowotna składająca się z saun, gabinetów 
masażu oraz basenów z wodą wzbogacaną pierwiastkami np. 
selenem czy potasem. Ostatnim etapem inwestycji będzie 
Jamango – Wodna Dżungla. Przeznaczony on będzie przede 
wszystkim dla miłośników przygód. Właśnie w nim zlokalizo-
wane będą różnorodne zjeżdżalnie, przystosowane dla osób 
w różnym wieku i o różnym poziomie umiejętności pływac-
kich. Jamango, to również fale i rzeka a także wodne boisko dla 
dzieci. W Wodnej Dżungli znajdzie się sieć zjeżdżalni o długości 
największej w Europie. – Nasze marzenie w końcu się spełnia. 
Przez  kilka  lat  rozwijaliśmy  projekt  krok  po 
kroku, aby dziś zainaugurować  jego budowę. 
Park of Poland będzie przyciągał gości z całej 
Polski oraz turystów z całej Europy, bo w prze-
ciągu godziny  jazdy samochodem do obiektu 
będzie  mogło  dotrzeć  8  milionów  osób.  Jest 
to  ogromna  inwestycja,  która  tylko w pierw-
szym etapie stworzy około 600 nowych miejsc 
pracy.  Ponadto,  park wodny  przyczyni  się  do 
rozbudowy  lokalnej  infrastruktury  i  hoteli, 
ale przede wszystkim rozwinie się wszelkiego 
rodzaju  przedsiębiorczość.  Chciałbym podzię-
kować  burmistrzowi  Mszczonowa,  Józefowi 
Kurkowi, bo bez jego wizji, zaufania do nas oraz 
dobrej współpracy inwestycja nie mogłaby się 
rozpocząć. – mówił Mooky Greidinger, inwe-
stor Global City Holdings. 

O trudnych początkach realizacji 
pomysłu wspominał także burmistrz podkre-
ślając, jak ogromne znaczenie dla całego 

regionu będzie miało powstanie Park of Poland – największego 
aquaparku w Europie Centralnej i Wschodniej. Dzięki jego 
budowie już podczas pierwszego etapu realizacji powstanie ok. 
600 miejsc pracy w samym Suntago oraz ok. 1000 etatów powią-
zanych z nim pośrednio. Rozbudowie ulegnie także okoliczna 
infrastruktura, baza noclegowa i gastronomiczna, które obsłużyć 
będą musiały tysiące turystów dziennie. Park of Poland, to także 
korzyści ekonomiczne w postaci podatków i opłat.

W części przeznaczonej na pytania dziennikarzy Mooky 
Greindiger powiedział, że budowa rozpocznie się 29 kwietnia, 
ponieważ wtedy uprawomocni się pozwolenie na jej realizację. 
Przedstawiciel Global City Holdings przyznał, że chciałby, by 
pierwszy etap oddano do użytku jeszcze pod koniec 2018 r. 
Zaznaczył także, że trwają analizy składu wody geotermalnej, 
którą chciałby wykorzystać w swoim obiekcie. Zapewnił także, 
że koszt biletów wstępu nie przekroczy możliwości Polaków. 

Uroczystość Wkopania Pierwszej Łopaty również rozpo-
czął pomysłodawca przedsięwzięcia, Mooky Greindinger. Na 
początek przypomniał on, że swoje inwestycje w Polsce rozpo-
czął 17 lat temu tworząc pierwsze kino w sieci Cinema City. 
Zauważając duże zainteresowanie filmami familijnymi zapra-
gnął poszerzyć swoją działalność w naszym kraju. Właśnie tak, 
dekadę temu, zrodził się w jego głowie pomysł budowy ogrom-
nego parku wodnego, który przyciągałby mieszkańców całej 
Europy. Początkowo, inwestorzy rozważali wiele lokalizacji. 
Mooky Greidinger podkreślił, że o ostatecznym wyborze zadecy-
dowały dwa czynniki. Pierwszym z nich była lokalizacja Mszczo-
nowa, który położony jest pomiędzy dwoma dużymi miastami 
(Warszawą i Łodzią) oraz w pobliżu istotnych szlaków komunika-
cyjnych – autostrady A2 i drogi ekspresowej S8. Kolejnym czyn-
nikiem była przychylność burmistrza, który wspierał inwestora 
w załatwianiu formalności, co inwestor wielokrotnie podkreślał 
dziękując Jozefowi Grzegorzowi Kurkowi. 

Burmistrz Mszczonowa, jak przystało na dobrego gospo-
darza, swoje wystąpienie rozpoczął od przywitania zaproszo-
nych gości, wśród których znaleźli się poseł Maciej Małecki, 

Inwestycja

Rozpoczęcie budowy pierwszego 
etapu Park of Poland

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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posłanka Anna Cicholska oraz wojewoda mazowiecki Zdzisław 
Sipiera. Włodarz Mszczonowa powiedział, że powstanie parku 
wodnego od dawna było marzeniem jego i całej Rady Miejskiej 
a także przedstawił historię realizacji pomysłu inwestorów. 

Jako ostatni miejsce na scenie zajął Josef Wund, przed-
stawiciel grupy Wund i mentor projektu Park of Poland. Jego 
przedsiębiorstwo jest partnerem strategicznym Global City 
Holdings podczas realizacji inwestycji. Josef Wund wraz ze 
swoimi pracownikami zaprojektował i stworzył 5 ogromnych 

parków wodnych w Niemczech. Każdy z tych obiektów to 
idealne i nowoczesne miejsce służące do rekreacji i odpoczynku. 
W swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawił założenia 
projektu Park of Poland.

Na zakończenie części oficjalnej odbyło się Wkopanie 
Pierwszej Łopaty pod budowę aquaparku. Ceremonii tej doko-
nali m.in. burmistrz Józef Grzegorz Kurek, przedstawiciele inwe-
stora Mooky Greindiger i Peter Dudolenski (Prezes Global City 
Holdings) oraz Josef Wund. Jeszcze przed tym symbolicznym 
otwarciem, poświęcenia terenu przyszłego Park of Poland 
dokonał ksiądz Tadeusz Przybylski.

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA

Przemówienie 
burmistrza Mszczonowa
Drodzy Państwo. Dzisiejszy dzień jest dla 
mnie jako burmistrza gminy Mszczonów 
wyjątkowy, ponieważ dziś inaugurujemy 
budowę parku wodnego, który był 
marzeniem moim, radnych i mieszkańców 
gminy od wielu lat. 

Chciałbym Państwu przedstawić historię, 
skąd się wziął pomysł wybudowania 
parku wodnego w Mszczonowie. 
Wszystko zaczęło się od odkrycia 
wód geotermalnych we Mszczonowie 
i uruchomienia ciepłowni geotermalnej. 
Wtedy pojawiły się nasze marzenia 

o budowie parku wodnego 
z wykorzystaniem wód termalnych, do 
którego będą przyjeżdżać goście z całego 
regionu. To było prawie 20 lat temu. 

Do realizacji tak ogromnej inwestycji 
potrzebny jest inwestor. Jakiś czas 
temu przyjechał do Mszczonowa Pan 
Mooky Greidinger. W trakcie rozmowy 
powiedział mi, że jego marzeniem jest 
zbudować park wodny z wykorzystaniem 
wód termalnych. Okazało się, że mamy 
takie samo marzenie i nawiązaliśmy 
współpracę, której owocem jest 
dzisiejsze wydarzenie wkopania pierwszej 
łopaty pod inwestycję największego 
parku wodnego w Europie Środkowo-
Wschodniej. 

Jestem ogromnie szczęśliwy, ponieważ 
park wodny przyczyni się do rozwoju 
całego naszego regionu. Dzięki tej 
inwestycji powstaną nowe miejsca 
pracy, otworzą się nowe możliwości 
rozwoju i przedsiębiorczości w różnych 
dziedzinach. Jestem przekonany, 
że park wodny przyniesie nie tylko 
korzyści dla Mszczonowa, ale obiekt 
będzie także wspaniałym miejscem 
rozrywki i spędzania wolnego czasu 
dla mieszkańców regionu, całej Polski 
i zagranicznych gości. Zależy nam na 

rozwoju tego projektu. 

Chciałbym jednocześnie przekazać 
ogromne podziękowania dla wszystkich 
którzy przyczynili się do realizacji naszego 
marzenia i budowy parku wodnego 
w naszej gminie. Dziękuję osobom, które 
zgodziły się sprzedać grunty inwestorowi, 
firmie Global City Holdings. 
Dziękuję wszystkim instytucjom, które 
wspierały realizację inwestycji. 
Dziękuję mieszkańcom popierającym 
budowę parku. 
Dziękuję Pani Wójt i radzie gminy 
Radziejowice. 
Dziękuję Radzie Miejskiej Mszczonowa. 
Dziękuję Panu Staroście naszego powiatu 
i jego pracownikom. 
Szanowny Panie Mooky Greidinger, dla 
Pana i pańskich współpracowników 
należą się szczególne podziękowania za 
wielką determinację, za piękny projekt 
parku i za zaufanie dla Mszczonowa. 
Dziś zaczyna się budowa parku wodnego 
i jednocześnie pierwszego etapu parku 
rozrywki Park of Poland. Przed nami ciężka 
praca aż do czasu ukończenia inwestycji, 
dlatego liczę na dobrą współpracę 
wszystkich osób zaangażowanych 
w realizację tego niezwykłego projektu. 
Mooky, Thank you very much – Toda 
Raba!!!
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Pismo przewodniczącego RM do Poczty Polskiej 
W marcu 2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski wystosował do Poczty Polskiej pismo 
w sprawie usprawnienia obsługi mieszkańców w mszczonowskiej placówce. Poniżej zamieszczamy kopię 
listu oraz otrzymaną odpowiedź a także ogłoszenie Poczty Polskiej w sprawie poszukiwania osób, które 
chciałyby prowadzić we Mszczonowie Agencję Pocztową. 

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Z okazji 60. rocznicy powstania Klubu 
Sportowego „Mszczonowianka” z preze-

sami Zarządu 
Zdzisławem Banasiakiem 

i Andrzejem Czeremużyńskim 
rozmawia Dagmara Bednarek.

W jaki sposób rozpoczęła się przygoda 
Panów z działalnością w „Mszczono-
wiance”? Co sprawiło, że zostali Panowie 
jego członkami a potem zasiedli we 
władzach stowarzyszenia?

A. Cz. Nasza przygoda z KS „Mszczo-
nowianka” rozpoczęła się w odmienny 
sposób. Swoją działalność sportową 
zaczynałem w piłkarskim ŻBIKU Nasielsk, 
którego byłem zawodnikiem. W „Mszczo-
nowiance” rozpocząłem od gry w tenisa 
stołowego. Dzięki temu poznałem ludzi 
związanych z Klubem a obserwowanie 
działalności Stowarzyszenia sprawiło, 
że powróciło moje zamiłowanie do piłki 
nożnej. Wtedy poczułem, że to właśnie 
ta dyscyplina jest moją prawdziwą pasją. 

Z. B. Moje sportowe początki 
związane są z kolei ze strzelectwem. 
Widać więc, że żaden z nas od początku 
nie postawił na piłkę nożną; dopiero 
z biegiem lat okazało się jednak co jest 
chwilową, a co prawdziwą pasją. Piłka 
nożna pokonała inne dyscypliny i tak 
pozostało do tej pory. Obecnie jestem 
jedynym prezesem, który funkcję tę spra-

wuje już po raz drugi. Współtworząc KS 
„Mszczonowianka” chcę przyczynić się do 
jego rozwoju, zawiązania wielu, nie tylko 
sportowych, przyjaźni, które przetrwają 
jeszcze wiele lat podobnie, jak sam Klub.

Z jakimi problemami borykają się 
Panowie prowadząc Klub Sportowy?
Problemy są i pewnie będą zawsze. 
Największym od lat jest dla Klubu brak 
pełnowymiarowego boiska treningo-
wego. Na razie w sferze marzeń pozo-
staje także modernizacja stadionu tak, 
by posiadał większą ilość szatni i krytą 
trybunę dla kibiców.

W ostatnim czasie popularność zdoby-
wają trochę zapomniane dyscypliny 
sportowe. Czy Klub planuje zwiększyć 
liczbę sekcji czy jednak nadal będzie 
się skupiał na rozwijaniu wielu drużyn 
piłkarskich? Jaką wizję przyszłości 
„Mszczonowianki” ma obecny Zarząd?
Nie planujemy zwiększenia liczby dyscy-
plin sportowych - klub pozostanie jedno-
sekcyjny. Mamy dżentelmeńską umowę 
z pozostałymi organizacjami pozarządo-
wymi z terenu miasta i gminy, że „Mszczo-
nowianka” zajmuje się piłką nożną i nie 
powołuje sekcji, którymi zajmują się 
lokalne kluby.

Niedawno rozpoczął się nowy sezon 
piłkarski IV ligi. Jakie wiążą z nim 
Panowie nadzieje?
Nowy sezon piłkarski rozpoczęliśmy od 
dwóch zwycięstw drużyny seniorskiej 
z LKS PROMNA i z Błonianką Błonie. Sezon 
jest bardzo długi, skończy się 18 czerwca 
br. W Lidze występuje 19 zespołów, 
z którymi będziemy rywalizować w każdą 

sobotę i niektóre środy. Mamy szacunek 
dla przeciwnika, ale z każdym chcemy 
wygrać. Chyba właśnie taki cel stawiamy 
sobie na ten sezon - jak najwięcej 
zwycięstw oraz ciągły rozwój i wyciąganie 
wniosków z porażek.

Jakie zmiany w drużynie seniorskiej 
nastąpiły w przerwie pomiędzy rozgryw-
kami?
Zmiany w drużynie seniorskiej są nieunik-
nione z uwagi na fakt, że zawodnikami 
są młodzi ludzie, którzy zmieniają kluby 
bądź kończą karierę piłkarza z powodów 
osobistych, zmiany szkoły, miejsca pracy, 
zamieszkania czy też z racji braku możli-
wości uczestniczenia w zajęciach trenin-
gowych wymaganych przez trenera. 
Rotacja jest w pewnym sensie wpisana 
w specyfikę niższych poziomów rozgryw-
kowych, choć zmiany personalne doty-
kają przecież także największe kluby 
świata. Mądrze zarządzany zespół można 

WyWiad

60 lat działalności 
Klubu Sportowego 
„Mszczonowianka”
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poznać po tym, że stara się maksymalnie 
wykorzystywać dostępny mu potencjał. 
Mamy nadzieję, że KS „Mszczonowianka” 
jest właśnie takim Klubem.

Wiele osób uważa, że „Mszczonowianka” 
istnieje wyłącznie dzięki wsparciu samo-
rządu. W jaki sposób jest ona finan-
sowana? Czy rzeczywiście wyłącznie 
z gminnych funduszy, czy też Klub pozy-
skuje pieniądze z innych środków? 
„Mszczonowianka” jako jeden z niewielu 
klubów na Mazowszu i w Polsce prowadzi 
działalność gospodarczą. Współpra-
cujemy z wieloma firmami z naszego 
terenu w zakresie pielęgnacji terenów 
zielonych, utrzymania czystości i odśnie-
żania obiektów. Jesteśmy przygotowani 
do nawiązania współpracy z kolejnymi 
firmami. Posiadamy profesjonalny sprzęt 
m.in. samochody z kompletnym wyposa-
żeniem do zimowego utrzymania dróg, 
kosiarki, podkaszarki, zamiatarki i siew-
niki. Zatrudniamy 14 wykwalifikowanych 
pracowników do wykonywania tych prac.
Dochody z działalności gospodarczej są 
głównym źródłem finansowania klubu. 
Wsparcie samorządu natomiast pozwala 
nam na opłacanie trenerów grup młodzie-
żowych,transportu zawodników, zakupu 
sprzętu sportowego, obsługi sędziowskiej 
i medycznej podczas meczy.

Ostatnio wiele mówi się o braku zain-
teresowania sportem wśród dzieci 
i młodzieży. Czy obserwują Panowie 
takie zjawisko podczas rekrutacji do 
drużyn?
Nie obserwujemy braku zainteresowania 
sportem wśród dzieci i młodzieży z terenu 
gminy. Wręcz przeciwnie, doświadczenia 
nasze oraz przyjaciół z innych lokalnych 
organizacji pokazują, że tendencja jest 
wręcz przeciwna. Coraz więcej młodych 
zapisuje się do różnych sekcji. Można 
nawet uznać, że w gminie istnieje wręcz 
moda na uprawianie różnych dyscyplin.

W jaki sposób zachęcać młodych ludzi do 
aktywności fizycznej?
Zadaniem nas wszystkich, rodziców, 
nauczycieli, trenerów i działaczy jest nie 
tylko zachęcanie do uprawiania sportu, 
ale i wytrwania w przekonaniu, że dzień 
bez ćwiczeń i treningów jest zmarno-
wanym. Coraz częściej widzimy ludzi 

w różnym wieku, którzy 
biegają, chodzą z kijkami, 

jeżdżą na rowerze, prowadzą aktywny 
tryb życia. Nie mamy problemu z pozy-
skaniem zarówno dzieci, jak i młodzieży 
do drużyn piłkarskich. I mały, i duży, każdy 
chce grać jak Lewandowski.

Wiele osób uważa, że piłka nożna jest 
narodowym sportem Polaków. Przeko-
nanie to było silne nawet wówczas, gdy 
nasza reprezentacja przez dziesięciolecia 
przygnębiała kibiców swoją grą.  Skąd 
bierze się, zdaniem Panów, ogromne 
zainteresowanie piłką nożną w Polsce? 
Piłka nożna jest najpopularniejszą dyscy-
pliną sportową na całym świecie. Nic 
nie jest w stanie tego zmienić, nawet 
największe porażki danego zespołu 
czy reprezentacji. Kibice zawsze będą 
stać murem za swoją drużyną. Przy-
kładem wielkiego fenomenu piłki nożnej 
jest chociażby ostatni, niezapomniany 
dwumecz Ligi Mistrzów pomiędzy FC 
Barceloną a francuskim PSG. Relacje 
o nim i kontrowersje nie milkną do dziś. 
Naszej narodowej drużynie nie zawsze 
wiodło się najlepiej, nie zmienia to jednak 
nastawienia fanów piłki nożnej.  W czasie 
meczy reprezentacji pustoszeją ulice, nie 
słychać samochodów, wszyscy siadają 
przed telewizorami. Praca w klubach, 
powstawanie Akademii piłkarskich, 
spowodowały, że coraz więcej zawod-
ników polskiego pochodzenia reprezen-
tuje barwy renomowanych klubów na 
całym świecie. Jako Polacy możemy być 
dumni z ich dokonań, co tylko umacnia 
popularność piłki nożnej.

Z okazji 60-lecia Klub zaprasza wszyst-
kich mieszkańców na uroczysty festyn. 
Jakie atrakcje przewidują Panowie dla 

tych, którzy zechcą świętować razem 
z „Mszczonowianką”?

Z okazji 60-lecia Klub zaprasza 
wszystkich mieszkańców na uroczysty 
festyn, który odbędzie się w dniu 11 
czerwca. Uroczystości rozpoczną się mszą 
św. w kościele Jana Chrzciciela w Mszczo-
nowie o godz. 12. Festyn będzie obfitował 
w wiele atrakcji dla najmłodszych, będą 
także m.in. występy zespołów muzycz-
nych, loteria, która jest już naszą tradycją. 
Wszystkich mieszkańców zapraszamy 
także na tort jubileuszowy.

Korzystając z okazji chcielibyśmy 
podziękować wszystkim, którzy przez 
lata budowali i rozwijali Klub Sportowy 
„Mszczonowianka” a także promowali 
wśród mieszkańców gminy zdrowy styl 
życia. Sport od zawsze łączył ludzi i to oni 
stanowili o jego sile. Przede wszystkim 
ważna była zawsze wspólnota - kibiców, 
zawodników, działaczy. Właśnie dlatego 
apelujemy też o wsparcie do wszystkich, 
którym los „Mszczonowianki” nie jest 
obojętny. Odsuńmy na bok prywatne 
animozje i zjednoczmy siły kibicując 
Klubowi, który reprezentuje nas wszyst-
kich oraz całą Ziemię Mszczonowską już 
od 60 lat. 

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę 
zarówno Zarządowi, jak i Klubowi kolej-
nych dziesięcioleci działalności wypeł-
nionych sukcesami, rozwojem i spor-
tową jednością.
Dziękujemy bardzo.
  

Dagmara Bednarek, GCI
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O pasji do tenisa stołowego z Dariuszem 
Biernackim,  wieloletnim  zawodnikiem 
oraz  instruktorem tego sportu rozmawia 
Dagmara Bednarek.

Zacznijmy od początków pańskiej pasji. 
Jak to się stało, że zainteresował się Pan 
tenisem stołowym?
Dyscyplina ta jest moją wielką, życiową 
pasją. Dla niego poświęciłem prak-
tycznie wszystko. Odkąd pamiętam 
całe moje życie obraca się wokół tenisa 
stołowego. Sportem tym zainteresował 
mnie mój ojciec, gdy miałem siedem lat. 
Wówczas pierwszy raz zaprowadził mnie 
do budynku firmy, w której pracował. 
Tam na korytarzu znajdował się stół do 
tenisa stołowego, na którym po pracy 
mężczyźni toczyli towarzyskie rozgrywki. 
Do dziś dokładnie pamiętam tamto 
miejsce i wrażenie, jakie wywarli na mnie 
grający koledzy ojca. Byłem wtedy małym 
chłopcem i nie miałem szans w star-
ciach z nimi, ale uważnie obserwowałem 
rozgrywki. Tata także miał sportową 
smykałkę - oprócz rekreacyjnych meczy 
tenisa, grał także w lidze siatkarskiej 
i hokejowej, ponieważ świetnie jeździł na 
łyżwach.

Jak wyglądała Pańska sportowa droga?
Swoją przygodę z tenisem 

stołowym rozpocząłem w wieku siedmiu 
lat i aż do uzyskania pełnoletniości trzy-
małem rakietkę w prawej ręce. Od osiem-
nastego roku życia przez dwadzieścia 
pięć lat grałem lewą ręką. Zmiana ta była 
spowodowana kontuzją i koniecznością 
noszenia prawej ręki na temblaku. Jako 
pasjonat nie mogłem znieść myśli o kilku 
miesiącach przerwy w treningach, stąd też 
postanowiłem spróbować gry za pomocą 
lewej dłoni. Pomysł się sprawdził i tak już 
zostało. Po dwóch latach gry lewą ręką 
doszedłem do ścisłej czołówki zawod-
ników w województwie mazowieckiem. 
Zdecydowanie lepiej szło mi odbijanie 
piłeczki tą ręką. W 2005 roku odniosłem 
jednak bardzo poważną kontuzję lewego 

braku i byłem zmuszony wrócić do grania 
prawą ręką. I tak gram już 12 lat.

Przez większość życia byłem samo-
ukiem. Mieszkając w Warszawie odwie-
dzałem hale sportowe i podpatrywałem 
innych zawodników starając się ich potem 
naśladować. Sam grałem codziennie, 
czasami trenując dwa razy w ciągu dnia. 
W szczytowym momencie kariery odby-
wałem nawet 3 treningi dziennie. 

Jakie sukcesy odnosił Pan jako amatorski 
zawodnik tenisa stołowego?
Dwukrotnie zwyciężyłem w Indywidu-
alnych Mistrzostwach Polski Amatorów 
w tenisie stołowym. W zawodach tych 
tak naprawdę brali udział profesjo-
nalni zawodnicy, którzy zakończyli już 
kariery (przynajmniej od dwóch lat 
nie grali w klubach) oraz tacy, jak ja – 
amatorsko trenujący w klubach. Złoty 
medal Mistrzostw Polski Amatorów 
zdobyłem w Katowicach (1986 r.) oraz 
Radomiu (1993 r.). W mistrzostwach 
po raz trzeci wygrałem w Częstochowie 
podczas Międzynarodowych Mistrzostw 
Polski Stowarzyszenia Sokołów trenując 
w drużynie Sokoła Brwinów. Jako 
zawodnik warszawskich zespołów zdoby-
wałem Drużynowe Mistrzostwo Polski 
Amatorów. Większość imprez, w których 
grałem odbywała się pod patronatem 
Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 

Na czym polega Pański fenomen grania 
lewą i prawą ręką w różnych okresach 

czasu? W jaki sposób odróżnia to Pana 
od innych zawodników?
Z pewnością jest wielu zawodników grają-
cych lewą i prawą ręką. Podczas rozgry-
wania meczy sportowcy często przekła-
dają rakietkę, żeby dosięgnąć lecącej piłki. 
Myślę jednak, że  niewielu jest zawod-
ników takich, jak ja, którzy wygrywali te 
same turnieje lewą  i prawą rękę oraz 
takich, którzy będąc zarejestrowanymi 
zawodnikami w PZTS rozgrywali mecze 
ligowe prawą i lewą ręką w różnych 
okresach. Jako zarejestrowany w PZTS 
zawodnik w latach 80-90-tych grałem 
lewą ręką, a w okresie 2005-2016 – prawą. 
Grając lewą ręką zdobyłem kilkanaście 
medali Mistrzostw Polski (w tym 3 złote) 
a prawą – jeden złoty medal Mistrzostw 
Polski (na  zdjęciu Dariusz Biernacki  trzy-
mający  w  każdej  ręce  trofeum  zdobyte 
podczas gry tą ręką).

Jak wygląda obecnie Pańska sytuacja 
sportowa?
Moim ostatnim klubem była drużyna 
z Wiskitek, gdzie grałem w V lidze. Przed 
obecnym sezonem zrezygnowałem z gry 
z powodu braku czasu.

Jak więc obecnie realizuje się Pan spor-
towo?
Nie zrezygnowałem z codziennych 
treningów. Ponadto prowadzę sekcje 
tenisa stołowego w Lutkówce i Komo-
rowie. Realizuję także nadzór instruk-
torski nad kompleksem boisk sportowych 
Orlik we Mszczonowie. 

Skąd się wziął pomysł stworzenia sekcji 
tenisa stołowego w gminie Mszczonów?
Sekcja tenisa stołowego w gminie istnieje 
od dawna. Moi podopieczni, dzieci 
i młodzież, doszli do 3 miejsca w IV lidze, 
co uważam za ogromny sukces, ponieważ 
zaczynaliśmy praktycznie od zera. 
Obecnie, we Mszczonowie nie ma sekcji 
tenisa. Zajęcia z tego sportu prowadzę 
w Lutkówce. Są one dedykowane dla 
klas 1-6 tamtejszej szkoły podstawowej. 
Co roku na zajęcia uczęszcza 25-40 osób. 
Poprzez naukę chcemy zaszczepić dzie-
ciom i młodzieży sportową pasję oraz 
wartości, które przyświecają zawod-
nikom. 

Co roku organizuje Pan również Turniej 
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To już mszczonowska tradycja, że 3 maja mieszkańcy nie 
tylko obchodzą Święto Narodowe, ale także pamiętają o świętym 
Florianie, którego wspomnienie wypada dzień później. Strażacy 
z całej gminy uczestnicząc w pochodzie patriotycznym oraz we 
Mszy Świętej jednocześnie oddają cześć swemu patronowi. 

Trzeba jednak dodać, że w tym roku mszczonowianie mieli 
również trzeci powód do świętowania. Uczestnicy patriotycznej 
demonstracji udali się bowiem gremialnie na plac budowy 
nowej siedziby policji, gdzie z udziałem lokalnych policjantów 
oraz ich wojewódzkich i powiatowych zwierzchników dokonano 
uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego pod powstający 
obiekt, który już w przyszłym roku zastąpi wyeksploatowany 
Komisariat przy ulicy Kościuszki. 

Uroczystości 3 Maja rozpoczęły się zbiórką o godz. 9.30 
na placu przed Domem Strażaka. Następnie wszyscy uczest-
nicy święta wraz z licznie przybyłymi pocztami sztandarowymi 
przemaszerowali na Placu Piłsudskiego, gdzie przy dźwiękach 

Hymnu Narodowego dokonano wcią-
gnięcia flagi państwowej na maszt 
przed ratuszem. Meldunek burmi-
strzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi 
o gotowości mieszkańców miasta 
do rozpoczęcia obchodów Święta 
Narodowego złożył naczelnik OSP 
Mszczonów dh Grzegorz Koperski. 
Po przyjęciu meldunku burmistrz 
dokonał przeglądu zgromadzonych 
oddziałów. Przemaszerował przed 
szykiem, w którym oprócz wspomnia-
nych już pocztów sztandarowych stali 

Grand Prix Mszczonowa w tenisie 
stołowym. Zgadza się. Impreza gromadzi 

wielu zawodników w kilku kategoriach 
wiekowych. Poszczególne konkursy przy-

ciągają nie tylko mieszkańców Mszczo-
nowa. Na turniej przyjeżdża także wielu 
zawodników z okolicy, m.in. Jaktorowa, 
Radziejowic, Żyrardowa czy Wiskitek. 
W Grand Prix mogą brać udział nie tylko 
amatorzy, ale i tenisiści grający maksy-
malnie w IV lidze. Co ciekawe, nie zawsze 
wygrywają zawodowcy. Często zdarza się 
tak, że zwycięża pasja i zaangażowanie 
amatorów. 

Pańska obecna praca zawodowa jest 
ściśle związana ze sportem, tenisem. Jak 
wyglądało to kiedyś?
Swego czasu przez siedem lat byłem 
agentem ubezpieczeniowym. Z racji tego, 
że jestem perfekcjonistą, wychodziło mi 
to bardzo dobrze, ale zwyciężyła miłość 
do tenisa stołowego. Moją inspiracją 
w działalności zawodowej zawsze byli 
Japończycy. W ich kraju panuje zupełnie 
inne podejście do obowiązków i ogromny 
szacunek dla pracy. Zawsze starałem się 
te wartości realizować zarówno w pracy, 
jak i w sporcie.

Życzę dalszych sukcesów w realizacji 
pasji sportowej i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Dagmara Bednarek, GCI

Święto Narodowe

3 Maja – potrójne świętowanie we 
Mszczonowie 
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ponadto: strażacy wraz ze swoją orkiestrą dętą, 
tamburmajorkami i marżonetkami, harcerze Hufca 
ZHP Mszczonów, rekonstruktorzy z GRH STRZELCY 
im. 31 pSK oraz Strzelcy Rzeczypospolitej z jedno-
stek z Pruszkowa i Mszczonowa. Gdy do pochodu 
dołączyli reprezentanci Rady Miejskiej Mszczo-
nowa oraz radni powiatowi patriotyczna demon-
stracja ruszyła do kościoła farnego pw. Świętego 
Jana Chrzciciela. 

Mszę Świętą w intencji Ojczyzny, a także 
strażaków i policjantów koncelebrowali proboszcz 
parafii farnej ks. dziekan Tadeusz Przybylski 
oraz proboszcz parafii pw. świętego Ojca Pio ks. 

Przemówienie burmistrza Mszczonowa Józefa 
Grzegorza Kurka, wygłoszone w dniu 3 maja 2017 r. 

226 lat mija od tamtych pamiętnych chwil, gdy nasi przodkowie 
zdecydowali się zmienić, uratować naszą Ojczyznę. Konstytucja 3 Maja 
była czymś wyjątkowym, wielkim, była pierwszym takim dokumentem 
w Europie, a drugim na świecie. Przed nami nowoczesny zbiór praw 
i obowiązków obywatelskich ustanowili jedynie Amerykanie, tworząc 
podwaliny pod wielką, światową potęgę. Niestety, nam nie dane 
było rozwinąć orlich skrzydeł. Nasz orzeł - w przeciwieństwie do 
amerykańskiego - otoczony był przez trzy czarne ptaki, które twardo 
stały na straży dawnego porządku. Zniewoliły one Rzeczpospolitą, 
zakładając jej kajdany na długie 123 lata zaborów. 
Wielokrotnie próbowaliśmy je zrywać. Chwytaliśmy za broń, wołając 
o narodowe zjednoczenie w walce z okupantami. Wspomnijmy na te 
wołania szczególnie dzisiaj, gdy cieszymy się wolnością, a jednocześnie 
nie szanujemy jej dzieląc się na takie, czy inne zwalczające się bez umiaru 
opcje polityczne. Tak nie może być! Polska jest jedna i to jej interes 
jest najważniejszy. Gdy ktoś czyni zamach na Ojczyznę, to wszyscy, 
niezależnie od barw politycznych, powinniśmy dawać mu odpór. To 
wyznacznik patriotyzmu. Czy stać nas na to, aby różnić się pięknie, nie 
tracąc przy tym z oczu dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej? Jeśli nie, 
to zmierzamy prostą drogą, aby ponownie ktoś założył nam niewolnicze 
pęta. Zacznijmy zmieniać kraj wprowadzając zmiany w naszych domach, 
rodzinach, miastach i wsiach. Tu podajmy sobie dłonie i ustalmy co dla 
nas powinno być najistotniejsze. Tu zabiegajmy o zgodę i wzajemny 
szacunek. Tu dyskutujmy, a nawet się spierajmy, ale jednocześnie 
szanujmy się jako Rodacy. O to proszę Was tu zebranych i Wam stawiam 
za wzór bohaterów dzisiejszego dnia. 
Są z nami strażacy i policjanci. Jutro obchodzić będziemy wspomnienie 
Świętego Floriana - patrona strażaków. Druhowie już dziś obchodzą 
z nami swoje święto. Policjantów sprowadziła do nas natomiast 
podniosła uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę 
nowego komisariatu, która nastąpi niebawem. Czy strażacy i policjanci 
nie różnią się w swoich środowiskach? Czy w swoim gronie nie spierają 
się niekiedy? Owszem, czynią to. Gdy jednak zakładają mundury, to 
wiedzą, że przede wszystkim służyć mają Polsce i jej obywatelom. Mimo 
różnych poglądów każdy z nich wie, jakie są jego obowiązki i karnie 
je wykonuje. Wiedzą, że tam gdzie mowa o służbie dla Ojczyzny, nie 
ma mowy o politykowaniu. Orły mają nie tylko na sztandarach, ale 
i w sercach. Wielokrotnie narażają swoje bezpieczeństwo, aby zapewnić 
je innym. Chyba nikt nie wyobraża sobie, aby kraj mógł funkcjonować 
bez sprawnie działającej policji i straży pożarnej. 
Dziękujemy, że jesteście z nami i dbacie o to, abyśmy mogli żyć 
w spokoju. Życzymy Wam sukcesów w Waszej służbie i satysfakcji z niej 
płynącej. Policjantom gratuluję, że bliska jest już chwila, gdy będą mogli 
korzystać z nowoczesnego obiektu. Starania o nowy komisariat trwały 
we Mszczonowie przeszło dwie dekady. Znam tą sprawę od początku 
mego urzędowania. Dziś udało się nam ją rozwiązać. Gmina wsparła 
tą jakże potrzebną inwestycję. Inwestycję we własne bezpieczeństwo. 
Poczytuję sobie za zaszczyt, że wraz z członkami Rady Miejskiej mogłem 
przyczynić się do rozpoczęcia budowy nowego, mszczonowskiego 
Komisariatu Policji. Dziękuję za uwagę.

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Sławomir Tulin, który, co należy zaznaczyć, jest powiatowym 
kapelanem strażaków ochotników. W wygłoszonej homilii 
proboszcz Tulin mówił o chwalebnych chwilach polskiej historii 
oraz o tym, jak powinien wyglądać współczesny patriotyzm. 
Zaraz po Mszy uczestnicy święta przemaszerowali ulicami Żyrar-
dowską i Warszawską na plac budowy komisariatu. Tu komen-
dant KP Mszczonów, komisarz Krzysztof Puszcz, meldunek 
o gotowości do wmurowania aktu erekcyjnego złożył zastępcy 
komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu, młodszemu 

inspektorowi Mirosławowi Jedynakowi. W uroczy-

stym wmurowaniu aktu erekcyjnego uczestniczyli także: komen-
dant KPP w Żyrardowie Arkadiusz Zgieb, I zastępca komendanta 
powiatowego podinspektor Edyta Marczewska, prokurator 
Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie Małgorzata Szeroczyńska, 

Treść Akt Erekcyjnego budynku Komisariatu 
Policji w Mszczonowie 

Jako, że pamięć o ludzkich dokonaniach szybko przemija, 
przeto słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie 
ważniejszych zdarzeń, aby przekazać ich znaczenie 
następnym pokoleniom. Tą myślą powodowani i złączeni 
wspólnie z ideą dbałości o bezpieczeństwo publiczne 
spisujemy niniejszy ten oto dokument. 
Wszem i wobec oraz każdemu z osobna wiadomym się czyni, 
że w dniu 03 maja 2017 roku kamień węgielny wmurowany 
został pod budynek Komisariatu Policji w Mszczonowie. Działo 
się to w czasie, gdy Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej 
był Andrzej Duda, Premierem Rzeczpospolitej Polskiej Beata 
Szydło, Marszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek 
Kuchciński, Marszałkiem Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 
Stanisław Karczewski, Ministrem Spraw Wewnętrznych 
Mariusz Błaszczak, Wojewodą Mazowieckim Zdzisław 
Sipiera, Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosław 
Szymczyk, Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim 
insp. Tomasz Michułka, Komendantem Powiatowym Policji 
w Żyrardowie mł. insp. Arkadiusz Zgieb, Komendantem 
Komisariatu Policji w Mszczonowie kom. Krzysztof Puszcz, 
Przewodniczącym Rady Powiatu Żyrardowskiego Daniel 
Suchecki, Starostą Żyrardowskim Wojciech Szustakiewicz, 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukasz 
Koperski, Burmistrzem Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, 
Proboszczem Parafii p.w św. Jana Chrzciciela ks. Tadeusz 
Przybylski, Proboszczem Parafii św. Ojca Pio ks. Sławomir 
Tulin. 
Obiekt – mający służyć zarówno Policji, jak i całej gminnej 
społeczności oraz jej gości, budowany jest na gruncie, 
przekazanym nieodpłatnie przez Gminę Mszczonów. 
Współinwestorami budowy są: Gmina Mszczonów wraz 
z Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu. Projektantem 
budynku jest Paweł Smoczyk – architekt z Poznania, 
wykonawcą firma SUPERBIULD sp. z o.o. w Warszawie. 
Umowę na budowę Komisariatu podpisano w Urzędzie 
Miejskim w Mszczonowie w dniu 19 grudnia 2013r. 
Dla udokumentowania tych faktów oraz pozostawienia 
świadectwa dla potomnych, akt ten został przez nas 
uczestników uroczystości jego wmurowania własnoręcznie 
podpisany. Niniejszy dokument umieszczono w pojemniku, 
do którego wkładamy także polskie monety od 1 grosza 
do 5 złotych, bieżący egzemplarz miesięcznika „Policja 
997” oraz „Merkuriusz Mszczonowski”, aktualny plan 
Gminy Mszczonów oraz zdjęcie z placu budowy budynku 
Komisariatu, wykonane w przeddzień podpisania aktu. 

Mszczonów, 3 maja 2017 roku

Z ŻYCIA GMINY
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BOHATERSCY STRAŻACY OCALILI UCZESTNIKÓW 
MSZCZONOWSKIEJ DROGI KRZYŻOWEJ

Co roku we Mszczonowie ostatnie nabożeństwo Dogi 
Krzyżowej odprawiane jest na ulicach miasta. W tym roku przed-
stawiciele miejscowych instytucji, a także organizacji i grup 
społecznych, ponieśli krzyż od kaplicy Parafii pw. Świętego Ojca 
Pio do kościoła farnego pw. Świętego Jana Chrzciciela. Wraz 
z wiernymi kroczyli duchowni. Proboszcz Parafii Świętego Ojca 
Pio ks. Sławomir Tulin prowadził nabożeństwo. Towarzyszyli mu: 
dziekan Tadeusz Przybylski, ks. Jan Lewandowski oraz ks. wikary 

Krzysztof Przesmycki. Kapłani wynieśli krzyż z kaplicy Ojca Pio 
i przekazali go strażakom z mszczonowskiej oraz wręckiej OSP. 
Podczas kolejnych stacji znak Męki Pańskiej był powierzany dzie-
ciom, ojcom, matkom, pracownikom służby zdrowia, członkom 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego i strzelcom, 
uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i przedsta-
wicielom władz samorządowych, członkom scholii i chórzystom, 
rzemieślnikom, harcerzom, członkom wspólnot parafialnych 
i grup modlitewnych, a na koniec ministrantom. Rozważania 
Drogi Krzyżowej czytały dzieci i ministranci. Krzyż niesiony był 
następującymi ulicami: Tarczyńską, Brzoskwiniową, Północną, 
Morelową, ponownie Tarczyńską, Dworcową, Sienkiewicza, 
Rawską i Żyrardowską.

Podczas nabożeństwa doszło do niebezpiecznego incy-
dentu. Gdy wierni znajdowali się na ulicy Żyrardowskiej i czytane 
były rozważania XIII stacji nagle od strony Izby Pamięci Rodu 
Maklakiewiczów nadjechała biała Skoda Octavia. Jej kierowca 
nie zastosował się do policyjnych sygnałów, minął gwałtownie 
blokadę i zwiększając prędkość zaczął zbliżać się do tłumu modlą-
cych się. Drogę pomiędzy uczestnikami nabożeństwa a samo-
chodem - nie bacząc na niebezpieczeństwo – błyskawicznie 
zastąpili strażacy. Jako pierwszy na taki akt odwagi zdecydował 
się prezes OSP Wręcza Krzysztof Bodecki. To jego dłonie uderzyły 
o maskę nadjeżdżającego samochodu. Auto zatrzymało się. 
Z jego wnętrza policjanci wyciągnęli nietrzeźwego kierowcę. Jak 
wynika z nieoficjalnych informacji miał on mieć podobno  we 
krwi około dwóch promili alkoholu. Niebezpieczeństwo było 

burmistrz Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej 
Łukasz Koperski, starosta Wojciech Szustakiewicz oraz przewod-
niczący Rady Powiatu Daniel Suchecki. Budowę pobłogosławił 
ks. dziekan Tadeusz Przybylski. Następnie do zebranych prze-
mówili: komendant KPP Żyrardów mł. insp. Arkadiusz Zgieb, 
starosta Wojciech Szustakiewicz i burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek, który wspomniał, że starania o nową siedzibę dla mszczo-
nowskiej policji trwały aż dwie dekady. 

Przedostatnim punktem mszczonowskich obchodów 
było odwiedzenie nowego cmentarza przy ulicy Maklakiewicza, 
gdzie strażacy złożyli wiązanki na grobach tragicznie zmarłych 
druhów, a rekonstruktorzy zapalili znicze pamięci na mogile 
żołnierzy i cywilów, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku. 

Po powrocie świątecznego pochodu na plac przed 
Domem Strażaka naczelnik OSP Grzegorz Koperski wydał 

komendę do odprowadzenia sztandarów, a następnie rozpo-
częła się uroczystość uhonorowania najbardziej zasłużonych 
druhów. Wśród wyróżnionych nie zabrakło bohatera z tego-
rocznego Wielkiego Piątku, który ratując uczestników miejskiej 
Drogi Krzyżowej jako pierwszy wybiegł pod maskę nadjeżdżają-
cego samochodu, prowadzonego przez nietrzeźwego kierowcę. 
W ten sposób zapobiegł wjechaniu auta w tłum wiernych, 
modlących się pod krzyżem. Publicznego wyróżnienia komen-
danta OSP Wręcza Krzysztofa Bodeckiego dokonał osobiście 
komendant powiatowy OSP druh Waldemar Suski, który, o czym 
należy pamiętać, jako drugi dobiegł pamiętnego dnia do auta 
zmierzającego w modlący się tłum mszczonowian. 

Tekst: Piotr Dymecki
Foto: Marek Wardak

Droga Krzyżowa

BOGU NA CHWAŁĘ, 
LUDZIOM NA RATUNEK 
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W ostatni wtorek przed świętami Wielkiej Nocy 
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się 
niecodzienne spotkanie. Przy elegancko zastawionych stołach 
i tradycyjnym jajku zasiedli seniorzy z gminy Mszczonów, by 
wraz z pracownikami MOPS i gośćmi wprowadzić się w radosny 
nastrój zbliżających się dni. 

Uroczystość rozpoczęła kierownik MOPS Barbara 
Ciszewska, która powitała zgromadzonych. Nie mogło, oczy-
wiście, zabraknąć, okolicznościowych życzeń, które zebranym 
złożyła główna organizatorka wydarzenia. Do tych słów dołączyli 
się również obecni na wielkanocnym spotkaniu radna Barbara 
Gryglewska oraz ksiądz proboszcz Tadeusz Przybylski. W trakcie 
spotkania do seniorów zwrócił się także burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek życząc im świąt wypełnionych przede 
wszystkim pokojem i spokojem. 

Przed rozpoczęciem biesiadowania na seniorów czekała 
radosna niespodzianka. Krótki występ wokalno-poetycki przy-
gotowały bowiem dla nich dzieci z Niepublicznego Przedszkola 
„Smerfolandia”, które wraz z opiekunami odwiedziły mszczo-
nowskich nestorów. Przedszkolaki zachwyciły publiczność rado-
snymi, okolicznościowymi piosenkami oraz wesołymi wierszy-
kami o wielkanocnych specjałach. Na zakończenie programu 
dzieci zaprosiły seniorów do wspólnego śpiewania, co z pewno-
ścią rozjaśniło pochmurny, kwietniowy dzień. W podzięko-
waniu za swój występ przedszkolaki wraz z opiekunami zostały 
zaproszone do wspólnego stołu uginającego się od owoców 
i słodkości.  Po artystycznych występach zebrani zasiedli do 
świątecznego posiłku, który rozpoczął tradycyjny polski żur 
z jajkami i białą kiełbasą.

Inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
spotkała się z dużym odzewem seniorów, z których większość 
stanowiły osoby na co dzień mieszkające samotnie. W ten 
sposób kierownik MOPS i jej pracownicy chcieli podzielić 

się świąteczną radością z tymi, którzy być może 

doświadczą jej w rodzinnym gronie dopiero w niedzielę. Trzeba 
przyznać, że integracja seniorów wypadła znakomicie. Dodat-
kowo, widok dzieci i nestorów przy jednym, wspólnym stole, 
potęgował wrażenie świątecznej radości, która tego dnia udzie-
liła się każdemu, bez względu na wiek. 

Dagmara Bednarek, GCI

Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  wraz 
z pracownikami  składają  serdeczne podziękowanie wszystkim, 
którzy pomagali w przygotowaniu wielkanocnego spotkania:

sponsorami śniadania byli:
-	 Rzeźnia Kazimierz Kuran,
-	 Piekarnia Mariola Lewandowska,
-	 Sławomir Obłąkowski,
-	Masarnia Elżbieta Kulicka,
-	 Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Mszczonowie,
-	 Piekarnia „Oskroba”,
-	 „M&Ł” Magdalena Łuczyńska,
-	 Sklep „Lewiatan”,
-	 Stołówka przyszkolna Elżbieta Zdunik,

oprawa artystyczna:
-	 Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia”,

ręcznie wykonane upominki dla zaproszonych gości:
-	 Szkoła podstawowa we Wręczy,
-	 Szkoła podstawowa w Mszczonowie,
-	 Szkoła podstawowa w Osuchowie,
-	 Szkoła podstawowa w Lutkówce.

naprawdę blisko. W takim stanie kierowca, próbując zbiec przed 
policją, prawdopodobnie nie widział nawet, że za chwilę wjedzie 
w tłum ludzi. Była godzina 21:00. Uczestników Drogi Krzyżowej 
spowijał mrok. Można domniemywać, że do wciśnięcia hamulca 
skłoniły nietrzeźwego kierowcę dopiero błyski świateł od odbla-
skowych elementów znajdujących się na strażackich mundu-
rach. „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” - tak brzmi hasło 
widniejące na strażackich sztandarach. To, że druhowie ochot-
nicy są mu wierni, udowadniają podczas każdej akcji, do jakiej 
się udają. Tym razem jednak własną piersią naprawdę dosłownie 
osłonili zarówno krzyż, jak i ludzi, który się pod nim modlili. To 
dobrze, że wśród nas nie brak bohaterów w strażackich mundu-
rach. Chwała im za to!

MM 
Foto: Piotr Dymecki i Marek Wardak

Spotkanie

Wielkanocne spotkanie seniorów 
w MOPS
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„Bogu na chwałę, ludziom na 
ratunek”, to hasło przyświecające im 
każdego dnia trudnej, pełnej poświęcenia 
pracy. Właśnie ich działalność sprawia, że 
możemy się czuć bezpieczniej w domach 
czy na drogach. Strażacy – to właśnie ich 
międzynarodowe święto obchodzimy 
co roku 4 maja. W tym dniu szczególnie 
pamiętamy o tych, którzy ryzykują życie 
i zdrowie dla bezpieczeństwa innych. 
Ich zaangażowanie i umiejętności często 
przesądzają także o ocaleniu dorobku 
całego życia ludzi, których nawet nie 
znają. 4 maja przechodząc obok strażac-
kiej remizy zatrzymajmy się na chwilę 
i pomyślmy o tych, którzy niejednokrotnie 
nie wrócili już z akcji. Zwróćmy się także 
myślami w stronę tych, którzy kiedyś 

i dziś zajmowali miejsca w czerwonym 
samochodzie, by na sygnale spieszyć tam, 
gdzie rozgrywają się ludzkie dramaty.

Z okazji przypadającego 4 maja 
święta wszystkim strażakom życzymy jak 
najmniejszej liczby wyjazdów na akcje 
oraz wyłącznie szczęśliwych powrotów 
do domu. Niech Wasz trud nigdy nie 
będzie daremny i zawsze spotyka się 
z wdzięcznością lokalnej społeczności; 
nie tylko 4 maja, ale każdego dnia roku. 
Wasza służba niech zawsze przynosi Wam 
chlubę i satysfakcję, a święty Florian 
niech ochrania Was i Wasze rodziny.

Redakcja „Merkuriusza Mszczo-
nowskiego”

-To już XV edycja konkursu na największą i najpiękniejsza 
palmę w  Parafii  w  Lutkówce  – poinformowała jego organiza-
torka Irmina Słojewska. Sponsorem nagród konkursowych jest 
ks. proboszcz Zbigniew Chmielewski. Efekty tego niezwykłego 
współzawodnictwa widać jak na dłoni. Z roku na rok Niedziela 
Palmowa w Lutkówce staje się coraz bardziej barwna. W tym 
roku wierni przed rozpoczęciem Mszy przeszli wokół swej 

świątyni w procesji. Niemalże wszyscy jej uczestnicy dzierżyli 
w dłoniach palmy. Największa miała aż 5,5 m wysokości. Wiele 
palmowych piękności zostało wykonanych własnoręcznie przez 
najmłodszych parafian. Później ich twórcy przywozili je rowe-
rami, bo do samochodów rodziców ich dzieła nie mogły się 
zmieścić. - Właśnie takie dzieła sztuki, wykonane własnoręcznie 
przez  nasze  dzieci  i  młodzież  cieszą  nas  najbardziej – stwier-
dziła w podsumowaniu konkursu pani Irmina Słojewska. Ksiądz 
proboszcz nie krył natomiast zadowolenia z podtrzymywania 
tradycji w swej parafii - jest dumny, iż parafianie w taki sposób 
wyrażają swoje przywiązanie do religii i Kościoła. Osobiście 
zachęcał laureatów konkursu, aby po zakończonej Mszy Świętej 

pozowali z nim do zdjęć na kościelnych 
schodach. 

Lutkówka słynie ze swych wielkanoc-
nych i wielkopostnych wydarzeń. Konkurs 
palmowy, leja w lany poniedziałek oraz 
inscenizacje Męki Pańskiej są znane w całej 
okolicy i zachęcają coraz liczniejsze grupy 
mieszkańców sąsiednich miejscowości do 
odwiedzania urokliwego, drewnianego 
kościółka, położonego, na skraju sosnowego 
lasu. 

W tym roku w gronie nagrodzonych 
w konkursie palmowym znaleźli się: 1 - Julka 
i Sebastian Zylbert(palma 5,5 m) 2 – Oliwka 
i Klaudia Brożek oraz Ewa Łuszczyk, 3 - Natalia 
Wojtyniak oraz Klaudia Gajewska i Adrian 
Rodriges. Wyróżnienia otrzymali - Amelka 
Adamczyk, Łukasz Pawlak, Michalinka Krze-
śniak, Grzesio Pawlak, Oliwka Szymańska, 
a także Monika Rodriges. Nagrodzonym 
i wyróżnionym w imieniu naszej redakcji 
składamy serdeczne gratulacje. 

MM
Foto: Piotr Dymecki i Paweł Słojewski

Lutkówka

TAKIE PALMY – TYLKO W LUTKÓWCE

Termy Mszczonów

Międzynarodowy Dzień 
Strażaka

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Wielki Czwartek 

Wielkoczwartkowa Msza Wieczerzy Pańskiej w kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela w Mszczonowie. 
Foto: Piotr Dymecki

Wielki Piątek

Liturgia Wielkiego Piątku 
w Parafii pw. Świętego Ojca 
Pio w Mszczonowie. 

Foto: Piotr Dymecki

Z ŻYCIA GMINY
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Wielka Sobota 

Wielka Sobota w Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie. 
Foto: Małgorzata Dymecka i Piotr Dymecki

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Ciemnice i Groby Pańskie

Ciemnice i Groby Pańskie w świątyniach Ziemi Mszczonowskiej. 
Foto: Piotr Dymecki

Mszczonów kaplica

Lutkówka

Lutkówka

Mszczonów kaplica

Z ŻYCIA GMINY
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OsuchówOsuchówMszczonów kościół farnyMszczonów kościół farny

Rezurekcja 
Rezurekcja w Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie. 

Foto: Milena Koperska i Piotr Dymecki

Lutkówka, to wyjątkowa miejscowość, w której nie zapomina się 
o tradycji, więc także Lany Poniedziałek jest tu zawsze mokry. 
W tym roku strażacy mieli jednak jedynie symbolicznie nawiązać 
do sympatycznego świątecznego obrzędu, bo noc i poranek 
były bardzo chłodne. Zaraz po zakończeniu południowej mszy 
pogoda poprawiła się natomiast na tyle, iż szybko zapomniano 
o wcześniejszych zapewnieniach i zachowaniu umiaru. W ruch 
poszedł strażacki sprzęt. Zgodnie z miejscową tradycją najwięcej 
wody wylano na ks. proboszcza. Prałat Zbigniew Chmielewski 
nie pozostał jednak dłużny swoim parafianom i gdy tylko udało 
mu się przejąć od druhów ochotników jeden z ich węży szybko 
zrobił z niego użytek. Pomagał mu w tym osobiście prezes 
OSP Zbiroża Mariusz Grzejszczak. Śmigus – dyngus nie ominął 

nikogo. Nikt też nie miał pretensji o to, iż został oblany, a za rok 
z pewnością ponownie pojawi się na świątecznej sumie, aby po 
niej wziąć udział w LEJI, bo tak właśnie od lat zwany jest Lany 
Poniedziałek w Lutkówce.

MM

Wielkanoc

Leja w Lutkówce

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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„Solidarność i wsparcie”, to tytuł wystawy, jaką obecnie 
można oglądać w Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury. Dotyczy ona pomocy udzielanej ludności stolicy wysie-
dlonej w trakcie i po Powstaniu Warszawskim w 1944 roku 
przez mieszkańców Pruszkowa i innych podstołecznych miejsco-
wości. Ekspozycję dokumentów, zdjęć, fragmentów oraz wspo-
mnień przygotowało Muzeum Dulag 121 z Pruszkowa. Otwarcia 
wystawy dokonała osobiście dyrektor placówki Małgorzata 
Bojanowska. W wernisażu uczestniczyły także: przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Mszczonowa 
Barbara Gryglewska, dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska, 
a także opiekunka Małej Galerii Anna Lipińska-Broda. W gronie 
oglądających przygotowane materiały znaleźli się przedstawi-
ciele Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego, Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej, a także strzelcy z Jednostki Strzelców 
Rzeczypospolitej nr 5132 z Mszczonowa. 

Dyrektor Bojanowska zwracając uwagę, że wielu warsza-
wiaków trafiło także do Mszczonowa, zaapelowała do zebra-
nych, aby rozpropagowali akcję spisywania losów wysiedlonych 
oraz zaangażowanych w niesienie im pomocy, jaką muzeum 
prowadzi od momentu swego powstania. W tym celu przy-
wiozła do MOK-u specjalne formularze służące do opisu osób 
zaangażowanych w wydarzenia z 1944 roku. Druki te można 

także ściągnąć bezpośrednio ze strony internetowej muzeum. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara 
Gryglewska powiedziała, że wstępna lista mszczonowian poma-
gających warszawiakom, a także samych wypędzonych ze znisz-
czonej stolicy, jacy schronili się w Mszczonowie, jest już gotowa 
i powstała dzięki działalności Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego. Po dokonaniu oficjalnego otwarcia wystawy 
organizatorzy zaprosili przybyłych na sens filmu dokumental-
nego „Exodus Warszaw 1944” (TVP 2004) w reżyserii Grzegorza 
Szuplewskiego. 

Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie utworzone zostało 
w 2010 roku. Dokumentuje ono historię niemieckiego Dulag 
121 (obóz przejściowy dla polskiej ludności cywilnej, znany pod 
nazwą Durchgangslager 121) oraz losy mieszkańców Warszawy 
wypędzonych z miasta w czasie i po Powstaniu Warszaw-
skim w 1944 roku. Siedziba muzeum mieści się na obrzeżach 
dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Przez 
obóz w Pruszkowie w okresie od sierpnia 1944 do stycznia 1945 
roku przeszło ok. 650 tysięcy mieszkańców umęczonej stolicy. 
„Tędy przeszła Warszawa” głosi napis na muzealnym murze i nie 
ma w nim krztyny przesady. W Pruszkowie następowała dalsza 
selekcja wypędzonych. Wielu z nich trafiło później do obozów 
zagłady i na roboty do Rzeszy. W Dulagu 121 dokonywano też 
mordów na bezbronnych cywilach. Historia cierpienia cywilnej 
Warszawy wciąż wymaga badania i przypominania. Warto obej-
rzeć wystawę wyeksponowaną w MOK-u, ale niewątpliwie 
trzeba też odwiedzić Muzeum Dulag, do czego zachęcamy 
naszych Czytelników. 

MM

KULTURA

Wystawa w MOK-u

SOLIDARNOŚĆ i WSPARCIE dla 
WYPĘDZONEJ WARSZAWY

Miesiąc kwiecień zakończył się dla najmłodszych miesz-
kańców Mszczonowa wiosennym spotkaniem z teatrem. W sali 
kinowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury swoje przedsta-
wienie wystawili bowiem członkowie grupy aktorskiej „Tupet” 
działającej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białej 

Rawskiej. Wychowankowie mszczonowskich przed-
szkoli oraz najmłodsi uczniowie lokalnej szkoły 

podstawowej mogli dzięki nim obejrzeć bajkę „Kotek Kłopotek”. 
Przedstawienie opowiadało historię kotka, który nie 

posłuchał się mamy i oddalił od swojego domu. W pobliskim 
lesie spotkał lisa i, wbrew przestrogom rodzicielki, zaczął rozma-
wiać z nieznajomym. Niestety, zdradził mu swój adres wskutek 
czego rudy chytrusek porwał mieszkające z kotkami kaczuszki. 
Na szczęście dzielny Kłopotek, korzystając z pomocy innych 
zwierząt, uratował swoje małe sąsiadki i jak w każdej bajce  - 
wszystko skończyło się szczęśliwie. 

Na scenie oprócz tytułowego kotka, jego mamy i stadka 
kaczuszek dzieci mogły podziwiać aktorów w kostiumach jeża, 
lisa, krowy czy wiewiórki. Uwagę najmłodszych zwracały także 
kolorowe dekoracje i wesołe piosenki. Aktorzy zaprosili także 

MOK

Przedstawienie dla najmłodszych
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publiczność do wspólnej zabawy m.in. tańczenia „kaczuszek”. 
Nie zabrakło także interakcji z publicznością, do której zwracał 
się Kotek Kłopotek oraz inne zwierzęta, które schodziły ze sceny, 
by zaprezentować się najmłodszym. 

Przedstawienie teatralne odniosło ogromny sukces, 
którego wyznacznikiem były zachwycone i uśmiechnięte twarze 
dzieci. Oprócz walorów rozrywkowych sztuka niosła także ze 
sobą cenne przesłanie: nie można oddalać się od mamy oraz 
rozmawiać z obcymi. Dzięki atrakcyjnej formie przekazu dzieci 
z pewnością na długo zapamiętają te zalecenia mamy kotka 
Kłopotka.

Warto przypomnieć, że aktorzy z Białej Rawskiej już po 
raz drugi odwiedzili MOK, by bawić i uczyć najmłodszych. Pozo-
staje mieć nadzieję, że nie była to ich ostatnia wizyta a ponow-
nego spotkania oczekują z pewnością nie tylko dzieci, ale 

i artyści, którzy we Mszczonowie spotkali się z bardzo życzliwym 
i żywiołowym przyjęciem.

Dagmara Bednarek, GCI

MOK, czyli wiosennie o Kulturze
Pierwszy wiosenny miesiąc jest zawsze okresem wytę-

żonej pracy Mszczonowskiego Ośrodka Kultury i to nie tylko za 
sprawą kalendarzowych świat takich, jak Dzień Kobiet. W marcu 
lokalni animatorzy starają się pobudzić mieszkańców i zaintere-
sować ich nowymi propozycjami kulturalnymi. Nie inaczej było 
także i w tym roku – każdy, kto chciał, mógł znaleźć w ofercie 
Ośrodka coś dla siebie.

Z okazji Dnia Kobiet MOK przygotował dla mieszkanek 
gminy niezwykłą niespodziankę – koncert zespołu BENE. Dzięki 
jego występowi świętujące panie zostały wprowadzone we 
włoskie, upalne klimaty – takie, jak w słonecznej Italii. Podczas 
pierwszej części koncertu kobiety zostały przyjęte energetyczną 
muzyką i obsypane życzeniami, jakie w imieniu władz samo-
rządowych oraz dyrekcji MOK złożył im radny Marek Baumel. 
Po występach zespołu BENE w sali klubowej miał natomiast 
miejsce symboliczny, słodki poczęstunek.

Co roku 11 marca obchodzony jest ogólnopolski Dzień 
Sołtysów. W gminie Mszczonów był on świętowany dwa dni 
wcześniej, a uroczystości miały miejsce w sali kinowej Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury. Na scenie, oprócz samorządowców, 
specjalnie dla sołtysów pojawili się także młodzi artyści na co 
dzień szlifujący swoje talenty właśnie w MOKu. Wśród występu-
jących znaleźli się przedstawiciele Studia Piosenki Wokaliza oraz 
Grupy Wokalnej VOICE, a także członkowie grup tanecznych. 

W połowie marca sala kinowa MOK gościła także 
najmłodszych, którzy tego dnia zebrali się by rywalizować 
w XXXVII Małym Konkursie Recytatorskim. Na scenie zaprezen-
towali się uczniowie gminnych szkół podstawowych podzieleni 

na kategorie wiekowe: klasy I-III, 
IV-VI szkoły podstawowej oraz 
wychowankowie gimnazjów.

Trzy dni później, 18 
marca, serca mszczonowskiej 
publiczności podbił swoim 
występem Piotr Bałtroczyk 
Kabaret. Tego wieczoru w MOK 
rozbrzmiewały gromkie śmiechy 
i brawa, którymi widownia 
nagradzała kolejne skecze.

Za sprawą MOKu tego-
roczną wiosnę Mszczonów 
powitał śpiewająco i tanecznie a wszystko za sprawą koncertu, 
jaki odbył się w Ośrodku 22 marca. Przygotowały go instruktorki 
i młodzież z dwóch grup artystycznych - Sekcji Tańca Jazzowego 
Marty Lesiewicz oraz Studia Piosenki WOKALIZA Iwony Skwarek. 

Przedostatniego dnia marca w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury odbyły się gminne eliminacje 62. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego dla szkół średnich. Salę kinową 
wypełnili więc młodzi deklamatorzy z Zespołu Szkół oraz Liceum 
Ogólnokształcącego. Łącznie w lokalnych eliminacjach wzięło 
udział 26 uczniów szkół średnich z terenu Mszczonowa. Jak co 
roku, także i podczas tegorocznych zmagań, każdy z uczestników 
zaprezentował jeden utwór poetycki i fragment prozy. Publicz-
ność miała okazję wysłuchać wierszy Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, Wisławy Szymborskiej, księdza Jana Twardowskiego 
oraz urywki książek Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Czesława 
Miłosza czy też Zofii Nałkowskiej. Nie zabrakło także dzieł mnie 
popularnych i współczesnych, które stworzyli m.in. Stanisław 
Grochowiak czy Markus Zusak.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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Turniej teatralny szkół
Dla uczniów gminnych szkół kwiecień zakończył się rywa-

lizacją teatralną, która odbyła się 26 kwietnia w ramach XXV 
Spotkań Artystycznych Szkół w sali kinowej Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury. W jury tegorocznych zmagań zasiadły: Hanna 
Fibich – instruktor teatralny, Bożena Witkowska – teatrolog 
oraz Jerzy Łazewski – aktor, reżyser.  Podczas turnieju zaprezen-
towano dziewięć przedstawień, które wykonywali uczniowie 
lokalnych placówek oświatowych podzieleni na trzy kategorie 
wiekowe: klasy I-III, IV-VI oraz gimnazja. 

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęła Danuta Wójt, instruktor 
teatralny MOK, która przypomniała zasady porządkowe obowią-
zujące podczas przedstawień. Po niej głos zabrała dyrektor MOK 
Grażyna Pływaczewska, która ufundowała i wręczyła specjalną 
nagrodę w konkursie plastycznym. Otrzymała ją Paulina Nowak 
z mszczonowskiego gimnazjum. Nagrodzona praca została 
wyeksponowana w budynku Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Po krótkim wstępie scenę przejęli młodzi artyści. Zgro-
madzona publiczność mogła obejrzeć m.in. sceny z życia zako-
chanej czarownicy, nowatorską wersję bajki o Czerwonym 

Kapturku, historię Królewny Śmieszki i ekoludków oraz uniwer-
salną opowieść o poszukiwaniu przyjaźni i akceptacji. Szcze-
gólną uwagę widowni przykuło przedstawienie w wykonaniu 
uczniów szkoły podstawowej w Osuchowie, którzy zaprezento-
wali alegoryczną opowieść o wartościach i słowach pobudzając 
publiczność do refleksji dotyczących nie tylko samego nietypo-
wego spektaklu, ale i życia.

Po zakończeniu części artystycznej i krótkiej naradzie 
jury wskazało zwycięzców tegorocznych zmagań. W kategorii 
klas I-III pierwsze miejsce uzyskała grupa teatralna „Arlekin” 
ze szkoły podstawowej w Bobrowcach, drugie – „Świerszcze” 
z SP Mszczonów, a trzecie – „Wesoła gromadka” z SP Wręcza. 
W kategorii klas IV-VI zwycięstwo przypadło grupie „Tabaluga” 
z mszczonowskiej szkoły podstawowej a drugie miejsce uzyskał 
„Teatr niewielki” z SP Osuchów. Wśród gimnazjum pierwsze 
miejsce zajęła osuchowska grupa „Drugie piętro”, a tuż za nią 
na podium stanęli mszczonowscy uczniowie z zespołu „Alter-
natywa”. Najlepsze zespoły otrzymały nagrody pieniężne, a na 
wszystkich uczestników czekał poczęstunek i upominki ufundo-
wane przez burmistrza Mszczonowa.

Dagmara Bednarek, GCI
 

„Walczyć i zwyciężać można tylko wtedy, jeśli panuje 
zgoda” – do walki z lekturą wspólnymi siłami stanęli uczniowie 
klasy piątej a zmierzyli się z książką autorstwa Ferenca 
Molnara. We wtorek przed południem do filii Miejskiej Biblio-
teki Publicznej zawitali piątoklasiści ze Szkoły podstawowej 
im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie. Towarzyszyła im 
nauczycielka języka polskiego, pani Dominika Jankowska. Lekcja 
biblioteczna, którą przygotowaliśmy dla naszych gości, doty-
czyła jednej z najciekawszych lektur w szkole podstawowej: 
„Chłopców z Placu Broni” Ferenca Molnara.

Zajęcia zaczęliśmy szybką rozgrzewką - burzą mózgów. 
Sporządziliśmy „mapę myśli”, na której każdy z uczniów umieścił na karteczkach swoje skojarzenia ze słowem 

„bohater”. Pojawiły się takie odpowiedzi jak: „osoba pomocna”, 

MBP

„Chłopcy z Placu Broni” w bibliotece

KULTURA
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Harcerze czytali przedszkolakom 
i promowali działalność zuchów

W pierwszy poniedziałek kwietnia Miejska Biblioteka 
Publiczna w Mszczonowie gościła w swoich murach dzieci 
z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” oraz przedstawi-
cielki Komendy ZHP Mszczonów.  Harcerki, które pojawiły się na 
spotkaniu, opowiedziały maluchom o swojej pasji oraz przeczy-

tały fragmenty przygód Kubusia Puchatka. 
Podczas wizyty w bibliotece dzieci mogły 
dowiedzieć się, czym zajmują się człon-
kowie Hufca, obejrzeć odznaki otrzymy-
wane za kolejne sprawności, przymierzyć 
chusty a nawet harcerski mundur. Druhny 
Gabriela Sosnowska i Zuzia Włodarczyk 
z 6 Drużyny Harcerskiej „Kumple” opowie-
działy przedszkolakom o tym, kim jest zuch, 
jakie cechy powinien mieć i jak wygląda 
jego symbol. Dziewczęta zachęcały także 
dzieci do wstępowania w szeregi tworzonej 
4 Gromady Zuchowej „Hakuna Matata”, 
kiedy tylko osiągną wiek sześciu lat. 

Pomiędzy opowieściami z harcer-
skiego życia, maluchy mogły wysłuchać 

przygód Kubusia Puchatka – opisów zabawy w „Misie-Patysie” 
oraz wiosny w Stumilowym Lesie. Przedszkolaki, zafascynowane 
historiami starszych koleżanek, z pewnością wkrótce zasilą 
szeregi nowej gromady zuchowej. Na zakończenie reprezen-
tanci maluchów wręczyli druhnom kwiaty w podziękowaniu za 
ciekawie spędzony czas.

Dagmara Bednarek, GCI

Piątoklasiści w Bibliotece
Znajomość języków obcych, to w dzisiejszych czasach 

umiejętność nie tyle przydatna, co obowiązkowa. Dlatego tym 
razem zaprosiliśmy do nas uczniów, by pokazać im nasze zbiory 
obcojęzyczne i porozmawiać z nimi o ich przydatności. W środę, 
4 kwietnia, Miejską Bibliotekę Publiczną odwiedziły klasy V z SP 
Mszczonów. Zajęcia biblioteczne dla młodzieży obejmowały tym 
razem literaturę obcojęzyczną. Nastolatki poznały prosty sposób, 
którym mogą się posługiwać przy wyszukiwaniu książek, młodzi 
czytelnicy poznali również podział literatury obcojęzycznej pod 
względem poziomów i stopni znajomości języka obcego. Piąto-
klasiści zwrócili szczególną uwagę na książki anglojęzyczne, gdyż 
tego języka uczą się na swoich zajęciach lekcyjnych.

Była to przydatna lekcja biblioteczna, na której uczniowie 
zobaczyli, jak można uczyć się angielskiego w bardziej przyjazny 

i nieszablonowy sposób. 
MBP Mszczonów

„dobry człowiek”, „przyjaciel dla wszystkich”, „osoba odważna, 
popularna”, itp. Następnie odpowiedzieliśmy sobie na pytania 
dotyczące bohaterstwa. Co to znaczy być bohaterem? Czy boha-
terowie występują dziś tylko w komiksach i ekranizacjach filmo-
wych? Czy bohaterem może stać się każdy z nas? Jakie znamy 
przykłady bohaterstwa? Po tej głośnej dyskusji przeszliśmy do 
kolejnego zadania, przy którym bardzo pomocna okazała się 
znajomość lektury. Młodzież miała za zadanie ułożyć chronolo-
gicznie wydarzenia powieści. Klasa podzieliła się na dwa obozy – 
zielonych i pomarańczowych i musiała ułożyć swoje plany wyda-
rzeń w jak najkrótszym czasie.

Plac Broni był szczególnym miejscem dla bohaterów 
powieści Molnara. Właśnie tam chłopcy mogli wspólnie spędzać 

czas, tam czuli się swobodnie, była to ich mała ojczyzna i drugi 
dom. Dlatego ostatnim zadaniem było wymyślenie i przed-
stawienie własnego Placu Broni. Uczniowie podzielili się na 
cztery grupy, i każda z nich przedstawiła własne ulubione 
miejsce: boisko szkolne, magazyn pomysłów, ustronne miejsce 
z wysokim drzewem dającym cień, z huśtawką i małą polanką do 
gry w piłkę, pagórki, po których można wysoko skakać na rowe-
rach i innych jednośladach. 

Była to bardzo przyjemna wizyta. Piątoklasiści mieli 
okazję spojrzeć lekturę pod trochę szerszym kątem, a także 
sprawdzić swoją pamięć, wiedzę i wyobraźnię. Dziękujemy 
i zapraszamy jak najczęściej do biblioteki!

MBP Mszczonów
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Rozstrzygnięcie Konkursu na ozdobę 
wielkanocną

W dniu 12 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna miała 
przyjemność zaprosić wszystkich uczestników konkursu na 
ozdobę wielkanocną na uroczyste wręczenie nagród. Wybór 
trzech najładniejszych nagród okazał się arcytrudny, gdyż 
otrzymaliśmy aż 45 prac konkursowych od dzieci w przedziale 
wiekowym 3-11 lat. 

Komisja w składzie: dyrektor MBP pani Anna Czarnecka 
oraz nasze panie bibliotekarki Karolina Chrościcka i Aleksandra 
Karolak oceniała nadesłane prace, biorąc pod uwagę orygi-
nalność i pomysłowość w zakresie przedstawienia tematu 
oraz samodzielność wykonania. Po niełatwej naradzie komisja 
wybrała laureatów i ogłosiła następujące wyniki:

I miejsce - Oliwia Banaszek
II miejsce – Szymon Zieliński
III miejsce – Igor Kutyba

WYRÓŻNIENIA:
Michał Michalski

Laura Matusiak
Zuzia Szkop
Julia Sokołowska

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. 
Pragniemy zaznaczyć, że każda z tych 45 ozdób wielkanocnych 
była pomysłowa i wyjątkowa, dlatego jeszcze raz gratulujemy 
wszystkim uczestnikom.

MBP Mszczonów

Małpie Figle o dizajnie
Dizajn jest wszędzie, czy tego chcecie, czy nie! Tezę tą 

potwierdziły animatorki z duetu Małpie Figle – Dorota Jaku-
bowska i Sylwia Wiśniewska. W dniu 8 kwietnia o godzinie 12:30 
odbyły się kolejne zajęcia plastyczno-literackie spod znaku poma-
rańczowej małpki z książkami na głowie. Tym razem poznaliśmy 
„Ilustrowany elementarz dizajnu”, a z niego dowiedzieliśmy się 
m. in. ile lat ma lalka Barbie (wcale nie tyle, na ile wygląda!), 
kto zaprojektował oryginalną butelkę Coca-coli, albo dlaczego 
kostka Rubika nazywa się kostką rubika! Uczestnicy zajęć loso-
wali również równie ciekawe wynalazki, np. klocek lego, wyci-
skarkę do cytrusów, spinacz biurowy czy… notes. Poznaliśmy 
masę ciekawostek dotyczących rzeczy wyciągniętych z dizajner-
skiego worka. Dzieciaki sporządziły również receptę, od czego 
należy zacząć, aby pomysł przerodził się w masową produkcję.

Na końcu czekało nas zajęcie najtrudniejsze – wykonanie 
własnych projektów! Tak, tak, to właśnie w bibliotece powstał 
komputer w tubie, super-ekologiczne krzesło, aerodynamiczne 

i antystatyczne buty i robot… który na pewno pełnił 

jakąś konkretną funkcję. Na kolejne Małpie Figle zapraszamy 
już 10 maja. Do zobaczenia!

MBP Mszczonów

KULTURA

Zapraszamy do 4 Gromady Zuchowej „Hakuna Matata”
„Hakunamatata, jak cudownie to brzmi, hakunamatata, to nie byle bzik!” I już we wtorek możesz wraz 
z nami być i zaśpiewać głośno z całych sił HAKUNA MATATA!

Zapraszamy wszystkie dziewczyny i chłopców we wtorki o godz. 17 na zbiórki do harcówki ul. Warszawska 
23 (Izba Pamięci – wejście od strony boiska). Gwarantujemy dużo śmiechu, rozgardiasz i mile spędzony 
czas! 
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Osuchowskie przedszkolaki 
w Bibliotece

W środę, 5 kwietnia, filię odwiedziła grupa przedszkolna 
z Osuchowa. Dzieci przyszły do biblioteki pierwszy raz po 
modernizacji lokalu. Wszyscy zgodnie uznali, że im się tu bardzo 
podoba. Opowiedzieliśmy sobie nieco o tym, co można robić 
w bibliotece, jakie ciekawe książki i inne zasoby można w niej 
wypożyczyć. Przegląd książek był szybki, ale znalazło się trochę 
czasu, bo opowiedzieć, co w danej pozycji jest takiego cieka-
wego i wartego obejrzenia.

Ostatnim momentem tego spotkania było przeczytanie 
książki Johna Nicholsa „Szczęka Alfreda”.Wspólnie zaśmiewa-
liśmy się z poczynań, jakich dokonywał główny bohater, aby 
znaleźć swoją zagubioną szczękę. Byliśmy również pod wielkim 
wrażeniem części graficznej książki. Ta historyjka obrazkowa 
pokazała nam, jak wiele rzeczy posiadał właściciel szczęki, 

jednocześnie uświadamiając nam, że każdy z nas ma w sobie 
coś z bałaganiarza. Niestety, nie starczyło nam czasu na wyko-
nanie własnych ogłoszeń. Ustaliliśmy, że ogłoszenia zagubionych 
rzeczy dzieci wykonają w przedszkolu lub w domu, po zajęciach.

MBP Mszczonów

„Bez nienawiści” dla mszczonowskich 
licealistów

Miejska Biblioteka Publiczna w ramach XIV Tygodnia 
Bibliotek 12 maja zaprosiła na nietypowe warsztaty uczniów 
mszczonowskiego liceum ogólnokształcącego. Gościem uczest-
ników spotkania był Zbigniew Bujak, reprezentujący organiza-
torów kampanii „Bez nienawiści”. Ich działania są częścią między-
narodowego projektu „No hate”. Jak wskazują już same nazwy, 
celem ogólnoświatowej kampanii jest walczenie z nienawiścią 
wszechobecną w internecie. Prowadzący spotkanie Zbigniew 
Bujak, to absolwent Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego, prowadzący badania w środowisku uchodźców 
w Polsce – Czeczenów i Rosjan. Od wielu lat jest zaangażowany 
w kampanię na rzecz eliminowania mowy nienawiści w sieci. 
 „No hate”, to projekt realizowany przez organizacje 
młodzieżowe współpracujące z Radą Europy. Czas jego trwania 
określono na lata 2012-2017, jednak efekty prowadzonych 
działań oraz zadania zainspirowane kampanią z pewnością 
będą trwały o wiele dłużej. Głównym celem programu jest 
walka z rasizmem i dyskryminacją w formie obecnej w sieci 
mowy nienawiści. Członkowie koalicji przeciwko hejtowi chcą 
tego dokonać poprzez edukację młodych, która to umożliwi im 
rozpoznawanie mowy nienawiści i reagowanie na łamanie praw 
człowieka. Kampania powstała po to, by szerzyć świadomość, 
zmieniać postawy i mobilizować ludzi do wspólnego działania, 
które zapewni przestrzeganie praw człowieka także w sieci. 
Organizatorzy chcą także zjednoczyć wszystkich, którzy sprzeci-
wiają się nienawiści i jej przejawom w internecie. 
 Podczas zrealizowanych w bibliotece 
warsztatów młodzi ludzie mieli okazję sami 
zdefiniować „mowę nienawiści” oraz obejrzeć 
jej przejawy zaprezentowane przez Zbigniewa 
Bujaka. Licealistami wstrząsnęły nie tylko anty-
semickie karykatury z okresu międzywojennego, 
ale też, być może nawet bardziej, komentarze 
użytkowników internetu a nawet rasistowskie 
obietnice wyborcze polityków. Zbigniew Bujak 
opowiadał także o wykluczeniu społecznym, 
którego przykładem były, co ciekawe, fragmenty 
filmu z cyklu X-men. Mutanci byli odrzuceni przez 

amerykańską społeczność, ponieważ byli inni. Nikt nie próbował 
ich poznać; nadzwyczajne moce sprawiały, że przez „normal-
nych” byli postrzegani jako niebezpieczne dziwadła. Argumenty 
polityków, którzy chcieli kontroli nad mutantami, do złudzenia 
przypominały te, których podczas II wojny światowej używali 
hitlerowcy po to, by uzasadnić zabijanie Żydów.
 Zgromadzeni w bibliotece licealiści mogli na wiele 
sposobów prezentować swoje spostrzeżenia, między innymi 
poprzez wypowiedzi indywidualne oraz pracę w grupach. Luźna 
atmosfera, o jaką zadbał prowadzący, ośmielała ich do zada-
wania pytań i dzielenia się swoimi wątpliwościami. Również 
interesujące zadania, które stawiał przed nimi Zbigniew Bujak, 
skłaniały do refleksji o tolerancji i powodach wszechobecnej 
w internecie nienawiści. 
 Temat hejtu oraz anonimowych nagonek w sieci jest jak 
najbardziej aktualny i z pewnością przyczyniło się to do ogrom-
nego sukcesu warsztatów. Zdecydowanie wielu ludzi sprze-
ciwia się temu, jak bezkarni czują się użytkownicy internetu. 
Tolerancja od zawsze jest ogromnym problemem społecznym, 
jednak hejt dotyka nie tylko osoby o innym kolorze skóry czy 
religii. Wiele znanych osób także jest krytykowanych, często 
zupełnie bezzasadnie. Hejt dotyka także młodych ludzi, którzy 
są na niego szczególnie nieodporni. Media niejednokrotnie 
opisywały przypadki samobójstw nastolatków, które odczuły 
niszczycielską moc publicznego linczu. Warto więc przed napi-
saniem złośliwego komentarza zastanowić się, co może poczuć 
jego adresat oraz czy jedno, głupie zdanie, nie zniszczy czyjegoś 
życia.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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W dniu 22 kwietnia 2017 r. we Mszczonowie odbył się 
V turniej z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym 
edycja 2016/2017. W zawodach wystartowało 40 zawodników 
i zawodniczek, reprezentantów z Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, 
Mszczonowa,  Sochaczewa, Jaktorowa, Radziejowic, Zboiska, 
Budek Piasecki, Osuchowa i Warszawy. Przed rozpoczęciem 
zawodów każdy uczestnik otrzymał słodki poczęstunek.

Zawodnicy rywalizowali w następujących konkuren-
cjach:  Młodziczki - szkoła podstawowa, Młodzicy - szkoła 
podstawowa,Juniorzy – gimnazjum i liceum oraz „OPEN” do IV 
ligi włącznie – dla wszystkich

W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli 
następujące miejsca: 

1.	 Młodziczki:
 I miejsce – Anna Pawlak, UKS Lutkówka

II miejsce – Klaudia Gajewska, UKS Lutkówka 
III miejsce – Aleksandra Misztal, UKS Lutkówka
IV miejsce – Oliwia Bożek, UKS Lutkówka
V miejsce – Patrycja Giers, UKS Lutkówka

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

II miejsce – Marcin Pawlak UKS Lutkówka
III miejsce – Konrad Dębski, UKS Lutkówka
IV miejsce – Bartosz Witecki, UKS Lutkówka 
V miejsce – Jakub Pawlak, UKS Lutkówka

3.	 Juniorzy:
I miejsce – Wojciech Gabler, KSS Andromeda 

Warszawa
II miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie
III miejsce – Adam Ertman, Sochaczew
IV miejsce – Piotr Szepiećko, SKTS Sochaczew
V miejsce – Michał Skarżyński, Mszczonów 

4.	 OPEN: 
I miejsce – Wojciech Gabler, KSS Andromeda 
Warszawa
II miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie
III miejsce – Marek Witkowski, Mszczonów
IV miejsce – Adam Ertman, Sochaczew 
V miejsce – Jacek Malinowski, Żyrardów 

Następny turniej tenisa stołowego z cyklu „Grand 
Prix” Mszczonowa edycja 2016/2017 odbędzie się w sobotę 
27.05.2017 r., na który serdecznie zapraszam. Regulamin 
turnieju GP Mszczonowa oraz wyniki turniejów są zamieszczone 
na stronie OSiR Mszczonów: www.serwis.mszczonow.pl/2819,e-
dycja-2016-2017.html

Dariusz  Biernacki - instruktor tenisa stołowego

Majowy turniej minikoszykówki 
W dniu 7 maja na hali sportowej w Mszczonowie odbyła 

się druga edycja  turnieju minikoszykówki dziewcząt o puchar 
Dyrektora OSiR zorganizowana przez UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów. W turnieju wzięły udział 4 drużyny: UKS Olimpijczyk 
2008, GKK Grodzisk Mazowiecki, SKS 12 Warszawa, UKS Trójka 

Żyrardów.
Ostateczna klasyfikacja drużyn biorących udział 

w turnieju:
1 miejsce : SKS 12 Warszawa
2 miejsce: GKK Grodzisk Mazowiecki
3 miejsce: UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów
4 miejsce: UKS Trójka Żyrardów

Najlepsze zawodniczki poszczególnych 
drużyn:
SKS 12 Warszawa -  Izabela Matysiak
GKK Grodzisk Mazowiecki – Maja Jędrze-
jewska
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów – Justyna 
Orzechowska 
UKS Trójka Żyrardów  – Lena Wiśniewska

Uroczystego wręczenia nagród  
w postaci  4 pucharów,  60 medali, 4 statuetek 
MVP oraz upominków dla wszystkich uczest-
ników  dokonał dyrektor OSiR Mszczonów - 
Michał Szymański.

UKS Olimpijczyk

OSiR

Kolejny turniej cyklu „Grand Prix” 
Mszczonowa w tenisie stołowym

SPORT
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Szczęśliwa siatkarska 
siódemka

W dniu 23 marca 2017 r. odbył się 
już siódmy Szkolny Turniej Piłki Siatkowej. 
W imprezie wzięli udział prawie wszyscy 
uczniowie mszczonowskiego gimnazjum. 
Sportowa rywalizacja opierała się na 
podziale roczników wszystkich klas oraz 
na wyłonieniu najlepszej drużyny spośród 
klas drugich i trzecich, tj. Debeściaków 
2017.

Jak co roku pozostali uczniowie, 
którzy nie brali udziału bezpośrednio 
w grze, włączyli się w akcję Kibic Fair Play. 
Dla najwierniejszych i najaktywniejszych 
organizatorzy przygotowali dwa duże 
puchary Fair Play. Natomiast drużynom, 
które stanęły na podium, Rada Rodziców 
Gimnazjum w Mszczonowie ufundowała 
pamiątkowe medale.

Co roku impreza ta organizowana 
była z okazji Dnia Wiosny, by w nieco 
inny sposób spędzić ten marcowy dzień. 
Niestety, w tym roku było to niemoż-
liwe z przyczyn organizacyjnych, stąd 
turniej został przesunięty o dwa dni. 
Mimo to chętnych do gry i kibicowania 

było naprawdę wielu. W każdym rocz-
niku zostały wystawione pełne składy 
z poszczególnych klas, a dodatkowo 
w klasach trzecich wystawiono aż sześć 
drużyn. Integracyjny charakter imprezy 
wymuszał łączenie w grupach dziewcząt 
i chłopców, więc każda z drużyn miała 
jednakowe szanse na wygraną. Dużym 
ułatwieniem okazało się rozmieszczenie 
aż trzech oddzielnych boisk dla każdego 
rocznika, co usprawniło logistycznie całą 
imprezę.

Warto dodać, że Szkolny Turniej 
Piłki Siatkowej praktycznie od początku 
jest realizowany w dużej mierze przez 
samych uczniów, ponieważ został na 
stałe wpisany w plan pracy szkoły jako 
realizacja projektu edukacyjnego. Orga-
nizatorzy mogli spróbować swoich sił 
w przygotowaniu imprezy oraz w sędzio-
waniu. Ogromny bagaż doświadczeń, jaki 
zdobyli, pozwoli im na spojrzenie w inny 
sposób na tego typu imprezy. Przydatne 
okazały się tegoroczne wyjazdy uczniów 
na mecze ligowe w piłkę siatkową 
mężczyzn, co jeszcze bardziej zachęciło 
młodzież do uczestnictwa w sportowym 
życiu szkoły.

Wyniki:
klasy I
I miejsce: klasa I D
II miejsce: klasa I C
III miejsce: klasa I B
klasy II
I miejsce: klasa II D
II miejsce: klasa II C
III miejsce: klasa II B

klasy III
I miejsce: klasa III c
II miejsce: klasa III e
III miejsce: klasa III a

„Debeściaki 2017: klasa III c
Puchar Fair Play: klasa III c i klasa II d

Wszystkim uczniom, 
nauczycielom, pani Dyrektor oraz 
Radzie Rodziców dziękujemy  
za możliwość przeprowadzenia tak dużej 
imprezy i liczymy, że za rok spotkamy się 
znowu.

Katarzyna Malinowska
opiekun projektu/nauczyciel wf Gimna-

zjum we Mszczonowie

Biegacze wciąż mocni
Regionalne Mistrzostwa Zrzeszenia LZS 
w biegach przełajowych, które odbyły się 
8 kwietnia w Osuchowie potwierdziły siłę 
biegaczy Zespołu Szkół w Mszczonowie. 
Reprezentacja szkoły zaprezentowała się 
bardzo dobrze zajmując II miejsce w kate-
gorii drużynowej i ustępując jedynie 

utytułowanym zawodnikom z Boguszyc. 
W swoich biegach zawodnicy z Mszczo-
nowa zajęli miejsca:
Sebastian Cymerman – III miejsce
Marcin Górka – IV miejsce
Krystian Cymerman – V miejsce
Anna Wilczyńska – IV miejsce
Martyna Grabowska – V miejsce
Gratulujemy!!! 

ZS Mszczonów
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Mszczonowscy Strzelcy podjęli współpracę ze Stowa-
rzyszeniem Irvin. Podczas pierwszych szkoleń, organizowanych 
przez instruktorów Stowarzyszenia, Strzelcy brali udział w zaję-
ciach dotyczących nauki samoobrony, a także maskowania 
w terenie, zakładania zasadzek oraz zrywania kontaktu (przez 
patrol, który nawiązał kontakt z wrogim oddziałem). Podczas 
spotkań instruktażowych nie brakowało także doskonalenia 
technik survivalowych i ćwiczeń kondycyjnych na torze prze-
szkód. Strzelcy uczyli się na nim, między innymi, zespołowego 

pokonywania wysokich przeszkód.
MM

XX Jubileuszowe Mistrzostwa Polski Cheerleaders już 
za nami. Trzydniowa wielka impreza cheerleaders (31.03-
02.04.2017r.), której organizatorami były władze miasta i gminy 
Łochów, okazała się wspaniałą przygodą dla mszczonowskich 
cheerleaderek. W tym roku ponad 2 tys. zawodników i zawod-
niczek wzięło udział w tak prestiżowej imprezie ogólnopolskiej. 
Nasze Stowarzyszenie, a zarazem i miasto Mszczonów,repre-
zentowały 3 grupy w czterech odsłonach tanecznych: Fresh 
Dance (pom dance, junior), Fresh Junior (freestyle pom, junior 
młodszy) oraz Fresh (freestyle pom oraz cheer hip hop, senior).

Pierwsza grupa wystartowała już w piątek pod okiem 
Aleksandry Krześniak, która swój zespół (Fresh Dance) wysta-
wiła w dywizji pom dance, kategorii junior. Dwunastoosobowa 
drużyna zaprezentowała własny układ choreograficzny w pełni 
blasku tanecznych umiejętności i fantastycznej prezencji 
w nowych strojach. W finale, do którego awansowało tylko 6 
zespołów z całej Polski, mszczonowskie 
cheerleaderki uplasowały się na V miejscu, 
powtarzając swój wynik z 2014r. 

W sobotę, 1 kwietnia,Stowa-
rzyszenie reprezentowały kolejne dwie 
drużyny w dywizji freestyle pom (Fresh 
Juniori Fresh). Niestety, ten dzień nie był 
dla nas łaskawy i nasze „rywalki” nie pozo-
stawiły złudzeń, że cheerleading, to przede 
wszystkim sportowy taniec, w którym 
wygrywają po prostu najlepsi.

Porażkę sobotniego dnia zespół 
Freshpostanowił zrekompensować sobie 
wspaniałym występem w dywizji cheer hip 
hop. Mimo, iż w Polsce jest to bardzo młoda 
dywizja cheerleadingu i nie ma w niej zbyt 
wiele zespołów, to mszczonowskie dziew-
częta udowodniły, że są pełne energii 

i pasji, które będą przekazywały publiczności. Z takim nastawie-
niem i duchem walki nasze seniorki zakończyły XX Mistrzostwa 
Polski Cheerleaders ze srebrnymi medalami i pucharem. To tak 
naprawdę jedyny, ale mamy nadzieję, że nie ostatni, medal 
podczas tak prestiżowych zawodów cheerleaders.

Na sukces sekcji tańca cheerleaders od zawsze pracują 
dzieci i młodzież oraz ich rodzice, którzy wspierają młodych 
ludzi w pasji i dążeniu do doskonałości. Niemniej jednak nieoce-
nionymi osobami, o których warto wspomnieć, są: Aleksandra 
Krześniak, Natalia Karczewska i Karolina Zdzieszyńska, które 
w tym roku wzięły na swoje barki przygotowanie muzyki i chore-
ografii dla swoich grup. Ogromne podziękowania ślemy również 
naszym sponsorom (firmie Geotermia Mazowiecka S.A., Mostva 
sp. zo.o. oraz Mim Trans Jerzy Wiśniewski) oraz Gminnemu 
Centrum Informacji, które w ramach promocji miasta ufundo-
wało grupom pamiątkowe koszulki.

Mszczonowskie cheerleaderki nie zwalniają z pracą, 
bo już niebawem kolejne zawody Grand Prix Polski i pokazy 
taneczne, m.in. podczas obchodów 60-lecia KS Mszczono-
wianka. Zapraszamy!

Katarzyna Malinowska

Cheerleaders

Cheerleaderki z Mszczonowa na medal!

GRH STRZELCY

Szkolenia Irvin

SPORT
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W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZETRADYCJA I HISTORIA

Strzelcy ze Mszczonowa pełnili służbę podczas 
centralnych obchodów 7. rocznicy kata-
strofy smoleńskiej, jaka odbyły się 10 kwietnia 
w Warszawie.Obok mszczonowskiej jednostki 
Strzelców Rzeczypospolitej w akcji uczestniczyły 
jeszcze trzy inne (z Pruszkowa, Wiskitek oraz Alek-
sandrowa Łódzkiego). Strzelcy wspomagali pracę 
służb porządkowych, a także obsługiwali strefę 
składania zniczy oraz kwiatów, utworzoną przy 
krzyżu, tradycyjnie ustawionym przed Pałacem 
Prezydenckim. Przedstawiciele związku brali 
ponadto udział we Mszy Świętej, odprawionej 
w bazylice archikatedralnej pw. Świętego Jana 
Chrzciciela, w trakcie której modlono się w intencji 
wszystkich, którzy zginęli w katastrofie, do jakiej 
doszło w dniu 10.04.2010 roku. Jedną z intencji 
podczas modlitwy wiernych odczytywał komen-
dant Strzelców Rzeczypospolitej młodszy inspektor 
Dariusz Jańczy. 

MM

Strzeleckie warty 
Członkowie GRH STRZELCY i JS 5132 z Mszczonowa od 
Wielkiego Piątku do niedzielnego poranka wielkanocnego 
trzymali warty przy Grobie Pańskim w kaplicy Parafii pw. 
Świętego Ojca Pio. Ostatnim punktem strzeleckiej służby 
było zapewnienie „wybuchowej” oprawy procesji rezurek-
cyjnej. Wszyscy, którzy spędzili długie godziny na trwaniu 
przy Najświętszym Sakramencie, otrzymali podziękowania 
od proboszcza ks. Sławomira Tulina. Część z wart Strzelcy 
pełnili wspólnie ze strażakami mszczonowskiej OSP. 

MM

Strzeleckie biwakowanie
Strzelcy z Mszczonowa i Pruszkowa biwakowali wspólnie 
w Osuchowie. Wydarzenie pozwoliło na wymianę doświadczeń 
pomiędzy członkami obu jednostek. Biwak obfitował w szko-
lenia. Przez dwa dni (6-7 maja), a także w nocy, pomiędzy patro-
lami, jego uczestnicy ćwiczyli elementysurvivalu, terenoznaw-
stwa, pierwszej pomocy przedmedycznej i taktyki. Przed desz-
czem, który jednak pojawił się nad słynącym z braku opadów 
Osuchowie, chroniono się we własnoręcznie wykonanych szała-
sach. Ich budowa także stanowiła jeden z elementów szkolenia. 
Zdobyte umiejętności podsumowano podczas biegu na orien-
tację. Na punktach kontrolnych biegu należało się wykazaćwcze-
śniej zdobytą wiedzą teoretycznąi umiejętnościami.

MM

NA STRZELECKIEJ SŁUŻBIE  
W DNIU 10 KWIETNIA
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Opatrunek na ratunek
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w Akcję Opatrunek 
na ratunek. Dzięki Wam udało się wysłać dwa kartony środków 
opatrunkowych dla misyjnych szpitali i przychodni, które już 
wkrótce zostaną przekazane do Afryki za pośrednictwem 
Fundacji Pomocy Humanitarnej RedemptorisMissio z Poznania. 
Zobaczcie sami jak cieszy nas to, że gdzieś, choćby nawet 
w najdalszym krańcu świata żyje osoba, której mogliśmy pomóc. 
W zbiórce brały udział: Szkoła Podstawowa, Niepubliczne Przed-
szkole „Smerfolandia”, Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół 
Szkół w Mszczonowie. 

Porcelanowe lale
4 kwietnia 2017 rokugościliśmy w Mszczonowie grupę 

teatralną „TUPET” z Białej Rawskiej działającą przy Stowarzy-
szeniu Bialskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W Mszczonow-
skim Ośrodku Kultury zaprezentowali przedszkolakom z obydwu 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz uczniom klas 
pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej w Mszczonowie wspa-
niałe przedstawienie „Porcelanowe lale” według scenariusza 
pani Henryki Mamczarek, w reżyserii Krzysztofa Mamczarka. 
Pani Barbara Szkopińska, prezes stowarzyszenia wraz z Panią 
Dyrektor szkoły Agnieszką Walczyńską – Łoś powitały wszystkie 
dzieci i zaprosiły do obejrzenia sztuki.

Dzieci z przejęciem śledziły losy pustych porcelanowych 
lal i dzielnej szmacianki. Nie zabrakło wartościowych treści 
wychowawczych przekazanych w ciekawy sposób. Przedsta-
wienie bardzo wszystkim się podobało a aktorzy otrzymali 
gromkie brawa. Pani dyrektor Agnieszka Walczyńska – Łoś 
podziękowała za przyjazd do Mszczonowa i pokazanie tak 
ciekawej sztuki. Na koniec uczniowie klas 0a i 0b podarowali 
własnoręcznie wykonane kwiatuszki.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne przedstawienie 
wspaniałej grupy „TUPET” z Białej Rawskiej.

CZY TO MAGIA? NIE, TO CZYSTA CHEMIA!
7 kwietniado naszej szkoły przyjechała grupa „Zaelektry-

zowani”, która zaprezentowała niecodzienną lekcję przyrody pt. 
„Czy to magia? Nie, to czysta chemia!”W sposób bardzo ciekawy, 
widowiskowy, a zarazem wesoły i zabawny   animatorzy prezen-
towali niezwykłe eksperymenty fizyczno - chemiczne i intrygu-
jące ciekawostki o budowie organizmu.

W ramach spektaklu uczniowie obserwowali proste 
eksperymenty związane z naukami przyrodniczymi i dowie-
dzieli się, na czym polega gwałtowny samozapłon siedmio-
tlenku manganu, tworzenie mgły, wytwarzanie domowym 
sposobem helu i wodoru. Dzieci obejrzały doświadczenia zwią-
zane z dwutlenkiem węgla, poznały też podstawy anatomii 
ludzkiego ciała i dowiedziały się, jakie są podstawowe funkcje 
życiowe organizmu. Nie zabrakło ognia, piany i wybuchów. 
W ten „magiczny” sposób uczniowie poznali podstawy anatomii 
ludzkiego ciała i podstawowe funkcje życiowe organizmów oraz 
podstawy elektrostatyki.

Najciekawszym elementem spektaklu była możli-
wość aktywnego uczestnictwa dzieci w pokazie, uczniowie 
byli zachwyceni!Żywa lekcja przyrody bardzo podobała się 
wszystkim widzom. Aktorzy nie tylko wspaniale bawili publicz-
ność,  ale także rozbudzili  wśród uczniów zainteresowanie 
wiedzą z zakresu przyrody.

AKCJA ŻONKILE
W dniu 19 kwietnia 2017 rokuuczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w akcji społeczno - edukacyjnej Żonkile, która upamiętnia 
powstanie w getcie warszawskim. Powstanie wybuchło 19 
kwietnia 1943 roku. Było pierwszą akcją zbrojną podjętą przez 
polskie organizacje podziemne przeciwko Niemcom. Bezpo-
średnią przyczyną powstania była decyzja o likwidacji getta 
warszawskiego podjęta w ramach realizowanego przez hitle-
rowców planu zagłady europejskich Żydów. Nasza szkoła po 
raz pierwszy przystąpiła do akcji. Przedstawiciele młodzieży 
wręczali w tym dniu żółte papierowe żonkile, jako symbol 
pamięci o tamtych wydarzeniach.

Informacje zebrała Beata Pietrzyk

W szkole imienia rotmistrza Pileckiego 
W niedzielę, 23 kwietnia, mszczonowscy Strzelcy uczestniczyli 
wspólnie z przyjaciółmi z pruszkowskiej JS w Rodzinnym Pikniku 
Naukowym w Gimnazjum nr 31 w Warszawie. Szkoła nosi imię 
rotmistrza Witolda Pileckiego, więc prezentowaliśmy na jej 
terenie uzbrojenie i umundurowanie Żołnierzy Niezłomnych. 
Pokaz historyczny sąsiadował ze strzelnicą asg, prowadzoną 
przez pruszkowian. Militarny akcent w naszym wykonaniu przy-
padł do gustu młodzieży oraz jej opiekunom. 

MM

TRADYCJA I HISTORIA / MERKURIUSZ SZKOLNY

SP w Mszczonowie

Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie
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ECOllection w mszczonowskiej szkole 
podstawowej
Firma DSM Nutritional Products ogłosiła na początku wiosny 
konkurs pod nazwą „ECOllection”. Do udziału w nim zaproszono 
także mszczonowską szkołę podstawową, której uczniowie 
bardzo chętnie włączyli się w ekologiczną akcję. Każda klasa 
lub uczestnik miał za zadanie zaprojektować i wykonać strój 
ze śmieci i zaprezentować go na pokazie mody w czasie apelu 
przygotowanego z okazji Światowego Dnia Ziemi, który odbył się 
12 kwietnia 2017 roku. Do stroju należało wykonać opis zawie-
rający informację o tym, jakich odpadów użyto. Krótkie podsu-
mowanie tworzenia dzieła wraz z jego zdjęciem należało wysłać 
organizatorom w wiadomości mailowej. Poniżej fotoreportaż 
z ekologicznego pokazu mody, który zorganizowano w szkole 
podstawowej.

Beata Pietrzyk

Sukces uczniów w Konkursie wiedzy 
o prawie

Szkoła Podstawowa w Mszczonowie przystąpiła do 
konkursu Ogólnopolska Akademia – Konkurs wiedzy o prawie 
dla szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowanego przez 
Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych 
w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 
2016/2017.Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw 
szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży.

Zakres wiedzy i umiejętności był dość obszerny. 
Uczniowie przystępujący do konkursu zapoznali się z Konstytucją 
RP oraz podręcznikiem „Przychodzi uczeń do prawnika”.I etap 
o charakterze szkolnym odbył się 24 marca 2017 r. i składał się 
z części pisemnej - testu zawierającego zadania zamknięte oraz 
wypowiedzi ustnej ocenianej przez Komisję Szkolną. Spośród 10 
uczniów aż 8 pozytywnie zaliczyło test i przystąpiło do egzaminu 
ustnego. Rywalizacja była niezwykle zacięta, ponieważ wszyscy 
uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani przez p. Łucję 
Michalską – nauczyciela historii. Szkolne eliminacje wygrało 3 
uczniów, którzy tym samym zostali zakwalifikowani do II etapu 
Akademii, na szczeblu okręgowym. Najlepszymi uczestnikami 

szkolnych eliminacji zostali: Marta Chuchra z klasy 6a, Paulina 
Wieczorek z klasy 6a oraz GabrielaGołyńska z klasy 5a.

W eliminacjach okręgowych, które odbyły się 25 
kwietnia 2017r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Warszawie, brało udział 31 uczestników  z terenu woje-
wództwa mazowieckiego. Do ogólnopolskiego III etapu zakwa-
lifikowała się uczennica szkoły podstawowej w Mszczonowie 
Gabriela Gołyńska. Finał Konkursu wiedzy o prawie odbędzie się 
15 maja 2017r. w Warszawie. Trzymamy kciuki!

SP Mszczonów

„Wiwat maj, 3 maj!”
Z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – pierw-
szej konstytucji państwa w Europie - w naszej szkole miał 
miejsce apel poświęcony temu wydarzeniu. Uroczystość 
miała wyjątkowy charakter, ponieważ w jej przygoto-
waniu aktywnie uczestniczyli wszyscy uczniowie klas IV 
– VI. Poszczególne klasy w trakcie trwania apelu zapre-
zentowały pieśni patriotyczne, które były duchową 
otuchą dla prześladowanych, wzywały do boju odważ-
nych i zawracały do Ojczyzny wygnańców, a poza tym 

odgrywały one niezwykle ważną rolę w budowaniu tożsamości 
narodowej i postaw patriotycznych.

SP Mszczonów

W NUMERZEW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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W 2009 roku po raz pierwszy w Gimnazjum w Mszczo-
nowie gościliśmy szkołę partnerską z Erding w Bawarii. Od tego 
czasu wielokrotnie spotykaliśmy się w Polsce i Niemczech, 
budując przyjaźń opartą na bardzo dobrych relacjach młodzieży 
i dorosłych, pokazując uczniom z obydwu krajów jak ważne 
jest, by pomimo odległości, różnic językowych i historycznych 
budować mosty. 

W tym roku od 5 do 11 maja zaplanowaliśmy kolejną 
wymianę, której temat przewodni zawarliśmy w tytule „Misja – 

różnorodność”. Dzięki doskonałej kooperacji z Polsko-Niemiecką 
Współpracą Młodzieży pozyskaliśmy ponad 30 tys. zł, by zreali-
zować nasze plany. Także Gmina Mszczonów, jak co roku wesprze 
nas finansowo i organizacyjnie. Chcemy wspólnie z uczniami 
z Mittelschule Altenerding i Gimnazjum w Osuchowie uczyć się, 
bawić, zwiedzać oraz poznawać Polskę. W planach mamy także 
spotkanie z Władzami i Radnymi naszej Gminy oraz przedstawi-
cielami Gminy Erding, którzy mają przybyć do Wrocławia. Mamy 
nadzieję, że kolejny raz wszystko się uda, a nasi młodzi uczest-
nicy wrócą pełni słońca i radości.

Anna Rusinowska

W dniach 11-12 kwietnia w Zespole Szkół w Mszczonowie 
odbyły się Dni Otwarte, podczas których placówka zachęcała 
gimnazjalistów do kontynuowania naukiwłaśnie w jej murach. 
Na licznych odwiedzających, młodzież i rodziców, czekały stano-
wiska, które prezentowały poszczególne profile edukacyjne. 
Uczestnicy Dni Otwartych mogli przyjrzeć się temu, jak wygląda 
nauka w przypadku techników: ekonomisty, spedytora, ogrod-
nika, hotelarza i architekta krajobrazu oraz zawodów branżo-
wych, np. fryzjera.

Już w szkolnym korytarzu na odwiedzających czekała 
symboliczna recepcja, w której zasiadali uczniowie rozdający 
ulotki, gadżety, kolorowe jabłka i cukierki. Następnie goście 
zapraszani byli na salę gimnastyczną, gdzie znajdowały się stano-
wiska poszczególnych zawodów. Hotelarze częstowali odwie-
dzających kawą z ekspresu, herbatą i ciastkami oraz opowiadali 
o miesięcznych praktykach w Irlandii. Technicy o specjalności 
ogrodnictwo prezentowali własnoręcznie przycięte drzewka, 
wykonane ule oraz narzędzia potrzebne do wykonywania tego 
zawodu. Odwiedzając ich stoisko można było sobie zrobić także 

pamiątkowe zdjęcie choć 
przez chwilę wcielając 
się w rolę specjalisty 
od roślin. Spedytorzy 
opowiadali o różnych 
środkach transportu oraz 
o sukcesach uczniów 
z klas o tym profilu. Tech-
nicy ekonomiści przepro-
wadzali konkursy i chwa-
lili się swoimi osiągnię-
ciami. Również przed-
stawiciele oddziałów 
zawodowych posiadali 
swoje stoisko, w którym 
opowiadali o specyfice 
nauczania w szkole bran-
żowej. 

Na sali gimna-
stycznej nie zabrakło także zdjęć, dyplomów za osiągnięcia 
w sporcie i olimpiadach, prezentacji a także energetycznej, 
irlandzkiej muzyki. Wszyscy nauczyciele i uczniowie zaangażo-
wani w organizację Dni Otwartych wykazali się kreatywnością 
i sprawili, że w tym czasie szkoła rozbrzmiewała radością i pyta-
niami przyszłych wychowanków.

Dagmara Bednarek, GCI

ZS w Mszczonowie

Dni Otwarte w Zespole Szkół

Gimnazjum w Mszczonowie

Polsko-niemiecka współpraca 
w mszczonowskim gimnazjum

MERKURIUSZ SZKOLNY
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 Kiedy zaczynają kwitnąć kasztanowce i bzy to znak, 
że rozpoczyna się maj – miesiąc, na który z drżeniem czekają 
uczniowie ostatnich klas szkół średnich. Choć w tym roku 
pogoda sprawiła, że tych wiosennych oznak trudno się było 
doszukać, jednak mszczonowska młodzież i tak musiała się 
zmierzyć z „egzaminem dojrzałości”. 
 Na tegorocznych maturzystów czekał prawdziwy, 
prawie miesięczny maraton sprawdzania nabytej przez nich 
wiedzy, który rozpoczął się 4 maja.Każdy uczeń obowiązkowo 
zdawać musiał pisemne egzaminy na poziomie podstawowym 
z języka polskiego, matematykioraz wybranego języka nowożyt-
nego. Na absolwentów czekały także matury ustne – z języka 
ojczystego oraz obcego. 
Dodatkowo, każdy musiał 
wybrać jeden przedmiot, 
z którego chciał napisać 
egzamin na poziomie 
rozszerzonym. Warunkiem 
uzyskania świadectwa matu-
ralnego jest otrzymanie 
przynajmniej 30% punktów 
z podstawowych matur 
pisemnych i ustnych oraz 
przystąpienie do pisania 
jednego przedmiotu dodat-
kowego na poziomie rozsze-
rzonym. 

W Liceum Ogól-
nokształcącym im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie 
do egzaminów przystąpiło 
29 tegorocznych absol-
wentów. Maturę w Zespole 
Szkół zdawało 32 uczniów 
Technikum.Wśród tegorocz-
nych absolwentów znalazły 

się osoby, które uzyskały w całym czteroletnim cyklu kształcenia 
bardzo wysokie średnie ocen: Piotr Jackowski, Anna Laskowska, 
Piotr Liszewski, Paulina Machaj, Mariusz Mierzejewski, Krzysztof 
Piasecki i Magdalena Szcześniak.

Przed wejściem do sali egzaminacyjnej maturzystom 
jak zwykle towarzyszył niepokój, czy tematy spełnią oczeki-
wania a posiadana wiedza wystarczy, by zdać i dostać się na 
wymarzoną uczelnię. Już od kilkunastu lat wyniki egzaminu 
dojrzałości są bowiem jednocześnie przepustką na studia. 
Jedynie nieliczne kierunki wymagają od młodych podejścia do 
konkretnych, dodatkowych egzaminów np. sprawnościowych. 
Mamy nadzieję, że wszyscy maturzyści z terenu Mszczonowa 
oraz uczniowie dwóch, lokalnych szkół średnich z powodzeniem 
zdadzą egzamin dojrzałości i będą mogli dzięki niemu zreali-
zować swoje marzenia o przyszłej karierze zawodowej.

Dagmara Bednarek, GCI

Uczniowie ze Mszczonowa poznają 
żydowską historię swojego miasta

Między 19 kwietnia a 19 maja uczniowie z Zespołu Szkół 
w Mszczonowie wezmą udział w warsztatach w ramach „Szkoły 
Dialogu” – programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu. 
Warsztaty odbywały się dotychczas z ogromnym sukcesem 
w ponad 290 szkołach w około 190 miejscowościach całej Polski. 
Szkoła Dialogu, to program realizowany od 2008 roku, którego 
celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej 
obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, 
kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest on na prze-
konaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamy-
wania barier. Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują tytuł 
SZKOŁY DIALOGU. 

Podczas czterech warsztatów uczniowie poznają szereg 
zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską, a następnie 

pod opieką trenerów Forum przygotują trasę spaceru upamięt-
niającego przedwojenną historię ludności żydowskiej z Mszczo-
nowa. Efekty tej pracy zaprezentują mieszkańcom miasta 
podczas wycieczki finałowej. Sprawozdanie z wycieczki weźmie 
udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na 
początku marca 2018 r. podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu 
w Warszawie.

Ciekawe informacje o dziedzictwie żydowskim we Mszczo-
nowie można odnaleźć na portalu Wirtualny Sztetl:
http://www.sztetl.org.pl/pl/city/mszczonow/
 
Fundacja Forum Dialogu  jest organizacją pozarządową zajmu-
jącą  się  od  siedemnastu  lat  działalnością  na  rzecz  zbliżenia 
pomiędzy  Polakami  a  Żydami,  przeciwdziałaniem  przejawom 
antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji.

LO i ZS w Mszczonowie

Maj miesiącem matur

W NUMERZEW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

http://www.sztetl.org.pl/pl/city/mszczonow/
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W piątek słoneczną pogodę zapewniły nam dzieci 
z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mszczonowie. Słoneczka, 
najmłodsza grupa przedszkolna, odwiedziły bibliotekę. Trzylatki 
poznały naszą instytucję praktycznie od podszewki. O sprawach 
organizacyjnych im nie nudziliśmy, ale pokazaliśmy im najważ-
niejszą część – kącik dziecięcy, z którego potem trudno było 
wyjść! Potem podążyliśmy do wypożyczalni dla dorosłych, by 
tam przejść po cichu między regałami. 

Po tym spacerku porozmawialiśmy trochę o literkach i, 
żeby było ciekawiej, poznaliśmy „Abecadło” Juliana Tuwima. 
Literkom nie było do śmiechu, ale my zaśmiewaliśmy się 
z wypadków, które się im przytrafiły: B zbiło sobie brzuszki, S 
się wyprostowało, O jak balon pękło, a W stanęło do góry dnem 
i udało, że jest M!Poznaliśmy również „Bardzo proste abecadło”, 
czyli karty z literkami, które na odwrocie miały odpowiadające 
im zwierzęta.

Była to bardzo przydatna dla przedszkolaków lekcja, 
podczas której poznali nie tylko miejsce, jakim jest biblioteka, 
ale też mieli okazję poznać w nieszablonowy sposób pierwsze 
literki.

MBP Mszczonów

MERKURIUSZ SZKOLNY

Przedszkolaki w Teatrze Rampa
W środę, 5 kwietnia, przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 
1 w Mszczonowie z grup Gumisie i Kotki odbyły wycieczkę do 
teatru Rampa w Warszawie na przedstawienie „Calineczka”. 
Wyjazd miał na celu zapoznanie maluchów z wyglądem 
i wyposażeniem teatru oraz z pracą aktora a jednocześnie był 
wspaniałą możliwością do integracji dzieci między sobą. Podczas 
spektaklu przedszkolaki z zainteresowaniem śledziły losy małej 
Calineczki, słuchały przepięknych piosenek w wykonaniu 
aktorów oraz podziwiały układy choreograficzne w wykonaniu 
artystów. Wszyscy ze szczególną uwagą słuchali utworów 
muzycznych wplatanych w akcję spektaklu. W trakcie przerwy 
przedszkolaki podziwiały wnętrze teatru. Cały występ wywarł 
na dzieciach ogromne wrażenie. Na zakończenie wszyscy dali 

temu wyraz oklaskując aktorówburzą braw. Prezentowane 
przedstawienie, niesamowita scenografia, kostiumy oraz efekty 
specjalne długo pozostaną w pamięci małych widzów. Dzieci 
wróciły do przedszkola zadowolone i pełne wrażeń.

M. Sałajczyk 

Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy 
w Miejskim Przedszkolu Nr 1
W poniedziałek, 3 kwietnia, w Miejskim Przedszkolu odbyły 
się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Poprowadził je wykwalifikowany ratownik medyczny razem 
z uczniami Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie. 
Podczas zorganizowanego spotkania dzieci mogły poczuć 
się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się 
w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności 
ratownicze. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu 
resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem 
pana ratownika mogły samodzielnie wykazać się praktyczną 
znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane 
ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów 

alarmowych. Spotkanie miało na celu kształtowanie 
pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie 

dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku 
nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – 
połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, 
która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.

Iwona Dziuba

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie

Przedszkolaki w Bibliotece
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Świąteczne spotkanie w Miejskim 
Przedszkolu
W piątek, 7 kwietnia, w Miejskim Przedszkolu nr 1 przedszkolaki 
z grupy Gumisie zaprosiły przedszkolaki z Niepublicznego 
Przedszkola Smerfolandiana spotkanie dotyczące świąt 
Wielkanocnych. W ramach tego spotkania dzieci z naszego 
przedszkola wystawiły przedstawienie „Wielkanocne spotkanie 
z barankiem” a następnie wspólnie z zaproszonymi kolegami 
i koleżankami przygotowały wielkanocne kartki świąteczne. 
Wspólna praca zaowocowała miłą i przyjemną atmosferą. 
Przedszkolaki miały możliwość integracji z rówieśnikami 
z innej placówki, mogły rozwijać swoje umiejętności wokalno-
recytatorskie i manualne oraz wyzwalać pozytywne emocje 
podczas wspólnej zabawy i współpracy w zespole. Całe 

spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze, co było widoczne 
na twarzach wszystkich dzieci.

M. Sałajczyk

Wielkanocne spotkanie z barankiem 
w Miejskim Przedszkolu nr 1  

W dniu6 kwietnia 2017r. odbyła się w Miejskim 
Przedszkolu nr 1 uroczystość z okazji zbliżających się 
świąt Wielkanocnych. W trakcie spotkania dzieci z grupy 
Gumisie wystawiły przedstawienie „Wielkanocne spotkanie 
z barankiem”. Występ miał na celu przybliżenie wszystkim 
przedszkolakom zwyczajów i tradycji wielkanocnych; związany 
był także z odbywającym się w placówce konkursem plastycznym 
dla rodziców i dzieci „Koszyczek wielkanocny”.  Mali aktorzy 
wystąpili po raz drugi podczas rozstrzygnięcia konkursu 
dla rodziców. Dzieci ubrane odświętnie w kolorowe stroje 
zaprezentowali przed zgromadzoną publicznością wyćwiczone 
role i piosenki związane ze świętami Wielkanocnymi. Cały 
występ był wzbogacony odpowiednim podkładem muzycznym 
i choreografią.

Wszystkim zgromadzonym, zarówno dzieciom jak 
i rodzicom, występ bardzo się spodobał za co aktorzy zostali 

nagrodzeni głośnym brawami. Na zakończenie wszyscy 
otrzymali słodkie niespodzianki, natomiast uczestnicy konkursu 
plastycznego pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wykonane 
koszyczki wielkanocne można było podziwiać na pokonkursowej 
wystawie zorganizowanej w placówce.

M. Sałajczyk

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Warsztaty geologiczne w przedszkolu
W dniu 25 kwietnia 2017 r w Miejskim Przedszkolu nr 1 
w Mszczonowie odbyły się dla wszystkich przedszkolaków 
warsztaty geologiczne. Spotkanie poświęcone było pracy 
geologa i wnętrzu naszej planety. Dzieci mogły poznać rodzaje 
różnych minerałów i skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi. 
Dzięki zajęciom zgromadzeni zapoznali się z wyglądem kwarcu, 
węgla i gipsu. Wszyscy mieli możliwość za pomocą dotyku 
porównać kształt różnych minerałów. Przedszkolaki poznały też 
procesy powstania kredy i węgla. Warsztaty wzbogaciły wiedzę 
maluchów o nowe określenia takie, jak halit, czyli sól kuchenna 
oraz rodzaje minerałów używanych na co dzień przez dorosłych. 
Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem słuchały prowa-
dzącej i oglądały eksponaty. Spotkanie dla wszystkich było 
wielkim przeżyciem i lekcją naukową, która na długo pozostanie 

w pamięci dzieci. 
M.Sałajczyk
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Poznajemy moc oszczędzania
SKO, czyli Szkolne Kasy Oszczędności, to największy i najstarszy 
w Polsce program edukacji finansowej dla dzieci i młodzieży.
Już od 1935 roku PKO Bank Polski prowadzi SKO. Materiały 
edukacyjne dla szkół objęte są honorowym patronatem Mini-
stra Edukacji Narodowej. W internecie powstała platforma 
SzkolneBlogi.pl oraz serwis bankowości elektronicznej dla 
dzieci w wieku 5-13 lat. Głównymi założeniami programu są: 
upowszechnianie idei oszczędzania, szerzenie postaw przed-
siębiorczych wśród dzieci i młodzieży, promowanie współpracy 
w grupie rówieśniczej. Szkolna Kasa Oszczędności uczy dobrych 
nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wyda-
wania pieniędzy.
Członkowie SKO uczestniczą w różnych kiermaszach i akcjach np. 
własnych wytworów, zbiórce makulatury, plastikowych nakrętek 
czy baterii. Dzięki temu zarabiają i troszczą się o środowisko. 
W realizacji zadań SKO pomagają opracowane przez PKO BP 
książeczki dla dzieci m.in. „Apetyt na zdrowie – czyli o zasadach 
prawidłowego odżywiania, świadomym kupowaniu i niemarno-
waniu żywności”, „Pięć sposobów na ekooszczędzanie z SKO”, 
„Przygody Kuby Pieniążka i Żyrafy Lokatki, czyli dziecięcy prze-
wodnik poświecie pieniędzy”.
Obecnie w programie SKO uczestniczy 4,6 tysięca szkół z całej 
polski. Prawie 160 tysięcy dzieci oszczędza na kontach interne-
towych SKO. Na platformie SzkoleBlogi.pl zostało założonych 
prawie 700 blogów.
Szkoła Podstawowa w Mszczonowie jako nieliczna w powiecie 
żyrardowskim już od 2012 roku uczestniczy aktywnie 
w programie SKO. Opiekunem jest Barbara Oracz. Obecnie 
w SKO oszczędza 153 uczniów, a liczba ta wzrasta z miesiąca 
na miesiąc. SKO, to nie tylko wpłacanie pieniędzy na książeczki, 
to także udział w zajęciach małej ekonomii prowadzonych 
w klasach przez opiekuna SKO, jak również przez przedstawicieli 
Banku PKO BP w Mszczonowie, z którym szkoła ściśle współ-
pracuje. Uczniowie biorą udział w licznych konkursach i akcjach 
promujących oszczędzanie zarówno na szczeblu szkolnym, jak 

i ogólnopolskim. 
Mszczonowskie SKO bierze udział w ogólnopolskich konkur-
sach organizowanych przez Bank PKO BP. W edycji 2015/2016 
zdobyliśmy nagrodę III stopnia a opiekun SKO Barbara Oracz 
otrzymała Brązową Odznakę. Nagroda 1000 zł została przezna-
czona na wystrój szkoły. W maju ubiegłego roku rozpoczęliśmy 
naszą przygodę z blogowaniem na SzkolneBlogi.pl. Na naszym 
blogu SKO Mszczonów prezentowane są działania SKO, organi-
zowane są konkursy i akcje. Została też nawiązana współpraca 
z innymi blogami z całej Polski. Nasz blog cały czas utrzymuje 
się w czołówce najpopularniejszych blogów i został już kilka-
krotnie nagrodzony. W czerwcu i wrześniu 2016 roku otrzymał 
wyróżnienia a w lutym zdobył tytuł Blog miesiąca a w nagrodę 
szkoła otrzymała laptopa i duże pudełko z gadżetami SKO, które 
są nagrodami w licznych konkursach. 
Ciekawą formą oszczędzania jest „Tabliczka oszczędności”. 
Zapełniając wszystkie okienka monetami można uzbierać aż 50 
zł i wpłata na książeczkę gotowa. Wpłacając uzbierane monety 
dostajemy znów pustą tabliczkę i znów zbieramy. Forma ta 
cieszy się dużą popularnością. W tym roku szkolnym człon-
kowie SKO wpłacili już około 200 takich tabliczek.
Więcej o działalności naszego SKO możecie dowiedzieć się 
z bloga na stronie www.
szkolneblogi.pl/blogi/sko-
-mszczonow. Zapraszamy 
chętne dzieci do naszej 
rodzinki SKO. Wystarczy 
przyjść do opiekuna SKO, 
pobrać deklarację, wypełnić ją 
wraz z rodzicem, odnieść do 
opiekuna lub do Banku PKO BP 
i gotowe. Od razu otrzymasz 
książeczkę i możesz oszczę-
dzać, a także brać aktywny 
udział w akcjach SKO. Zapra-
szam serdecznie!

Opiekun SKO Barbara Oracz

Wizyta w szkole
Dzięki uprzejmości i na zaproszenie Pani Agnieszki Walczyńskiej-
-Łoś, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, najstarsza 
grupa przedszkolna odwiedziła szkołę i uczestniczyła w zaję-
ciach technicznych klasy trzeciej. Mądre Sówki zostały przywi-
tane przez wicedyrektor szkoły Panią Beatę Szustkiewicz oraz 
pedagoga szkolnego Panią Jolantę Wacławek a następnie prze-
szły do sali. gdzie zajęcia z trzecią klasą prowadzi Pani Balbina 
Pawłowska. Wychowawczyni wraz ze swoimi uczniami przygoto-
wała dla dzieci prezentację multimedialną dotyczącą przyrody, 
uczniowie zaśpiewali piosenkę o wiośnie oraz zadali zagadki 
młodszym kolegom. Następnie wspólnie z Sówkami przygoto-
wały na zajęciach wiosenne drzewka. Przedszkolaki miały okazję 
zobaczyć między innymi świetlicę, sale lekcyjne, bibliotekę.

Przedszkole Smerfolandia

MERKURIUSZ SZKOLNY

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-mszczonow
http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-mszczonow
http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-mszczonow
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Tegoroczne  „Dni dla zdrowia” w Szkole Podstawowej 
w Piekarach odbywały się w od 3 do 7 kwietnia. Były one zorga-
nizowane pod hasłem  „Zdrowe odżywianie”, a odpowiedzialne 
za tę akcję były nauczycielki p. Jolanta Zdulska i p. Małgorzata 
Wacławek. Celem projektu było wykształcenie wśród uczniów 
świadomości i potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształ-
towanie umiejętności niezbędnych do ochrony i wzmacniania 
zdrowia poprzez:rozbudzanie zainteresowania własnym zdro-
wiem i problematyką prozdrowotną;prowadzenie edukacji 
dotyczących czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów  
ochrony  zdrowia;kształtowanie świadomości wpływu spoży-
wania owoców i warzyw  na samopoczucie, sylwetkę i zdrowie 
oraz inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie 
szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl 
życia. 

Każdego dnia odbywały się różne zajęcia 
i imprezy. Uczniowie wykonywali zdrowe sałatki i kanapki, 
a następnie  degustowali je. Wychowawcy przeprowadzili 
lekcje na tematzdrowego odżywiania. W jednym dniu dzieci 
przyszły do szkoły w  ubraniach  w uprzednio wylosowanych 
kolorach obrazujących warzywa i owoce oraz przyniosły ze 
sobą na drugie śniadanie odpowiednie owoce lub warzywa. 
W czwartek odbyły się zajęcia z aerobiku. Przeprowadziła je dla 
uczniów podczas dużych przerw p. Edyta Tomczyk.

Ponadto  klasy I-III wraz z wychowawczyniami  wyko-
nały prace plastyczno- techniczne  „Mój talerz zdrowia”, które 
następnie zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym.
Natomiast uczniowie klas IV–VI  pod kierunkiem p. Anety Stań-
czak  wykonali ulotki reklamowe na wcześniej tematy: „Ruch 
to zdrowie”,„Znaczenie śniadania w codziennym odżywianiu 
się”,  „Rola witamin dla zdrowia oraz ich występowanie”. 
Ulotki zostały następnie wydrukowane i rozdane każdemu 

uczniowi, a także Pani Dyrektor, nauczycielom i  innym pracow-
nikom szkoły. Zaprezentowano je też na tablicy ściennej na 
korytarzu szkolnym.

Do działań prozdrowotnych włączył się także Samorząd 
szkolny wraz z opiekunkami p. Aleksandrą Zabost i p. Jolantą 
Zdulską. Uczniowie upiekli ciasta marchewkowe (Pola Kamińska 
– kl.IV  i  Norbert Sadkowski - kl.V), ciasto czekoladowe na 
bazie fasoli  (Anita Chojecka – kl.VI).  Michalina Petrykowska 
z kl. VI zrobiła pyszne kule bakaliowe, a Bartek Sielski oraz 
Kuba Markus z kl.VI sporządzili soki owocowo-warzywne. Pani 
Dyrektor Małgorzata Sekulska przekazała świeżo wyciskany sok 
jabłkowy.

Akcja „Dni dla zdrowia” cieszyła się dużym zainteresowa-
niem, a uczniowie mogli wiele się nauczyć, jednocześnie dobrze 
się przy tym bawiąc.

M. Wacławek

 O zdrowiu raz jeszcze...
W dniu 10 kwietnia odbyły się w Szkole Podstawowej w Pieka-
rach warsztaty profilaktyczne podejmujące problematykę 
wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka. 
Zajęcia z uczniami klas IV-VI poprowadziła pani Julia Gałczyńska, 
terapeutka Polskiego Centrum Profilaktycznego w Krakowie. 
Tematyka i treść warsztatów nawiązywała do obchodzonych 
w szkole w dniach 3-7 kwietnia „Dni dla zdrowia”. Prowadząca 
wykorzystując prezentację multimedialną przedstawiła uczniom 
wykaz substancji psychoaktywnych, wśród których znalazły się 
narkotyki, alkohol, nikotyna, niektóre leki, napoje energetyzu-
jące. Następnie uczniowie metodą burzy mózgów oraz pracując 
w grupach zastanawiali się nad szkodliwym wpływem niko-
tyny i alkoholu na zdrowie i ciało człowieka. Szukali przyczyn, 
dla których ludzie sięgają po używki, dyskutowali i poszukiwali 
innych - zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem, kłopo-
tami niż sięganie po substancje szkodliwe dla zdrowia. Zajęcia 

po raz kolejny uświadomiły dzieciom, że nie należy sięgać po 
substancje psychoaktywne, gdyż stanowią one śmiertelną 
pułapkę dla każdego człowieka.

SP Piekary

SP w Piekarach

BY ZDROWYM BYĆ...
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KIERMASZ WIELKANOCNY
Na kilka dni przed Wielkanocą,10 i 11 kwietnia, został 

zorganizowanyw szkole podstawowej w Piekarach Kiermasz 
Wielkanocny. Na specjalnie przygotowanym stoisku znalazły 
się różnego rodzaju ozdoby świąteczne. Dzieci zpunktu przed-
szkolnego „Bajka”wykonały z pomocą rodziców i pracowników 
przedszkola pisanki, koszyczki, baranki, kurczaczkiitp. Kolorowe 
ozdoby cieszyły się dużym powodzeniem wśród wszystkich 
dzieci. W Kiermaszu bardzo chętnie wzięły również udział dzieci 
z klasy „0”. Wraz z rodzicami przygotowały okazałe stroiki wiel-
kanocne, piękne i kolorowe pisanki, króliczki na patyku oraz 
wiele innych świątecznych symboli, które cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Dzięki hojnościrodzicówdzieci kupowały 
różne ozdoby i babeczki przygotowane na Kiermasz.

Równieżstarsi uczniowie szkoły aktywnie włączyli się 

w przygotowania Kiermaszu Wielka-
nocnego. Pod okiem pani Anety Stań-
czak wykonali oni koszyczki i wianuszki 
wielkanocne plecione z... papieru. 
Ponadto na Kiermaszu pojawiły się 
babki i świąteczne pisanki, zielony 
owies i rzeżucha (zasiane w skorupkach 
jajek).

Kiermasz poprowadzili człon-
kowie Samorządu Uczniowskiego. 
Wszystkie uzyskane dochody wesprą-
działalność Samorządu Uczniowskiego. 
Kiermasz Wielkanocny cieszył się dużym zainteresowaniem oraz 
wprowadził wszystkich w wielkanocny nastrój.

Dziękujemy wszystkim rodzicom, dzieciom i pracow-
nikom szkoły za zaangażowanie, pomoc i udział w Kiermaszu. 

J. Zdulska

Teatr widzieliśmy ogromny...
W dniu 12 kwietnia uczniowie ze SP w Piekarach  pod 

opieką pań Elżbiety Popławskiej, Anety Stańczak, Aleksandry 
Zabost i Marty Kowalskiej wybrali się na wycieczkę do Warszawy. 
Tym razem postanowili odwiedzić Teatr Wielki – Operę Naro-
dową oraz Muzeum Ziemi.

Tuż po godz. 9rozpoczęliśmy zwiedzanie kulis jednej 
z największych scen operowych świata.  Oprowadzająca nas 
pani przewodnik przedstawiła nam historię budowy gmachu 
Teatru Wielkiego w pierwszych latach XIX wieku oraz odbu-
dowy po II wojnie światowej w latach 1945-65. Następnie odby-
liśmy dwugodzinny spacer po wielu pracowniach artystycznych 
i magazynach teatralnych. Mogliśmy zajrzeć do malarni, stolarni, 
podejrzeć pracę krawcowych a nawet przymierzyć kostiumy 
artystów. Ogromne wrażenie wywarły na nas techniczne 
rozwiązania takie, jak ruchoma, składana scena, oświetlenie 
oraz ogromna, towarowa winda służąca do transportu dużych 
elementów scenografii. Mieliśmy okazję przez chwilę zasiąść na 
widowni, aby  posłuchać artystów podczas próby. Spacer kory-
tarzami Teatru, podglądanie artystów, krawcowych, stolarzy, 
ślusarzy, twórców masek teatralnych przy pracy uświadomiło 
nam, że na końcowy efekt, jaki ogląda widz podczas spektaklu, 
pracuje  codziennie wiele, często anonimowych osób. Cieszymy 
się, że ten niezwykły świat opery mogliśmy obejrzeć od środka.

Kolejnym punktem naszego pobytu w Warszawie było 
Muzeum Ziemi, w którym pod opieką pani przewodnik zwie-
dziliśmy stałe i czasowe wystawy poświęcone m.in. procesom 

kształtującym oblicze 
Ziemi i jej geologicznej 
przeszłości. Podzi-
wialiśmy również 
okazy na wystawach 
„Barwny świat mine-
rałów”, „Meteoryty – 
kamienie z nieba” oraz 
„Bursztyn – od płynnej 
żywicy do sztuki zdob-
niczej”. Niezapomniane 
wrażenie wywarły na nas eksponaty zgromadzone na wystawie 
ukazujące wielkie ssaki zimnolubne i ciepłolubne z epoki lodow-
cowej. Spacer po muzealnych salach zakończyliśmy zwiedze-
niem wystawy o żubrach.

Na zakończenie naszej wizyty w stolicy, dzięki uprzej-
mości pana kierowcy, odbyliśmy „spacer” ulicami Warszawy. 
Z okien autokaru podziwialiśmy kamieniczki Starego Miasta, 
gmach Uniwersytetu przy Krakowskim Przedmieściu, Pałac 
Prezydencki, liczne pomniki sławnych Polaków, by nasz pobyt 
zakończyć przejazdem na Okęcie, gdzie przez chwilę mieliśmy 
okazję obserwować startujące i lądujące samoloty.

Po południu, około czternastej gwarna, wiosenna 
Warszawa została za nami, a my -rozśpiewani -  wracaliśmy do 
domu. Mimo niesprzyjającej, deszczowej pogody wycieczkę 
zaliczyliśmy do bardzo udanych, o czym świadczyły zadowolone 
miny jej uczestników.

SP Piekary

Międzyszkolny Turniej Wiedzy 
Przyrodniczej „Zielone dni” 
w Piekarach

We wtorek 25 kwietnia b.r. w naszej szkole odbył się VI 
Międzyszkolny Turniej Wiedzy Przyrodniczej pod 
hasłem „Zielone dni”. Głównymi celami turnieju 

było poszerzenie wiedzy na temat świata przyrody, kształto-
wanie postaw proekologicznych w życiu codziennym, poznanie 
i uświadomienie wpływu człowieka na otaczające go środo-
wisko oraz wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji.

Konkurs odbył się w dwóch grupach wiekowych: kl. I - 
III oraz kl. IV-VI. W grupie młodszej udział wzięli uczniowie ze 
szkół podstawowych w Bobrowcach, Lutkówce, Mszczonowie 
i Piekarach. W grupie starszej udział wzięły drużyny ze szkół 
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w Lutkówce, Mszczonowie, Osuchowie i Piekarach. 
W każdej grupie wiekowej uczniowie mieli do wykonania 

6 zadań. Wśród nich znalazły się m.in.: rozwiązywanie krzy-
żówki, odpowiedzi na wylosowane pytania, zadanie z zastoso-
waniem skali i określaniem kierunków geograficznych, zadania 
typu prawda – fałsz, zadanie, w którym należało określić rodzaj 
procesu życiowego roślin i sformułować problem badawczy, 
wykreślanka z hasłem, rozpoznawanie roślin i ptaków, znajo-
mość polskich parków narodowych i inne. Starsi uczniowie 
rozpoznawali też jadalne nasiona, fasolę, kukurydzę, ryż i dynię, 
po dotyku. Na koniec odbyły się konkurencje sprawnościowe. 
Młodsze dzieci rzucały kółkami na pachołek, a starsze konkuro-
wały w obieraniu jabłek na najdłuższą obierzynę. 

Każda drużyna w swoim przedziale wiekowym przygo-
towała wcześniej plakat na temat „Przyjaciel Ziemi”. Oceniane 
były pomysłowość, technika i estetyka wykonania. Plakaty były 
bardzo ładne i pomysłowe - po konkursie wszystkie zostały 
wyeksponowane w szkole. Uczestnicy dobrze radzili sobie z przy-
gotowanymi zadaniami świetnie się przy tym bawiąc. Wykazali 
się dużą wiedzą przyrodniczą, dobrą znajomością zagadnień 
dotyczących ochrony środowiska oraz sprawnością fizyczną.

Po wykonaniu przez uczniów wszystkich zadań i podli-
czeniu punktów jury ogłosiło wyniki turnieju:

grupa młodsza (kl. I - III):
I miejsce - SP Mszczonów
II miejsce - SP Lutkówka

III miejsce - SP Piekary
IV miejsce - SP Bobrowce

grupa starsza (kl. IV – VI):
I miejsce - SP Piekary
II miejsce - SP Mszczonów
III miejsce - SP Lutkówka
IV miejsce - SP Osuchów

Po ogłoszeniu wyników nagrody uczestnikom wręczyła p. 
dyrektor Małgorzata Sekulska. Każda drużyna otrzymała dyplom 
pamiątkowy oraz krzewy tawułki japońskiej w pojemnikach. 
Ponadto zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali indy-
widualne nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy nagrody 
pocieszenia. Nagrody w postaci krzewów ufundował sponsor 
konkursu firma „Drewsmol” z Badowa Górnego. Na koniec 
wszystkie drużyny oraz ich opiekunowie pozowali do pamiątko-
wych zdjęć.

Po konkursowych emocjach wszyscy ze smakiem zjedli 
przygotowane kanapki i wypili herbatę. Był to też czas na 
sympatyczną rozmowę i lepsze poznanie się. Konkurs przebiegał 
w miłej atmosferze, uczniowie mieli okazję by wykazać się swoją 
wiedzą na temat przyrody i ochrony środowiska. Turniej przygo-
towały i nad jego przebiegiem czuwały Małgorzata Wacławek 
i Jolanta Zdulska.

SP Piekary

ZAKŁADAMY ZIELONY 
KĄCIK NA PARAPECIE 
- Punkt Przedszkolny 
Bajka przy Szkole 
Podstawowej 
w Piekarach
Po smacznych i zdrowych kanapkach, 
szaszłykach i koktajlach przyszedł 
czas na założenie w naszej sali zielo-
nego ogródka, a idealnym miejscem 
na to jest parapet. Dzieci i rodzice 

spisali się na medal. Każdy coś 
przyniósł: nasiona, cebulki, kwiaty. 
Podczas zajęć jedne nasiona wsadzi-
liśmy wprost do ziemi, a drugie na 
gazie, zanurzonej w słoiku z wodą. 
W ten sposób dzieci będą mogły 
obserwować różnicę w ich kieł-
kowaniu i wzroście. Na pewno 
już niedługo wyrośnie smaczna 
rzeżucha i szczypiorek, w sam raz na 
kanapki, a  mali dyżurni na pewno 
będą odpowiednio opiekować się 
naszym zielonym kącikiem.

D. Zaniewska

Zdrowy zawrót głowy
W kwietniowym tygodniu w Punkcie Przedszkolnym Bajka przy 
Szkole Podstawowej w Piekarach można było dostać prawdzi-
wego zdrowego zawrotu głowy. W czwartek - zawrót kanapkowy 
-  dzieci robiły smaczne i zdrowe kanapki. W piątek - zawrót 
szaszłykowy. Tym razem przedszkolaki przygotowały smaczne 
i zdrowe szaszłyki owocowe, a w poniedziałek w ramach zawrotu 
koktajlowego na stołach pojawiły się smaczne i zdrowe koktajle. 
Mniam, mniam, mniam...

  D. Zaniewska
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Przedstawienie teatralne „Porcelanowe lale”
Dnia 4 kwietnia 2017 r. przedszkolaki wraz z ciociami 

zostały zaproszone do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na 
przedstawienie teatralne „Porcelanowe lale”. Aktorki występu-
jące w spektaklu są aktywnymi członkami Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku z Białej Rawskiej. Młodzi widzowie czynnie brali 
udział  w zabawach, do których zachęcały aktorki. Wszystkie 
panie uczestniczące w występie z wielkim zaangażowaniem 
wcieliły się w swoje role, przekazując przy tym wiele wartościo-
wych treści.

Warsztaty Wielkanocne z rodzicami w grupie „Misie”
Czas świątecznych przygotowań wypełniony jest często 

rozmaitymi czynnościami:  porządkami domowymi, piecze-
niem bab wielkanocnych czy malowaniem kolorowych pisa-
nek.W naszym przedszkolu, w jednej z grup, urozmaiciliśmy 

dzieciom i ich rodzicom przedświąteczny czas orga-
nizując zabawy wielkanocne. Podczas wspólnie 

spędzonego popołudnia przedszkolaki i ich opiekunowie wzięli 
udział w zabawach o tematyce wielkanocnej.

W  Publicznym  Przedszkolu Bajkowa Kraina pojawiło się 
mnóstwo małych zajączków. Spotkanie rozpoczęło się od zabawy 
powitalnej, którą wszystkie przedszkolaki bardzo dobrze znają. 
Następnie wszyscy uczestnicy wykonywali ćwiczenia sprawno-
ściowe takie, jak skoki na nogach odpychając się rękami, czy też  
leżenie na plecach z uniesionymi nogami. 

Po ćwiczeniach wymagających aktywności fizycznej 
przyszedł czas na chwilę odpoczynku. Słuchając opowiadania 
o króliku rozrabiace  dzieci wraz z rodzicami klaszcząc akcen-
towały słowa: „zając”, „zające”, „zajączki” usłyszane podczas 
czytanego tekstu. Kolejnym z zadań było narysowanie portretu 
królika rozrabiaki na podstawie czytanego wiersza. Zabawa, 
która cieszyła się największym uznaniem, polegała na zaśpie-
waniu piosenki „Jak dobrze być barankiem” głosem różnych 
zwierzątek. Podczas zabawy przy muzyce rodzice oraz dzieci 
zmieniały się w palemki i koszyczki wielkanocne, a także małe 
pisanki. Przedszkolaki wraz z opiekunami wcieliły się tego dnia 
również w detektywów poszukujących jajeczek,które zgubiły 
małe kurczaczki. Wszyscy uczestnicy świetnie sobie poradzili 
z tym zadaniem.Nie zabrakło także zagadek związanych z Wiel-
kanocąi pytań dotyczących spotkania, które miały na celu 
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Wizyta u stomatologa
W ramach programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka,  przed-
szkolaki z Punktu Przedszkolnego Bajka przy Szkole Podstawowej 
w Piekarach wybrały się do gabinetu stomatologicznego. Celem 
spotkania było przełamanie obaw przed wizytą u dentysty, 
a także kształtowanie nawyków prozdrowotnych. Pani doktor 
zapoznała dzieci z wyposażeniem gabinetu, wyjaśniła jak leczy 
zęby. Następnie opowiedziała o tym jak należy dbać o higienę 
jamy ustnej a także skontrolowała zęby ochotników.  Na zakoń-
czenie wręczyła dzieciom kolorowe szczoteczki, pasty do zębów 
oraz smaczne gumy balonowe.  Serdecznie dziękujemy za zapro-
szenie i nie możemy doczekać się kolejnego spotkania z Panią 
doktor już w naszym przedszkolu. D. Zaniewska

Międzynarodowy Dzień 
Ziemi
W dniu 24 kwietnia w Punkcie Przed-
szkolnym Bajka w Piekarach obchodzi-
liśmy Dzień Ziemi-największe, światowe 
święto ekologiczne. W tym dniu w naszym 
przedszkolu królował kolor zielony. Dzieci 

wspólnie dekorowały salę, brały udział 
w zajęciach plastycznych oraz tanecz-
nych. Podczas zajęć i zabaw dowiedziały 
się, jak dbać o środowisko i otaczającą 
nas przyrodę. Na koniec każde dziecko 
otrzymało pamiątkowy dyplom „Przyja-
ciela Przyrody”.

D. Zaniewska

Śniadanie wielkanocne 
u przedszkolaków
 
Zgodnie z wieloletnią tradycją w oddziale przedszkolnym przy SP 
w Piekarach tuż przed wiosenną przerwą świąteczną zorganizo-
wano śniadanie wielkanocne. W przygotowaniach do wspólnego 

posiłku wzięły udział wszystkie dzieci. Chłopcy dzielnie ustawiali 
stoliki, dziewczynki obierały jajka, ustawiały talerzyki, rozkładały 
serwetki i sztućce. Na stołach, dzięki zaangażowaniu rodziców 
i wychowawców, znalazły się babeczki, wędlina, wielkanocne 
zajączki i baranek. Wszyscy zasiedli do stołu, by „podzielić się 
jajeczkiem” i złożyć sobie życzenia wesołych Świąt oraz mokrego 
śmigusa-dyngusa.

Publiczne Przedszkole Bajkowa Kraina

Wiosenny kalendarz przedszkolaka
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jego podsumowanie. Na zajęciach przedszkolaki przy pomocy 
rodziców z przygotowanych różnorodnych materiałów plastycz-
nychwykonały piękne pisanki.

Spotkanie było doskonałą okazją dla rodziców do zoba-
czenia swoich pociech podczas zajęć, miłego spędzenia czasu 
oraz wspólnej zabawy. Wszystko przebiegało w miłej i serdecznej 
atmosferze. Spotkanie umiliło dzieciom oczekiwanie na święta 
i wprowadziło je w wielkanocny nastrój. Dziękujemy rodzicom 
za obecność oraz zaangażowanie.

11 kwietnia milusińscy z grupy „Motylki” celebrowali czas 
przedświąteczny

Gdy wiosna na dobre zagościła już w naszym przedszkolu, 
zaczął się czas tworzenia świątecznych dekoracji. Właśnie z tej 
okazji 11 kwietnia zaproszono rodziców milusińskich z grupy 
Motylki, aby wspólnie celebrować czas, który został do Wielkiej 
Nocy. Święta, to czas pisanek, kurczaczków, króliczków i świą-
tecznych dekoracji, więcrodzice wraz z dziećmi mieli możliwość 
stworzenia swoich wymarzonych prac.

Wszyscy wykazali się dużą kreatywnością i inwencją 
twórczą. W czasie spotkania nie zabrakło również wspólnych 
zabaw: „Wielkanocne obyczaje”, „Zabawa w kwoki i kurczaczki”, 
„Zabawa przy piosence Jak dobrze być barankiem” czy „Wielka-
nocne jajko”, które wywołały wiele śmiechu i radości zarówno 
u rodziców, jak i dzieci. W przyjaznej atmosferze czas upłynął 
bardzo szybko i niesamowicie twórczo.Na zakończenie wszystkie 
prace zostały umieszczone na wystawie przedszkolnej, przez co 
magia świąt zagościła w przedszkolu. 

Wielkanocne śniadanko
W pochmurny piątkowy poranek, 14 kwietnia, w Bajkowej 

Krainie zapanowała wiosenna i świąteczna atmosfera. Przez 
ostatnie dni przedszkolaki poznawały różne tradycje związane 

ze Świętami Wielkanocnymi. Wszystkie grupy przedszkolne 
dekorowały sale poprzez tworzenie ozdób świątecznych, malo-
wanie pisanek, sianie rzeżuchy. Wszystkie te wspólnie wytwo-
rzone akcenty wielkanocne znalazły się na świątecznym stole. 
Na początku naszego spotkania przywitaliśmy się podając sobie 
pisankę i przesyłając uśmiech. Następnie określiliśmy, czego 
nie może zabraknąć w wielkanocnym koszyku i omówiliśmy 
symbolikę poszczególnych produktów. Dzieci zaprezentowały 
poznane piosenki o świętach. Zwieńczeniem licznych zabaw 
i opowieści o zwyczajach wielkanocnych było wspólne świą-
teczne śniadanie. Na pięknie przystrojonym stole znalazły się 
pyszne jajka oraz upieczona dzień wcześniej babka wielkanocna. 
Dyrektor Pani Mariola Posmyk oraz  nauczycielki złożyły świą-
teczne życzenia wszystkim przedszkolakom. Dzieci podzieliły się 
jajkiem w gronie najbliższych kolegów,  a następnie złożyły sobie 
życzenia. 

Wydarzenia przygotowały i opisały: Patrycja Banasiak, 
Marzena Siatkowska 

W dniu 7 kwietnia uczniowie ZSP w Osuchowie uczestni-
czyli w wycieczce do centrum wystawowego Expo Ptak w Nada-
rzynie, w którym zorganizowano wystawę zoologiczną. Na tej, 
trwającej trzy dni, wystawie można było zapoznać się z ofer-
tami licznych firm zaopatrujących zwierzęta domowe w pokarm 
oraz wszelkiego rodzaju akcesoria do hodowli zwierząt. Duże 
wrażenie robiła wystawa kości wymarłych pradawnych zwierząt, 
np. ogromnych mamutów.W tym dniu w programie był także 
pokaz psiej mody.

Największą jednak atrakcję stanowiły żywe zwie-
rzęta, które można było obejrzeć z bliska, dotknąć albo też 
kupić. Najczęściej zwiedzający robili sobie z nimi tylko zdjęcia, 
w każdym razie nasza wycieczka wróciła bez dodatkowego pasa-
żera. Wybór zwierząt był duży – od bezkręgowców takich, jak 
krocionogi, ogromne ślimaki, rozgwiazdy czy egzotyczne motyle, 

poprzez jaszczurki, węże, aż po ssaki. Tu mogliśmy podziwiać: 
miniaturowe kozy, owce, świnki wietnamskie, kucyki, ale 
największą sympatię wzbudzały kangury, alpaki i potężny wiel-
błąd dwugarbny.

Niektórzy z nas zdecydowali się na bliższą znajomość 
z krocionogiem lub pytonem, co mamy udokumentowane na 
zdjęciach. Wróciliśmy z wycieczki pełni wrażeń i wyposażeniw  
dodatkową wiedzę o zwierzętach, pozyskaną bezpośrednio od 
ich hodowców.

EL

ZSP w Osuchowie

Wycieczka na wystawę zoologiczną

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Dzień Ziemi w Oddziale Przedszkolnym 
w Osuchowie
 
 
Jak co roku, 22 kwietnia, w naszym przedszkolu obchodzimy 
Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym dniu dzieci przyszły 
do przedszkola ubrane na zielono, na głowach miały opaski 
symbolizujące różne zwiastuny wiosny na znak tego, że wszyscy 
chcemy, aby nasz planeta była czysta, zielona i wesoła. Było dużo 
zadań, zagadek z zakresu ekologii, ale też nie zabrakło wesołych 
zabaw ruchowych. Dzieci dzielnie walczyły o zdobycie punktów. 

Oprócz wspólnych zabaw  maluchy wykonały plakaty zwią-
zane z Dniem Ziemi. Dzieci poprzez zabawy utrwaliły znaczenie 
słowa ekologa, zasady segregacji śmieci oraz prawidłowego 
zachowania się w środowisku przyrodniczym. Postanowiliśmy 
wszyscy, że będziemy przez cały rok bacznie zwracać uwagę na 
to, czy nasi rówieśnicy, rodzice i inni mieszkańcy naszej miej-
scowości w wystarczający sposób dbają o porządek. Podsumo-
waniem dnia było złożenie przez dzieci ślubowania Młodego 
Ekologa oraz posadzenie drzewa w ogródku przedszkolnym. Był 
to wspaniały dzień, pełen wrażeń, uśmiechu, na długo pozo-
stanie w pamięci przedszkolaków.

Marzena Taras

Zapraszamy na rajd 
„Śladami Chełmońskiego”

Zapraszamy wszystkich miłośników 
jazdy na rowerze do bezpłatnego udziału 
w kolejnej edycji rajdu „Śladami Cheł-
mońskiego”. Startujemy w NIEDZIELĘ 4 
CZERWCA 2017 o godz. 8.30 z Kompleksu 
Basenów Termalnych. Tradycyjnie, impreza 
będzie miała charakter rajdu na orien-
tację. Zadaniem uczestników będzie orien-
towanie się w terenie przy pomocy mapy 
oraz odnalezienie punktów kontrolnych, 
wyznaczających trasę do pokonania. Na 
mecie na wszystkich uczestników będzie 
czekało ognisko oraz losowanie atrakcyj-
nych nagród. Dla osób, które nie posiadają 
własnych rowerów istnieje możliwość ich 
wypożyczenia – wyłącznie w dniu imprezy 
w godz. 8.00 – 8.30, zgodnie z zasadami 
naszej wypożyczalni (ilość rowerów ogra-
niczona). 

UWAGA ZMIANA SPOSOBU 
ZAPISYWANIA DO UCZESTNICTWA 
W RAJDZIE! Formularz zgłoszenia należy 
przesłać na adres info@weekendztermami.
eu lub dostarczyć osobiście do Punktu Infor-
macji Turystycznej w Kompleksie Basenów 
Termalnych do dnia 31.05.2017 (środa) do 
godz. 16.00. Po tym terminie lista uczest-
ników zostanie zamknięta (brak możliwości 
zapisów w dniu imprezy). Zastrzegamy 
sobie także prawo do skrócenia terminu 
przyjmowania zgłoszeń w przypadku osią-
gnięcia maksymalnej liczby uczestników – 
300 osób.

Szczegółowe informacje i  zapisy: www.
weekendztermami.eu

MERKURIUSZ SZKOLNY / OGŁOSZENIA

http://www.weekendztermami.eu/
http://www.weekendztermami.eu/
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Nie ma takich słów, które byłyby w stanie wyrazić 
nasz smutek po Twojej śmierci Małgosiu. Twoje odejście 
w tak młodym wieku jest dla nas nagłeoraz niesprawie-
dliwe. Dziś cała nasza cechowa rodzina zebrała się tutaj, 
by pożegnać Ciebie – wiceprezesa naszej organizacji. 
Dla nas na zawsze pozostaniesz jednak kimś więcej niż 
tylko członkiem Zarządu. Byłaś niezwykle ciepłą i przy-
jazną osobą. Z energią i optymizmem angażowałaś się 
we wszystkie działania Cechu. Niewielu jest takich ludzi, 
którzy bezinteresownie poświęcali swój czas angażując 
się w różne wydarzenia rzemieślniczej społeczności. 

Od samego początku swojego członkostwa 
w Cechu byłaś jego dobrym duchem. Kiedy tylko była 
taka potrzeba, dzielnie stałaś obok mnie i pierwsza zgła-
szałaś się do pomocy. Jako osoba życzliwa i troskliwa 
byłaś też doskonałym nauczycielem tych, którzy pod 
Twoim mistrzowskim okiem chcieli zdobywać fryzjerskie 
szlify. Byłaś też wspaniałą przyjaciółką, na którą zawsze 
można było liczyć. Nawet pomimo ciężkiej choroby nie 
załamałaś się i nadal wspierałaś działania Cechu, który 
zawsze miał ważne miejsce w Twoim sercu. Wyrazem 
naszej wdzięczności były wręczone Ci Honorowa 
Odznaka Rzemiosła oraz Srebrny Medal imienia Jana 
Kilińskiego. 

Twoje społeczne zaangażowanie nie ograniczało 
się jednak tylko do mszczonowskiego Cechu. Przez kilka 
lat zasiadałaś w Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślni-
czej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w zawodzie fryzjerstwo. 
Jako reprezentantka Cechu byłaś także członkiem Powia-
towej Rady Zatrudnienia działającej przy żyrardowskim 
Urzędzie Pracy oraz ławnikiem Sądu Pracy przy Sądzie 
Rejonowym w Żyrardowie.

W swoim życiu pomagałaś ludziom i lokalnej 
społeczności, która dziś przybyła, by podczas tego Ostat-
niego Pożegnania odwdzięczyć Ci się za lata bezintere-
sownej działalności. W ostatnim czasie zniosłaś bardzo 
wiele cierpienia, za które, wierzymy, teraz spotka Cię 
zasłużona nagroda i odpoczynek. Jako Prezes Cechu też 
chcę Ci podziękować za wszystko, co zrobiłaś dla tej orga-
nizacji oraz obiecać, że będziemy pamiętać o Tobie tak, 
jak Ty zawsze pamiętałaś o naszej wspólnej, rzemieślni-
czej rodzinie. Spoczywaj w pokoju!

Głęboko poruszeni, z wielkim żalem żegnamy

Śp.
Małgorzatę Olczak

wiceprezesa Zarządu Cechu Rzemiosła i Przedsiębior-
czości w Mszczonowie

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Zarząd i Członkowie Cechu Rzemiosła i Przedsiębior-
czości w Mszczonowie

Ostatnie pożegnanie  
śp. Małgorzaty Olczak

Członkowie rodziny, przedstawiciele mszczonowskiego 
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości, strażacy OSP Mszczonów, 
a także liczne grono znajomych oraz przyjaciół przybyło w piątek, 5 
maja,do kaplicy Parafii pw. świętego Ojca Pio, aby pożegnać wielo-
letnią wiceprezes Cechu Małgorzatę Olczak. We Mszy pogrze-
bowej koncelebrowanej przez obu lokalnych proboszczów – dzie-
kana Tadeusza Przybylskiego i ks. Sławomira Tulina - władze miej-
skie reprezentował burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. 
Kondukt pogrzebowy prowadziła Orkiestra Dęta OSP Mszczonów. 
W dalszej kolejności postępowały dwa poczty sztandarowe: 
mszczonowskiego Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz 
Cechu Rzemiosł Różnych w Żyrardowie. Za trumną zgromadziło się 
tak wiele osób, iż wcześniej nie zdołała ich pomieścić parafialna 
kaplica. 

Małgorzata Olczak zmarła 1 maja przeżywszy 46 lat. Przez 
całe swoje życie była osobą bardzo aktywną. Prowadziła własną 
działalność gospodarczą, pracowała społecznie, szkoliła adeptów 
branży fryzjerskiej. Swoim ciepłem, życzliwością i pracowitością 
zaskarbiła sobie przyjaźń i szacunek wielu osób. Przyczyniła się do 
rozwoju rzemieślniczej organizacji Mszczonowa. Swoimi zasługami 
wpisała się na trwałe w historię Cechu – co w mowie pożegnalnej, 
wygłoszonej po Mszy pogrzebowej, podkreślił prezes rzemieślni-
czej organizacji Mszczonowa Zbigniew Bednarek. 

MM
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Z ogromnym żalem żegnamy długoletniego 
nauczyciela Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 
śp. Stanisława Jarmińskiego. Ten wybitny huma-
nista oprócz bycia pedagogiem piastował także 
funkcję dyrektora placówki w latach 1964/65 
oraz 1985-87. 
W świadomości mieszkańców gminy Mszczonów 
na zawsze zapisał się jako perfekcjonista, który 
wiele wymagał od innych, ale jeszcze więcej od 
siebie. 
Przez lata był wzorem dla młodych pedagogów, 
którzy pod jego opieką uczyli się warsztatu zawo-
dowego i obowiązkowości. Jako człowiek zawsze 
potrafił znaleźć czas dla swoich pracowników 
i uczniów; do każdego człowieka potrafił podejść 
indywidualnie i pochylić się nad jego problemami. 
Śp. Stanisław Jarmiński do końca swojego życia 
pełnił różne funkcje społeczne – spełniał się 
w różnych rolach a w każde działanie wkładał 
ogrom czasu i zaangażowania. 
Na zawsze pozostanie dla nas ideałem nauczy-
ciela i przykładem dla kolejnych pokoleń peda-
gogów. Niech spoczywa w pokoju…

Głęboko poruszeni, z wielkim żalem żegnamy

Śp.
Stanisława Jarmińskiego

długoletniego nauczyciela i dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

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

nowie 

Koleżance

Katarzynie Tomaszewskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Brata
składają

Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie 
oraz koleżanki i koledzy

z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

Głęboko poruszeni, z wielkim żalem żegnamy

Śp.
Alicję Szustkiewicz

będącą nieocenionym źródłem wiedzy 
podczas tworzenia 

Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Dyrektor i pracownicy Gminnego Centrum 
Informacji

Pożegnanie zmarłej  
Alicji Szustkiewicz
 Gminne Centrum Informacji oraz działająca 
w jego ramach Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 
składają wyrazy głębokiego współczucia rodzinie 
zmarłej w wieku 92 lat Alicji Szustkiewicz, która przez 
lata wspierała nas w poznawaniu lokalnej historii. Na 
przełomie 2013/14 r. uczestniczyła w projekcie mikro-
implementacja „Moja historia – integracja pokoleń”, 
udzielając niezwykle interesującego wywiadu „(Nie)
Zbyt daleko od ojczyzny czyli Polacy na robotach przy-
musowych w III Rzeszy” dotyczącego jej wojennych 
doświadczeń. Pani Alicja Szustkiewicz ofiarowała także 
swoje prywatne pamiątki z tamtych czasów na rzecz 
Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, w której zostały 
one wyeksponowane. Podczas wywiadów i rozmów 
przekazała nam także coś najcenniejszego dla badaczy 
minionych dziejów – opowieści o dawnym wyglądzie 
gminy Mszczonów i społecznościZiemi Mszczonow-
skiej. Zawsze będzie żyła w naszej wdzięcznej pamięci 
podobnie, jak przekazane nam historie.

OGŁOSZENIA
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NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

Usługi księgowe
Mszczonów, Żyrardów, Grodzisk Maz.

- Prowadzenie Książki Przychodów 
i Rozchodów
- Rozliczenia PIT
- Rozliczenia dot. VAT
- Kadry i Płace
- Biuro Rachunkowe Iwona Horbot

Tel. 515-106-153
e-mail: horbot@onet.pl

Biuro Rachunkowe Iwona Horbot
Kuranów 4
96-325 Radziejowice
nip 838-181-97-28

* ROLETY W KASETACH

* PLISY

* ŻALUZJE

* ROLETY DZIEŃ - NOC

* ROLETY ZEWNĘTRZNE

* MOSKITIERY - SIATKI 
PRZECIW OWADOM
 

602 737 617

PABAX
Market Budowlany

OFERUJE:

Narzędzia: ręczne, malarskie,
ogrodowe, elektronarzędzia
Artykuły metalowe
Artykuły hydrauliczne
Artykuły elektryczne
Farby, lakiery, kleje
BHP
  oraz wiele innych!

pn. - pt. 8:00 - 18:00
sob. 8:00 - 14:00tel. 600 500 651

M S Z C Z O N Ó W
ZARZECZNA 18
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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 atrakcyjnych 
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



54   maj 2017 / nr 5 (258)

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGLOSZENIA / REKLAMY



maj 2017 / nr 5 (258)       55

OGŁOSZENIA / REKLAMY



PŁASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”
ADRES REDAKCJI: Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, 
           tel. 857 30 71, tel./fax: 46 857 11 99, e-mail: dagmara.bednarek@gci.mszczonow.pl, mszczonow@interia.pl,   
       e-mail w sprawie reklam: magda.podsiadly@gci.mszczonow.pl 
REDAGUJE ZESPÓŁ
WYDAWCA: Gminne Centrum Informacji

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

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

Egzemplarz bezpłatny, nakład 2 tys. szt.

Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 
Mszczonowskim”!

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

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

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

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

41 1020 1055 0000 9102 
0371 0787

Prosimy dokonywać wpłat za 
reklamy i ogłoszenia w MM na 
podane konto lub bezporednio 
w kasie GCI.

Informacja z Urzędu Miejskiego
Prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu podatków i opłat w formie 
przelewów bankowych przez internet na Państwa indywidualne 
konta bankowe wskazane w decyzji podatkowej lub zawiado-
mieniu.
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