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WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
We wtorek, 30 maja 2017 roku, odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji 
o bezrobociu na terenie gminy oraz sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji. W trakcie obrad przyjęto także 
szereg uchwał dotyczących m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian budżetu oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

 Na początku sesji zmiany do porządku obrad zapropo-
nował przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Krawczyk. 
Wnioskował on o usunięcie z niego dwóch punktów. Pierwszy 
z nich dotyczył sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, 
drugi – uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Mszczo-
nowa. Zgromadzeni radni zaakceptowali proponowane zmiany 
porządku obrad.

Część informacyjna 
Informacje o bezrobociu w okolicy przedstawił Jan 

Maciejski - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie. 
Na początek swojego wystąpienia wyraził on zadowolenie, że 
władze Mszczonowa interesują się sytuacją na rynku pracy 

–jako jedyni włodarze w powiecie. 
Dyrektor PUP podkreślił, że rejestro-
wane bezrobocie w gminie co roku, 
systematycznie, spada. Przemawiając 
wymienił także formy aktywizacji 
zawodowej ludności, które prowadził 
Urząd Pracy. W 2016 r. były to m.in. 
staże, szkolenia, skierowania na prace 
interwencyjne oraz roboty publiczne, 
dotacje dla osób otwierających dzia-
łalność gospodarczą, dofinansowanie 
studiów podyplomowych oraz dzia-
łania na rzecz osób starszych. 

Sprawozdanie z działalności 
Gminnego Centrum Informacji w 2016 
r. przedstawiła Magdalena Podsiadły 
– starszy specjalista ds. promocji 
i zarządzania informacją. W ubiegłym 
roku jednostka realizowała zadania 
o bardzo szerokim zakresie tema-
tycznym. W ramach zapobiegania 
bezrobociu i informacji o rynku pracy 
prowadzono internetowy „Kiosk 
z pracą”, przyjmowano oferty pracy 
od firm oraz poszukujących zatrud-
nienia, a także udostępniono zakładkę 
na stronie internetowej GCI, w której 

użytkownicy sami mogą zamieszczać 
ogłoszenia m.in. w zakresie ofert pracy oraz sprzedaży. 

Kolejnym zakresem działań było wspie-
ranie przedsiębiorczości, w ramach którego zorga-
nizowano szkolenia i warsztaty, przeprowadzano 

spotkania informacyjne oraz indywidualne konsultacje. GCI co 
roku realizuje także projekty partnerskie. W 2016 r. były one 
przeprowadzane w ramach programów FIO Mazowsze Lokalnie 
oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Kolejne działanie 
dotyczyło bezpłatnego udostępniania pracowni komputerowej 
oraz usług biurowych świadczonych na rzecz interesantów. 
W ramach funkcjonowania filii GCI w Osuchowie, prowadzone 
było doradztwo oraz pomoc w sporządzaniu wniosków dla 
rolników. 

Gminne Centrum Informacji administruje także mszczo-
nowskimi Izbami Pamięci, które co roku przyciągają coraz 
więcej zwiedzających, szczególnie spoza terenu Ziemi Mszczo-
nowskiej. W ramach propagowania wiedzy o historii zorganizo-
wano m.in. Noc Muzeów. W 2016 r. zakończono także pierwszą 
edycję zajęć umuzykalniających w Izbie Pamięci Rodziny Makla-
kiewiczów, w których uczestniczyło łącznie 70 osób. Działania 
zrealizowane przez GCI w 2016 r. pochłonęły wydatki w kwocie  
1 229 147,97 zł.

Radna Barbara Gryglewska podziękowała Magdalenie 
Podsiadły za działalność GCI, w szczególności za prowadzenie 
oraz rozwój funkcjonowania mszczonowskich Izb Pamięci. 
Wiceprzewodniczący Marek Zientek dołączył się do tych słów 
podkreślając, jak istotna dla społeczności wiejskiej jest działal-
ność fili GCI w Osuchowie, w której prowadzone jest doradztwo 
dla rolników.

Podjęte uchwały
Kierownik MOPS Barbara Ciszewska przedstawiła ocenę 

zasobów pomocy społecznej za 2016 r. W swoim wystąpieniu 
zwróciła ona uwagę na problemy, z którymi borykają się miesz-
kańcy. Dotyczyły one m.in. pomocy niepełnosprawnym, zagro-
żeniom dla młodzieży oraz potrzeb rodzin wielodzietnych. 
Oprócz tego kierownik MOPS zaprezentowała również Strategię 
Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i rodziną Gminy 
Mszczonów na lata 2017-2020.

Informację o pracach Związku Międzygminnego 
„Mazowsze Zachodnie” złożył przedstawiciel gminy Mszczonów 
w tej organizacji, radny Ryszard Stusiński. Głównym przed-
miotem działalności ZM jest prowadzenie wspólnej Pracowni 
urbanistyczno-projektowej, z której korzystają wszystkie zrze-
szone jednostki samorządowe. W ramach Związku prowadzona 
jest także wspólna Zbiornica Sanitarna Zwierząt Padłych, z której 



4   czerwiec 2017 / nr 6 (259)

Przed rozpoczęciem sesji dokonano uroczystego 
wręczenia stypendiów burmistrza Mszczonowa za rok szkolny 
2016/17. Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych, w ciepłych słowach powi-
tała wszystkich dyrektorów szkół, rodziców nagrodzonych 
oraz samych uczniów. Wyraziła także dumę z tego, że gmina 
Mszczonów może się poszczycić tak zdolnymi i pracowitymi 
młodymi ludźmi. Symboliczne czeki na kwotę otrzymanego 
stypendium wręczyli wspólnie burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, przewodniczący RM Łukasz Koperski oraz radna 
Barbara Gryglewska. W gronie tegorocznych uczniów, którzy 
wyróżnili się osiągnięciami w konkursach i olimpiadach, znaleźli 

się: Piotr Liszewski (Zespół Szkół), Anna Olborska (Gimnazjum 
w Mszczonowie), Gabriela Gołyńska (Szkoła Podstawowa w 
Mszczonowie) oraz Anna Laskowska (Zespół Szkół w Mszczo-
nowie).  

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
Barbara Gryglewska wspólnie z dyrektor MOK Grażyną Pływa-
czewską ogłosiła także wyniki cyklu XXV Spotkań Artystycznych 
Szkół. Dyrektorzy placówek, które zwyciężyły w turniejach z 
zakresu różnych dzie-
dzin sztuki, otrzymali 

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 28 czerwca 2017 roku, odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni ocenili działalność 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2016 r. a także przyjęli szereg uchwał m.in. w sprawie 
udzielenia absolutorium burmistrzowi Mszczonowa oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu. Obrady prowadził 
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

korzystają także gminy ościenne.
Naczelnik Teresa Koszulińska przedstawiła propozycję 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Objęty nim teren znajduje się we 
Mszczonowie, przy ulicy Dworcowej. Planowane zmiany będą 
wprowadzone na wniosek właściciela, który chce działki te prze-
znaczyć na zabudowę wielorodzinną i usługową.

Janina Sitek, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, 
przedstawiła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Mszczonów w roku 2017. Został on przyjęty w późniejszym 
terminie niż przewiduje ustawa z powodu problemów ze 
znalezieniem lekarza weterynarii, który zobowiązałby się do 
całorocznej, całodobowej opieki nad zwierzętami – ofiarami 
wypadków komunikacyjnych.

Kolejny projekt uchwały, przedstawiony przez naczelnik 
Teresę Koszulińską, dotyczył miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obejmującego fragment miejscowości 
Wręcza A. Na wniosek właściciela tereny rolne częściową będą 
przeznaczone na zabudowę mieszkaniową i usługową. Uchwała 
w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obejmie 
także fragmenty miejscowości Grabce-Towarzystwo i Grabce-
-Wręckie, ponieważ charakter tamtejszej zabudowy trzeba 

dostosować do studium zagospodarowania przestrzennego. 
Naczelnik Koszulińska przedstawiła także uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym. Projekt ten dotyczy nieruchomości w miej-
scowości Suszeniec. Temat został podjęty na wniosek właści-
ciela działek, pomiędzy którymi przebiega droga przeznaczona 
do wydzierżawienia. 

Na zakończenie tej części wiceburmistrz Grzegorz 
Kozłowski przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 
2017 r. oraz wynikającej z nich korekty w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej.

Sprawy różne
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek przedstawił sprawoz-

danie ze swojej działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej. 
W okresie tym wydał sześć zarządzeń, które dotyczyły m.in. 
zmian budżetowych i powołania komisji do spraw zbadania 
przyczyny upadku pszczół. 

W ramach wolnych wniosków wiceburmistrz Grzegorz 
Kozłowski zwrócił się do radnych z prośbą o ustalenie terminów 
kolejnych sesji RM. Na tym zakończono obrady, podczas których 
zatwierdzono wszystkie przedstawione uchwały.

Dagmara Bednarek, GCI
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nagrody pieniężne, które z pewnością przyczynią się do dalszego 
rozwoju pasji ich uczniów.

Na zakończenie części przeznaczonej na wyróżnienie 
uczniów i szkół, głos zabrała Anna Rusinowska – dyrektor 
Gimnazjum im. J. A. Maklakiewicza. Za sprawą reformy oświaty 
od przyszłego roku jej placówka przestanie istnieć. Wystąpienie 
Anny Rusinowskiej było więc pożegnaniem i podziękowaniem 
za 16 lat wzorowej współpracy z samorządem. Jak podkreślała, 
właśnie dzięki przychylności władz szkoła stała się miejscem 
rozwoju nie tylko uczniów, ale także nauczycieli i osób nią kieru-
jących. Na zakończenie dyrektor gimnazjum wręczyła drobne 
pamiątki burmistrzowi Mszczonowa oraz przewodniczącemu 
Rady Miejskiej.

Na początku sesji zmiany do porządku obrad zapro-
ponował radny Ryszard Stusiński. Wnioskował on o usunięcie 
z niego punktu dotyczącego informacji o pracach Związku 
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”. Ryszard Stusiński 
przypomniał zebranym, że sprawozdanie to było już przez niego 
przedstawiane podczas poprzedniej sesji RM. Zgromadzeni 
radni zaakceptowali proponowane zmiany porządku obrad.

Działalność MOK i Biblioteki
Sprawozdanie z działalności 

Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
złożyła jego dyrektor, Grażyna Pływa-
czewska. W 2016 r. instytucja ta zorga-
nizowała wiele imprez o różnorodnym 
charakterze. Dzięki temu każdy zaintere-
sowany mieszkaniec mógł znaleźć wśród 
nich coś dla siebie. W 2016 r. MOK zorga-
nizował m.in. przegląd jasełek, zimowe 
ferie, koncert walentynkowy, wernisaże, 
cykl turniejów w ramach XXIV Spotkań 
Artystycznych Szkół, konkursy recyta-
torskie na różnym szczeblu i dla różnych 
grup wiekowych, spotkania z podróżni-
kami, II Mazowiecki Konkurs Przyjaciół 
Słowa im. Wojciecha Siemiona, przegląd 
teatralny dla przedszkoli, XX Jarmark 
Mszczonowski, Dzień Dziecka, przyjęcie 
uczestników Światowych Dni Młodzieży, 
zajęcia wakacyjne dla dorosłych i dzieci, 
odpust św. Rocha w Lutkówce, dożynki 
powiatowo-gminne, Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, przedstawienia teatralne, 
koncerty oraz maraton zumby. Oprócz 
tego, w Ośrodku prowadzone są także 
zajęcia stałe, np. warsztaty wokalne, 
plastyczne, gitarowe, taneczne itp. 

Dyrektor Anna Czarnecka przed-
stawiła działalność Miejskiej Biblio-
teki Publicznej. W swoim wystąpieniu 
podsumowała stan czytelnictwa oraz 
księgozbioru. W sprawozdaniu znalazło 
się także miejsce na krótkie przedsta-
wienie akcji organizowanych przez MBP. 
W latach 2016/17 Biblioteka przepro-

wadziła m.in. liczne zajęcia z duetem animacyjnym Małpie 
Figle, ferie zimowe, wizyty przedszkolaków i uczniów szkół z 
terenu gminy, kiermasze książek, spotkania z seniorami, Naro-
dowe Czytanie, Noc Bibliotek, wystawy tematyczne w swojej 
siedzibie, Tydzień Bibliotek, akcję „Książka na telefon”, Piknik 
Rodzinny, różnorodne warsztaty dla dzieci i młodzieży, Tydzień 
e-książki, Dzień Matki oraz wiele spotkań autorskich. Anna 
Czarnecka podkreśliła, że Biblioteka współpracuje z gminnymi 
instytucjami, podobnymi placówkami z terenu powiatu oraz z 
wolontariuszkami. Radna Barbara Gryglewska podziękowała 
dyrektor MBP za to, że jej jednostka nie ogranicza się tylko do 
wypożyczania książek, ale także prowadzi bardzo różnorodną 
działalność kulturalną. Wiceprzewodniczący Marek Zientek 
zwrócił uwagę na to, jak prężnie funkcjonuje filia Biblioteki w 
Osuchowie.  Wyremontowana placówka jest miejscem, które 
aktywizuje społeczność terenów wiejskich gminy. Słowa uznania 
do dyrektor MBP skierował także burmistrz Kurek, który docenił 
ilość nowych inicjatyw, jakie zapoczątkowano w Bibliotece. 

Podjęte uchwały
Wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski przedstawił spra-

wozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2016 r. W 
tym okresie wydatki zamknęły się w kwocie 58 331 648,59 zł, 
a dochody – 60 928 085,86 zł. Budżet osiągnął więc nadwyżkę 
finansową w wysokości 2 596 437,27 zł. Grzegorz Kozłowski 
podkreślił, że wykonanie planu ekonomicznego uzyskało pozy-
tywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. W imieniu 
burmistrza Kurka wniósł o przyjęcie sprawozdań finansowych. 
Ryszard Stusiński, przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i 
Rolnictwa, w imieniu całej RM podziękował burmistrzom oraz 
skarbnik za wzorową realizację uchwały budżetowej w 2016 
r. Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, po 
przeprowadzonej przez jego organ analizie gospodarki finan-
sowej, wnioskował o udzielenie absolutorium burmistrzowi 
Mszczonowa. Zebrani podczas sesji radni przyjęli uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wyko-
nania budżetu. Na wniosek Krzysztofa Krawczyka RM udzieliła 
także absolutorium burmistrzowi Kurkowi. 

Małgorzata Krześniak z Wydziału Rozwoju Gospodar-
czego przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia o przejęciu zadań w zakresie zarzą-
dzania odcinkiem dróg dojazdowych w ciągu Drogi Krajowej 
nr 8 i Drogi Krajowej nr 50 zlokalizowanych na terenie Ziemi 
Mszczonowskiej. Generalna Dyrekcja Dróg zobowiązała się do 
poprawy stanu przejmowanych przez gminę szlaków, m.in. ich 
odwodnienia czy pogłębienia rowów. Kolejny projekt uchwały 
dotyczył wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczą-
cego współpracy przy realizacji studium wykonalności w celu 
realizacji przyszłej inwestycji. Stworzenie tego dokumentu być 
może będzie pierwszym etapem powstania kolei WKD, która 
połączy zrzeszone gminy z Warszawą. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Janina Sitek 
przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zmian w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mszczonów. 
Korekta jest konieczna z uwagi na nowe rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie selekcji odpadów, które zmienia kolory 
worków do segregacji śmieci -na zielone dla szkła oraz brązowe 

WIEŚCI Z RATUSZA
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29 maja 2017 r.

Głównym tematem Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa była ocena działal-
ności Gminnego Centrum Informacji za 
2016 r. Zgromadzeni radni zaopiniowali 
także materiały na najbliższą sesję Rady 
Miejskiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej prze-
wodniczący, radny Ryszard Stusiński. 
W obradach uczestniczyli także wiceprze-

wodniczący RM Andrzej Osiński i Marek 
Zientek, 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. 

Działalność Gminnego 
Centrum Informacji

Sprawozdanie z działalności 
Gminnego Centrum Informacji w 2016 
r. przedstawiła główna księgowa Joanna 

Fijałkowska. Zadania jednostki obejmują: 
działalność szkoleniową, pro-rolniczą 
i konsultacyjno-doradczą dla organi-
zacji pozarządowych, przeciwdziałanie 
bezrobociu na terenie miasta i gminy 
Mszczonów, udostępnianie nowych tech-
nologii lokalnej społeczności, promocję 
gminy Mszczonów, współpracę z innymi 
podmiotami w celu aktywizacji działań na 
rzecz rozwoju społeczeństwa informacyj-
nego i obywatelskiego oraz ochronę dzie-
dzictwa, gromadzenie pamiątek i infor-
macji o historii miasta i gminy Mszczonów. 
Działania zrealizowane w tym zakresie 
w 2016 r. pochłonęły wydatki w kwocie 
1 229 147,97 zł.

Gminne Centrum Informacji 
w ubiegłym roku realizowało zadania 

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

na odpady biodegradowalne. W gminie Mszczonów nowe ozna-
czenia zostaną wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. 

Kierownik MOPS Barbara Ciszewska przedstawiła 
Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
gminy Mszczonów na lata 2017-2019. Z racji szczegółowego 
omówienia dokumentu podczas poprzednich obrad, przypo-
mniała tylko, że celem uchwalenia strategii jest ochrona dzieci i 
rodzin przed wykluczeniem a także zabezpieczenie przed powie-
laniem nieprawidłowych wzorców. 

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła drobne korekty 
wydatków i dochodów w bieżącym budżecie. 

Sprawy różne
 W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Józef Grze-
gorz Kurek wydał sześć zarządzeń dotyczących m.in. powołania 
Komisji Stypendialnej oraz zmian uchwały budżetowej na 2017 
r. Włodarz gminy poinformował także zebranych o opóźnieniach 
podczas budowy nowego budynku komisariatu. Tempa nabiera 
z kolei realizacja inwestycji Park of Poland. 
 Przewodniczący Łukasz Koperski przeczytał pismo 

mieszkańców bloku przy ul. Malinowej 11 w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego sąsiedniej nieruchomości. 
Właściciele mieszkań wyrazili zaniepokojenie planami inwe-
stora, który na swojej działce chce postawić budynek wielo-
rodzinny o wysokości większej niż obecna zabudowa. Nowy, 
wyższy blok zablokuje dostęp do światła i w efekcie spowoduje 
obniżenie cen nieruchomości w sąsiednim obiekcie. W odpo-
wiedzi burmistrz Kurek poinformował, że projektant pracujący 
dla inwestora spotka się z mieszkańcami budynku, którzy podpi-
sali pismo, i postara się osiągnąć z nimi porozumienie.
 Radny Mirosław Wirowski wnioskował o uprzątnięcie 
skrzyżowania ulic Dworcowej i Grójeckiej, na którym zalegają 
ogromne fragmenty asfaltu. W odpowiedzi usłyszał, że prace 
te zostały już wykonane. Radny Robert Głąbiński zwrócił się z 
prośbą o uprzątnięcie terenu po spalonym kiosku na osiedlu 
Północna. Burmistrz Kurek wyjaśnił, że prace te leżą w gestii 
dzierżawców zniszczonego obiektu. Na tym zakończono obrady, 
podczas których radni zatwierdzili wszystkie przedłożone 
projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Głównym tematem posiedzenia Komisji 
była akcja letnia planowana w Mszczo-
nowskim Ośrodku Kultury oraz Ośrodku 
Sportu i Rekreacji. Oprócz tego dokonano 
analizy projektów organizacyjnych szkół, 
wysłuchano sprawozdania z działalności 
Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Izb 
Pamięci za sześć miesięcy 2017 r.

Posiedzenie komisji otworzyła 
jej przewodnicząca, radna Barbara 
Gryglewska. W pracach uczestniczyli 
także członkowie: radna Renata Siwiec, 
radny Dariusz Olesiński, radny Piotr 
Chyła, radny Robert Głąbiński, radny 
Jerzy Siniarski oraz radny Krzysztof Kraw-
czyk.

O akcji letniej, planowanej 
w miesiącu sierpniu w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury, opowiedziała dyrektor 
placówki, Grażyna Pływaczewska. Trady-

cyjnie jednostka przewidziała w harmo-
nogramie zajęcia dla dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych. Do młodych będą skie-
rowane m.in. poranki filmowe, warsz-
taty ruchowe, gitarowe, wokalne, recy-
tatorskie, plastyczne, taneczne, zajęcia 
z grami planszowymi i komputerowymi 
czy też puzzlami. Mszczonowski Ośrodek 
Kultury zorganizuje także przedstawienia 
teatralne, karaoke, bale dla dzieci i terapię 
zajęciową dla podopiecznych stowarzy-
szenia „Uśmiech Dziecka”.Dorośli będą 
mogli uczestniczyć w m.in. wieczorkach 
tanecznych, zajęciach z gimnastyki zdro-
wotnej, fit dance`u, warsztatach plastycz-
nych, wokalnych, spotkaniach dla kone-
serów kina i nocnych seansach filmowych 

WIEŚCI Z RATUSZA

o bardzo szerokim spectrum tema-
tycznym. W ramach zapobiegania bezro-
bociu i informacji o rynku pracy prowa-
dzono internetowy „Kiosk z pracą”, przyj-
mowano oferty pracy od firm oraz poszu-
kujących zatrudnienia, a także udostęp-
niono zakładkę na stronie internetowej 
GCI, w której użytkownicy sami mogą 
zamieszczać ogłoszenia m.in. w zakresie 
ofert pracy oraz sprzedaży. 

Kolejnym zakresem działań było 
wspieranie przedsiębiorczości, w ramach 
którego zorganizowano szkolenia i warsz-
taty, przeprowadzano spotkania infor-
macyjne oraz indywidualne konsultacje. 
GCI co roku realizuje także projekty 
partnerskie. W 2016 r. były one prze-
prowadzane w ramach programów FIO 
Mazowsze Lokalnie oraz Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich. Kolejne działanie 
dotyczyło bezpłatnego udostępniania 
pracowni komputerowej oraz usług 
biurowych świadczonych na rzecz inte-
resantów. W ramach funkcjonowania 
filii GCI w Osuchowie, prowadzone było 
doradztwo oraz pomoc w sporządzaniu 
wniosków dla rolników. 

Gminne Centrum Informacji admi-
nistruje także mszczonowskimi Izbami 
Pamięci, które co roku przyciągają coraz 
więcej zwiedzających, szczególnie spoza 
terenu Ziemi Mszczonowskiej. W ramach 
propagowania wiedzy o historii zorga-
nizowano m.in. Noc Muzeów. W 2016 
r. zakończono także pierwszą edycję 
zajęć umuzykalniających w Izbie Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów, w których 
uczestniczyło łącznie 70 osób. 

Zaopiniowanie materiałów na 
sesję

Kolejną część Komisji stanowiło 
zaopiniowanie materiałów na sesję Rady 
Miejskiej. Jako pierwsza wystąpiła Teresa 
Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, która zaprezentowała 
projekty uchwał ze swojej dziedziny. 
Pierwszy z nich dotyczył miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mszczonowa. Uchwała dotyczyć 
będzie prywatnych terenów, które rozcią-
gają się pomiędzy ulicami Warszawską 
i Malinową. Zmiany planu zagospoda-
rowania są spowodowane pojawieniem 
się inwestora, który chce tam postawić 
obiekty zabudowy wielorodzinnej. Radny 
Robert Głąbiński wyraził zaniepokojenie 
maksymalną, dopuszczalną wysokością 
budynków, które mogą przewyższać bloki 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Przedsta-
wiciel biura urbanistycznego z Otrębus 
wyjaśnił zebranym, że plan zagospodaro-
wania oraz przepisy budowlane uniemoż-
liwią postawienie obiektów, które będą 
przeszkadzać dotychczasowym miesz-
kańcom. 

Przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dotyczył także kolejny 
projekt uchwały. Objęty nim teren także 
znajduje się we Mszczonowie, przy ulicy 
Dworcowej. Planowane zmiany będą 
wprowadzone na wniosek właściciela, 
który chce działki te przeznaczyć na zabu-
dowę wielorodzinną i usługową. Ostatni 
projekt uchwały dotyczył miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego Grabce-Towarzystwo 
i Grabce-Wręckie. 

Barbara Ciszewska, kierownik 
MOPS, przedstawiła radnym ocenę 
zasobów pomocy społecznej za 2016 
r. W swoim wystąpieniu zwróciła ona 
uwagę na problemy, z którymi bory-
kają się mieszkańcy. Dotyczyły one m.in. 
pomocy niepełnosprawnym, zagroże-
niom dla młodzieży oraz potrzeb rodzin 
wielodzietnych.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przed-
stawiła zmiany w uchwale budżetowej 
oraz wynikające z nich korekty Wielolet-
niej Prognozy Finansowej. 

Na zakończenie Komisji burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek opowiedział radnym 
o bieżących zagadnieniach. Premier Beata 
Szydło zwróciła się z prośbą o przyjęcie 
repatriantów z Kazachstanu. Włodarz 
zaznaczył jednak, że gmina nie posiada 
odpowiednich lokali do ich zakwatero-
wania, skutkiem czego nie jest możliwe 
spełnienie życzenia szefowej Rady Mini-
strów. Burmistrz poinformował także, 
że inwestor, który chce zbudować obok 
Term basen głębinowy, czeka już tylko na 
ogłoszenie przetargu i jest zdecydowany 
na przystąpienie do realizacji projektu. 
Oprócz obiektu dla nurków, powstanie 
też centrum rehabilitacji wodnej. Na 
tym zakończono obrady Komisji, podczas 
której radni pozytywnie zaopinio-
wali wszystkie przedstawione projekty 
uchwał. 

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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Głównym tematem Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa była analiza budżetu 
gminy za 2016 r. Zgromadzeni radni zaopi-
niowali także materiały na najbliższą 
sesję Rady Miejskiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej prze-

wodniczący, radny Ryszard Stusiński. W 
obradach uczestniczyli także wiceprze-
wodniczący RM Andrzej Osiński i Marek 
Zientek, radny Robert Głąbiński, radny 
Marek Baumel, radny Waldemar Suski, 
radna Renata Siwiec, radny Jerzy Siniarski, 
radny Dariusz Olesiński i radny Mirosław 
Wirowski.

Komisję rozpoczęto od zaopinio-
wania projektów uchwał na kolejną sesję 
RM. Jako pierwsza wystąpiła naczelnik 

Wydziału Gospodarki Gminnej Janina 
Sitek. Przedstawiła ona projekt uchwały 
dotyczącej zmian w regulaminie utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
gminy Mszczonów. Korekta jest konieczna 
z uwagi na nowe rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie selekcji odpadów, 
które zmienia kolory worków do segre-
gacji śmieci - na zielone dla szkła oraz 
brązowe na odpady biodegradowalne. 
W gminie Mszczonów nowe oznaczenia 
zostaną wprowadzone od 1 stycznia  
2018 r. 

Małgorzata Krześniak z Wydziału 

z dreszczykiem.
Anna Czarnecka, dyrektor Miej-

skiej Biblioteki Publicznej, przedstawiła 
radnym sprawozdanie z działalności 
swojej instytucji w pierwszym półroczu 
2017 r. W swoim przemówieniu opowia-
dała ona o pozyskanych dotacjach 
i remoncie filii w Osuchowie. Anna Czar-
necka opowiedziała także o działalności 
MBP, która obejmowała m.in. spotkania 
autorskie, zajęcia z duetem animacyjnym 
„Małpie Figle”, współpracę z gminnymi 
szkołami, lekcje biblioteczne, promocję 
czytelnictwa i warsztaty. Biblioteka wpro-
wadziła także usługę „Książka na telefon”, 
zorganizowała m.in. Dzień Bezpiecznego 
Internetu, Tydzień Bibliotek, spotkania 
z poezją, Tydzień e-książki, Dzień Matki, 
Noc Bibliotek, warsztaty „No hate” 
i festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 
Dyrektor MBP przedstawiła także zarys 
letniej oferty, która obejmie m.in. 
czytanie lektur w plenerze, turnieje gier 
planszowych i na Xbox One oraz układanie 
klocków Lego. Przewodnicząca Komisji 
Barbara Gryglewska gorąco podziękowała 
Grażynie Pływaczewskiej i Annie Czarnec-
kiej za ich zaangażowanie i szeroką ofertę 
kulturalną oferowaną przez ich instytucje.

Kolejnym występującym był 
Michał Szymański, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Głównym, prezen-
towanym tematem była akcja letnia, 
która, jak co roku, obejmie udostępnianie 
dzieciom i młodzieży hali sportowej 
i kompleksu boisk Orlik. Na obiektach, 
którymi zarządza Ośrodek, na miłośników 
aktywności fizycznej codziennie czekać 
będą profesjonalni instruktorzy, którzy 
dodatkowo, co tydzień, poprowadzą 

turnieje podsumowujące prowadzone 
przez siebie zajęcia. W ramach oferty 
letniej, OSiR przez całe lato proponuje 
także młodym mieszkańcom promocyjne 
bilety do kompleksu basenów termalnych. 
Radny Robert Głąbiński podziękował 
dyrektorowi Szymańskiemu za świetną 
organizację Turnieju Piłki Ręcznej, który 
poprzedził XXI Jarmark Mszczonowski.

Łukasz Kłopotowski, pracownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
przedstawił projekt uchwały w sprawie 
trzyletniego Gminnego Systemu Profi-
laktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 
gminy Mszczonów na lata 2017-2019. 
Dokument ten był już dyskutowany 
podczas obrad Komisji i sesji RM stąd też 
przypomniane zostały jedynie główne 
cele, którymi są m.in. poprawa sytuacji 
dziecka oraz umocnienie podstawowej 
komórki społecznej, jaką jest rodzina.

Dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych Ewa Zielińska przedstawiła analizę 
projektów organizacyjnych szkół. Zapew-
niła zebranych, że spowodowane reformą 
zmiany nie spowodują zwolnienia 
żadnego z obecnych nauczycieli. Dyrektor 
Zielińska zaprezentowała także radnym 
ofertę zajęć pozalekcyjnych w gminnych 
placówkach oświatowych, 
która obejmuje spotkania 
z psychologiem, pedago-
giem, logopedą, działalność 
bibliotek szkolnych, świe-
tlic, zajęcia kompensacyjno-
-korekcyjne, integracji senso-
rycznej, gimnastyki korek-
cyjnej, rewalidacyjne, rewa-
l idacyjno-wychowawcze 
i dogoterapii. W każdej 

szkole odbywają się także spotkania kół 
zainteresowań (plastyczne, programo-
wanie, teatralne i inne). We Mszczonowie 
działa również Uczniowski Klub Sportowy, 
który promuje wśród uczniów dyscypliny 
zespołowe.

W ramach ostatniego punktu 
porządku obrad głos zabrała reprezentu-
jąca GCI Dagmara Bednarek, która przed-
stawiła działalność Izb Pamięci w pierw-
szym półroczu 2017 r. W tym okresie Izbę 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej odwie-
dził 472 osoby, a Izbę Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów – 221 zwiedzających. 
W obydwu placówkach organizowano 
lekcje muzealne, pomagano osobom 
poszukującym wiadomości o przodkach 
oraz przyjmowano eksponaty i infor-
macje, które uzupełniły zbiory i wiedzę 
o dawnych dziejach. Ogromnymi sukce-
sami okazały się majowa Noc Muzeów 
oraz czerwcowy IV Festiwal Świętojański 
składający się z koncertu oraz zabawy na 
dechach.

Obecnie podczas obrad radni 
pozytywnie ocenili zarówno projekt 
uchwały, jak i przedstawione sprawoz-
dania i plany oferty letniej.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Aż siedem tysięcy złotych trafiło do czwórki uczniów 
z terenu gminy Mszczonów. Co roku otrzymują je szczególnie 
uzdolnieni uczniowie. Symboliczne czeki oraz upominki wręczył 
uczniom Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa, Łukasz 
Koperski, przewodniczący Rady Miasta oraz Barbara Gryglewska, 
przewodnicząca komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Uczniowie przyznają, że o stypendiach wiedzieli, ale nie 
spodziewali się, że do nich trafi.
Trochę byłam zaskoczona. Oczywiście pozytywnie. Jestem 
bardzo zadowolona – mówi Anna Olborska. Tego typu stypendia 
na pewno motywują. To nagrodzenie ciężkiej pracy. Jeżeli jest 
dodatkowy cel to warto się starać – dodaje. Anna wzięła udział 
w konkursie polonistycznym organizowanym przez Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty. Jej średnia ocen wynosi 5,4. Chciałabym 
swoją przyszłość związać z pisaniem, być może dziennikarstwo. 
Chciałabym robić to co lubię, a lubię pisać – zdradza gimnazja-
listka.

Piotr Liszewski, ze stypendium Burmistrza cieszy się już 
po raz trzeci. Jaka jest jego recepta na to by je zdobyć? Receptą 
na jego otrzymanie jest ciężka praca – mówi Piotr Liszewski. 
Nauczyciele zachęcają nas do pracy – dodaje. Swoją przyszłość 
chce związać z bankowością. Na razie marzy jednak o tym, by 
skończyć studia. Jest laureatem I miejsca w centralnym etapie 
Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacji. Średnia ocen Piotra 
wynosi 4,56. 

Uczymy się dla siebie, by osiągnąć lepszą przyszłość – 
mówi o powodach napędzających do nauki Anna Laskowska. 
Po zakończeniu edukacji chciałaby pracować w zawodzie zwią-
zanym z księgowością. Jest finalistką wojewódzkiego konkursu 
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.  

Najmłodszą stypendystką została Gabrysia Gołyńska, 
uczennica V klasy szkoły podstawowej W jej imieniu stypen-
dium odebrali rodzicie. Gabrysia jest na koloniach – wyjaśniał 
nieobecność Jacek Gołyński, tata Gabrysi. Córka powiedziała, że 
będzie radcą prawnym i będzie pracować w urzędzie – zdradził.

Zapracowaliście ciężko na te pieniądze. Życzę wam byście 
zapamiętali, że tylko ciężką pracą można dojść do sukcesu. 
Gratuluję – mówi Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Mszczo-
nowa, wręczając symboliczne czeki. Słów uznania pod adresem 
uczniów oraz ich nauczycieli i rodziców nie szczędziła też Barbara 
Gryglewska. Możemy być dumni z takich młodych ludzi jakich 
mamy w naszej gminie. Rozpiętość wiekowa od 12 do 20 lat. 
Już przystąpienie do konkursu świadczy, że człowiek ma dobrą 
wiedzę. Zdobycie tytułu laureata to mistrzostwo świata. Gratu-
lacje dla uczniów i tych, którzy ich przygotowali. To nie praca na 
lekcji. To praca na zajęciach pozalekcyjnych. Im się chce – mówi 
radna.

Troje stypendystów odebrało czeki w kwocie dwóch 
tysięcy złotych. Anna Laskowska otrzymała czek na tysiąc 
złotych.

Jarosław Pięcek, GCI

Rozwoju Gospodarczego przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia o 
przejęciu zadań w zakresie zarządzania 
odcinkiem dróg dojazdowych w ciągu 
Drogi Krajowej nr 8 i Drogi Krajowej nr 
50 zlokalizowanych na terenie Ziemi 
Mszczonowskiej. Generalna Dyrekcja 
Dróg zobowiązała się do poprawy stanu 
przejmowanych przez gminę szlaków, 
m.in. ich odwodnienia czy pogłębienia 
rowów. Kolejny projekt uchwały doty-
czył wyrażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia dotyczącego współpracy przy 
realizacji studium wykonalności w celu 
realizacji przyszłej inwestycji. Stworzenie 
tego dokumentu być może będzie pierw-
szym etapem powstania kolei WKD, która 

połączy zrzeszone gminy z Warszawą. 
Skarbnik Jadwiga Barbulant zdała 

sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy za 2016 r. W tym okresie wydatki 
zamknęły się w kwocie 58 331 648,59 zł, a 
dochody – 60 928 085,86 zł. Budżet osią-
gnął więc nadwyżkę finansową w wyso-
kości 2 596 437,27 zł. Skarbnik podkre-
śliła, że wykonanie planu ekonomicznego 
uzyskało pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Wiceburmistrz 
Grzegorz Kozłowski zaznaczył, że ubiegły 
rok w kwestii wykonania budżetu był 
naprawdę udany. Przewodniczący 
Ryszard Stusiński w imieniu całej Komisji 
oraz Rady podziękował burmistrzom oraz 
skarbnik za wzorową realizację uchwały 
budżetowej w 2016 r.

Burmistrz Mszczonowa Józef Grze-
gorz Kurek przedstawił także radnym 
bieżące sprawy związane z funkcjonowa-
niem gminy. Dotyczyły one m.in. wniosku 
mieszkanki, który sprawi, że drobnym 
korektom ulegnie układ komunikacyjny w 
okolicy nowego cmentarza i znajdującego 
się przy nim ronda. Burmistrz opowie-
dział także o planach dalszej termomo-
dernizacji gminnych szkół, w których 
znajduje się dokończenie inwestycji w 
Piekarach oraz przeprowadzenie prac w 
osuchowskiej placówce. Na tym zakoń-
czono obrady, podczas których radni 
pozytywnie zaopiniowali wszystkie przed-
stawione projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

Stypendia

Stypendia Burmistrza rozdane

WIEŚCI Z RATUSZA
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W niedzielę, 21 maja, w sali kinowej Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury, odbyło się spotkanie POLSKA SILNA! Nie 
„Państwo Teoretyczne”, zorganizowane przez Biuro Poselsko-
-Senatorskie PiS w Żyrardowie. Mieszkańcy Mszczonowa 
i okolicznych miejscowości, którzy przybyli do MOK-u, wysłu-
chali wystąpień: Przewodniczącego Senackiego klubu Parla-
mentarnego PIS-u senatora Marka Martynowskiego, Sekretarza 
Stanu w Kancelarii Premiera - posła Macieja Małeckiego i Sekre-
tarza Stanu w Kancelarii Premiera – posła Macieja Wąsika. Poli-
tycy wyliczyli sukcesy Rządu Premier 
Beaty Szydło, a także nakreślili kierunki 
działań Parlamentu, który pod prze-
wodnictwem większości parlamen-
tarnej działa na rzecz wzmocnienia 
Polski w przeciwieństwie do tego co 
– zdaniem referujących – działo się 
w poprzedniej kadencji, gdy to zgodnie 
z cytatem z jednej z rozmów, nagra-
nych w restauracji  Sowa i Przyjaciele, 
nasze państwo było tylko teoretyczne. 

W drugiej części spotkania 
mieszkańcy zadawali politykom 
pytania i dzieli się z nimi refleksjami 

na temat obecnych wydarzeń. Niepokoili się naciskami UE na 
Polskę w sprawie przyjmowania uchodźców, wyrażali swoje 
zdziwienie i niezadowolenie postawą uczestników niedawnego 
Kongresu Prawników Polskich, a także poruszali inne tematy, 
takie jak: kontrola CBA nad prawidłowością wydawania środków 
unijnych, zmiana sposobu waloryzowania rent i emerytur, zasad-
ność i szkodliwość dofinansowywania obrazoburczych przedsię-
wzięć artystycznych, opodatkowanie sklepów wielkopowierzch-
niowych, ujawnienie aneksu do raportu WSI, rozliczenie afer 
gospodarczych, rozwój nowoczesnych metod spalania węgla, 
a także niezależność energetyczna kraju. 

Na spotkaniu z politykami PIS-u obecni byli w Mszczo-
nowskim Ośrodku Kultury: burmistrz Józef Grzegorz Kurek oraz 
starosta żyrardowski Wojciech Szustakiewicz. 

ML

Wiosna przyniosła ze sobą realizację długo 
oczekiwanej inwestycji, która ułatwi komunikację 
na terenie przy mszczonowskiej szkole podsta-
wowej z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjum. 
W ramach projektu „Przebudowa układu komuni-
kacyjnego w ulicy Szkolnej i Sportowej w Mszczo-
nowie” wykonano m.in. łącznik pomiędzy wymie-
nionymi ulicami, chodniki z kostki, nowe krawęż-
niki oraz 42 miejsca parkingowe, w tym 2 dla 
osób niepełnosprawnych. Inwestycja kosztowała  
414 117 zł. Przebudowa układu komunikacyjnego 
na terenach ulic Szkolnej i Sportowej została ujęta 
w Programie Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na 
lata 2016-2023. W miesiącu kwietniu gmina złożyła 
dwa wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych 
w ramach rewitalizacji, gdzie między innymi ujęto 
również to zadanie. Obecnie trwa ocena wniosków. 

Zrealizowana inwestycja usprawni poruszanie się 
pojazdów na tym terenie przyszkolnym, co będzie szczególnie 
istotne w godzinach porannych, gdy rodzice przywożą swoje 
dzieci. 

Dagmara Bednarek, GCI

Inwestycje

Połączono ulice Szkolną i Sportową

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Spotkanie

Spotkanie POLSKA SILNA! Nie 
„Państwo Teoretyczne”
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Z prezesem powiatowym OSP Waldemarem Suskim 
rozmawia  

Mateusz Milczarek.

Najwyraźniej po roku kierowania pracami Zarządu Powiato-
wego OSP nie słabnie pański zapał do pracy. Wiem, że reali-
zuje pan planowo wszystkie wcześniej zaplanowane przedsię-
wzięcia i, co najważniejsze, wciąż kreśli nowe plany. Czym dziś 
może się poszczycić prezes powiatowy OSP? 
Tak jest rzeczywiście, choć muszę zgłosić tu drobną uwagę. Reali-
zuję wcześniej ustalony kalendarz wydarzeń oraz poszerzam go 
o nowe przedsięwzięcia nie sam, tylko z całym Zarządem. Grupa 
druhen i druhów, z którą przyszło mi działać, to ludzie szczerze 
oddani idei strażackiej. Nie wyobrażam sobie innego zespołu. 
Dziękuję im za dotychczasową współpracę i nie kryję, że liczę, 
iż nie zabraknie im serca do dalszej działalności. To, co robimy 
razem, jest dla nas czymś naturalnym. Realizujemy swoje 
marzenia i cieszy nas, jeśli przez nie wzmacniamy strażackie 
struktury, funkcjonujące na terenie powiatu. 

Co przed nami? Czym teraz się pan zajmuje?
Zapowiadałem wcześniej, że mocny nacisk położę na organizację 
i przebieg na naszym terenie „Turnieju wiedzy pożarniczej”. Nie 
spodziewałem się jednak nawet w najśmielszych marzeniach, 
że jego tegoroczna edycja dostarczy nam takich emocji. Zawsze 
twierdziłem, iż turniej, to sposób na wykreowanie nowych, 
dobrze przygotowanych kadr dla naszych ochotniczych jedno-
stek i tak się właśnie dzieje. W tym roku młody strażak z OSP 
Osuchów, Kamil Dębski, wywalczył prawo startu w etapie ogól-
nopolskim współzawodnictwa i w dniach 2-4 czerwca konku-
rować będzie ze swoimi rówieśnikami w Wieliczce. Jego sukces, 
to także prawdziwa nagroda dla nas. Opłaciło się inwestować 
w młodzież. 

Specjalistyczna wiedza teoretyczna musi u strażaka iść w parze 
ze sprawnością fizyczną. Temu natomiast służą zawody pożar-
nicze. 
W gminie Mszczonów takie zawody odbędą się już 3 czerwca. 
Tradycyjnie tego dnia spotkamy się na osuchowskim stadionie. 
Do końca września zawody przeprowadzone zostaną we wszyst-
kich gminach powiatu żyrardowskiego. Następnie dla najlep-
szych zespołów zorganizujemy etap powiatowy. Wystąpi w nich 
około 15 drużyn. Powiatowy turniej będzie strażackim świętem. 
Wydarzeniem emocjonującym i widowiskowym. Już dziś zapra-
szam do oglądania zmagań pożarniczo – sprawnościowych 
wszystkich naszych czytelników. Dokładny termin powiatowej 

rywalizacji ogłosimy w lokalnych mediach.

Jakie jeszcze strażackie wydarzenia czekają nas w najbliższych 
dniach?
28 maja obchodziliśmy jubileusz 115. rocznicy powstania 
OSP w Kamionie. Natomiast 2 czerwca w Żyrardowie zorga-
nizowaliśmy powiatowe obchody dnia strażaka. 18 czerwca 
mszczonowscy strażacy wspólnie z Gminnym Centrum Infor-
macji poprowadzili „Mszczonowskie Wianki”. Było tradycyjnie 
i wesoło. Po podsumowaniu wszystkich wyliczonych wydarzeń 
ogłosimy termin zebrania Zarządu Powiatowego, do którego 
zaproszeni zostaną reprezentanci jednostek OSP z całego 
powiatu. Ufam, że podczas takiej „burzy mózgów” wypracujemy 
kolejne kierunki naszej działalności, zgodnie z oczekiwaniami 
całego strażackiego środowiska. Druhom nie brak inicjatywy 
i jestem pewien, że podzielą się w swoim gronie dobrymi prak-
tykami. Wiele jednostek przechodzi teraz prawdziwy renesans 
swojej działalności. Żeby daleko nie szukać wystarczy spojrzeć 
chociażby na niewielką OSP Zbiroża. Jednostka uaktywniła się 
na swoim terenie. Pozyskała wiele młodych osób. Jej reprezen-
tant druh Łukasz Strojek zdobył nagrodę dla najlepszego opie-
kuna Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Cala jednostka pod 
przewodnictwem prezesa Grzejszczaka i naczelnika Kowalskiego 
poczyniła olbrzymie postępy w wyszkoleniu. Dużo dobrego 
dzieje się także w OSP Grabce Towarzystwo i OSP Wręcza. 
W innych gminach także nie brak przykładów do naśladowania. 
To dobrze, że ruch strażacki się rozwija i pozyskuje kolejnych 
pasjonatów. W grupie takich osób naprawę warto pracować Dla 
takiej grupy warto się starać. 

Dzięki za rozmowę 
Dziękuję bardzo

WIEŚCI Z RATUSZA

Wywiad

W OSP nie brak ludzi z pasją
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Do 29 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa wypłaci rolnikom 13,968 mld zł, czyli 95,64 
proc. puli środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie 
za 2016. To oznacza, że ARiMR wywiązała się z realizacji tego 
zadania miesiąc przed wyznaczonym przez UE terminem. 
Zgodnie z unijnym prawem, 95 proc. dopłat bezpośrednich za 
2016 rok musi zostać wypłacone do 30 czerwca 2017 roku. Nie 
ma zatem żadnego niebezpieczeństwa, że Komisja Europejska 
nałoży na Polskę karę finansową za niezrealizowanie tych płat-
ności w terminie. Wypłacona do 29 maja kwota jest wyższa 
o ponad 1,881 mld zł od kwoty wypłaconej w tym samym 

okresie za rok 2015.
Z  tytułu ONW Agencja przekazała do tej pory rolnikom 

1,230 mld zł. Stanowi to 93,68 proc. kwoty całkowitej puli na te 
płatności. Stan realizacji płatności rolnośrodowiskowych, rolno-
-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych  za 2016 r. jest 
także  lepszy niż w kampanii 2015.  Do 29 maja 79,20% rolników 
ma wydaną decyzję o przyznaniu tych płatności, rok temu było 
ich o 21,85 proc. mniej. Rolnicy, którzy nie otrzymali jeszcze 
należnych im dopłat,  dostaną je do końca czerwca 2017 r. Nie 
ma żadnych zagrożeń z ich wypłatą. 

W ARiMR trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie 
dopłat bezpośrednich za 2017 r. Do 28 maja zarejestrowano 
1,259 mln wniosków, co stanowi 93,31 proc. wszystkich wnio-
sków złożonych w 2016 r. W tym roku, decyzją ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, termin składania wniosków 
został wydłużony do 31 maja. Kto nie zdąży złożyć wniosku 
w tym terminie będzie mógł zrobić to jeszcze do 26 czerwca, ale 
wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne rolnikowi 
dopłaty zostaną pomniejszone o 1 proc.

ARiMR

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

W środę (7.06) rodzina, przyjaciele oraz znajomi poże-
gnali Zygmunta Popławskiego, mieszkańca i byłego sołtysa 
Gąby. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w uroczystościach 
pogrzebowych, które odbyły się w kościele p.w. św. Jana Chrzci-
ciela w Mszczonowie.

Zygmunt Popławski przeżył 88 lat. Zmarł w niedzielę 
(4.06).Był mężem, bratem, tatą, dziadkiem i pradziadkiem.
Sprawował też funkcję sołtysa Gąby. Pełniłjąprzez pół wieku. 
Sołtysem sołectwa Gąba Zygmunt Popławski był od 1960 
do 2010 roku. Całe życie był związany z rolnictwem i lokalną 
społecznością. Był jednym z pomysłodawców założenia miej-
scowej Spółdzielni Kółek Rolniczych, a później jej wieloletnim 
prezesem. Należał też do inicjatorów elektryfikacji wsi oraz 
budowy Szkoły Podstawowej w Adamowicach. Angażował się 
też w budowę drogi biegnącej przez wieś. Zygmunt Popławski 
spoczął na starym cmentarzu w Mszczonowie.

Jarosław Pięcek, GCI

Głęboko poruszeni, z wielkim żalem żegnamy

Ś.P.
Zygmunta Popławskiego

długoletniego Sołtysa Gminy Mszczonów

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy najgłębszego współczucia

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

oraz Sołtysi Gminy Mszczonów

Pogrzeb

Ostatnie pożegnanie byłego sołtysa 
Gąby

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

śp.
Alicję Szustkiewicz

Wasza obecność była dla nas ważnym wsparciem 
w tych trudnych chwilach.

Rodzina

ARiMR

ARiMR wypłaciła rolnikom 95,64 
proc. z puli środków na płatności 
bezpośrednie za 2016 r.
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Z ŻYCIA GMINY

Na tegorocznym miejskim święcie nie brakowało 
atrakcji. Festyn był tym razem dwudniowy. Sobota tradycyjnie 
obfitowała w propozycje artystyczne oraz niezapomniany 
show dzieci i młodzieży z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 
Niedziela natomiast poświęcona została obchodom 60. rocz-
nicy powstania Klubu Sportowego „Mszczonowianka”. Oba 
jarmarczne dni miały też swoje imprezy towarzyszące. W sobotę 
fani piłki ręcznej mogli podziwiać grę szczypiornistów podczas 
II Mistrzostw Miasta i Gminy Mszczonów, jakie odbyły się pod 
hasłem „Powrót do tradycji”, a ich głównym trofeum był puchar 
Bogdana Laskowskiego. W niedzielę natomiast, w parku przy 
ulicy Narutowicza, zorganizowany został kolejny Zlot Pojazdów 
Zabytkowych przygotowany przez pasjonatów dawnej motory-

zacji, jakich nie brakuje na terenie Ziemi Mszczonowskiej.
Na wielkiej, festynowej scenie w sobotę wszystko rozpo-

częło się o godzinie 17. Początek programu artystycznego adre-
sowany był do najmłodszych uczestników Jarmarku. „Zabawa 
truskawkowa, czyli zjedz mnie później” dała impuls do rozkrę-
cenia jarmarcznego szaleństwa. Maluchy oprócz pląsów, gier 
i zabaw z artystami mogły też korzystać z miasteczka pełnego 
dmuchanych zjeżdżalni i wodnych kul, w którym nie zabrakło też 
tradycyjnej karuzeli. 

Nie byłoby Jarmarku bez występu największego i najbar-
dziej utytułowanego miejskiego zespołu artystycznego, czyli 
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażacki koncert, 
poprowadzony przez kapelmistrza Jacka Zielonkę, został wzbo-
gacony pokazem tańca i musztry paradnej w wykonaniu grupy 
tamburmajorek i marżonetek, prowadzonej przez Joannę 
Zielonkę. Po strażakach publiczność festynu dodatkowo rozgrzał 
energetyczny koncert zespołu CLIVER. 

Gwiazdy disco polo poprzedziły wyczekiwaną rewię 
w wykonaniu dzieci i młodzieży z kół zainteresowań, działa-
jących przy MOK-u. Ośrodek, to prawdziwa kuźnia talentów. 
Swoje zainteresowania artystyczne rozwija w nim liczna grupa 
miejscowej młodzieży. Od lat show reżyserowane przez dyrektor 
Grażynę Pływaczewską konkuruje na równi z koncertami profe-
sjonalnych artystów, zapraszanych do uczestnictwa w Jarmarku. 
Tak teżbyło i tym razem. Występ przyciągnął na mszczonowski 

Miejskie święto

XXI Jarmark Mszczonowski - utrafiony 
jak „w oczko”
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W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Z ŻYCIA GMINY

rynek liczne grono fanów. Show „Światowe hity dla Ciebie” pod 
kierownictwem dyrektor Grażyny Pływaczewskiej, przygotował 
zespół instruktorów MOK-u: Iwona Skwarek, Marta Lesiewicz, 
Piotr Sadowski i Marek Baumel. Elementy scenografii były autor-
stwa Anny Lipińskiej - Brody. W rewii obok młodzieży wystąpiła 
też grupa radnych oraz przedstawicieli samorządowych insty-
tucji. Dorośli, odziani w wojskowe uniformy, zaprezentowali się 
w utworze Captain Jack. 

Gwiazdą XXI Jarmarku Mszczonowskiego był Zespół „Ich 
Troje”. Michał Wiśniewski wraz ze swym zespołem nie zawiódł 
oczekiwań mszczonowian. Na Jarmark przyleciał śmigłowcem 
z odległego Opola. Zabawa przy największych przebojach grupy 

zakończyła się skandowaniem publiczności o bis. Sobotnią część 
Jarmarku Mszczonowskiego zakończył występ zespołu punk 
rockowego „PULL THE WIRE”.

XXI Jarmark sponsorowali: BUDOKRUSZ, DSM, 
GEOTERMIA Mazowiecka, MOSTVA, SHU MSZCZONÓW, P3 
Mszczonów PARK, FIEGE, PHU WETEN Jan Karalus, FM POLSKA, 
MONDI, ZPC FLIS. Biuro podróży „Cafe wakacje” w trakcie festynu 
zorganizowało natomiast konkurs dla mieszkańców, w którym 
głównymi nagrodami były walizki podróżne. W konkursie tym 
zwyciężyli: Izabella Sikora, Dominika Święconek, Krzysztof Kisiel 
i Piotr Kapela. 

MM

Dyrekcja Mszczonowskiego Ośrodka Kultury dziękuje panu Marcinowi Wiśniewskiemu i  zorganizowanej przez niego   grupie  stra-
żaków oraz panu Krzysztofowi Czarneckiemu za pomoc okazaną w zabezpieczeniu lądowiska śmigłowca, a także  w dowiezieniu 
na miejsce koncertu wokalisty Michała Wiśniewskiego, który wystąpił,  jako gwiazda wieczoru, podczas XXI Jarmarku Mszczo-
nowskiego.

Sport jest niezwykle ważny w życiu człowieka. Zasadę tę 
wyznają z pewnością wszyscy ci, którzy 11 czerwca towarzyszyli 
Klubowi Sportowemu „Mszczonowianka” podczas uroczystości 
60-lecia organizacji. Już od ponad pół wieku zarząd, członkowie 
oraz sympatycy Stowarzyszenia promują wśród mieszkańców 
Ziemi Mszczonowskiej aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. 
Ten słoneczny, czerwcowy, dzień był doskonałą okazją, by 
podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju 
Klubu oraz tym, którzy bezinteresownie w nim działają.

Obchody 60-lecia KS „Mszczonowianka” rozpoczęły się 
w samo południe mszą świętą w kościele pw. św. Jana Chrzci-
ciela. Uroczystą Eucharystię rozpoczęła Przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych radna Barbara Gryglewska, która 
przedstawiła zebranym krótką historię Klubu. Po uroczystej mszy 
na dalszą część obchodów, które odbyły się na Placu Piłsud-

skiego, zaprosiła wszystkich zebranych Grażyna Korzonkowska, 
była prezes „Mszczonowianki”.

Oficjalne obchody jubileuszu 60-lecia Klubu otworzył 
prezes zarządu Zdzisław Banasiak, który podziękował zebranym 
a także wyraził nadzieję, że przez wiele kolejnych lat będziemy 
nadal razem stanowić o sile lokalnego sportu i wspólnie budować 
jego przyszłość w kolorach zgody i dobrobytu. Po krótkim prze-
mówieniu nastąpiła uroczysta chwila wręczenia odznaczeń dla 
zasłużonych działaczy KS „Mszczonowianka”. 60 lat, to sporo 
czasu, stąd i nagrodzonych było bardzo wielu. Oprócz członków 
i zawodników Klubu, symboliczne podziękowania odebrały 
także władze samorządowe, m.in. przewodniczący Rady Miej-
skiej Mszczonowa Łukasz Koperski oraz burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek, który sam także wręczył swoje dyplomy 
osobom zasłużonym dla lokalnego sportu. W czasie przyzna-
wania odznaczeń trwała jeszcze inna ceremonia. Przedstawi-
ciele lokalnej społeczności, członkowie, sympatycy oraz władze 
wbijali symboliczne gwoździe upamiętniające ten wielki dla 
Klubu dzień.

Po zakończeniu oficjalnej części rozpoczęły się występy 
artystyczne na scenie. Na początek przejęli ją we władanie 

Uroczystość

Jubileusz 60-lecia Klubu Sportowego 
„Mszczonowianka”
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młodzi członkowie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Fresh. Na scenie 
zaprezentowały się wszystkie dywizje wiekowe na co dzień trenu-
jące taniec sportowy w ramach działalności SKF. Licznie zgroma-
dzona publiczność każdy występ przyjmowała gromkimi oklaskami 
dopingując wysportowane dziewczęta oraz jednego chłopca. Brawa 
nie zdążyły jeszcze umilknąć, gdy scenę i serca uczestników jubile-
uszu podbił zespół Bene. Muzycy, koncertujący w Polsce i za granicą, 
zaprezentowali najbardziej znane włoskie melodie, które przeniosły 
mszczonowiaków prosto na zielone wzgórza słonecznej Italii. 

Kolejny akcent artystyczny nawiązywał z kolei do rodzimej 
twórczości. Małgorzata Jarecka i towarzyszący jej muzycy wykonywali 
bowiem utwory z reper-
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tuaru Anny Jantar. Podczas koncertu wokalistki można było przy-
pomnieć sobie największe przeboje tragicznie zmarłej artystki 
m.in. „Tyle słońca w całym mieście”, „Nic nie może wiecznie 
trwać” czy też „Moje jedyne marzenie”. Doskonałe wykonania 
Małgorzaty Jareckiej z pewnością niejednej osobie przypo-
mniały czasy młodości a na pewno wszystkim pokazały potęgę 
polskiej muzyki.

Po sentymentalnej podróży z piosenkami Anny Jantar 
przyszedł czas na powrót do Italii. Przewodnikiem po jej 
muzycznych rytmach był tym razem Luigi Pagano. Artysta 
pochodzi z Neapolu i jak na prawdziwego Włocha przystało, 
zaraził publiczność energią i radością. Za swój trud, podobnie 
jak wszyscy występujący tego dnia, został nagrodzony głośnymi 
owacjami.

Jubileusz KS „Mszczonowianki” zakończył wieczór 
z muzyką taneczną. Najpierw na scenie pojawił się zespół Disco-
boys a po nim do zabawy zgromadzonych zaprosił DJ Lopez. 

Obydwa występy porwały publiczność do tańca 
i stały się doskonałym zwieńczeniem tego pełnego 

wrażeń dnia. 
Występy artystyczne nie były jednak jedynymi atrak-

cjami, które przygotował swoim sympatykom Klub „Mszczo-
nowianka”. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił w rodeo 
dosiadając kręcącego się, metalowego byka czy też poskakać 
w dmuchanym zamku. Na wszystkich uczestników czekały także 
dania z dziczyzny oraz jubileuszowy tort. Na pamiątkę tego 
wyjątkowego dnia każdy mógł też zrobić sobie zdjęcie w foto-
budce.

Sport, to jedna z dziedzin, które jednoczą ludzi. Przynaj-
mniej tych, którzy kibicują tej samej drużynie. 11 czerwca na 
Placu Piłsudskiego mieszkańcy udowodnili, jak bliska ich sercom 
jest „Mszczonowianka”. Tego dnia wszystko było doskonałe: 
pogoda, muzyka, taniec, publiczność. Jubileusz 60-lecia okazał 
się wspaniałą i radosną uroczystością, która na pewno będzie 
zapamiętana na długo. 

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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I. Odznaczenia LZS

Piłka Nożna 1997/2000
1. Augustyniak Jacek
2. Cyranowicz Andrzej
3. Czarnecki Paweł
4. Dobrowolski Paweł
5. Federowicz Krzysztof
6. Federowicz Tomasz
7. Gnyś Paweł
8. Gnyś Tomasz
9. Górkowski Paweł
10. Gręda Marcin
11. Jakubczak Dariusz
12. Kaniewski Grzegorz
13. Kaniewski Piotr
14. Karsiewicz Hubert
15. Kubiak Sławomir
16. Ludwiniak Mariusz
17. Majewski Cezary
18. Michałowski Artur
19. Olech Mateusz
20. Pietrzak Mirosław
21. Popławski Marek
22. Pośpiech Wiesław
23. Rutkowski Tomasz
24. Siekierski Marcin
25. Siwirski Dariusz
26. Stusiński Klaudiusz
27. Wiśniewski Artur
28. Zieliński Michał

Tenis Stołowy 1990/1997
1. Burchart Grzegorz
2. Kłosiński Piotr
3. Morawski Adam
4. Sonenberg Sylwester
5. Strupiński Dariusz
6. Wacławek Leszek
7. Wacławek Marek
8. Zygier Aleksander
9. Zygier Jakub

II. Mazowiecki Związek Piłki 
Nożnej

1. Bechcicki Adam

2. Bednarek Zbigniew
3. Błaszczak Sylwester
4. Dobraczyński Maciej
5. Giryn Waldemar
6. Grzywczak Wojciech
7. Jakubowski Marek
8. Kłopotowski Marek
9. Koperski Łukasz
10. Korzonkowska Grażyna
11. Kozera Zbigniew
12. Kozłowski Ryszard
13. Ksiądz Włodarczyk Janusz
14. Kurowski Waldemar
15. Kwiatkowski Wojciech
16. Legięcki Janusz
17. Majchrzak Piotr
18. Majewski Leszek
19. Motylewski Tadeusz
20. Obłękowski Krzysztof
21. Olczak Mieczysław
22. Radkiewicz Włodzimierz
23. Siedlecki Grzegorz
24. Skoneczny Zdzisław
25. Sobczak Andrzej
26. Stusiński Ryszard
27. Suski Waldemar
28. Szustakiewicz Wojciech
29. Świderski Józef
30. Wilczyński Wiesław
31. Zieliński Włodzimierz
32. Zwierzyński Stanisław

III. Polski Związek Piłki Nożnej

1. Banasiak Zdzisław
2. Czeremużyński Andrzej
3. Kurek Józef Grzegorz
4. Radkiewicz Włodzimierz
5. Stusiński Ryszard
6. Zwierzyński Stanisław

IV. Dyplomy Starosty Powiatu 
Żyrardowskiego

1. Brudziński Robert
2. Cackowski Dariusz
3. Cytryniak Zbigniew
4. Dopierała Rafał
5. Feliksiak Tomasz
6. Kasprzak Andrzej
7. Lisiecki Witold
8. Nezdropa Maciej
9. Pływaczewska Grażyna
10. Podoliński Robert
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Rzuty karne, szybkie kontry i zwroty akcji. Mecz samorzą-
dowców z Mszczonowa kontra samorządowcy z Żyrardowa był 
emocjonujący do ostatniej minuty. O zwycięstwie nie zdecydo-
wały nawet rzuty karne. 

Piknikiem Rodzinnym w piątkowe (9.06) popołudnie 
Klub Sportowy Mszczonowianka rozpoczął weekendowe 
obchody 60lecia swojego istnienia. Sportową zabawę rozpo-
częli najmłodsi. Przygotowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mszczonowie konkurencje przyciągnęły 15 śmiałków. Strzały 
do bramki, bieg z przeszkodami na czas oraz konkurs celności po 
wykonaniu dziesięciu obrotów wokół własnej osi dla wielu nie 
stanowił problemu. 
Najtrudniej było 
trafić do małej 
bramki z otworami 
– przyznają uczest-
nicy. Wśród nich nie 
zabrakło również 
dziewcząt, które na 
równi z chłopcami 
próbowały swoich sił 
w piłkarskich konku-
rencjach. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali 
nagrody. Sportowa 

rywalizacja czekała też na dzieci i młodzież dzięki strażakom. 
Druhowie przygotowali tor przeszkód, na którym każdy mógł 
przekonać się na czym polega praca strażaka. W „gaszeniu 
pożaru” brały udział rodzinne duety, które niekiedy z niewielką 
pomocą druhów, doskonale wywiązywały się z zadania. 
Najmłodsi mogli też skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni. 

Przed meczem na ręce Zdzisława Banasiaka, prezesa LKS 
Mszczonowianka, Mariusz Koźbiał w imieniu Wojciecha Jasiń-
skiego, prezydenta Żyrardowa przekazał pamiątkowy list gratu-
lacyjny.

Emocje sięgnęły zenitu, gdy na murawę stadionu Mszczo-
nowianki wyszły drużyny piłkarskie samorządowców z Mszczo-
nowa i Żyrardowa. Od pierwszego gwizdka jasne się stało, że 
walka będzie zacięta. W pierwszej połowie dominowali goście. 
Sprawnymi akcjami udało im się wypracować prowadzenie 3:0. 
Dopiero pod koniec pierwszej połowy gospodarze strzelili hono-
rową bramkę. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wyni-
kiem 4:1. Ten wydawał się już przesądzony, lecz mszczonowscy 

Wyjątkowy mecz

Samorządowcy zmierzyli się na 
murawie

11. Podsiadły Magdalena
12. Smalec Rafa
13. Socha Kamil
14. Wiśnik Piotr

V. Dyplomy Burmistrza 
Mszczonowa

1. Bechcicka Patrycja
2. Bodecka Klaudia
3. Cieślik Dariusz

4. Grenke Włodzimierz
5. Krawczyk Krzysztof
6. Ksiądz Włodarczyk Janusz
7. Łoś Agnieszka
8. Skoneczny Andrzej
9. Wożniak Beata
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samorządowcy w drugiej połowie zaczęli błyskawicznie odra-
biać straty. Udało się doprowadzić do remisu. Przy stanie 4:4 
goście ponownie zaatakowali zdobywając bramkę, która dawała 
im prowadzenie. Odpowiedź mszczonowian była natychmia-
stowa i znów na tablicy wyników zagościł remis 5:5. Ten wynik 
utrzymał się do końca spotkania. 

O zwycięstwie zadecydować miały rzuty karne. Obfito-
wały w ogromne emocje. Pomimo bramkarskich parad, popiso-
wych strzałów oraz tych, w których piłka wędrowała tuż  obok 
słupka lub nad poprzeczką nie udało się wyłonić zwycięscy. Obie 
drużyny trzykrotnie trafiły do bramki. Ostatecznie mecz zakoń-
czył się wynikiem 8:8.

Po samorządowcach na murawę wyszli zawodnicy LKS 
Mszczonowianki grający w klubie w ostatnich dwudziestu 
latach. Ponowie założyli klubowe barwy. Znów poczuli „korki” 
na nogach i murawę pod nimi. Nie kryli radości z możliwości 
ponownej gry wraz z klubowymi kolegami. Nie wiadomo kiedy 
taka okazja znów się przytrafi – mówili zawodnicy. Ich przeciw-
nikiem była drużyna Reszty Świata. Tu również nie brakowało 
emocji. Spotkanie zakończył identyczny remis jak w meczu 
samorządowców 5:5. W tym przypadku rzuty karne wyłoniły 
zwycięzcę. W rzutach karnych Reszta Świata pokonała oldboyów 
Mszczonowianki 4:3. Wspólną zabawę zakończyła dyskoteka, 
którą poprowadził DJ Lopez.

Jarosław Pięcek, GCI

Skład drużyny Samorządowców Mszczonów:
23 – Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa; 7 – Łukasz 
Koperski, przewodniczący Rady Miasta Mszczonowa; 24 – Artur 
Jankowski, pracownik UM Mszczonów; 12 – Michał Szymański, 
dyrektor OSiR w Mszczonowie, 25 – Jarosław Sawicki, nauczy-
ciel wuefu w SP w Mszczonowie; 1 - Waldemar Suski, prezes 
powiatowy ZOSP powiatu żyrardowskiego, radny; 13 - Ryszard 
Stusiński, wieloletni prezes KS Mszczonowianka, radny; 20 – 
Jacek Smętkowski, przedsiębiorca; 4 – Grzegorz Mogielnicki, 
przedsiębiorca, 5 – Wojciech Karliński, przedsiębiorca; 30 – 
Jarosław Lewicki, przedsiębiorca; 15 – Robert Puchała, przedsię-
biorca; 28 – Łukasz Tomaszewski, policjant; 6 - Rafał Dębowski, 
policjant; Grzegorz Olczak, dyrektor SP w Lutkówce; Mariusz 
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Legięcki, żołnierz zawodowy, strażak; 

Skład drużyny Samorządowców Żyrardów
13 – Mariusz Gontarczyk, 10 – Łukasz Chełstowski, 7 – Jacek 
Mitrowski, 16 – Jakub Borowski, 8 – Michał Ciecharowski, 9 
– Konrad Frtynia, 20 - Mateusz Mińkowski, 12 – Kamil Przyby-
łowski, 14 – Mateusz Dajek, 5 – Paweł Popielacz, 3 – Michał 
Tkacz, 23 – Mariusz Łapiński, 15 – Łukasz Sobol, 6 – Jarosław 
Henryk, Dorota Białobrzeska, trener – Mariusz Kożbiał

Skład drużyny oldboy KS Mszczonowianka
12 – Paweł Dobrowolski, 19 – Piotr Majchrzak, 8 – Piotr 
Kaniewski, 3 – Grzegorz Kaniewski, 9 – Krzysztof Fedorowicz, 
4 – Tomasz Fedorowicz, 28 – Sylwester Błaszczak, 20 – Marcin 
Gręda, 18 – Mateusz Olech, 2 – Marcin Siekierski, 6 – Marek 
Popławski, 5 – Klaudiusz Stusiński, 25 – Andrzej Cyranowicz, 
7 – Sławomir Domorowski, prezes – Zbigiew Sasin, trener – 
Ryszard Stusiński, kierownik drużyny – Andrzej Sobczak, opieka 
medyczna – Janusz Legięcki

Kilkadziesiąt niezwykłych aut i motocykli w niedzielę 
(11.06) zawitało do Mszczonowa. Odbył się IV Zlot Pojazdów 
Zabytkowych. Wśród motoryzacyjnych perełek był, między 
innymi, trabant, którym jeździł kiedyś Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa.

Już po raz czwarty miłośnicy motoryzacji mogli nacie-
szyć oczy wyglądem pięknie odrestaurowanych aut i motocykli. 
Maszyny stanęły w parku przy ul. Sienkiewicza oraz wzdłuż 
tej ulicy. Spojrzenia publiczności przyciągały zarówno smukłe, 
sportowe corvetty, jak i niewielki citroen 2CV czy „maluchy”. 
Ciekawostką był trabant, którym jeździł Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa. Odnawiałem go półtora roku – mówi 
Andrzej Kowalski. –To jedyny trabant z dwusuwowym silnikiem 
na zlocie – dodaje.

Po raz kolejny na zlocie pojawili się druhowie z OSP 
Wręcza ze swoim wozem – Dodgem WC 62. Dla chętnych przy-

gotowali też niecodzienną konkurencję – przejazd rowerem. 
Jednoślad skręcał jednak odwrotnie niż zwykły rower. Nikomu 
nie udało się przejechać nawet kilku metrów – mówili z uśmie-
chem druhowie. Sami udowodnili jednak, że jazda takim 
rowerem jest możliwa. 

Organizatorzy przygotowali też inne konkurencje. Rzut 
oponą do celu, przeciąganie żuka czy jazda rowerem typu 
tandem. Dzięki Akademii Dobrego Kierowcy „Manga” Jarosława 
Lewickiego, każdy mógł sprawdzić jak pokonuje się slalom po 
kilku „głębszych” dzięki alkogoglom, oraz przeżyć emocje testu 
zderzeniowego.

Równie dużym zainteresowaniem, co auta cieszyły się też 
motocykle, których podczas zlotu nie brakowało. Wielu odwie-
dzającym na widok „wuesek”, „shaelek” czy „emzetek” kręciła 
się łezka w oku. Odżywały wspomnienia. Przepięknie utrzymane 
motocykle zachwycały. Jednymi z najciekawszych były BMW 
R75 i BMW R35. Ciekawostką był biorący udział w zlocie ciągnik 
– Ursus C328. Dotarł na zlot o własnych siłach. Piętnaście kilo-
metrów – przyznaje jego właściciel.

Jarosław Pięcek, GCI

IV Zlot Pojazdów Zabytkowych

Historia motoryzacji w Mszczonowie
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W piękną niedzielę, 18 czerwca, odbył się czwarty już 
Festiwal Świętojański organizowany przez Gminne Centrum 
Informacji w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Tegoroczne 
wydarzenie miało charakter nieco odmienny od poprzednich, 
ponieważ składało się z dwóch części i oferowało nie tylko arty-
styczne atrakcje. 

Tradycyjnie Festiwal Świętojański rozpoczęła uroczysta 
Msza Święta w intencji Rodziny Maklakiewiczów oraz wszyst-
kich mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej. Nie była ona przy-
padkowa, ponieważ nazwa koncertu to swego rodzaju hołd 
złożony Janowi Nepomucenowi Maklakiewiczowi – dawnemu 

Nagrodzeni:
Auto Zlotu – Citroen 2CV z 974 roku – Adam Kupiec
Motocykl Zlotu – BMW R75 z 1941 roku – Krzysztof Kiciński
Fiat 125p Zlotu – auto z 1980 roku – Krzysztof Maksel
Fiat 126p Zlotu – auto z 1978 roku – Krzysztof Stein
Motorower Zlotu – Romet Kadet z 1989 roku – Piotr Dąbrowski
Najciekawszy Pojazd PRL – Star z 1992 roku – Tadeusz Małecki
Najstarszy Pojazd Zlotu – Dodge WC 62 z 1934 roku – OSP 
Wręcza
Najmłodszy Uczestnik Zlotu – Komar 232 – Michał Zawistowski
WSK Zlotu – WSK B1 z 1971 roku – Agata Kłopotowska

Wyróżnienia
BMW R35 z 1950 roku – Rafał Kiciński
Skoda 120 z 1988 roku – Mirek Osiński
Skoda 100 z 1973 roku – Michał Księżak
Corveta C3 z 1973 roku – Adam Urbański
Corveta C3 z 1969 roku – Tadeusz Kujawski
Lincoln Kontinental – Robert Sikora
M2 150 z 1990 roku – Maciaszek
Jawka Pancerka z 1977 – Paweł Radkiewicz
SHL M111 z 1966 roku – Arek Borowiec
WSK B1 z 1967 roku – Jan Sowik

Polonez – Kamil Czarnecki
Skoda Felicia FU – Czarnecki
Ursus C328 

Konkursy
Miss Zlotu zostały – Katarzyna Czarnecka, Agata Kłopotowska, 
Karolina Dąbrowska i Dorota Badowska.

Jazda tandemem
I miejsce – Justyna Lisowiec i Krzysztof Maksel
II miejsce – Marcin Potapko i Sławek Jankowski
III miejsce – Eryk i Mateusz Barej

Przeciąganie żuka
I miejsce – Eryk, Matusz, Benek
II miejsce – Ewa i Paulina
III miejsce –Sławek Kozieł

Toczenie opony
I miejsce – Marcin Glombik
II miejsce – Michał Nowecki
III miejsce – Jan Włodarski

Koncert i „Zabawa na dechach”

Kolejny udany Festiwal Świętojański
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organiście farnej świątyni. Miano 
festiwalu, to także nawiązanie do 
patrona kościoła, świętego Jana 
Chrzciciela, oraz zbliżającej się 
wigilii nocy świętojańskiej. 

Kolejną częścią Festiwalu 
Świętojańskiego był, oczywiście, 
koncert. W tym roku, wyjątkowo, 
nie występowali podczas niego 
uczestnicy zajęć umuzykalnia-
jących prowadzonych przez GCI 
w Izbie Maklakiewiczów, ponieważ 
nauka w nowej edycji trwa jeszcze 
zbyt krótko. Festiwalowej publicz-

ności wynagrodzili to jednak z powodzeniem zaproszeni artyści. 
Jako pierwszy na scenie pojawił się kameralny zespół smyczkowy 
Sinfonietta de Girarda. Grupa została założona w 2015 roku przez 
Mateusza Wiśniewskiego, który nadal jest jej dyrektorem arty-
stycznym. Zespół składa się ze studentów Akademii Muzycznych 
a także absolwentów i uczniów żyrardowskiej Szkoły Muzycznej 
II stopnia. Z racji świętojańskiego charakteru koncertu, wykonali 
oni chyba najbardziej znaną serenadę Wolfganga Amadeusza 
Mozarta „Einekleine Nachtmusik”. 

Pomiędzy występami opowieści o Rodzinie Maklakiewi-
czów snuła radna Barbara Gryglewska, która wraz z przedsta-
wicielem Grupy Rekonstrukcji Historycznej Piotrem Dymeckim, 
prowadziła koncert. Po zespole kameralnym na kościelnej 
„scenie” pojawił się chór Cantores Reginae Poloniae, który przy-
jechał do Mszczonowa aż z Otwocka-Kresów. Kilkudziesięcio-

osobowy zespół wykonał podczas Festiwalu Święto-
jańskiego fragmenty „Mszy” skomponowanej przez 

Jana Adama Maklakiewicza. Mszczonowska świątynia po latach 
znów rozbrzmiewała dźwiękami stworzonymi przez członka 
słynnego Rodu.

Po koncercie wszyscy zgromadzeni przeszli w uroczystym 
korowodzie świętojańskim do parku przy ulicy Sienkiewicza, 
gdzie odbyła się druga część imprezy. Publiczność festiwalową 
przez miasto poprowadzili najmłodsi uczestnicy zajęć umuzy-
kalniających, którzy, wyposażeni w perkusyjne instrumenty oraz 
z wiankami na głowach, sprawili, że uroczysty pochód był pełen 
świętojańskiej radości. Niedzielną „Zabawę na dechach” rozpo-
częło krótkie powitanie wygłoszone przez Magdalenę Podsiadły, 
przedstawicielkę GCI, oraz symboliczne wrzucenie przez dzieci 
wianków do fontanny. Artystyczne występy zapoczątkowali 
gitarzyści, których podczas zajęć umuzykalniających przygoto-
wywał Tomasz Ziułek. Po nich scenę przejęli absolwenci oraz 
uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie, wykonując 
kilka utworów należących do kanonu polskiej i zagranicznej 
muzyki rozrywkowej, którymi to rozkołysali licznie zgromadzoną 
w parku publiczność. 

Tańce, które odbywały się na parkiecie ulokowanym pod 
namiotem, rozpoczął niezastąpiony konferansjer Waldemar 
Suski. Tego wieczoru w rolę DJ-a wcielił się Marek Baumel 
z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, który wraz ze swoimi 

Z ŻYCIA GMINY
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Wyjątkowa umiejętność zjednywania sobie ludzi – to 
cecha, którą najczęściej wymieniono mówiąc o księdzu prałacie 
Zbigniewie Chmielewskim, proboszczu parafii w Lutkówce. 
Najlepszym dowodem była uroczystość zorganizowana przez 
parafian i przyjaciół proboszcza.  - Na początku się zdenerwo-
wałem, ale później powiedziałem – a róbcie co chcecie – przy-
znał proboszcz. W czerwcu minęło 20 lat od kiedy zawiaduje 
parafią w Lutkówce.

Wyjątkowy, z poczuciem humoru, potrafiący załatwić 
wiele różnych spraw, operatywny. Lista zaleta księdza Zbigniewa 
Chmielewskiego jest długa. Wszystko zbudował od podstaw. 
Gdy 20 lat temu przybył do Lutkówki kościół i plebania była 
w ruinie. Pierwszą noc spędziłem w samochodzie, bo plebania 
nie miała dachu. Nie było nawet gdzie mebli wstawić – wspo-
mina proboszcz. Zastanawiałeś się, gdzie będziesz mieszkał. 
Zamieszkałeś w domu nauczyciela do czasu wyremontowania 
parafii. Pod twoim nadzorem wytyczyliśmy kierunki rozwoju 
parafii – przypominał przewodniczący rady parafialnej.

Przez dwie dekady udało się wykonać wiele inwestycji. Do 
największych można zaliczyć remont plebanii, dachu na kościele 
łącznie z więźbą dachową, elewacji wewnątrz i na zewnątrz 
kościoła, remont ołtarzy bocznych, wykonanie parkanu przy 
kościele, przekształcenie budynku gospodarczego w sale kate-
chetyczne, remont dzwonnicy, remont kaplicy w Karolewie, 
wymianę podłogi i drzwi w kościele, renowację grobu pułkow-
nika Wiśniewskiego.  

Pamiętam, że musieliśmy się z księdzem napracować, by 
rozpoczął urzędowanie. Mieszkał w domu nauczyciela i płacił 
czynsz. Te 20 lat to były dobre lata. Nasza współpraca była 

szczera i prawdziwa. Wspieramy parafię w Lutkówce jak i pozo-
stałe parafie na terenie naszej gminy – mówi Józef Grzegorz 
Kurek, burmistrz Mszczonowa. Ksiądz ma wyjątkowy dar do 
wspierania wszelkich organizacji – strażaków, rekonstruktorów, 
parafian. Mam nadzieję, że ksiądz będzie parafii w Lutkówce  jak 
najdłużej – dodaje.

To właśnie parafianie zorganizowali swojemu probosz-
czowi uroczyste obchody 20lecia objęcia parafii. Zadbano 
o każdy detal. Mszę odprawił biskup Andrzej Dziuba. Ksiądz 
prałat przychodząc tutaj był bardzo młodym księdzem. Miał 
15 lat kapłaństwa. Miał doświadczenie kilku parafii, w których 
posługiwał w różnych zakątkach Mazowsza. Mój poprzednik, 
biskup Alojzy Orszulik, widząc jego pracę i zaangażowanie 
szybko obdarzył go godnością prałata. 20 lat to ponad połowa 
kapłańskiego życia księdza prałata. Dał je parafii w Luktówce – 
mówił podczas homilii biskup. Dziękujemy księdzu prałatowi, za 
każde dokonane dzieło. Dziękujemy, za 20 lat posługi waszego 
księdza proboszcza. Posługi kapłańskiej, prorockiej i nauczy-
cielskiej. Poprzez modlitwę wyraźmy miłość, wdzięczności 
szacunek wobec waszego księdza prałata – mówił. Podkreśla-
ł,że w niewielkim, ale piękny kościółku w Lutkówce, jak w wiel-
kich katedrach udzielane są te same sakramenty. Tych na swoim 
koncie prałat ma setki. Jak zdradza, dwójce parafian, których 
chrzcił udzielał też już ślubu. Ksiądz Zbigniew, jak mówi o nim 
wielu parafian, ma wyjątkowy dar przyciągania do kościoła ludzi. 

Ksiądz jest naprawdę oryginałem – do tańca i do 
różańca. Mamy wspaniałą współpracę pomiędzy samorządem 
i parafią. To, że tak wiele się dzieje to zasługa ludzi, ale i pasterza 
tej społeczności. Jesteśmy z tego bardzo dumni – mówi Łukasz 
Koperski, przewodniczący Rady Miasta Mszczonowa.Z księdzem 
Zbyszkiem pracowałam razem w jednej szkole.  Jako nauczy-
ciele bardzo księdza lubiliśmy a on do nas mówił – serduszka 
kochane. Bardzo dzię-
kuję za to co ksiądz 

pracownikami zadbał o muzyczną i techniczną stronę imprezy. 
Pomiędzy tańcami GCI zaprosiło wszystkich uczestników 
na darmowy poczęstunek w postaci grilla, popcornu, waty 
cukrowej oraz wody sodowej z sokiem.

Tłumnie zgromadzeni goście „Zabawy na dechach” długo 
bawili się na parkiecie a na koniec głośnymi oklaskami podzięko-
wali pracownikom Gminnego Centrum Informacji, którzy przy-
gotowali tak wspaniałe wydarzenie. 

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: Jarosław Pięcek, GCI

 

Gminne Centrum Informacji składa serdeczne podziękowanie 
Markowi Baumelowi oraz pracownikom Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury, Waldemarowi Suskiemu, Młodzieżowym 
Drużynom Pożarniczym z naszej gminy, prowadzącym Barbarze 
Gryglewskiej i Piotrowi Dymeckiemu wraz z towarzyszącymi 
mu członkami GRH, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej na czele z Bogdanem Federowiczem, a także wyko-
nawcom: gitarzystom wraz z ich opiekunem Tomaszem Ziuł-
kiem oraz absolwentom i uczniom ZSP Osuchów wraz z Ludmiłą 
Drobot-Kierzkowską.

Rocznica

Kapłan o wielkim sercu
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robi dla Mszczo-
nowskiego Stowa-
rzyszenia Histo-
rycznego i Grupy 
Rekonstrukcji Histo-
rycznej – podkre-
ślała Barbara 
Gryglewska, radna 
miejska, przewod-
nicząca komisji 
oświaty i kultury. - 
By się chciało chcieć 
potrzebny jest taki 
człowiek jak ksiądz 
proboszcz – dodaje. 

O wielkim 
z a a n g a ż o w a n i u 
proboszcza mówili 
wszyscy, strażacy, 
myśliwi, bielanki, 
ministranci, nauczy-
ciele Szkoły Podsta-
wowej w Lutkówce i parafianie. Ci ostatni w podziękowaniu 
podarowali księdzu Zbigniewowi Chmielewskiemu krzyż, 
który poświęcił podczas mszy biskup. Nie zabrakło też innych 
upominków i prezentów.  Każdy, choć w najdrobniejszy sposób 
chciał wyrazić swoją wdzięczność proboszczowi, za to czego 
przez dwie dekady dokonał w parafii. Dziękujemy, że ksiądz 
potrafi sobie tak zjednywać dzieci i młodzież do posługiwania 
w liturgii. Życzymy dalszych lat w zdrowiu i wielu łask bożych 
– mówili ministranci. Dziękujemy za lata pełne radości i trudu. 
Niech pielęgnuje w sobie uśmiech i nigdy nie zatraca swojego 
wyjątkowego poczucia humoru – życzyli strażacy z OSP Zbiroża.

Mieszkańcy i parafianie podkreślali, że dzięki księdzu 
Zbigniewowi pogłębiła się ich wiara. W parafii w Osuchowie od 
pierwszej homilii urzekł mnie ksiądz Marian Lipski. Tak zrodziła 
się nasza przyjaźń. Z jego ust usłyszałem, że jest lepszy kapłan 
od niego. I to całkiem niedaleko. Gdy ksiądz Marian zginął 
tragicznie pociechy szukałem tutaj. I znalazłem człowieka, który 
sprawił, że moja wiara jest niezachwiania. Zarówno w Boga jak 
i Kościół jako instytucję – wyznał jeden z parafian.

Uroczystość zakończyła wspólna biesiada przygoto-
wana przez parafian. Były przysmaki z grilla, pieczony dzik oraz 
rodzinna atmosfera.

Jarosław Pięcek, GCI

W dniu 20 czerwca w kościele pw. św. Jana Chrzciciela 
miała miejsce niezwykle uroczysta Eucharystia. Proboszcz 
parafii, ksiądz Tadeusz Przybylski, obchodził czterdziestopię-
ciolecie otrzymania święceń kapłańskich. Jubileusz ten uczcił 
wraz z księżmi – swoimi przyjaciółmi z Wyższego Seminarium 
Duchownego w Łowiczu, którzy wraz z nim otrzymali sakrament 
posługi wiernym. Uroczystą Eucharystię koncelebrowali wszyscy 
obecni duchowni, a przewodził jej proboszcz Przybylski. 

 W homilii, którą wygłosił jeden z zaproszonych duchow-
nych, przypomniał on o tym, że powołanie jest darem. Nie wyście 
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem – te słowa Jezusa Chrystusa 
były kwintesencją jubileuszowego kazania. Nie zabrakło także 
wspomnień z dnia otrzymania święceń oraz pierwszej, prymi-
cyjnej Eucharystii. 

Po zakończeniu mszy świętej, życzenia kapłanom złożył 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Oprócz słów podziękowań 

przekazał także drobne upominki, które będą przy-

pominać nie tylko o tym dniu, ale i o wizycie na Ziemi Mszczo-
nowskiej. Kwiaty i życzenia dla swojego proboszcza przygoto-
wali także: dzieci i katecheci ze Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie, członkowie Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej, 
grupy modlitewnej oraz parafianie. Na zakończenie uroczystości 
proboszcz Tadeusz Przybylski, nie kryjąc wzruszenia, podzię-
kował swoim przyjaciołom księżom i wszystkim parafianom za 
obecność, która uświetniła jubileusz czterdziestopięciolecia 
posługi kapłańskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

Rocznica

45 lat posługi kapłańskiej

Z ŻYCIA GMINY
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Fotoreportaż z uroczystości Bożego Ciała w gminie Mszczonów
Foto: Piotr Dymecki

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Kolejna w tym roku zbiórka krwi zorganizowana przez mszczo-
nowski Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażak” odbyła się 
w piątek, 19 maja. Do ambulansu, który tradycyjnie zaparkował 
pod remizą,jak zawsze ustawiła się kolejka chętnych, którzy 
chcieli się podzielić życiodajną krwią. Tego dnia w akcji wzięło 
udział łącznie 45 osób, które oddały w sumie 25,25 litrów 
bezcennego płynu. Dziękujemy wszystkim, którzy w ten sposób 
podzielili się życiem i zapraszamy wszystkich mieszkańców na 
kolejne zbiórki organizowane przez HDK „Strażak”. 

Dagmara Bednarek, GCI

Sprawni jak strażacy
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, to coroczne 

święto jednostek ochotniczych straży pożarnych. Są one okazją 
do spotkania w szerokim gronie, a także dają możliwość prze-
testowania umiejętności i kondycji, czyli tego, co jest tak 
potrzebne podczas prawdziwych akcji ratowniczych.

Tegoroczne Zawody odbyły się 3 czerwca na stadionie 
LKS OSUCHÓW. Uczestniczyło w nim trzynaście drużyn: siedem 
zespołów seniorów z jednostek - Mszczonów, Osuchów, Piekary, 
Wręcza, Bobrowce, Grabce Towarzystwo i Zbiroża, trzy drużyny 
młodzieżowe z jednostek – Mszczonów, Osuchów i Zbiroża, 
a także trzy zespoły kobiece z jednostek- Mszczonów, Osuchów 
i Grabce Towarzystwo. Z tego grona złote medale przypadły: 
w kategorii seniorów drużynie z Grabców Towarzystwo, w kate-
gorii młodzieżowej drużynie ze Zbiroży, w kategorii kobiecych 
drużyn pożarniczych reprezentacji OSP Mszczonów. 

O prawdziwym braku szczęścia mogą mówić seniorzy 
z reprezentacji Bobrowiec i Mszczonowa, którzy zostali zdyskwa-
lifikowani z powodu niesprawności pompy, która podczas ich 
startów odmówiła posłuszeństwa. Tradycyjnie rywalizację stra-
żacką prowadził druh Waldemar Suski (Prezes Zarządu Powiato-
wego OSP). Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody. Na każdego startującego czekała też porcja 

strażackiej grochówki. 

Szczegółowe wyniki zawodów zamieszczamy poniżej: 

Kategoria seniorów:
OSP Grabce Towarzystwo
OSP Zbiroża
OSP Osuchów 

Kategoria – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:
OSP Zbiroża
OSP Osuchów
OSP Mszczonów 

Kategoria - Kobiece Drużyny Pożarnicze 
OSP Mszczonów
OSP Grabce Towarzystwo 
OSP Osuchów 

Sponsorzy zawodów: Urząd Miejski w Mszczonowie, Hotel 
Panorama (p. Janas), Geotermia Mazowiecka, Sklep Mięsny 
Kulicki, Żwirownia Zbiroża (p. Ludwiniak), Bank Spółdzielczy 
Mszczonów (ul. Warszawska).

MM

OSP

Kolejna zbiórka krwi pod 
mszczonowską remizą
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W sobotę, 20 maja, w całej Polsce odbyła się XIV edycja 
ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Co roku w akcji bierze udział 
ponad 100 miast w całym kraju. Tylko w stolicy swoje bramy 
tej nocy otwiera ponad 250 placówek. Główną ideą jest umoż-
liwienie uczestnikom zwiedzania muzeów o nietypowej porze 
oraz z darmowymi biletami wstępu.

Zgodnie z tradycją, w akcję włączyła się także Izba Pamięci 

Ziemi Mszczonowskiej, która dla zwiedzających przygotowała 
wiele atrakcji. Cała impreza rozpoczęła się od gry miejskiej, 
w której zadaniem uczestników było rozwiązanie zagadek histo-
rycznych i znalezienie punktów kontrolnych. Celem grup było 
dotarcie w wyznaczone miejsce, odnalezienie biało-czerwo-
nego lampionu i przerysowanie na Kartę Patrolu znajdującego 
się na nim symbolu, jako dowodu na udanie się do właściwej 
lokalizacji. Wśród punktów, które odwiedzić musieli uczestnicy 
były, między innymi, stary młyn podstawowa, kapliczka przy ul. 
Tarczyńskiej, świński targ przy ul. Grójeckiej czy też kamienica 
Maklakiewiczów. Każdej grupie udało się poprawnie rozwiązać 
zagadki i zaliczyć wszystkie lokalizacje, za co zostały nagro-

dzone upominkami w postaci publikacji historycznych 
i gadżetów promocyjnych Mszczonowa.

Kolejnym punktem Nocy Muzeów były 
konkursy zorganizowane w Izbie Pamięci.  Ich uczest-
nicy wzięli, między innymi, udział w przygotowa-
nych quizach dotyczących historii Ziemi Mszczonow-
skiej. Oprócz zabaw, odbyło się także nocne zwiedzanie 
izb przy świetle latarek. W ciemnościach pasjonaci 
historii poszukiwali odpowiedzi na kolejne zagadki. 
W mszczonowskiej Nocy Muzeów uczestniczyło ok. 40 
osób, podzielonych na kilkanaście patroli. Głównym 
organizatorem imprezy było Gminne Centrum Infor-
macji, które prowadzi lokalne Izby Pamięci.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Żydowskim szlakiem z uczniami 
Zespołu Szkół

W słoneczny wtorek, 16 maja, odbył się niecodzienny 
spacer. Przedstawicielki Izby Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej, Aleksandra Skoneczna i Dagmara Bednarek, zabrały na 
niego uczniów mszczonow-
skiego Zespołu Szkół wraz 
jego dyrektor, Marianną 
Sosińską. Dla młodych ludzi 
był to kolejny etap projektu 
związanego ze zgłębianiem 
historii i zwyczajów Żydów, 
którzy przed wojną zamiesz-
kiwali Ziemię Mszczonowską. 
Podczas krótkiej wyprawy 
uczniowie Zespołu Szkół 
poznawali lokalizację miejsc 
związanych z gminą semicką 
– dawnej synagogi, wciąż 
istniejącego budynku mykwy 
oraz zabytkowego kirkutu. 
Spacer był też dobrą okazją 
do przypomnienia sobie 

historii lokalnych Żydów oraz ich zwyczajów. Na zakończenie 
dyrektor Marianna Sosińska zaprowadziła swoich uczniów 
przed budynek niegdyś zamieszkiwany przez Ornę Keret, matkę 
Edgara, znanego pisarza izraelskiego. Tam przypomniała historię 
kobiety, która uratowała się z warszawskiego getta. Wysłuchanie 
nagrania jej wspomnień będzie kolejnym punktem projektu. 

Dagmara Bednarek, GCI

Izba Pamięci

Mszczonowska Noc Muzeów
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Piknik Rodzinny, jaki odbył się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Mszczonowie w dniu 30 maja, prowadzili aktorzy 
Teatru ARLEKIN. Spotkanie z artystami podzielone zostało 
na dwie części. Gry i zabawy z udziałem dzieci oraz rodziców 
miały unaocznić uczestnikom pikniku, jak miło jest spędzać czas 
w gronie najbliższych. Spektakl o Czerwonym Kapturku także 
zawierał przesłanie, a nawet kilka dobrych rad, dotyczących tego: 
jak należycie zachowywać się na łonie natury, jak obchodzić się 
ze zwierzętami, a także jak reagować w momentach zagrożenia, 
gdy spotkamy agresywnego psa lub inne groźne zwierzę. 

Czerwony Kapturek w interpretacji aktorów z ARLEKINA 
wcale nie był grzeczną dziewczynką, ale nieznośną łobuzicą 
i w tym spektaklu dobrze się stało, że na drodze tego urwipołcia 
stanął doświadczony, rozsądny wilk. Tyko dzięki niemu możliwa 

była całkowita przemiana Kapturka. Wilczysko nauczyło dziew-
czynkę wielu dobrych rzeczy, a przy okazji mądrości te trafiły do 
dzieci, oglądających przedstawienie. Słowem - cały piknik odbył 
się pod zbiorczym hasłem „przyjemne z pożytecznym”. Oby 
więcej było takich imprez, które niosą ze sobą nie tylko samą 
zabawę, ale także naukę, podaną w atrakcyjnej i przystępnej 
formie. Gratulujemy dyrekcji Biblioteki udanego pomysłu.

MM

Mszczonowska NOC BIBLIOTEK 2017
Jednym z najciekawszych wydarzeń na skalę krajową jest 

Noc Bibliotek, dlatego w sobotę, 3 czerwca, nasi czytelnicy (i nie 
tylko) mogli przyjść do mszczonowskiej placówki, by uczestni-
czyć w dość niecodziennych zajęciach. Hasłem głównym już III 
krajowej edycji Nocy Bibliotek były słowa „Czytanie porusza”, 
dlatego wzięliśmy je sobie głęboko do serca i przygotowaliśmy 
wieczór pełen aktywności. Zorganizowane przez nas atrakcje 
były dostosowane do wieku użytkowników biblioteki. Wieczór 
podzieliliśmy na dwa bloki – część dla dzieci i młodzieży oraz 
część dozwoloną od lat 18-stu.

Pamiętając o rozgrywkach Ligii Mistrzów, my również 
przygotowaliśmy biblioteczny turniej FIFY na konsoli XBOX ONE. 
Po wygranych i przegranych meczach, i ku uciesze młodszych 
graczy, włączyliśmy popularną grę Minecraft, idealną dla małych 
(i trochę większych) konstruktorów. W międzyczasie dziewczynki 
i chłopcy korzystali z naszych planszówek – Monopoly, Wąsy! 
Wąsy!, Inteligencji i innych gier. Część dla dzieci zakończyliśmy 

quizem ze znajomości książek z serii „Dziennik Cwaniaczka” Jeffa 
Kinneya. Naszym Cwaniaczkiem Nocy Bibliotek została uczest-
niczka wieczoru, Kasia, która bardzo dobrze poradziła sobie 
z prawie wszystkimi pytaniami. Nie zabrakło nagród w postaci 

Biblioteka

Przyjemne z pożytecznym
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Godziny otwarcia Agencji Pocztowej
Informujemy, że Agencja Pocztowa, która znajduje się przy ul. 
Nowy Rynek 5, jest otwarta dla interesantów w następujących 
godzinach:

poniedziałek-piątek 8-16
sobota 10-13



czerwiec 2017 / nr 6 (259)       31

KULTURA

Spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim
Na początku trzeciego, majowego tygodnia, Miejska 

Biblioteka Publiczna gościła niezwykłego gościa. Na spotkanie 
z uczniami lokalnych szkół podstawowych przybył Arkadiusz 
Niemirski – pisarz, kontynuator serii kultowych książek o Panu 
Samochodziku. Nie wszyscy wiedzą, że oprócz powieściopi-
sarstwa, autor w przeszłości był także satyrykiem i dziennika-
rzem. Właśnie w takiej atmosferze utrzymane było biblioteczne 
spotkanie – niby poważnej, ale jednak lekkiej i kpiącej.

Arkadiusz Niemirski rozpoczął dość nietypowo – od 
przedstawienia statystyk dotyczących czytelnictwa oraz… picia 
wódki. Okazało się, że przeciętny Polak co roku czyta 0,5 książki, 
ale wypija aż 10 litrów spirytusu. Pisarz poprosił więc zgroma-
dzonych uczniów, by podnieśli ręce ci, którzy w minionym roku 
przewyższyli statystyki. Ku jego zdumieniu okazało się, że każdy 
uczestnik w 2016 r. przeczytał więcej niż pół książki a dodatkowo 
– nie zawsze były to lektury. 

Pisarz opowiedział także krótką historię swojego życia. 
Właśnie wtedy okazało się, że swoją artystyczną działalność 
rozpoczął on od szkolnego kabaretu, który założył z kolegami 
w czasach licealnych. Zespół przetrwał cały okres nauki w szkole 
średniej a nawet studia. Po zakończeniu edukacji koledzy dawali 
występy sceniczne oraz nagrywali swoją audycję dla Programu 
3 Polskiego Radia. Arkadiusz Niemirski przez wiele lat pracował 
ze zwierzętami, ponieważ właśnie tytuł zootechnika zdobył 
podczas edukacji na studiach. Mając 37 lat porzucił jednak 
zarówno perspektywiczne stanowisko, jak i karierę akademicką 
i rozpoczął swoją przygodę z pisaniem. Jak sam podkreślał, jest 
żywym dowodem na to, że w każdym wieku można podążyć za 
swoim powołaniem i osiągnąć sukces.

Literackie początki Niemirskiego zdecydowanie nie były 
banalne, ponieważ już na samym starcie kariery przyszło mu się 
zmierzyć z prawdziwą legendą, którą w świecie polskich pisarzy 
był Zbigniew Nienacki – autor kultowej serii o Panu Samocho-
dziku. Gość mszczonowskiej biblioteki był jednym z kontynu-
atorów dzieła. W sumie napisał aż 16 powieści o przygodach 
Tomasza N. N. - historyka sztuki,poszukiwacza przygód oraz 
detektywa. Oprócz nich Niemirski wydał także wiele książek 
według autorskich pomysłów. Część z nich także dotyczy histo-

rycznych tajemnic i detektywistycznych przygód. Żyję z cieka-
wości – tak sam o sobie mówi Niemirski wyjaśniając potrzebę 
pisania i zainteresowanie nierozwiązanymi zagadkami. Jednak 
słowa, to nie jedyna pasja pana Arkadiusza. Kolejną jest muzyka, 
a w szczególności zespół Procol Harum, na którego koncerty 
pisarz jeździł nawet do odległych krajów. Na zakończenie 
spotkania Arkadiusz Niemirski pomógł jeszcze we wręczaniu 
nagród w konkursie czytelniczym, który był zorganizowany dla 
uczniów gminnych szkół podstawowych. 

Kontynuator książek o przygodach pana Samochodzika 
okazał się zupełnym zaprzeczeniem stereotypowego pisarza. 
Z poważną miną komentował rzeczywistość oraz swoje życie 
i twórczość w sposób kpiarski oraz autoironiczny. Choć wśród 
młodej części publiczności próżno było szukać osób znających 
przygody Pana Samochodzika, to jednak żarty pisarza rozba-
wiły nawet najbardziej zblazowanych. Spotkanie okazało się 
więc przyjemną i niezobowiązującą wyprawą w świat literatury 
nie tylko dla młodzieży. Pozostaje mieć nadzieję, że poznanie 
Arkadiusza Niemirskiego sprawi, że choć niektórzy uczniowie 
lokalnych szkół podstawowych sięgną po przygody detek-
tywa Tomasza. Wszak to książki, na których wychowało się już 
niejedno pokolenie młodych Polaków. Z pewnością nie brakuje 
więc w nich opowieści mogących z powodzeniem konkurować 
z treściami publikowanymi na facebooku i w popularnych serwi-
sach. 

Dagmara Bednarek, GCI

książek, materiałów promocyjnych biblioteki i zakładek ufundo-
wanych przez portal nocbibliotek.org

Drugą część Nocy Bibliotek rozpoczęliśmy punktualnie 
o godzinie 21. Zaczęło się spokojnie, w dziale czytelni gdzie razem 
z gośćmi porozmawialiśmy nie tylko o ulubionych książkach, ale 
też tych godnych polecenia i tych, które zapadły nam na długo 
w pamięć. Po naszym jednodniowym Klubie Książki przyszedł 
czas na krótką aktywizację naszych czytelników. Podzieliliśmy się 
na dwa obozy, Żółtych i Niebieskich, i zagraliśmy w grę biblio-
teczną o nazwie Exitroom. Obie grupy wzięły udział w poszu-
kiwaniu biblioskarbu, wykazując się niemałą wiedzą o naszej 
placówce, stosując się do wskazówek pozostawionych przez 

bibliotekarzy i wykonując 10 przygotowanych wcześniej zadań.
W tę noc działał u nas również Kącik bookcrossingowy – 

nasze mole książkowe mogły przynieść swoje lektury i wymienić 
je na inne książki, których jeszcze nie czytali. Wieczór ten długo 
będzie należał do naszych ulubionych i będziemy wspominać go 
z uśmiechami na twarzach. Czytanie porusza –dzięki książkom 
możemy nie tylko w kilka sekund przenieść się do innej rzeczy-
wistości. Dzięki czytaniu otwieramy się na drugiego człowieka 
i poszerzamy grono przyjaciół książek. Dziękujemy i do zoba-
czenia za rok!

MBP
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Biblioteka na Jarmarku 
Mszczonowskim

XXI Jarmark Mszczonowski był dla nas już trzecią okazją 
do spotkania się z naszymi czytelnikami (i nie tylko) poza murami 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tym razem nie zorganizowałyśmy 
kiermaszu książek – postanowiłyśmy aktywnie spędzić ten czas. 
Napotkane przez nas na Placu Piłsudskiego osoby dostawały od 
nas nie tylko zakładki i baloniki z logiem biblioteki, które kojarzy 
niejeden mieszkaniec gminy. Zachęcałyśmy również do bezpłat-
nego korzystania z czytelni internetowej IBUK Libra, do której 
czytelnicy naszych bibliotek mogą mieć dostęp. W tym roku 
również mogłyśmy liczyć na pomoc i wsparcie naszych zaprzy-
jaźnionych wolontariuszek – Oliwii Byliniak i Ani Olborskiej.

Jeśli jesteście zainteresowani czytaniem online, wycho-
dzicie późno z pracy i nie macie czasu przyjść do biblioteki osobi-
ście lub po prostu wolicie monitor od papieru – zachęcamy was 
gorąco do korzystania z wirtualnej biblioteki. Libra posiada 
wiele ciekawych pozycji książkowych, nie tylko literaturę piękną, 
ale też literaturę popularno-naukową, którą doceni na pewno 
wielu studentów.

Jeśli nas nie spotkaliście na Jarmarku – nic straconego! 
Zapraszamy do biblioteki przy kompleksie gimnazjalnym, na 
ulicy Szkolnej. Czeka na Was ponad 24 000 książek, przy wejściu 
stoją regały ze świeżutkimi nowościami  - dla dorosłych, dzieci 
i młodzieży. Pamiętajcie – książka może być przygodą, chwilą 
wytchnienia i ucieczką od codzienności – także ta online.

MBP

Spotkanie z pasjami
W czwartek, 1 czerwca, między bibliotecznymi regałami 

odbyło się spotkanie z naszymi zaprzyjaźnionymi seniorami. 
Tym razem przybyli goście podzielili się swoimi dobrymi wspo-
mnieniami i radami z podróży, które odbyli. Na ostatnim, przed 
nadchodzącym letnim czasem spotkaniu, obejrzeliśmy materiał 
wideo dotyczący ciekawych i niebanalnych miejsc w Polsce.

Jak wszyscy wiemy, podróże poszerzają horyzonty, 
dlatego chętnie wysłuchaliśmy opowieści z pobytów naszych 
gości m.in. na Malcie i w Rzymie. Spotkanie było dobrą okazją 
do promocji ciekawych tradycji, kultury i kuchni zagranicznej, 
nie zapominając oczywiście o uroku rodzimego kraju.

MBP

Tydzień Bibliotek
XIV edycja Tygodnia Bibliotek już za nami! W tym roku 

również postaraliśmy się, aby mieszkańcy miasta i gminy 
Mszczonów, zarówno ci młodsi, jak i ci trochę starsi, mieli 
wielką ochotę odwiedzenia naszych placówek. 

Tydzień Bibliotek rozpoczął się tradycyjnie w Dniu Biblio-
tekarza – 8 maja. Od tego momentu czytelnicy mogli zajrzeć 
pod biblioteczny sufit w obu placówkach, w Mszczonowie 
i Osuchowie, i znaleźć tam miłą niespodziankę w postaci książki 
bądź płyty muzycznej.

W drugim dniu Tygodnia Bibliotek zaprosiliśmy do biblio-
teki przedszkolaków z Bajkowej Krainy, które wraz z Teatrem TAK 

i Koziołkiem Matołkiem wyruszyły w świat. Interaktywne przed-
stawienie o losach Koziołka, który nie mógł dotrzeć do Pacanowa 
i podróżował po świecie, bardzo spodobało się małym widzom. 
Jako towarzysze podróży musieli pomóc koziołkowi nauczyć się 
angielskich cyfr, alfabetu oraz prostych zwrotów, ale także zasad 
przechodzenia przez jezdnię. Nową wiedzę dzieci przyswajały 
w postaci piosenek i prostych ćwiczeń ruchowych. Wszystko to 
odbywało się z szerokim uśmiechem na twarzy.

We wtorek i środę filię odwiedziły przedszkolaki 
z Lutkówki i Piekar. Dzieci za pomocą naszego zestawu „Prostego 
Abecadła” poznały literki i zwierzęta, których nazwa zaczyna 
się na daną literę. Porozmawialiśmy sobie również o sprawach 
bibliotecznych – 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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Są dni, które na zawsze pozostają w ludzkiej pamięci. 
Są ludzie, których poznanie zmienia na zawsze nasze postrze-
ganie rzeczywistości. Właśnie tak można by najkrócej podsu-
mować spotkanie, które odbyło się w sali Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury. Jego inicjatorem był Zespół Szkół w Mszczo-
nowie, który obecnie współpracuje z Fundacją Forum Dialogu 
upowszechniając wśród uczniów wiedzę o kulturze i historii nie 
tylko mszczonowskich Żydów. Koordynatorką spotkania była 
nauczycielka przedmiotów humanistycznych, Wioletta Pokora. 
Właśnie ona powitała przybyłego gościa – George`a Elbauma, 
który wraz z żoną przyjechał do Polski ze Stanów Zjednoczonych, 
by opowiedzieć zebranym o piekle wojennej rzeczywistości 
widzianej oczami małego chłopca. Swoje dzieciństwo spędził 
w Warszawie, jednak z uwagi na powojenną emigrację, nie 
pamiętał już naszego języka. Nie stanowiło to jednak problemu, 
ponieważ wraz z gościem pojawiła się także tłumaczka, która 

wiernie przekładała jego słowa z języka angielskiego.
George J. Elbaum urodził się w Warszawie, 

w 1938 r., w dwunasto osobowej rodzinie. Jedynie 

on i jego matka przeżyli okres II wojny światowej. Swoje wystą-
pienie rozpoczął od wyrażenia nadziei, że żaden z obecnych na 
sali młodych ludzi nigdy nie dowie się, jak to jest żyć w ogar-
niętym walkami państwie. George Elbaum opowiadał o tym, 
jak w czasie wojny wyglądała Warszawa i cała Polska, opisywał 
paradę zwycięstwa, która odbyła się w zrujnowanej stolicy. 
Swoje słowa ilustrował wstrząsającymi fotografiami, które spra-
wiały, że publiczność mogła jeszcze mocniej wczuć się w nastrój 
grozy tamtych dni. 

Zaproszony gość część swojego wystąpienia poświęcił 
także holokaustowi. Przypomniał, że hitlerowskie ludobójstwo 
pochłonęło ok. 6 mln ludzkich istnień – ok. 3,5 razy więcej, 
niż wynosi ludność obecnej Warszawy. Powodem tych okrop-
nych zbrodni był antysemityzm. Jak podkreślał Elbaum, każde 
słowo zaczynające się od przedrostka „anty” oznacza destrukcję. 
Dobro, to bycie za, nie przeciwko. Gość wyraził nadzieję, że to 
spotkanie będzie lekcją miłości i tolerancji oraz sprawi, że jego 
uczestnicy będą bardziej doceniać słowo „pokój”. 

Najważniejszą częścią spotkania były jednak wspo-
mnienia George`a Elbauma, które przeplatane były odczytywa-
niem fragmentów jego książki „Bez wczoraj, bez jutra. Migawki 
z dzieciństwa w czasie Zagłady”. Miałem 4 lata, gdy pierwszy 
raz usłyszałem słowo „umschlagplatz”. Teraz mam 78, ale nigdy 
go nie zapomnę… - tak swoją opowieść rozpoczął Elbaum, 
który podkreślał, że ten przerażający wyraz wciąż brzmi w jego 

książkach i czytaniu, a także postaciach z bajek i opowieści. 
Poznaliśmy także „Księgę potworów”, która wcale a wcale nas 
nie przestraszyła, a dostarczyła nam wielu ciekawych infor-
macji. Wiedzieliście na przykład, że Cerbera (tego wielkiego psa 
z trzema głowami, który strzegł wejścia do krainy umarłych) 
można było łatwo przekupić słodkim ciastem?

Tydzień ten obfitował również w spotkania autorskie. 
Pojawił się u nas znany satyryk i aktor Jacek Fedorowicz, który 
poczęstował nas garścią anegdot i obrazu codzienności w Polsce 
z lekko kpiącej perspektywy. Spotkanie odbyło się w spokojnej 
atmosferze biblioteki w czwartek, 11 maja.

Oprócz czasu przeznaczonego na śmianie się z codziennej 
prozy życia, były też chwile poświęcone tematom dotyczącym 
emocji negatywnych, a konkretnie - nienawiści, z którymi starli 
się miejscowi licealiści. Nietypowe warsztaty dla uczniów mszczo-

nowskiego liceum ogólnokształcącego poprowadził Zbigniew 
Bujak, reprezentujący organizatorów kampanii „Bez nienawiści”. 
Ich działania są częścią międzynarodowego projektu „No hate”. 
Jak wskazują już same nazwy, celem ogólnoświatowej kampanii 
jest walczenie z nienawiścią wszechobecną w internecie.

Dla młodzieży z mszczonowskiej podstawówki zorga-
nizowaliśmy wizytęPana Arkadiusza Niemirskiego - pisarza, 
kontynuatora serii kultowych książek o Panu Samochodziku. 
Spotkanie było przyjemną i niezobowiązującą wyprawą w świat 
literatury nie tylko dla młodzieży. Pozostaje nam mieć nadzieję, 
że poznanie Arkadiusza Niemirskiego sprawi, że choć niektórzy 
uczniowie lokalnych szkół podstawowych sięgną po przygody 
detektywa Tomasza. Wszak to książki, na których wychowało się 
już niejedno pokolenie młodych Polaków. 

Muzyka jest elementem, który ceni sobie wielu naszych 
mieszkańców, dlatego 17 maja odwiedziła nas primadonna 
Operetki Warszawskiej – Elżbieta Ryl-Górska, która interesująco 
przedstawiła uczestnikom spotkania arkany swojego zawodu. 
Goście mieli również okazję posłuchać, dlaczego jej pasją stało 
się właśnie śpiewanie, o debiucie i powolnym procesie zyski-
wania sławy. Na spotkaniu posłuchaliśmy również o książce, 
której bohaterką jest właśnie Pani Elżbieta – „Uśmiech Prima-
donny”.

Święto bibliotek ubarwiły również zajęcia naszego zaprzy-
jaźnionego duetu animacyjnego Małpie Figle, który prowadzą 
Mszczonowianki - Dorota Jakubowska i Sylwia Wiśniewska. 13 
maja zorganizowały w bibliotece zajęcia dla dzieci na podstawie 
książki „Laszlo boi się ciemności”.

Tę edycję Tygodnia Bibliotek zapamiętamy na długo, 
ponieważbył to tydzień obfity w atrakcje i ciekawe spotkania, 
które czytelnicy na pewno zaliczą do miłych chwil.

MBP
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„Bez wczoraj, bez jutra” – wojenne 
wspomnienia George`a Elbauma

KULTURA
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głowie, pomimo nieznajomości języka niemieckiego. Wspo-
mnienia z warszawskiego getta również najlepiej podsumowują 
słowa gościa: getto nie było dobrym miejscem do życia, getto 
nie było dobrym miejscem do umierania. Fotografie i niezwykle 
plastyczne opisy pokazywały zgromadzonym okropieństwo 
ówczesnych realiów. Wszechobecna ciasnota, głód, śmierć 
i trupy na ulicach – tak wyglądał każdy dzień życia warszawskich 
Żydów. Jak podkreślał gość, przeżycie wojny zawdzięczał inteli-
gencji i poświęceniu matki oraz ogromnemu szczęściu. 

Pod koniec lat czterdziestych XX w. George Elbaum wraz 
z matką wyemigrował najpierw do Paryża, a potem do Stanów 
Zjednoczonych. Tam kształcił się na prestiżowej uczelni Massa-
chusetts Institute of Technology w zakresie inżynierii lotniczej 
i astronautyki, a następnie zdobył tytuł doktora specjalizując 
się w inżynierii jądrowej. Przez wiele lat nie wracał do swoich 
wspomnień z dzieciństwa. Nie był też gotowy, by odwiedzić 
Polskę. Dopiero w 2009 roku spisał swoje wspomnienia i zaczął 
spotykać się z młodymi ludźmi w USA i w Polsce. Książka Geor-
ge`a Elbauma jest bezpłatnie dostępna w sieci, ponieważ autor 
nie chciał na niej zarobić, ale uczynić ją świadectwem i prze-
strogą dla przyszłych pokoleń. Jak podkreślał na zakończenie 
spotkania: jestem tu z wami, bo możecie zrozumieć, co prze-
żyłem i macie otwarte umysły, więc możecie wybrać: prawda 
i sprawiedliwość, czy nienawiść i uprzedzenie.

 Spotkanie z Georgem Elbaumem było niesamowicie 
poruszającym i przygnębiającym przeżyciem dla każdego uczest-
nika. Gość jest, co prawda, człowiekiem pełnym energii i opty-
mizmu, którego historia znalazła szczęśliwe zwieńczenie, jednak 
poruszana tematyka sprawiła, że przez całe spotkanie na sali 

panowała wymowna cisza. Na zakończenie George Elbaum, jego 
małżonka oraz tłumaczka, zostali obdarowani kwiatami i symbo-
licznymi upominkami. Gość podpisywał także egzemplarze 
swojej książki, przetłumaczonej na język polski przez Fundację 
Forum Dialogu. 

Wizyta gościa, który przeżył piekło warszawskiego getta, 
była doskonałym pretekstem do refleksji na temat tolerancji 
oraz szacunku wobec drugiego człowieka. Każdy z nas jest prze-
cież inny - różnimy się wyglądem, religią, ale także talentami, 
pasjami czy ulubionymi potrawami. Nikomu nie daje to jednak 
prawa do osądzania czy prześladowania drugiego człowieka, 
o czym wszystkim zgromadzonym przypomniała historia życia 
George`a Elbauma. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że ta cenna 
lekcja historii i tolerancji na długo zagości w pamięci wszystkich 
uczestników spotkania.

Dagmara Bednarek, GCI

Tegoroczny Dzień Dziecka w Mszczo-
nowskim Ośrodku Kultury oznaczał aż dwa, 
czerwcowe dni zabawy dla najmłodszych. 
Pracownicy instytucji dla wszystkich przedszko-
laków przygotowali po dwie projekcje bajek 
oraz bale okolicznościowe. W zabawach wzięli 
udział najmłodsi wychowankowie okolicznych 
placówek oraz punktów zorganizowanych 
w siedzibach lokalnych szkół podstawowych. 

Na dzieci czekała masa atrakcji – oprócz 
ciekawych filmów mogły się one bawić podczas 
imprezy przygotowanej specjalnie dla nich. 
Do zabawy zachęcał wodzirej, Piotr Sadowski, 
który zadbał, aby radosna muzyka porwała do 
tańca wszystkie przedszkolaki. Nie zabrakło 
także słodkości, zabaw oraz konkursów, 
w których nagrodami były kolejne smaczne 
niespodzianki. Dzieci, wraz z opiekunkami, 
m.in. tworzyły mumię na czas oraz wybrały 

się w podróż w nieznane za pomocą magicznego, muzycznego 
pociągu. Dobrej zabawie nie było końca a na twarzach wszyst-
kich milusińskich gościły szerokie uśmiechy, dodatkowo rozpo-
gadzające ten słoneczny dzień.

Dagmara Bednarek, GCI

MOK

Dla najmłodszych na Dzień Dziecka

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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Najmłodsi tancerze dali z siebie 
wszystko 

Turniej tańca sportowego o puchar Mszczonowa, jaki 
odbył się w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, wzbudził olbrzymie 
zainteresowanie. Cała sala widowiskowa MOK-u w sobotę, 20 
maja, została zapełniona przez osoby, które chciały obejrzeć 
taneczne popisy utalentowanych dzieci. Organizatorem turnieju 
była Szkoła Tańca Flash. Współorganizatorem Mszczonowski 
Ośrodek Kultury. Puchary dla zwycięzców ufundowane zostały 
przez Gminę Mszczonów. Impreza zyskała patronat Burmistrza 
Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka. 

W turniejowym jury zasiedli: Jolata Gręblicka oraz 
instruktorzy Szkoły Tańca FLASH - Weronika Popiołek, Adrian 
Pędziwiatr i Łukasz Kosiński. Popisy małych tancerzy podziwiali 
także pozostali instruktorzy FLASHa - Klara Dybińska i Marcin 
Kosiński. Zawody prowadził Jacek Wosz. W sumie 
do rywalizacji stanęło ponad 160 uzdolnionych arty-
stów, reprezentujących następujące przedszkola 
i szkoły: Przedszkole Miejskie w Mszczonowie (4 
grupy), Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia” 
w Mszczonowie (2 grupy), Europejskie Przedszkole 
Niepubliczne „Inna Bajka” w Radziejowicach (2 
grupy), Publiczne Przedszkole nr 9 w Żyrardowie 
(3 grupy), Publiczne Przedszkole nr 2 w Żyrardowie 
(2 grupy), SP nr 1 w Żyrardowie (1 grupa) oraz SP 
w Mszczonowie (2 grupy). 

Zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych 
okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 
1 w Żyrardowie. W tej samej kategorii obie grupy 
mszczonowskiej podstawówki zasłużyły na wyróż-

nienia. W kategorii grup przedszkolnych wszystkie zespoły 
otrzymały puchary i medale. Jury zdecydowało, iż każdej 
z drużyn należy się taka sama ocena. Nagrody w imieniu władz 
samorządowych Mszczonowa oraz Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury wręczył kierownik MOK-u Marek Baumel. Pomysło-
dawca i główny organizator dziecięcej rywalizacji tanecznej, 
Łukasz Kosiński, podczas rozmowy z naszym reporterem stwier-
dził, że to pierwsza tego typu impreza organizowana w Mszczo-
nowie. Wcześniej podobne turnieje prowadził już natomiast w: 
Żyrardowie, Grodzisku Mazowieckim i Milanówku. Pan Kosiński 
podkreślił, że jest mile zaskoczony współpracą z przedstawi-
cielami MOK-u. Jego zdaniem profesjonalna ekipa Ośrodka 
nie tylko stanęła na wysokości zadania, ale stworzyła tak miłą 
atmosferę wokół całego wydarzenia, że z pewnością nie jest to 
ostatnia edycja turnieju, jaką FLASH będzie chciał zorganizować 
właśnie we Mszczonowie. 

MM

Przedszkolaki zaprezentowały swoje 
teatralne umiejętności

Już po raz szósty 19 maja 2017 r. sala kinowa Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury gościła nietypowych aktorów – przed-
szkolaków, którzy zebrali się, by wciąć udział w Mazowieckim 
Dziecięcym Festiwalu Teatralnym Smerfuś. Teatralne zmagania 
rozpoczęła Anna Kawecka – dyrektor Przedszkola Niepublicz-
nego Smerfolandia – głównego organizatora konkursu. W swoim 
wystąpieniu, oprócz powitania uczestników, przypomniała też 
ideę spotkania, którego celem miała być przede wszystkim 

dobra zabawa, a przy okazji danie przedszkolakom możliwości 
wcielenia się w postacie wymarzonych bohaterów.

Na scenie zaprezentowało się w sumie 9 zespołów 
z Mszczonowa, Żyrardowa, Bobrowiec, Piekar, Międzyborowa 
i Tartaku Brzózki. Poza konkursem swoje przedstawienie wysta-
wili także wychowankowie przedszkola Smerfolandia. Dzięki 
młodym aktorom mogliśmy podziwiać księżniczki, królów, 
wiedźmy, smoki oraz wiersze m.in. Jana Brzechwy i Aleksandra 
Fredry. Nie zabrakło uniwersalnych opowieści o przyjaźni, zwie-
rzętach i walce dobra ze złem. Oczywiście, jak w każdej bajce, 
tak i na mszczonowskiej scenie każda historia miała swoje szczę-

śliwe zakończenie. 
Choć w role aktorów wcieliły się przed-

szkolaki, to jednak wszystkie przedstawienia 
były profesjonalnie przygotowane – zachwy-
cały pomysłowe scenografie, kolorowe 
kostiumy oraz odwaga najmłodszych, którzy 
nie dali się sparaliżować tremie. Tegoroczne 
zmagania wygrała grupa „Szkolne Brzdące”ze 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, która 
wystawiła sztukę „Morska opowieść”. Drugie 
miejsce zajęły „Słoneczka” z Miejskiego Przed-
szkola nr 5 w Żyrardowie a na najniższym 
stopniu podium stanęły „Wesołe Skrzaty” ze 

KULTURA
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Szkoły Podstawowej w Piekarach. Uczestników tegorocznego 
Festiwalu oceniało jury w składzie: Barbara Kasper-Siemion, 
Danuta Wójt – instruktor teatralny MOK (będącego współorga-
nizatorem konkursu) oraz Monika Kozińska - przedstawicielka 
przedszkola Smerfolandia. Na wszystkich młodych aktorów 

czekały słodkie upominki oraz dmuchane niespodzianki a na 
najlepszych także nagrody i dyplomy. Gratulujemy wszystkim 
występującym oraz życzymy kolejnych sukcesów scenicznych. 

Dagmara Bednarek, GCI

Fotografie obok obrazów – kolejny 
wernisaż w MOK-u

„Malowane wiatrem – ekspresje lekkości” – taki tytuł 
nosi wystawa prac Agaty Katafiasz-Matysiak i Elizy Kleczew-
skiej wyeksponowana w Małej Galerii MOK. Takiej artystycznej 
ekspozycji w Ośrodku jeszcze nie było. Wspólna prezentacja prac 
malarskich i fotograficznych dwóch autorek, której motywem 
dominującym są dzieci, wzbudza zachwyt, intryguje, nastraja... 
Wernisaż, jaki odbył się w dniu 2 czerwca, został jeszcze wzboga-
cony koncertem wokalnym małych artystek, ćwiczących śpiew 
pod opieką Aleksandry Kopp. W otwarciu malarsko-fotogra-
ficznych zbiorów uczestniczyli, oprócz autorek prac oraz grupy 
ich krewnych i przyjaciół, także członkowie miejscowego koła 
plastycznego KOLOR, opiekunka Małej Galerii Anna Lipińska-
-Broda, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Rady Miej-
skiej Barbara Gryglewska oraz kierownik MOK-u Marek Baumel.

Agata Katafiasz Matysiak jest mszczonowianką, byłą 
tancerką i solistką Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca MAZOWSZE. Swoją przygodę z fotografią rozpoczęła 
cyklem reportaży z jego koncertów. Obecnie najwięcej uwagi 
poświęca fotografowaniu ludzi i przyrody. Agata Katafiasz Maty-
siak jest wielbicielką Ziemi Chełmońskiego, zwłaszcza Mszczo-
nowa oraz doliny Pisi Gągoliny. Jako mama od lat realizuje swój 
pomysł artystyczny, polegający na utrwalaniu na fotografiach 

codzienności, z dziećmi w rolach głównych. 
Eliza Kleczewska jest magistrem sztuki. Zajmuje się malar-

stwem olejnym i akrylowym. Jak sama twierdzi inspirację do 
tworzenia czerpię bezpośrednio z natury, ulubionym tematem 
moich prac są ludzie na tle pejzażu. Uważam, że w malarstwie 
najważniejszy jest kolor, który samoczynnie wyzwala u odbiorcy 
estetyczne i emocjonalne doznanie. Barwa w moich pracach 
pełni funkcje symboliczną i emocjonalną. Malarstwo jest dla 
mnie jak podróż, jest poszukiwaniem nowych treści w otacza-
jącym nas świecie. 

Wystawę będzie można oglądać w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury do 28 czerwca. 

MM

W dniu 4 czerwca 2017r. odbył się kolejny rajd rowerowy 
na orientację zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w  Mszczonowie.  Na starcie wypadu „Śladami Chełmońskiego” 
stanęło 193 uczestników, którzy podjęli wyzwanie wspólnego 
pokonania trasy przygotowanej przez organizatorów. Rajd cieszył 
się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Mszczonowa 
oraz okolicznych miejscowości.  Pomimo, że długość trasy liczyła 
ok. 50 km, nie zabrakło także najmłodszych uczestników rajdu.  

Zadaniem uczestników było odnalezienie 6 punktów 
kontrolnych oraz potwierdzenie swojej obecności w każdym 
z nich i uzyskanie naklejki na kartę startową. Wszystkie zebrane 
naklejki umożliwiły uczestnikom zapoznanie się z jednym z dzieł 
wielkiego malarza – obrazu „Bociany”. Głównym celem rajdu 
była promocja turystyki rowerowej, a także poznanie walorów 
turystycznych i krajoznawczych powiatu żyrardowskiego.

Na mecie zlokalizowanej w Grabcach Józefpolskich na 
wszystkich rowerzystów czekał poczęstunek. Spośród osób, 
które odwiedziły wszystkie punkty rozlosowano nagrody. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za mile spędzony czas  
i zapraszamy na najbliższą, jesienną edycję naszego rajdu.

OSiR Mszczonów

OSiR

Rajd „Śladami Chełmońskiego”

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA / SPORT
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II Mistrzostwa Miasta i Gminy 
Mszczonów w Piłce Ręcznej
Powrót do sportowych tradycji

Już po raz drugi w mszczonowskiej hali sportowej odbyły 
się Mistrzostwa Miasta i Gminy w Piłce Ręcznej. W dniu 10 
czerwca o Puchar Bogdana Laskowskiego rywalizowały ze sobą 
drużyny ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, 
a także zespół oldboyów. Imprezie sportowej, której pomysło-
dawcą jest radny Robert Głąbiński, przyświecało hasło „Powrót 
do tradycji”, a mianowicie do lat 60-tych XX wieku, kiedy to 
Bogdan Laskowski jako nauczyciel wychowania fizycznego, 
a następnie zastępca dyrektora miejscowej Szkoły Podsta-
wowej, popularyzował tą grę zespołową na terenie miasta. 
Później szkolna drużyna szczypiorniaka z Mszczonowa odnosiła 
spore sukcesy. Dziś mszczonowianie chcą nawiązać do chlubnej 
przeszłości i ponownie przywrócić piłkę ręczną „do łask”, czyli 
zainteresować nią młodzież. 

Uroczystego otwarcia II Mistrzostw dokonali wspólnie: 
Bogdan Laskowski - dziś emerytowany nauczyciel - wraz z radnym 
Robertem Głąbińskim, a także byłą reprezentantką mszczonow-
skiej Szkoły w piłce ręcznej, a obecnie przewodniczącą Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych RM – radną Barbarą Gryglewską. 
Towarzyszył im także dyrektor OSIR-u Michał Szymański, który 
zagrał później w turnieju jako kapitan drużyny oldboyów. 

W takim samym składzie odbywało się później wręczanie 
medali, a także pucharu, który w tym roku przypadł drużynie 
„byłych gimnazjalistów”. Szczegółowe wyniki II Mistrzostw 
Miasta i Gminy Mszczonów przedstawiamy poniżej. 

MM

KATEGORIA KLASY IV
DZIEWCZĘTA:
1. Klasa 4b – SP w Mszczonowie
2. Klasa 4a – SP w Mszczonowie
3. Klasa 4c – SP w Mszczonowie
CHŁOPCY:
1. Klasa 4c – SP w Mszczonowie
2. Klasa 4a – SP w Mszczonowie

3. Klasa 4b – SP w Mszczonowie

KATEGORIA KLASY V – VI
DZIEWCZĘTA:
1. UKS OLIMPIJCZYK 2008 – MSZCZONÓW 1
2. UKS OLIMPIJCZYK 2008 – MSZCZONÓW 2
3. KLASA V – SP w Mszczonowie
CHŁOPCY:
1. MSZCZONÓW
2. PIEKARY

KATEGORIA GIMNAZJUM - CHŁOPCY
1. OSUCHÓW
2. MSZCZONÓW

KATEGORIA GIMNAZJUM – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE - 
DZIEWCZĘTA
1. GIMNAZJUM W MSZCZONOWIE
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ W MSZCZONOWIE

KATEGORIA GIMNAZJUM – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
oraz OPEN – CHŁOPCY
1. Absolwenci GIMNAZJUM W MSZCZONOWIE
2. ZESPÓŁ SZKÓŁ W MSZCZONOWIE
3. OLDBOY

SPORT
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Inscenizacja „Strajku szpularek”, jaka odbyła się w Żyrar-
dowie w dniu 27 maja, odwoływała się do historii z przełomu 
XIX i XX wieku, kiedy to w mieście dochodziło do robotniczych 
buntów. Strajki w Żyrardowie wybuchały w latach: 1883, 1885, 
1887, 1889, 1891, 1895 i 1905. Widowisko, w którym wzięło 
udział blisko 100 osób, było jednym z elementów bogatego 
programu tegorocznych obchodów „Święta LNU”. Jego organi-
zatorem było Muzeum Lniarstwa, którego działalnością kieruje 
Jacek Czubak. 

W „Strajku szpularek” nie zabrakło rekonstruktorów 
ze Mszczonowa, którzy odtwarzali role oddziału pacyfikują-
cego robotniczy zryw. Kilku mszczonowian znalazło się także 
po drugiej stronie barykady i w kolegów, odzianych w carskie 
mundury, rzucało …ziemniakami. To warzywo miało na potrzeby 
spektaklu zastąpić kamienie, miotane przez niezadowolony 
tłum. Kartofelki, choć niewielkie, gdy dosięgały celu okazywały 
się dość skutecznym sposobem na zadanie bólu. 

Widowisko poprzedziła parada uczestników „Święta 

LNU”, którą prowadzili przedstawiciele żyrardowskiego samo-
rządu. Korowód przeszedł od Placu Jana Pawła II aż do Muzeum 
Lniarstwa, jakie znajduje się w jednej z hal dawnego Bielnika. 

MM

GRH Strzelcy

GRH podczas „Święta LNU” 
w Żyrardowie

Nocne zdobywanie mszczonowskich 
Izb Pamięci

W ramach Nocy Muzeów mszczonowscy strzelcy zapro-
sili młodzież na nocny marsz dywersantów. Jego celem było 
dotarcie do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, a także Izby 
Pamięci Rodu Maklakiewiczów i pozyskanie kodu cyfrowego, 
jakim oznaczone zostały oba obiekty. Trasa marszu liczyła około 
5 kilometrów. Drogi podejścia do miejskich Izb Pamięci były 
nadzorowane przez dwa zmotoryzowane patrole, które miały za 
zadanie wykryć maszerujących strzelców. Po drodze rekruci, jacy 
zdecydowali się wziąć udział w wydarzeniu, uczyli się od bardziej 
doświadczonych kolegów poruszania się w szykach ubezpie-
czonych i zrywania kontaktu z napotkanymi 
wrogimi oddziałami. Ćwiczyli ponadto posługi-
wanie się środkami łączności oraz komunikacji 
niewerbalnej. 

Gra rozpoczęła się o godzinie 23:00. Jej 
zakończenie wyznaczone zostało na godzinę 
3:00. Najtrudniejszy do pokonania był ostatni 
odcinek marszu. Po wejściu na teren zabudo-
wany strzelcy pozostawili mundury oraz ekwi-
punek w prowizorycznym obozie i po prze-
braniu się w cywilne ubrania ruszyli małymi, 
dwuosobowymi patrolami, aby dostać się 
niepostrzeżenie do budynków obu Izb Pamięci. 
Na trasie marszu strzelcom udało się uniknąć 
kontaktu z patrolującymi. Sam obóz także nie 
został wykryty. Dopiero przy samym podejściu 
do Izb dwa patrole zostały namierzone. Na 
szczęście trzeciemu udało się dostarczyć do 

dowództwa oba kody i to na zaledwie 4 minuty przed zakoń-
czeniem gry. Cel został osiągnięty dosłownie w ostatniej chwili. 

Emocji uczestnikom marszu nie brakowało. Szczególnie 
kłopotliwe okazało się pokonanie bariery trasy kolejowej. Na 
mszczonowskiej stacji zatrzymało się wtedy kilka składów towa-
rowych i to zmusiło oddział do zmiany wyznaczonej wcześniej 
trasy dojścia do miasta. Alternatywną drogę odcięło natomiast 
strzelcom spore stado dzików. Poszukiwanie trzeciej drogi 
zajęło sporo czasu, ale ostatecznie udało się wykonać zadanie. 
Rekruci połknęli strzeleckiego bakcyla i deklarują chęć udziału 
w dalszych szkoleniach. Pragną też za dnia zapoznać się ze zbio-
rami mszczonowskich Izb Pamięci, których nocne zdobycie spra-
wiło im taką frajdę.

MM
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STRZELCY DLA ŁAGIERNIKÓW
Mszczonowscy STRZELCY wzięli udział w powitaniu 

uczestników XXXII Międzynarodowego Zjazdu Stowarzyszenia 
Łagierników Żołnierzy AK. Odbyło się ono 8 czerwca w Muzeum 
Lwowa w Kuklówce Radziejowickiej. Uczestnicy Zjazdu - komba-
tanci z szeregów Armii Krajowej z Polski, Białorusi i Litwy – 
pierwsze kroki po przyjeździe do Muzeum skierowali do kapliczki 
Jezusa Frasobliwego, przy której Strzelcy zaciągnęli wartę hono-
rową. Figura wyrzeźbiona przez jednego z zesłańców, przebywa-

jącego na nieludzkiej ziemi, została ofiarowana Muzeum Lwowa 
kilka lat temu. Umieszczono ją w kapliczce, ale docelowo ma się 
znaleźć w kaplicy kresowej, która ma zostać wybudowana na 
terenie okalającym dworek Biniszewicze (będący siedzibą ML). 

W symbolicznym złożeniu kwiatów, zapaleniu zniczy 
pamięci, także odmówieniu modlitwy za tych, którym nie dane 
było powrócić z zesłania uczestniczyła prezes honorowa Stowa-
rzyszenia Łagierników pani Pułkownik Stefania Szantyr Powolna. 
Od kapliczki państwo Biniszewscy (założyciele Muzeum) popro-
wadzili swoich gości do Kolumny Kresowej, pod którą składana 
jest ziemia z miejsc kaźni Polaków na wschodzie. Kolejnymi 
etapami programu, przygotowanego w ML, były: inscenizacja 
złożenia przysięgi AK, w której wystąpili mszczonowscy rekon-
struktorzy, koncert przedwojennych przebojów, a także zwie-
dzanie ML i dioramy partyzanckiej, jaką w parku, okalającym 
Biniszewicze, przygotowali Strzelcy. 

W powitaniu kombatantów w Muzeum Lwowa uczest-
niczyli ich przyjaciele ze Światowego Związku Żołnierzy AK 
z Grodziska Mazowieckiego: skarbnik Zarządu Głównego ŚZŻAK 
Maciej Jarosiński, wójt Radziejowic Urszula Ciężka, a także 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Kulkówce Irena Skowrońska 
wraz ze szkolnym pocztem sztandarowym. 

MM
Foto: Małgorzata Dymecka

Strzelcy w Wieruszowie
Diorama sztabowo - lazaretowa, jaką 
mszczonowscy Strzelcy zaprezentowali 
w Wieruszowie (10.06.2017 r.) cieszyła się 
zainteresowaniem publiczności uczest-
niczącej w wydarzeniu zatytułowanym 
„Wieruszów 1918. Prawdziwy Dzień 
Wolności”. Historyczna impreza została 
zorganizowana przez: G.R.H. „Chrobry I” 
oraz  Starostwo Wieruszowskie.  Reko dzień 
zakończony został inscenizacją, odwołującą 
się do wydarzeń z okresu I wojny światowej.

MM 
Foto: Tadeusz Iwan i Sławomir 

Las jak otwarty bar
Strzeleckie zajęcia zatytułowane „Las jak otwarty bar” dostar-
czyły jego uczestnikom wielu wrażeń. W jego trakcie można 
było poznać wiele nowych smaków: kawa z mielonych żołędzi, 
makaron z kory brzozy, przekąska z młodych odrostów sosny, 
napary z ziółek... Pychota!  Trzeba było tylko uważać, aby się 
żywica na zębach nie osadziła. A tak na poważnie, to warto 
wiedzieć, jak sobie przygotować posiłek, gdy już zabraknie 
w plecaku tradycyjnej porcji kiełbasy. Na szczęście, wszystko 
odbyło się pod okiem profesjonalisty od żywienia zbiorowego, 
czyli po szkoleniu nikogo brzuszki nie bolały.  

MM
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Cześć Jego Pamięci…
W dniu 30. rocznicy śmierci pułkownika Wincentego 

Wnuka do mogiły wrześniowego Bohatera udała się delegacja 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego oraz GRH 
STRZELCY im. 31 pSK. Mszczonowianie w miejscu pochówku 
dowódcy 31 pułku Strzelców Kaniowskich złożyli kwiaty i zapalili 
znicze pamięci. W składzie delegacji, jaka przybyła na cmentarz 
północny w Warszawie, znaleźli się m.in. prezes MSH Marek 
Wardak i skarbnik stowarzyszenia Jacek Olczak. W ramach 
edukacji historycznej Strzelcy zabrali też ze sobą do grobu 
patrona dwóch rekrutów, którzy aspirują do członkostwa w GRH. 

Pułkownik Wincenty Wnuk, zwycięzca w Bitwie Mszczo-
nowskiej `39, zmarł 2 czerwca 1987 roku. Tak też się składa, iż 
w tym roku przypada 120. rocznica Jego urodzin. 6 października 
mszczonowianie ponownie udadzą się do mogiły pułkownika 
Wnuka. Wtedy też pozostawią na grobie marmurową tablicę, 

informującą o tym, którą jednostką ŚP. Zmarły dowodził w 1939 
roku, a także o Jego największym, wrześniowym zwycięstwie, 
jakie miało miejsce 11.09. podczas bitwy stoczonej na ulicach 
Mszczonowa.

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Marek Wardak

Dokładnie w połowie maja w Warszawie, w salach 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, odbył się centralny etap 
II edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkurs Wiedzy o Prawie, 
zorganizowany przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady 
Radców Prawnych.

Do ostatniej tury zmagań zakwalifikowało się troje 
uczniów mazowieckich szkół podstawowych, w tym wycho-
wanka mszczonowskiej placówki – Gabriela Gołyńska z klasy 
V a. W gronie finalistów znalazło się łącznie 82 uczniów szkół 
podstawowych z całej Polski, którzy na zakończenie konkursu 
rywalizowali w formie odpowiedzi ustnych. Przedstawicielka 
Mszczonowa, Gabriela Gołyńska, pokonała wielu konkurentów 
i ostatecznie zajęła bardzo wysokie, III miejsce, uzyskując tytuł 
laureatki konkursu. Na zwycięzców rywalizacji czekały atrakcyjne 
nagrody. Oprócz tego każdy z uczestników może się pochwalić 
ogromną wiedzą, która wykracza ponad zakres edukacji na 

poziomie szkoły podstawowej. Gabrieli Gołyńskiej serdecznie 
gratulujemy i życzymy wielu kolejnych wyzwań zakończonych 
podobnymi sukcesami.

Dagmara Bednarek, GCI
Foto: r. pr. Magdalena Bartosiewicz i Ewa Papla

SP w Mszczonowie

Laureatka konkursu Wiedzy o prawie

Szkoła podstawowa dla rodziny 
i integracji
 Tegoroczny, mszczonowski czerwiec będzie z pewno-
ścią miesiącem wielu imprez plenerowych i wydarzeń zorgani-
zowanych dla mieszkańców. Pierwsze z nich odbyło się już na 
samym jego początku, trzeciego dnia, a był nim Piknik Rodzinny 
w miejskiej szkole podstawowej. Imprezę zorganizowano na 
placu przed placówką edukacyjną oraz sąsiednim budynkiem 
gimnazjum.
 Szkolny festyn rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie, Agnieszka Walczyńska-Łoś, zachęcając wszyst-
kich zebranych do korzystania z licznych atrakcji, których tego 
dnie nie brakowało. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się 

uczniowie z Prywatnej Szkoły Muzycznej im. A Szalińskiego, 
którzy grając udowodnili, że artystyczne tradycje zapocząt-
kowane przez ród Maklakiewiczów, są nadal z powodzeniem 
kontynuowane. Po nich publiczność mogła oklaskiwać młodych 
tancerzy, którzy na co dzień ćwiczą w Szkole Tańca Egurrola. 
Kolejnym muzycznym punktem dnia był koncert niezastąpionej 
Orkiestry Dętej OSP Mszczonów, która także wprowadziła zebra-
nych w radosny, letni nastrój.
 Na scenie pojawili się także uczniowie szkoły podsta-
wowej. Młodzi aktorzy i piosenkarze zaprezentowali publicz-
ności przedstawienie „Czy i ty spotkałeś brzydkie kaczątko” 
- uniwersalną opowieść o przyjaźni, tolerancji i szacunku. Po 
ich występie wręczono nagrody w konkursie plastycznym „Tole-
rancja, integracja 
a może przyjaźń” 
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zorganizowanym dla wychowanków mszczonowskiej placówki. 
Wszyscy, którzy tego dnia pojawili się na szkolnym placu, mogli 
również obejrzeć pokaz mody „Fabryka Stylu”, podczas którego 
młodzi modele prezentowali wykonane przez siebie ubrania. 
Warto dodać, że do ich stworzenia wykorzystano ekologiczne 
materiały – m.in. gazety i nakrętki od butelek. 
 W podróż do dalekiej Afryki uczestników pikniku zabrał 
zespół Foliba. Swój występ zaczął od zachęcenia dzieci i doro-
słych do spróbowania swoich sił w grze na pochodzących z Czar-
nego Lądu bębenkach. Chętnych nie brakowało, a wybijanie 
afrykańskich rytmów dłońmi okazało się wspaniałą zabawą dla 
małych i dużych. Radosne rytmy, którymi zespół wypełnił plac, 
jeszcze bardziej rozkołysały publiczność. Skoczne dźwięki poja-

wiły się potem wraz z członkiniami zespołu tanecznego Mini-
freshki, który działa w ramach Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
Fresh. Dziewczynki pokazały, że miłością do tańca można się 
zarazić w każdym wieku a ich choreografia z pewnością wywo-
łała podziw u niejednego widza. Na zakończenie popołudnia na 
scenie pojawił się zespół Ex Problem, który z wielką ekspresją 
wykonywał mniej i bardziej znane przeboje sprawiając, że nogi 
same rwały się do tańca. 
 Oprócz pokazów na scenie podczas Pikniku Rodzin-
nego na publiczność czekało jeszcze wiele innych atrakcji. 
Loteria fantowa, SKO, kawiarenka, grill, malowanie kredą, kącik 
plastyczny, stoisko origami – to tylko niektóre z nich. Ogromne 
zainteresowanie dzieci i ich rodziców wywołały pokazy sprzętu 
strażackiego oraz zawody zorganizowane dla najmłodszych. 
Uczestnicy zmagań musieli jak najszybciej napełnić wodą posta-
wiony zbiornik. Nie było to sprawą prostą, ponieważ korzystając 
ze strażackiego węża należało trafiać z odległości w nieduży 
otwór. Pomimo nieplanowanych kąpieli, na twarzach dzieci, 

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Organizatorzy „Pikniku Rodzinnego”
- Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
- Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Mszczonowie
- MOPS w Mszczonowie
- Mszczonowski Ośrodek Kultury
- OSiR w Mszczonowie
- ZGKiM w Mszczonowie

Lista sponsorów
• Burmistrz miasta Mszczonów
• Geotermia Mazowiecka S.A.
• TCL Operations Polska Sp. z o.o. w Żyrardowie
• Zakład Przemysłu Cukierniczego Flis
• DSM Nutritional Products Sp. z o.o
• ID Logistics Polska Sp. z o.o
• Bakoma SP. z o. o.
• Mostva Sp. z o.o
• FM Logistic
• Sklep piekarniczo – Cukierniczy „Oskroba” w Mszczonowie
• Odnowa Biologiczna „Beaty Care” Jolanta Bednarek
• ARTPOMP Aneta i Krzysztof Gudaszewscy
• „Fabryka Stylu” Odzież Używana Anna Wysocka
• Centrum Medyczne BIMED
• Sklep „Aga” Agnieszka Czarnecka
• Państwo Iwona i Sławomir Czarneccy
• Sklep papierniczy „Papirus” Wioletta Traczyk Sadowska
• Państwo Beata i Piotr Zygmunt
• Pani Magdalena Łuczyńska
• Państwo Janina i Łukasz Koperscy
• PHU Instaleks „Świat Łazienek” Agnieszka i Sławomir 

Konarscy
• Państwo Mirosław i Krystyna Wirowscy
• Państwo Sylwia i Jarosław Tarasiuk
• Firma fotograficzna Foto - Feniks
• Państwo Jagoda i Mariusz Wieszczyccy
• Bank Spółdzielczy w Mszczonowie
• Bank PKO BP Oddział Mszczonów
• Piekarnia Mariola Lewandowska
• Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.
• Lease Plan Fleet Management Sp. z o.o.
• Pizzeria Margherita
• Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Kłopotowski
• Firma SKABAK
• Bar SAJGON DUC LE MINH
• Polska Sieć Handlowa Lewiatan
• Pan Bartłomiej Czarnecki
• Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
1.	 Państwo Monika i Krzysztof Lutomscy

Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zaanga-
żowali się w organizację pikniku, pomagali przy rozstawianiu 
i sprzątaniu stanowisk oraz pilnowali porządku w trakcie 
imprezy. 

Podziękowania dla rodziców, którzy zaangażowali się w orga-
nizację loterii fantowej

• Wiechowska Małgorzata
• Banasiewicz Katarzyna
• Maciszewska Aneta
• Tobjańska Dorota
• Pawlak Karolina
• Sielski Tomasz
• Kucińska Agnieszka
• Sobol Anita
• Stelmasiak Janina
•  Dębowska Agata
•  Włodarczyk Agnieszka i Michał
•  Ptasiński Tomasz
•  Owczarek Dorota
• Szczepańska Iwona
• Górzyńska Lidia
•  Satro Katarzyna
•  Kuran Beata
•  Kubiak Agnieszka i Artur
•  Szkop Grażyna
•  Ostrowska Helena
•  Kaczorowska Małgorzata
•  Soniec Mariola
•  Gołyński Jacek
•  Rybicka Marzena
•  Święconek Dominika i Piotr
•  Skalski Łukasz
•  Nowakowska Aneta
•  Lipiec Krzysztof
•  Kośnik Emilia
• Jakubowska Kamila
•  Rodzice z klas 0a, 0b, IV c, III a

Podziękowania dla Państwa Anety i Macieja Szczygieł  za prze-
kazanie na rzecz szkoły telewizora wygranego podczas „Pikniku 
Rodzinnego”

* * *

szczególnie zwycięzców, malowały się szerokie uśmiechy. Swoją 
propozycję dla uczestników pikniku miało również Gminne 
Centrum Informacji. Na jego stoisku można było nabyć albumy 
o Mszczonowie oraz poznać ofertę czerwcowych i wakacyjnych 
wydarzeń. Oczywiście, pieniądze zebrane przez pracowników 
GCI, podobnie jak wszystkie datki tego dnia, zostaną przezna-
czone na zakup pomocy dla mszczonowskiej szkoły podsta-
wowej. Stoisko Centrum uatrakcyjnili także strzelcy z mszczo-
nowskiej GRH, którzy prezentowali najmłodszym żołnierski 
ekwipunek.

 Pierwszy Piknik Rodzinny, zorganizowany przez 
pracowników placówki oraz rodziców uczniów, okazał się 
wielkim sukcesem. Podczas pięciu godzin jego trwania szkolny 
plac tłumnie wypełniały dzieci i ich rodzice a każdy mógł znaleźć 
dla siebie coś ciekawego. Tego dnia nikt nie myślał o wartości 
zebranych pieniędzy, liczyły się zupełnie inne rzeczy – szerokie 
uśmiechy dzieci, czas spędzony z rodziną oraz integracja – 
wszystko to zdominowało Piknik zachęcając organizatorów do 
planowania kolejnej imprezy za rok.

Dagmara Bednarek, GCI
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Rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego „Integracja, 
tolerancja a może przyjaźń”

Klasy I – III
I miejsce:
•	 Artur Matyjas, kl. IIb, SP Mszczonów, opiekun p. Lidia 

Figat,
•	 Maria Sielska, kl. IIb, SP Wręcza, opiekun p. Mirosława 

Mikołajczyk,
II miejsce:
•	 Natalia Wilk, kl. IIb, SP Wręcza, opiekun p. Mirosława 

Mikołajczyk,
•	 Oliwia Matusiak, kl IIb, SP Mszczonów, opiekun: p. 

Balbina Pawłowska
III miejsce:
•	 Klaudia Siatkowska, kl. IIIb, SP Mszczonów, opiekun p. 

Małgorzata Witecka
•	 Amelia Piotrowska, kl. IIIb SP Mszczonów, opiekun p. 

Małgorzata Witecka
•	 Michał Wnuk, kl. II, SP Piekary, opiekun: p. Bożena 

Pajęcka

Wyróżnienie: 
•	 Oliwia Smolka, kl. III, SP Wręcza, opiekun p. Mariola 

Krygier
•	 Amelia Wesołowska, kl. III, SP Lutkówka, opiekun. P. 

Jadwiga Goczyńska
•	 Zuzanna Szkop, kl. Ic, SP Mszczonów, opiekun p. Małgo-

rzata Zgórzak
•	 Wisławska Barbara, kl. Ib, SP Mszczonów, opiekun p. 

Ewwlina Olesińska
•	 Roksana Rybińska, kl. IIe, SP Mszczonów, opiekun p 

Jolanta Urbaniak
•	 Weronika Grabińska, kl Ic, SP Mszczonów, opiekun p. 

Małgorzata Zgórzak
•	 Zuzanna Chuchra, kl. IIa, SP Mszczonów, opiekun p. 

Agata Lesiak
•	 Igor Rutkowski, kl. IIe, SP Mszczonów, opiekun p Jolanta 

Urbaniak
•	 Julia Jankowska, kl. IIId, SP Mszczonów, opiekun p. 

Dorota Węgrowska
•	 Patrycja Milczarska, kl. Ic, SP Mszczonów, opiekun p. 

Małgorzata Zgórzak
•	 Nadia Markus, kl Ia, SP Mszczonów, opiekun Wioletta 

Dąbrowska
•	 Oliwia Chojecka, kl. IIa, SP Mszczonów, opiekun p. 

Agata Lesiak

Klasy IV – VI
I miejsce:

•	 Kamil Godlewski , kl. IV, SP Piekary, opiekun: p. Bożena 
Pajęcka, 

•	 Natalia Jabłońska, kl. VIa, SP Mszczonów, opiekun: p 
Beata Pietrzyk, 

•	 Kacper Szustkiewicz, kl IVa,  SP Mszczonów, opiekun: p. 
Łucja Michalska, 

II miejsce:
•	 Maja Tomaszewska, kl. IV, SP Piekary, opiekun: p. 

Bożena Pajęcka
•	 Amelia Federowicz, kl. Vb, SP Mszczonów, opiekun: p. 

Małgorzata Cybulska,
•	 Zuzanna Kuran, kl IVc, SP Mszczonów, opiekun: p. 

Małgorzata Woźniak
•	 Filip Lipiec, kl. V, SP Piekary, opiekun: p. Bożena Pajęcka

III miejsce:
•	 Marta Misztal, kl. V, SP Lutkówka, opiekun: p. M. Ołda-

kowska
•	 Julia Zybert, kl. IV, SP Lutkówka, opiekun: p. M. Ołda-

kowska
•	 Jakub Markus, kl VI, SP Piekary, opiekun: p. Bożena 

Pajęcka

SUKCES MSZCZONOWSKICH ZERÓWEK
W dniu 19 maja 2017 roku zespół „Szkolne Brzdące”, 

składający się z 10 uczniów klas 0a i 0b Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie, wziął udział w VI Mazowieckim Dziecięcym 
Festiwalu Teatralnym „Smerfuś” organizowanym przez Przed-
szkole Niepubliczne w Mszczonowie „Smerfolania”.

Festiwal przeznaczony jest dla dziecięcych grup teatral-
nych działający w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
i punktach przedszkolnych na terenie Mazowsza. Odbywał się, 
tradycyjnie, w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, a brało w nim 

udział 9 grup teatralnych. Nad wszystkim czuwała komisja 
w składzie: Barbara Siemion, Danuta Wójt, Monika Kozińska.

„SZKOLNE BRZDĄCE”z naszej placówki zaprezentowały 
„MORSKĄ OPOWIEŚĆ”przygotowaną pod kierunkiem nauczy-
cielek Małgorzaty Malowaniec i Barbary Oracz według autor-
skiego scenariusza. Aktorzy przenieśli widzów swoim przed-
stawieniem w morską podróż. Podczas niej spotkaliśmy mary-
narzy, piratów, syreny a nawet wieloryba. Nastroju dopełniała 
piękna dekoracja i muzyka. Widzowie oglądali spektakl w ciszy 
i skupieniu.

Po występie aktorzy otrzymali gromkie brawa. Wiedzie-
liśmy, że opowieść wszystkim się podobała. Jak się okazało 
jury również wysoko oceniło naszych aktorów i otrzymaliśmy 
I miejsce. 

Pani Dyrektor Przedszkola „Smerfolandia” Anna Kawecka 
wręczyła nam dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Burmi-
strza Mszczonowa. Aktorzy również otrzymali drobne upominki. 
Po przedstawieniu na aktorów czekał słodki poczęstunek 
i zabawa w dmuchanym zamku. Wszyscy wspaniale się bawi-
li,a udział w festiwalu był ogromnym przeżyciem zarówno dla 
aktorów, jak i nauczycieli.

SP Mszczonów
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Stop agresji i przemocy!
W dniu 9 maja 2017 r. w naszej szkole został 

rozstrzygnięty szkolny konkurs „Stop agresji i przemocy”. 
Jego celem było propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród 
uczniów klas I-III oraz uświadamianie im zagrożeń wynikających 
ze stosowania agresji i przemocy. W regulaminie konkursu 
określono technikę i format prac. Przedstawiciele każdej klasy 
samodzielnie wykonali prace w bibliotece szkolnej i na świetlicy. 
Jury konkursu w osobach: Ewa Bińkowska, Elżbieta Grzybowska, 
Ewa Skoneczna i Ewa Osińska wybrały najlepsze prace.

Laureaci konkursu to:

Klasy I
I miejsce - Dominika Kowalczyk kl. I a
II miejsce - Barbara Wisławska kl. I b
III miejsce - Natalia Milczarska kl. I c

Klasy II
I miejsce - Marcysia Matysiak kl. II e
II miejsce - Wiktoria Sitek kl. II b
III miejsce - Martyna Ruszkowska kl. II b

Klasy III
I miejsce - Amelia Pawlak kl. III a
II miejsce - Klaudia Siatkowska kl. III b
III miejsce - Kinga Klimiuk kl. III a

III Mazowiecki Konkurs Przyjaciół Słowa im. Wojciecha 
Siemiona

W marcu uczniowie klas IV – VI wzięli udział w III 
Mazowieckim Konkursie Przyjaciół Słowa im. Wojciecha 
Siemiona. Organizatorami są Unia Poetycka Wojciecha Siemiona 
i Mszczonowski Ośrodek Kultury, a patronat objął Burmistrz 
Mszczonowa oraz Związek Literatów Polskich w Warszawie. 

Celem konkursu jest upamiętnienie działalności profesora 
Wojciecha Siemiona na rzecz odkrywania piękna języka polskiego 
poprzez poezję, kształtowanie twórczych postaw wobec języka 
ojczystego, a także rozwijanie umiejętności wyrażania swoich 
emocji i uczuć poprzez twórczość poetycką. Należało ułożyć 
teksty, nawiązujące do motta:„słowa są, niby lasy, w których 
się można zabłąkać”. Wiersze napisało 10 uczniów, a na konkurs 
drogą eliminacji zgłoszono utwory 5 osób.

W dniu 11 maja w Mszczonowskim Ośrodku Kultury 
Jury III Mazowieckiego Konkursu Przyjaciół Słowa im.Wojciecha 
Siemiona ogłosiło werdykt. Wśród nagrodzonych znaleźli się 
nasi uczniowie. Krzysztof Kok z klasy IVa otrzymał wyróżnienie, 
a Michał Koziński – uczeń klasy VIc -nagrodę indywidualną 
ufundowaną przez poetkę Dorotę Jaworską.

WITAJCIE W NASZEJ BAJCE!
W dniu 12 maja drugoklasiści wraz ze swoimi 

wychowawcami przygotowali scenki dramowe na temat wierszy 
Jana Brzechwy. Każda klasa przedstawiła inny wiersz: 2 a – 
„Kaczka Dziwaczka”, 2 b – „Grzyby”, 2 c – „Na straganie”,  2 
d – „U krawcowej”, 2 e – „Kwoka”, 2 f – „Koziołeczek”. Scenki 
były kolorowe, z ciekawymi strojami, adekwatną i pełne 
humoru. Ukazywały wady i przywary ludzkie przedstawiane 
przez zwierzęta i  rośliny. Dopełnieniem wierszy były piosenki 
z Akademii Pana Kleksa śpiewane przez dzieci. Wszystkie klasy 
z edukacji wczesnoszkolnej zostały wprowadzone w nastrój 
„fantastycznej bajki”.

OGÓLNOPOLSKA AKADEMIA – KONKURSU 
WIEDZY O PRAWIE

Uczennica klasy 5 a Gabriela Gołyńskawygrała w II 
etapie Ogólnopolskiej Akademii- Konkursie Wiedzy o Prawie 
i zakwalifikowała się do finału.Etap centralny odbył się 15 maja 
2017 r. w Warszawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym 
przy ulicy Boduena 3/5 w godz. od 10 do 15.

W konkursie wzięło udział 46 osób z całego kraju. Każdy 
uczestnik losował pytanie i odpowiadał ustnie przed komisją. 
Każde dziecko mogło uzyskać od 0 do 20 punktów. Pod uwagę 
brano następujące 
kryteria: wiadomości 

Dzień Dziecka z grą Superfarmer
Podczas tegorocznego Dnia Dziecka uczniowie mszczo-

nowskiej Szkoły Podstawowej mogli wziąć udział w niezwykle 
ciekawej inicjatywie. Jej pomysłodawczynią była Lidia Figat – 
nauczycielka matematyki, która zorganizowała zawody w grze 
Superfarmer. Inspiracją do ich przeprowadzenia był udział 
uczniów w turnieju zorganizowanym przez wydawnictwo 
Granna – dystrybutora rozgrywki polegającej na powiększaniu 
stada zwierząt hodowlanych.

Świąteczne zawody zostały przeprowadzone w szkolnej 
bibliotece. Wzięło w nich udział 36 dzieci, podzielonych na 
9 zespołów graczy. Turniej rozpoczęła Dagmara Bednarek, 
pracownik Gminnego Centrum Informacji, która przedstawiła 
krótką historię gry Superfarmer. Następnie salę przejęli już 
uczniowie, którzy rywalizowali z ogromnym zaangażowaniem. 
Ostatecznie najlepszymi graczami zostali: Rafał Ścisłowski – IV 

a, Róża Oracz – IV a, Nikola Młynarska – V a i Jakub Kowalczyk 
– V a. Wszystkim wygranym gratulujemy i życzymy powodzenia 
na kolejnym etapie turnieju –tym razem prowadzonym już przez 
firmę Granna w siedzibie Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

SP w Mszczonowie

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W MSZCZONOWIE
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prawnicze, utrzymanie kontaktu wzrokowego, autentyczność 
przekazu, budzenie wyobraźni, dykcja itd.

Maksymalną liczbę punktów uzyskało 8 uczestników 
w tym Gabriela Gołyńska. Napięcie rosło. Ogłoszono dogrywkę. 
Każdy uczestnik otrzymał to samo pytanie i prezentował swoje 
wiadomości przed szeroką publicznością. Nasza uczennica 
zajęła III miejsce w kraju!!! Gabriela Gołyńska została laureatką 
Ogólnopolskiej Akademii –Konkursu Wiedzy o Prawie. To 
niesamowity sukces!!!

Gratulacje dla Laureatki, Rodziców i dla Szkoły!!!

Międzynarodowy Konkurs Kangur 
Matematyczny

W Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny 
organizowanym przez Towarzystwo Upowszechnienia Wiedzy 
i Nauk Matematycznych w Toruniu z naszej szkoły brało udział 
57 uczniów. Z klas drugich 18 osób, trzecich 13, czwartych 
10, piątych 4, szóstych 12.Wyróżnienie w konkursie zdobyło 
7 uczniów: Zdybski Mariusz, Tęcza Wojciech, Nalej Maciej, 
Wąsiewski Mateusz, Szustkiewicz Kacper, Makulska Alicja oraz 
Rydzewski Dawid.

Konkurs Kangur Matematyczny ma na celu 
popularyzowanie matematyki i rozwijanie niestandardowego 
myślenia. Uczniowie ćwiczą na dodatkowych zajęciach 
oraz mają motywację do pracy samodzielnej. Rozwijają 
umiejętność dyskutowania, przedstawiania oraz uzasadniania 
swojego sposobu rozwiązywania zadania. Każdy uczestnik 
otrzymał układankę-breloczek magiczny sześcian, a zdobywcy 
wyróżnienia również książki rozwijające zainteresowania 
matematyczne.

Serdecznie gratulujemy!!!!

DLA CIEBIE MAMO
W najpiękniejszym miesiącu roku obchodzimy jedno 

z najważniejszych świąt w naszej kulturze – Dzień Matki. 
Uczniowie klas 3 a i 3 c zaprosili swoje mamy 26 maja na 
uroczystość z okazji ich święta. Przygotowywali się pod okiem 
swoich wychowawców. Gdy nadeszła godzina 11, na sali 
gimnastycznej zgromadziły się zaproszone mamy. Uczniowie 
przygotowali specjalny program artystyczny „Dla Ciebie Mamo”. 

Dzieci śpiewały, recytowały, odgrywały scenki, 
składały piękne życzenia swoim mamom, które 

oglądały występy z uśmiechem, ale i czasem z łezką wzruszenia. 
Podczas uroczystości pani dyrektor Agnieszka Walczyńska – Łoś 
złożyła życzenia wszystkim zgromadzonym mamom. Atmosfera 
tej uroczystości była podniosła, ale i bardzo radosna, przebiegła 
w bardzo rodzinnej i miłej atmosferze. Po prezentacji słowno–
muzycznej wszystkie mamy zostały zaproszone do sal na słodki 
poczęstunek. Dzieci obdarowały je własnoręcznie wykonanymi 
upominkami. Takie spotkania są okazją do bliższego poznania 
oraz do wyrażenia podziękowania za trud, jaki włożyły mamy 
w wychowanie swoich pociech.

Anielka – mała bohaterka o wielkim sercu
W dniu 5 maja w bibliotece szkolnej odbył się gminny 

konkurs czytelniczy dla klas piątych i szóstych. Aby wziąć 
w nim udział należało znać treść książki Bolesława Prusa  
„Anielka”i fakty z biografii pisarza. Każda drużyna dodatkowo 
miała wykonać projekt znaczka przedstawiający Prusa lub 
Anielkę z Karuskiem.

W konkursie udział wzięły trzyosobowe drużyny  ze 
wszystkich szkół gminy. W jury zasiadły:  pani dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie -   Agnieszka Walczyńska Łoś, 
bibliotekarz Biblioteki Publicznej - pani Aleksandra Karolak oraz 
nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lutkówce - pani Agnieszka 
Kwiatkowska. Konkurs przygotowała i poprowadziła pani 
Elżbieta Grzybowska.

Uczestnicy musieli się zmierzyć z trzynastoma 
konkurencjami: jedenaście dotyczyło  treści książki, jedno 
polecenie sprawdzało znajomość biografii Prusa a ostatnie 
było konkurencją sportową - zatytułowaną „Karusek kuleje”.
Do zdobytych punktów doliczone zostały kolejne za wykonanie 
pracy plastycznej. Wszystkie drużyny zdecydowały się na projekt 
znaczka z podobizną Bolesława Prusa.

I miejsce w konkursie zajęły uczennice ze Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie, na kolejnym stopniu uplasowała 
się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Osuchowie, a na ostatnim 
– uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Piekarach. 
Konkurs był przygotowany 
w ramach współpracy 
Biblioteki Szkolnej 
z Biblioteką Publiczną.

Na osłodę przed 
ogłoszeniem wyników 
na uczestników czekało 
słodkie co nieco. Zwycięzcy 
i uczestnicy otrzymali 
dyplomy i nagrody 
książkowe tego samego 
dnia na spotkaniu autorskim 

MERKURIUSZ SZKOLNY
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z Arkadiuszem Niemirskim. Wręczał je sam pisarz.

Kasdepkowe przygody
W dniu 22 maja w bibliotece szkolnej odbył się 

konkurs czytelniczy dla klas trzecich.Aby wziąć w nim udział 
należało znać treść książki „Ostrożnie! : wszystko, co powinno 
wiedzieć dziecko, żeby mogło bezpiecznie się bawić w domu” 
Grzegorza Kasdepke.W konkursie udział wzięli przedstawiciele 
poszczególnych klas trzecich.W jury zasiadły: pani wicedyrektor 
szkoły  Jolanta Zielonka, bibliotekarz Elżbieta Grzybowska, 
nauczyciel wspomagający Katarzyna Ciszewska.Konkurs 
przygotowała i przeprowadziła bibliotekarz pani Ewa Bińkowska.

Dla uczestników przygotowano dziewięć konkurencji - 
Quiz, Co stanowi zagrożenie?, Główne zasady bezpieczeństwa, 
Matematyczne porady, Ocena sytuacji, Ortografia, Puzzle. Już 
sam tytuł wyraźnie wskazuje na to, o czym traktuje ta pozycja. 
Z założenia dom powinien być miejscem bezpiecznym dla jego 
mieszkańców. Jednak, żeby tak było, trzeba dowiedzieć się, 
na co warto zwracać uwagę i czego unikać, aby nie doszło do 
jakiegoś nieszczęścia. Pomocna w tym może być właśnie książka 
autorstwa Grzegorza Kasdepke, który za sprawą niedługich 
dowcipnych historyjek z udziałem małego Dominika, jego 
pieska Juniora oraz babci Marysi opowiada o wszystkich 
niebezpieczeństwach, które czają się w domu na nieświadome 
zagrożenia małe dziecko. 

W książce znalazło się trzynaście opowiadań, z których 
dziecko dowie się m.in. o tym, że powinno uważać na gorące płyny, 
nie wolno mu zbliżać się do gazu, zabawa ostrymi przedmiotami 
bądź ogniem może skończyć się tragicznie, jedzenie pewnych 
produktów może grozić zatruciem oraz, że nieostrożna zabawa 
w wodzie może doprowadzić do zadławienia. 

Zwycięzcami konkursu zostały uczennice z klasy III 
C, drugie miejsce przypadło ex aequo zespołom z III A i III E, 
a ostatnie – ex aequo III B i III D. Uczniowie wykazali się zdrową 
rywalizację i dużą wiedzą. O czasie każdej konkurencji decydowali 
uczestnicy, gdyż moment zakończenia przez którąkolwiek 
drużynę zadania, był końcem czasu dla reszty uczestników. Za 
trud włożony w przygotowanie do konkursu każdy uczestnik 
otrzymał słodki batonik Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone 
książkami i dyplomami.

Targi Gamingowe jakich nie było!
W dniu 1 czerwca uczniowie klas szóstych uczestniczyli 

w II Edycji Największych Targów Gamingowych i w pierwszym 
Comic Conie w Polsce. Wydarzenia miały miejsce w Centrum 
Targowo-Konferencyjnym PTAK WARSAW EXPO.

Szóstoklasiści z wypiekami na twarzach śledzili wyjątkowe 
osiągnięcia w  branży gier. Zagorzali gracze gier komputerowych 
i planszowych mogli znaleźć coś dla siebie spośród wielu 
atrakcji i przenieść się do świata najlepszych gier, ulubionych 
YouTuberów i interaktywnych technologii. W stolicy gamingu 
nie było miejsca na nudę! Każdy mógł doładować swoje baterie, 
wybawić się za wszystkie czasy i nabrać sił do pokonywania 
zmagań życia codziennego.

Atrakcją był również najlepszy w Europie festiwal 
popkultury. Prawdziwe święto dla fanów książek, komiksów, 
filmów, seriali i gier. Wszystko w jednym miejscu: spotkania ze 
światowymi gwiazdami filmów i seriali, nowinki wydawnicze, 
prezentacja najciekawszych inicjatyw artystycznych 
i rozrywkowych, a także liczne konkursy, warsztaty i koncerty. 
Niesamowite wrażenie zrobiły także wielkie roboty, smoki i statki 
kosmiczne, strefy: Gwiezdnych Wojen, Gry o Tron i Wikingów 
oraz jedyna w swoim rodzaju Wioska Fantastyki.

Po dniu pełnym atrakcji wszyscy wrócili szczęśliwi. Cóż 
się dziwić, przecież imprezy o tematyce gamingowej cieszą się 
w Polsce ogromną popularnością.

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
W ramach powyższego święta w dniach 5-9 czerwca 

w bibliotece gościłyśmy Rodziców, którzy zechcieli poczytać nie 
tylko swoim dzieciom. Na spotkaniach z literaturą były klasy: 
IA, IC, IIA, IIF, IIID. Zwłaszcza te dzieci, których rodzice przyjęli 
nasze zaproszenie były dumne, że to właśnie ich mama, czy tata 
przybyli na spotkanie. Dzieci chętnie słuchały przeczytanych 
tekstów, odpowiadały, zadawały pytania. 

Nasze zaproszenie przyjęli następujący Rodzice: pani 
Kamila Jakubowska, pani Elżbieta Muszyńska, pani Małgorzata 
Jakubiak, pani Mariola Soniec, pan Tomasz Ptasiński. Wszystkim 
odważnym Rodzicom oraz Wychowawcom, którzy pomogli nam 
ich ośmielić bardzo serdecznie dziękujemy. 

Informacje zebrała Beata Pietrzyk

Gimnazjum w Mszczonowie

„WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM…”

W NUMERZEW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Po raz kolejny zgodnie z planem pracy szkoły 31 maja 
2017 r. odbyła się publiczna prezentacja efektów pracy zespołu 
młodzieży klas drugich, który zajmował się gimnazjalnym 
projektem edukacyjnym zatytułowanym ,,Drogi Polaków do 
demokratycznej ojczyzny w latach 1945 – 1989”. Z okazji zbli-
żającej się 28. rocznicy przeprowadzenia częściowo wolnych 
wyborów parlamentarnych w Polsce, uczniowie gimnazjum 
przygotowali niemal dwugodzinne spotkanie dla całej społecz-
ności szkolnej. W trakcie tego szczególnego koncertu nasi konfe-
ransjerzy, Alicja Pawlak i Jakub Czarnecki, opowiedzieli o różnych 
formach oporu polskiego społeczeństwa przeciwko narzuconej 
komunistycznej władzy oraz podporządkowaniu naszego kraju 

przez Związek Radziecki. Integralną częścią imprezy były filmy, 
utwory muzyczne oraz obszerna prezentacja multimedialna 
autorstwa Tomasza Pawlaka oraz Jakuba Antolaka.

W pierwszej  części spotkania przybliżono odbiorcom 
działalność i losy Żołnierzy Niezłomnych, członków zbrojnego 
podziemia niepodległościowego, walczących z władzą ludową 
o powojenny społeczno–polityczny kształt Polski. Zaprezento-
wano kilka utworów mówiących o powojennej antykomuni-
stycznej konspiracji. W przejmujący sposób piosenkę ,,Pytasz 
synku” z repertuaru rapera Lukasyno, promującą film ,,Wyklęty”, 
wykonali Jakub Skurzanko, Patryk Wolak oraz Wiktoria 
Gadomska. ,,(…) Bo chciałem żyć inaczej, nie mogłem być jak 
oni/Wolałem zginąć w walce niż skuty gdzieś w niewoli (…)” - 
ekspresyjnie zaśpiewali nasi wokaliści. Kolejnym wyjątkowym 
utworem, który usłyszała publiczność, była ,,Ballada o Roju”, 
pochodząca z pierw-
szego filmu fabular-
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nego zrealizowanego w hołdzie Żołnierzom Wyklętym. Alicja 
Żelazowska, Wiktoria Gadomska, Martyna Wisławska oraz 
Zuzanna Sobol lirycznie wykonały utwór ,,Biały krzyż”. Tekst 
piosenki mówi wprost o pamięci poległych w boju partyzantach, 
pochowanych w bezimiennych mogiłach. Brak w nim odnie-
sienia do przynależności organizacyjnej poległych, co z jednej 
strony nadawało mu ponadczasowości i uniwersalizmu, z drugiej 
pozwoliło uniknąć kłopotów z cenzurą. Wymienione uczennice 
brawurowo zaśpiewały także utwór ,,Warto jest wierzyć” z filmu 
,,Zerwany kłos”.

Po klęsce podziemia niepodległościowego opór społe-
czeństwa przeciw komunistycznej władzy przybrał inne formy. 
Walkę zbrojną zastąpiły m.in. pokojowe manifestacje, demon-
stracje i strajki, niejednokrotnie krwawo tłumione przez władze 
państwowe. Polacy domagali się nie tylko poprawy warunków 
życia i pracy, lecz także przestrzegania praw człowieka – podkre-
ślali konferansjerzy. Przybliżono również działalność opozycji 
demokratycznej w PRL-u, m.in. NSZZ „Solidarność”. Zwracano 
uwagę na przebieg stanu wojennego w Polsce oraz znaczenie 
rozmów na temat reformy państwa, które podjęli w 1989 
r. działacze opozycji z władzami komunistycznymi. Przeszły 
one do historii jako obrady „Okrągłego stołu”. W rezultacie 
zawartych tam porozumień 4 czerwca 1989 roku odbyły się 
częściowo wolne wybory parlamentarne, w których komuniści 
ponieśli całkowitą klęskę. W wyniku czerwcowego głosowania 
Polska stała się pierwszym państwem bloku komunistycznego, 
w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali 
realny wpływ na sprawowanie władzy.

We wrześniu 1989 roku powstał pierwszy rząd, na czele 
którego stanął niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki. 
Powołanie tego rządu  zapoczątkowało proces przekształcania 
Polski w państwo demokratyczne - zaakcentował Jakub Czar-
necki.

Wokaliści z zespołu projektowego zaprezentowali także 
ponadczasowe utwory z repertuaru zespołów: Perfekt (,,Niepo-
konani”, ,,Chcemy być sobą”), Lombardu „Przeżyj to sam”, Scor-
pions („Wiatr zmian”). Podczas wykonania piosenek Lady Pank 
„Strach się bać” oraz ,,Kocham wolność” grupy Chłopcy z Placu 
Broni Alicję, Wiktorię, Martynę, Kubę oraz Zuzannę wspierała 
swoimi umiejętnościami szkolna sekcja muzyczna w składzie: 
Patryk Wolak - perkusja, Dominika Ścisłowska – skrzypce, 
Hubert Słojewski - gitara oraz Gabriel Anulak – pianino.

Osobą koordynującą działania grupy związane z przygo-
towaniem dekoracji, plakatów był Paweł Wieszczycki. Za stronę 
techniczną odpowiadali Tomasz Pawlak oraz Jakub Antolak. Nad 
stroną muzyczną czuwał p. Jacek Zielonka. Zespół projektowy 
otrzymał również pomoc ze strony Samorządu Uczniowskiego.

Profesjonalne nagłośnienie imprezy zapewnili nam 
pracownicy Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za co serdecznie 
dziękujemy.

Opiekun grupy projektowej Iwona Lipińska

W poszukiwaniu miejsc przyszłej 
pracy…

Dopiero co gimnazjaliści napisali ważny dla siebie spraw-
dzian zdobytej wiedzy - egzamin na zakończenie szkoły, a już 
musieli zdecydować, jaki wybrać kierunek dalszego kształcenia. 
W dniach 8-19 maja 2017 roku młodzież przeszła logowanie 
w systemach elektronicznych i składała podania do wybranych 
szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z odpowiednimi regula-
minami rekrutacji gimnazjaliści wybierali trzy lub więcej szkół 
z możliwością zaznaczenia dowolnej liczby klas w każdej szkole.

Jak podkreślają nasi uczniowie, decyzja o wyborze szkoły 
ponadgimnazjalnej nie jest łatwa, tym bardziej że w wieku 16 
lat trzeba zdecydować o swojej przyszłości zawodowej. Podania 
uczniowie zanosili do trzech typów szkół: liceum, technikum 
i szkoły branżowej. O ile kandydaci do liceum mają wydłużony 
czas decyzji co do wyboru przyszłego zawodu, to chętni do 
techników i szkół branżowych musieli konkretnie sprecyzować 
swoją ścieżkę kształcenia. Szkoła, chcąc pomóc im w tej decy-
zji,zorganizowała wyjścia do firm, warsztatów rzemieślniczych, 

punktów usługowych na terenie Mszczonowa, aby 
młodzież bliżej poznała miejsca przyszłych praktyk, 

a w dalszej perspektywie miejsca pracy. 
W kwietniu i maju odbyły się wycieczki zawodoznawcze 

do salonu fryzjerskiego, warsztatu samochodowego, warsz-
tatu stolarskiego, restauracji, hotelu, firmy Mostva. Młodzież 
miała możliwość zobaczenia różnorodnych stanowisk pracy, 
zapoznania się z wymaganiami stawianymi przed praktykan-
tami, a przede wszystkim szansę zadawania pytań ludziom, 
którzy są doświadczonymi specjalistami w swojej branży. Były 
i takie sytuacje, że wyobrażenia o przyszłej pracy skonfronto-
wane z rzeczywistymi wymaganiami zawodowymi musiały ulec 
zmianie, chociażby z powodu przeciwwskazań zdrowotnych. 
Część młodzieży wysłuchała tego, co przekazywali przedstawi-
ciele firm, część miała nad czym się zastanawiać, a byli też tacy , 
którzy znaleźli swoje miejsce na praktyki zawodowe. 

Warto podkreślić, że we wszystkich odwiedzonych 
firmach spotkaliśmy się w wielką otwartością na potrzeby 
uczniów, życzliwością i, co chyba oczywiste, jednomyślnością. 
Mianowicie wszystkie osoby, które oprowadzały nas po swoich 
miejscach pracy,podkreślały, że predyspozycje do danego 
zawodu, to pierwszy ważny element, ale równie ważne są 
chęć i zaangażowanie we własny rozwój, które są podstawą do 
sukcesu w każdym zawodzie.
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Pragniemy w tym miejscu podziękować za wsparcie  
gimnazjalistów w obszarze decyzji zawodowej warsztatowi 
samochodowemu CarPartMszczonów - Panu Piotrowi Wojt-
czakowi, zakładowi Stolarstwo-Tapicerstwo -Panu Sylwestrowi 
Hotkowskiemu, salonowi fryzjerskiemu Impresja - Pani Kata-
rzynie Szymańskiej, restauracji Dekada - Pani Marlenie Olesiń-
skiej, hotelowi Panorama- Pani Katarzynie Obłękowskiej oraz  
firmie Mostva- Panom Stanisławowi Marciniakowi i Jarosła-
wowi Dropińskiemu.
 Mam nadzieję, że wszystkim gimnazjalistom udało się 
podjąć trafne decyzje pod kątem przyszłości zawodowej i życzę 
im, aby za kilka lat czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy. 

Doradca zawodowy Gimnazjum w Mszczonowie

MISJA - RÓŻNORODNOŚĆ
W dniu 5 maja we Mszczonowie rozpoczęła się wymiana 

niemiecko-polska. Na trzydziestu pięciu uczniów z Mittelschule 
Altenerding czekała czterdziestoosobowa grupa polska. Przez 
tydzień mieliśmy się uczyć, bawić, poznawać siebie nawzajem, 
a to wszystko pod czujnym okiem opiekunów: p. Anny Rusi-
nowskiej, p. Urszuli Gowin, p. Ewy Zabłockiej, p. Sylwii Śledź, p. 
Krzysztofa Kurzepy oraz opiekunów grupy niemieckiej.

Piątkowy wieczór spędziliśmy na integracji. Mieliśmy 
zajęcia, dzięki którym mogliśmy się poznać, a potem szkolna 
aula zamieniła się w parkiet do tańców. Z kolei w sobotę przed 
południem udaliśmy się do Osuchowa, gdzie zaplanowano 
zajęcia rekreacyjno-sportowe. Nasi goście mieli okazję poznać 
przysmaki polskiej kuchni. Podobała nam się gra zorganizo-
wana przez pana Krzysztofa Kurzepę na terenie przylegającym 
do osuchowskiego gimnazjum. Wyszło na jaw, kto ma lęk przed 
pająkami, kto ładnie śpiewa, a kto ma talent plastyczny lub zna 
się na nawigacji. 

Niedziela zapowiadała się równie ciekawie. W planie 
mieliśmy zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, a nasi 
goście mieli też okazję podziwiać starówkę Warszawy. W ponie-
działek wyruszyliśmy w Polskę. Pierwszy przystanek- Wrocław. 
Odwiedziliśmy Ogród Japoński i zobaczyliśmy pokaz fontann. 
Podziwialiśmy panoramę Wrocławia z 49 piętra Sky Tower. 
Wieczorem dotarliśmy 
do bazy noclegowej- 
pensjonatu„Magda” 
w Pieszycach. 
Mieliśmy tam okazję 
podziwiać malowniczy 
krajobraz Gór Sowich. 
Po kolacji znowu był 
czas na integrację. 
Zabawy dały nam 
możliwość jeszcze bliż-
szego poznania siebie.

Wtorkowa gra 
terenowa połączona ze 
zwiedzaniem pozwo-
liła nam z kolei poznać 

Wrocław. Byliśmy na Uniwersytecie Wrocławskim i świetnie się 
bawiliśmy na terenie miasta krasnali. Nasz pobyt tam zakończy-
liśmy czasem wolnym i przejściem dzielnicą czterech wyznań. 
W środę zwiedzaliśmy Kościół Pokoju, który zachwycił nas swoją 
architekturą. Następnie obejrzeliśmy ruiny zamku w Bolkowie 
i spróbowaliśmy swoich sił na turnieju rycerskim. Szybki prze-
jazd i już zwiedzaliśmy piękny zamek Książ.

Następny dzień był pełen wyzwań dla wszystkich uczest-
ników. W planie mieliśmy zdobycie Wielkiej Sowy (1015 m 
n.p.m.). Mimo trudności udało nam się wejść na szczyt, a spora 
grupa uczniów pokonała jeszcze schody prowadzące na wieżę 
widokową.

Nadszedł czas pożegnań... Po pięknych przemowach 
i życzeniach nauczycieli z obu szkół zaczęliśmy się ściskać i życzyć 
powodzenia. Niektórym pociekły nawet łzy. Możemy się jednak 
pocieszać, że już za rok to my będziemy gośćmi na jubileuszowej 
wymianie.

 Karolina Wasik, Wiktoria Siekierska, Gabrysia Biernat, Agata 
Fedorowicz

uczestniczki wymiany
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AKTYWNIE, AMBITNIE I TWÓRCZO, 
czyli relacja z Zielonej Szkoły 
w Serwach

„Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze”, to sztanda-
rowe hasło firmy Chris, która ponownie gościła mszczonowską 
młodzież w Ośrodku Wypoczynkowym w Serwach podczas 
Zielonej Szkoły. 50 osób, które wzięły udział w wyjeździe, miało 
szansę poznać i zakochać się w krajobrazach nad jeziorem 
Serwy. Pięć dni aktywnego wypoczynku,to wspaniała propo-
zycja dla młodzieży. 

Ośrodek położony w Puszczy Augustowskiej, to miejsce 
pełne uroku, ale i zmiennej pogody.  Na przemian słońce i deszcz, 
upał i chłód –kapryśna aura nikogo jednak nie zrażała. Już pierw-
szego dnia pierwszy zespół wyruszył na aktywne zajęcia na 
wodzie - pływanie w kajakach bezburtowych. Ubrana w pianki 
i kapoki grupa musiała zmierzyć się z kapryśną aurą i niską 
temperaturą wody. Połączenie nauki z zabawą, to właściwe 
określenie tych zajęć. Młodzież mogła wykorzystać kajaki nie 
tylko jako sprzęt do przemieszczania się od brzegu do brzegu, 
ale przede wszystkim przekonała się, jak działa siła wyporu 
i jak twórczo można wykorzystać tego typu kajak w zabawie na 
wodzie.

Druga grupa pierwszego dnia integrowała się podczas 
wybranych gier zespołowych, które prowadziła dla nich 
specjalnie przygotowana kadra instruktorska. Każde zajęcia 
trwały 2,5 godziny, więc poziom aktywności wzrastał z każdą 
minutą pobytu. Po kolacji uczestnicy nie mieli zbyt wiele czasu 
na odpoczynek, ponieważ zaplanowano dla nich grę terenową 
na terenie ośrodka. Nasza młodzież samą formę gry zna dobrze 
z corocznie przygotowywanej dla klas pierwszych Integracyjnej 
Gry Terenowej, także jedynie musiała skupić się na współpracy 
w zespole i ambitnym podejściu do rywalizacji z pozostałymi 
grupami. Na zwycięzców czekała pyszna nagroda w postaci 
uroczystej kolacji ze specjalnymi daniami i obsługą kelnerską.

Kolejne dni upływały nam pod znakiem silnego wiatru 
i deszczu, ale to nie zniechęciło nas do wspólnej zabawy. 
Podczas zajęć pogoda się stabilizowała i dzięki temu mogliśmy 

wyjechać na wycieczkę rowerową po augustowskich lasach, 
wypłynąć w krótki rejs po jeziorze oraz poznać różne gry świata. 
Wieczór został ponownie aktywnie spędzony przy ognisku - nie 
zabrakło zabawi śpiewu. Środa, to dzień zamian zajęć sportowo-
-rekreacyjnych dla poszczególnych grup. Czwartek przywitał nas 
pięknym słońcem, dlatego nie mogło zabraknąć zajęć na wodzie 
oraz w parku linowym. Każdy mógł spróbować przełamać swoje 
lęki, dobrze się przy tym bawiąc. Wpadanie do wody nie było już 
tak nieśmiałe, dlatego często zażywaliśmy serwiańskich kąpieli, 
a skoki z wysokości z asekuracją i pokonywanie przeszkód na 
wysokości dawało nam ogrom satysfakcji.

W piątek, niestety, nastał czas powrotu, ale zaraz po śnia-
daniu kończyliśmy cykl zajęć rekreacyjnych na torze łuczniczym 
oraz ściance wspinaczkowej. Po aktywnie spędzonym przed-
południu oraz obiedzie przyszła porana pożegnanie z kadrą 
instruktorską oraz pracownikami ośrodka, którzy dbali o nasze 
bezpieczeństwo i wysoki poziom satysfakcji z zajęć. Z pewno-
ścią dla wielu z nas na zawszepozostaną w pamięci te chwile, 
które sprawiły, że raz czuliśmy strach, np. przed wspinaczką, a za 
chwilę ogrom zadowolenia z tego, że był to nasz mały indywidu-
alny sukces.

Dla trzecioklasistów ten wyjazd był ostatnim z racji 
kończącego się pewnego etapu edukacyjnego w życiu, ale 
uczniowie klas młodszych będą mieli szansę wyjechać jeszcze na 
tego typu wycieczkę. Ogromne podziękowania ślemy dla wszyst-
kich pracowników firmy CHRIS z Piaseczna oraz osób, które spra-
wowały opiekę nad młodzieżą podczas wyjazdu.

Z serwiańskim pozdrowieniem
Katarzyna Malinowska (kierownik/organizator wyjazdu) 

wraz z młodzieżą Gimnazjum w Mszczonowie

UŚMIECH DZIECKA – BEZCENNY
 Uczniowie z Gimnazjum im. Jana Adama Maklakie-
wicza w ramach projektu edukacyjnego uczestniczą w zajęciach 
z dziećmi ze stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”.Podczas spotkań 
dziewczyny z naszej szkoły starają się jak najlepiej wykorzy-
stać czas na pomoc niepełnosprawnym. Lekcje te odbywają 
się w poniedziałki i piątki. W trakcie zajęć dzieci uczą się m.in. 
czytania i pisania. Dziewczyny organizują zajęcia plastyczne, 
muzyczne, kulinarne oraz techniczne. Uczniowie naszego 
gimnazjum stwarzają warunki do rozwoju społecznego, edukacji 
i rozwoju zainteresowań.

W czasie spotkań plastycznych dzieci mogą nauczyć się 
robienia różnego rodzaju ozdób. Większość takich dekoracji jest 

sprzedawana podczas aukcji odbywających się w czasie przed-
stawień. Ostatnie takie przedstawienie zostało zorganizowane 
z okazji Bożego Narodzenia. Malując i wykonując ozdóbki dzieci 
rozwijają swoje umiejętności i pasje.Podczas zajęć muzycznych 
gimnazjalistki śpiewają razem z dziećmi, ucząc ich nowych 
piosenek. W trakcie zajęć kulinarnych dziewczęta pokazują, jak 
wykonywać najprostsze posiłki. Uczestnicy wspólnie przygoto-
wują naleśniki, gofry, kanapki i sałatki.Podczas lekcji technicz-
nych dzieci uczą się tworzenia różnych prac manualnych. Nasze 
zajęcia są bardzo ciekawe i interesujące.

W czasie zabaw zarówno osoby niepełnosprawne, 
jak i wolontariusze, rozwijają umiejętność współpracy oraz 
poznają swoje talenty. Serdecznie zachęcamy do uczestniczenia 
w niesieniu pomocy. 

opiekun: Elżbieta Banaszkiewicz
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Gimnazjalny polonez
Lokalną tradycją stało się już, że gdy zbliża się zakoń-

czenie roku szkolnego, w mszczonowskim gimnazjum ma 
miejsce niezwykła uroczystość. Także i w tym roku, 21 czerwca, 
w słoneczne popołudnie szkoła ta gościła w swoich murach 
uczniów klas trzecich wraz z ich bliskimi. Spotkanie, zwane 
potocznie wieczorkiem gimnazjalnym, rozpoczęła dyrektor 
Anna Rusinowska, która gratulowała swoim podopiecznym 
sukcesów oraz życzyła wielu kolejnych w dorosłym życiu. 
Najlepsi absolwenci wraz z rodzicami odebrali symboliczne 
nagrody – podziękowania za trzy lata pracy oraz za trudy wycho-
wania wspaniałych, młodych ludzi. Nie zapomniano także o tych 
opiekunach uczniów, którzy wspierali szkołę i wychowawców 
klas w kwestiach organizacyjnych. Tego dnia podziękowaniom 
i miłym słowom nie było końca. 

Po zakończeniu części oficjalnej, absolwenci gimnazjum 
zapełnili przyszkolny plac i rozpoczęli tańczenie poloneza, który 
symbolizował wkraczanie w dorosłość. Przy dźwiękach melodii 
„Pożegnanie ojczyzny” skomponowanej przez Michała Kleofasa 
Ogińskiego, młodzi zaprezentowali figury przygotowywane 

pod czujnym okiem nauczycielki wf Katarzyny Malinowskiej. 
Poważne miny tańczących, pierwszy, dorosły taniec, eleganckie 
stroje – wszystko to sprawiło, że niejednej z osób, które tłumnie 
pojawiły się, by podziwiać gimnazjalistów, zakręciła się w oku 
łza wzruszenia. W końcu to, niestety, jedna z ostatnich takich 
uroczystości.

Dagmara Bednarek, GCI

Sukcesy recytatorów
Tak, jak w latach ubiegłych, recytatorzy z mszczonowskiego 

gimnazjum mogą pochwalić się wspaniałymi osiągnięciami. Na 
XXXVII Małym Konkursie Recytatorskim I miejsce zajęła Alicja 
Pawlak, ucz. Kl. II a, II miejsce Nikola Woronko - ucz. kl. III a, III 
miejsce Hubert Słojewski - ucz. kl. III a.

W dniu 11 kwietnia w Mszczonowskim Ośrodku Kultury 
odbył się XIX Mały Konkurs Recytatorski Powiatu Żyrardowskiego. 
W kategorii gimnazjum jury, któremu przewodniczył aktor Jerzy 
Łazewski, przyznało cztery nagrody, z czego dwie wywalczyli 
gimnazjaliści z Mszczonowa. Otrzymali je Alicja Pawlak oraz 
Hubert Słojewski.
 W dniu 26 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum im. 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  w Jaktorowie odbył się XVI 
Żakowski Konkurs Recytatorski. Wzięli w nim udział gimnazjaliści 
powiatu grodziskiego oraz szkoły należące do Unii Poetyckiej 
Wojciecha Siemiona. W konkursie tym umiejętnościami 
recytatorskimi popisywali się również nasi uczniowie: Wiktoria 
Siekierska, Aleksandra Trójkowska, Patrycja Ernest,  Aleksandra 

Woźniak. W gronie laureatów znaleźli się: Wiktoria Siekierska, 
która wywalczyła trzecie miejsce w kategorii klas pierwszych 
oraz Aleksandra Woźniak - również zajęła trzecie miejsce 
w kategorii klas trzecich. Było to wspaniałe spotkanie. Mogliśmy 
nie tylko podziwiać zdolnych recytatorów, ale również obejrzeć 
piękny program artystyczny poświęcony K. I. Gałczyńskiemu, 
patronowi Zespołu Szkół w Jaktorowie.

W dniu 27 maja 2017 r. Alicja Pawlak i Hubert Słojewski 
wzięli udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim 
,,Przebudzeni do życia” w Bielsku–Białej. Zawody te, to jedyna 
ogólnopolska impreza dla recytatorów w wieku gimnazjalnym. 
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tym konkursie od 
początku jego powstania i odnosili znaczące sukcesy. W tym 
roku Hubert otrzymał wyróżnienie. Wyjazd do Bielska-Białej 
organizujemy wspólnie z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury 
przy wsparciu pani Danuty Wójt.

Recytatorów do konkursów przygotowywały panie: 
Bogusława Jabłońska, Emilia Mirocha i Ewa Pawłowska.

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Gimnazjum Mszczonów

Matematyczny grant dla uczniów
Program grantowy Fundacji mBanku „mPotęga” nabiera 

rozpędu z każdą edycją. Co roku wzrasta liczba dofinansowa-
nych wniosków. W tegorocznej edycji wsparcie otrzymają aż 262 
projekty z całej Polski. Łączna kwota dofinansowania sięgnie 
prawie 1,5 mln zł. 

Pomysł  p. Agaty Wiśniewskiej, nauczycielki matematyki 
z Gimnazjum w Mszczonowie, zyskał akceptację Kapitułym-
Potegijako jeden z 73 projektów w kategorii szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. Będzie on realizowany w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi.  Dyrektor obecnej 
Szkoły Podstawowej, p. Agnieszka Walczyńska–Łoś, podeszła 

do projektu z pełnym zrozumieniem i akceptacją, obiecując 
wsparcie organizacyjne. 

Już od czterech lat Fundacja mBanku koncentruje swoje 
wysiłki na wspieraniu nauki matematyki, oferując pasjonatom 
tej dziedziny różne formy wsparcia. Kluczowym działaniem 
Fundacji jest program grantowy mPotęga, do którego nabór 
odbywa się raz w roku. Tegoroczna edycja zakończyła się dofi-
nansowaniem rekordowej liczby wniosków. Aż 262 szkoły, 
biblioteki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i grupy 
pasjonatów matematyki otrzymają od Fundacji mBanku grant 
na realizację swojego projektu edukacyjnego. 

Na wszystkie 
projekty Fundacja 
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przeznaczy blisko 1,5 mln zł, co jest najwyższa kwotą w historii 
programu. Dofinansowanie otrzyma statystycznie co 3 przedsta-
wiony projekt: 189 projektów ze szkół podstawowych oraz 73 
z gimnazjów i szkół średnich. Co roku setki nauczycieli matema-
tyki z całego kraju biorą udział w mPotędze. To dobra wiado-
mość, bo pokazuje, że mamy kreatywnych i chętnych do wyjścia 
poza schematy pedagogów. A to właśnie oni mają szansę 
zachęcić dzieci i młodzież do matematyki i wzbudzić w nich zain-
teresowanie tym przedmiotem. Cieszymy się, że możemy mieć 
swój udział w tym procesie – mówi Iwona Ryniewicz, prezes 
zarządu mFundacji. 

mPotęga, to program grantowy, który popularyzuje 
matematykę wśród uczniów i zachęca nauczycieli, rodziców 
i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i sche-

matów w nauczaniu tego przedmiotu. Program obejmuje 
dzieci uczące się co najmniej w 4. klasie szkoły podstawowej 
oraz w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. O granty 
mogąubiegaćsię szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie, 
biblioteki publiczne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe 
i grupy nieformalne.

Do tej pory mFundacja dofinansowała 304 projekty, prze-
znaczając 1,77 mln zł na kreatywną naukę matematyki. Wzięło 
w nich udział ok 175 tys. dzieci i młodzieży szkolnej.Program 
grantowy mPotęga, został wyróżniony statuetką Złotego 
Bankiera w plebiscycie „Bankiera” i „Pulsu Biznesu” w kategorii 
„Bank odpowiedzialny społecznie” za rok 2016.

Agata Wiśniewska

Reprezentacje siatkówki dziewcząt i chłopców Zespołu 
Szkół w Mszczonowie uczestniczyły 18 maja w II Turnieju 
o Puchar Prezesa UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów. W zawo-
dach rywalizowały szkoły ze Mszczonowa. Reprezentacje dziew-
cząt i chłopców rozegrały turnieje, których wyniki decydowały 
o ostatecznym miejscu szkoły. Dla zwycięzcy przewidziano 
puchar przechodni, o który rywalizować będą te same szkoły 
w kolejnych latach (trzykrotne zwycięstwo powoduje zdobycie 
pucharu na własność).

Dziewczęta grały bardzo ambitnie, jednak nie sprostały 
rywalkom z Gimnazjumi Liceum Ogólnokształcącego zajmując III 
miejsce. Chłopcy wypadli dużo lepiej pokonując rywali i zwycię-
żając w swojej kategorii.

Ostateczna kolejność:
Dziewczęta:
I miejsce - Liceum Ogólnokształcące
II miejsce – Gimnazjum
III miejsce - Zespół Szkół
Chłopcy:
I miejsce - Zespół Szkół
II miejsce - Gimnazjum

III miejsce - Liceum Ogólnokształcące

Drużyny wystąpiły w składach:
 - dziewczęta: Cymerman Dominika, Dylewska Ada, Ziółkowska 
Daria,Kupińska Patrycja, Winek Lidia, Kowalska Patrycja, 
Szymańska Paulina,Sobieska Karolina i Ziółkowska Patrycja. 
Opiekun: Halina Kubisz- Świdurska
- chłopcy: Lipiński Damian, Czerwiński Mateusz, Cymerman 
Krystian, Cymerman Sebastian, Kowalski Daniel, Mikołajczyk 
Jakub, Olesiński Patryk, Płuziński Patryk, Czeremużyński Igor, 
Michalak Jakub i Ciszek Dawid. Opiekun: Grzegorz Piątkowski

ZS Mszczonów

ZS w Mszczonowie

Mistrzostwa Mszczonowa w siatkówce

Dominacja w regionie potwierdzona
Kolejne dobre zawody rozegrali sportowcy Zespołu 

Szkół w Mszczonowie. Tym razem dobrą dyspozycję potwier-
dzili uczestnicząc w Otwartym Turnieju piłki nożnej o Puchar 
Dyrektora ZS nr3 w Wiskitkach. Zawody odbyły się 25 maja 
a mszczonowscy zawodnicy rywalizowali w grupie z Zespołem 
Szkół w Teresinie i Zespołem Szkół Technicznych i Licealnych nr2 
w Grodzisku Mazowieckim.Po zwycięstwach w fazie grupowej, 
pokonaniu w półfinale Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy 
Mariańskiej i w finale ZSTiL nr2 w Grodzisku Mazowieckim zajęliI  
miejsce. Dodatkowo Patryk Czarnecki został „królem strzelców” 

a Sebastian Cymerman „najlepszym bramkarzem 
Turnieju”.
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Wyniki Zespołu Szkół w Mszczonowie:
Faza grupowa
ZS w Mszczonowie –ZSOiL nr2 w Grodzisku Mazowieckim  2:1
ZS w Mszczonowie – ZS w Teresinie  6:0
Półfinał
ZS w Mszczonowie – LO w Puszczy Mariańskiej  9:1
FINAŁ
ZS w Mszczonowie – ZSOiL nr.2 w Grodzisku Mazowieckim  6:0

Zespół wystąpił w składzie: Patryk Czarnecki © (10 
bramek), Damian Samoraj(7 bramek), Mateusz Czerwiński (2 
bramki), Grzegorz Kosowski (1 bramka), Karol Vibert (1 bramka), 
Maciej Jasiński (1 bramka), Krystian Cymerman (1 bramka), 
Sebastian Cymerman, Bartek Osiński i Konrad Koziarski. 
Opiekun: Grzegorz Piątkowski.

ZS Mszczonów

Studzieniec zdobyty
To już VI edycja turnieju piłki nożnej w ramach projektu 

„Jestem kibicem przez duże K”, w której uczestniczyła drużyna 
Zespołu Szkół w Mszczonowie. Konkurs odbył się 19 maja 
w Studzieńcu i wzięło w nim udział sześć drużyn: Zespół Szkół 
nr1 w Skierniewicach, Zespół Szkół nr2 w Skierniewicach, Zespół 
Szkół nr3 w Skierniewicach, Zespół Szkół w Mszczonowie, 
Liceum Ogólnokształcące w Puszczy Mariańskiej i gospodarze - 
Zakład Poprawczy w Studzieńcu.

Drużyny rywalizowały w systemie „każdy z każdym, więc 
każda z nich rozegrała wiele meczy. Zespół Szkół w Mszczo-
nowie zaprezentował się bardzo dobrze osiągając ogromny 
sukces, zajmując ostatecznie I miejsce w turnieju. Tytuł „króla 
strzelców” zdobył Patryk Czarnecki, a tytuł najlepszego bram-
karza – Sebastian Cymerman.

Wyniki spotkań:
ZS w Mszczonowie - ZS nr.2 w Skierniewicach - 1: 0
ZS w Mszczonowie - ZS nr.1 w Skierniewicach - 5: 1
ZS w Mszczonowie - ZS nr.3 w Skierniewicach - 0: 1
ZS w Mszczonowie - LO w Puszczy Mariańskiej - 4:1
ZS w Mszczonowie- ZP w Studzieńcu - 5:0  

Zespół wystąpił w składzie: Patryk Czarnecki (7 

bramek), Krystian Cymerman 
(2 bramki), Sebastian Cymerman, Mateusz Czerwiński, Damian 
Samoraj (3 bramki), Maciej Jasiński (1 bramka), Igor Czeremu-
żyński, Bartek Osiński (1 bramka), Grzegorz Kosowski (1 bramka) 
i Konrad Koziarski (1 bramka). Opiekun: Grzegorz Piątkowski

ZS Mszczonów

 Egzaminy zawodowe w ZS
 Koniec czerwca, to intensywny czas w Zespole Szkół 
w Mszczonowie. W okresie 20-29 czerwca odbywać się będą 
bowiem egzaminy zawodowe. Przystąpią do nich uczniowie 
drugich i trzecich klas tech-
nikum a także absolwenci 
kierunku technik ogrodnik. 
Przed tymi ostatnimi nie lada 
wyzwanie, ponieważ muszą się 
zmierzyć z wykonaniem prak-
tycznych czynności na działce. 
Także uczniowie klasy trzeciej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
muszą się wykazać posiadaną 
wiedzą a na pozostałych czekają 
sprawdziany czeladnicze 
w Izbach Rzemieślniczych.
 Każdy egzamin, to dla 
uczniów ogromny stres. Tym 

bardziej, że te czerwcowe przesądzą o przyszłych kwalifikacjach 
wychowanków Zespołu Szkół. Ich uzyskanie nie jest proste – 
warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 50% punktów 
w części pisemnej oraz 75% w praktycznej. Uzyskanie zawodo-
wych kwalifikacji jest więc trudniejsze niż zdanie matury.

Tekst: Dagmara Bednarek, Foto: ZS Mszczonów
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Rozdanie świadectw, nagród, pamiątkowe zdjęcia 
i kolejny rok szkolny został zakończony. Uczniowie szkół z terenu 
miasta i gminy Mszczonów w piątek (23.06) uroczyście zakoń-
czyli rok szkolny 2016/17. Emocji i wzruszeń nie brakowało.

Lutkówka
Po mszy świętej o godzinie 8 w kościele w Lutkówce 

uroczystości zakończenia roku szkolnego przeniosły się do 
szkoły. Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce odebrali nie 
tylko świadectwa z biało-czerwonym paskiem ale też nagrody 
książkowe. Wzruszającym momentem było przyznanie nagrody 
specjalnej dla najlepszej uczennicy w szkole.Pierwszy raz statu-
etkę otrzymała Alicja Krawczyk. Dziś nie ma jej już z nami. Posta-
nowiliśmy nazwać nagrodę jej imieniem – wyjaśnia Grzegorz 
Olczak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutkówce.

Statuetka powędrowała do Gabrieli Wesołowskiej, 

Lutkówka/Osuchów/Bobrowce/Piekary

Koniec roku w gminnych szkołach

Jeden z ostatnich piątków czerwca zawsze jest dniem, 
na który z niecierpliwością czekają wszyscy uczniowie. Trudno 
im się zresztą dziwić, skoro zakończenie roku szkolnego oznacza 
nie tylko podsumowanie kolejnego etapu nauki, ale także rozpo-
częcie wakacji. W dniu 23 czerwca aule i sale gimnastyczne 
placówek zlokalizowanych na terenie gminy zapełniły się więc 
uczniami, rodzicami a także nauczycielami i pracownikami. W 
mszczonowskiej szkole podstawowej uroczystości rozpoczęła 

dyrektor Agnieszka Walczyńska-Łoś, która podziękowała całej, 
szkolnej społeczności za pierwszy, wspólny rok pracy oraz 
życzyła wszystkim udanych, słonecznych wakacji. Po zakoń-
czeniu swojego przemówienia wręczyła też specjalne wyróż-
nienie. Otrzymała je uczennica klasy piątej, Gabriela Gołyńska, 
która zajęła III miejsce w ogólnopolskim Konkursie Wiedzy 
o Prawie. Tradycyjnie, podczas zakończenia roku szkolnego, 
wręczono także nagrody książkowe oraz świadectwa z tzw. 
„czerwonym paskiem” wychowankom szkoły, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki w nauce.

Uroczystość podsumowania mijających miesięcy 
edukacji odbyła się również w Gimnazjum im. J. A. Maklakie-
wicza. Rozpoczęła ją dyrektor placówki, Anna Rusinowska, która 
także dziękowała za wspólnie spędzony, owocny czas i życzyła 
udanych wakacji. Jak w każdej szkole, także i w gimnazjum 
wręczono nagrody dla najlepszych uczniów.

Tego dnia wszyscy młodzi mieszkańcy Mszczonowa, 
którzy przez cały rok pilnie zdobywali wiedzę, mogli się poczuć 
naprawdę docenieni a każdy wychowanek lokalnych placówek 
– zmotywowany do wytężonej pracy od września. Zanim to 
jednak nastąpi, przed uczniami dwa miesiące wakacji i z tej 
okazji życzymy wszystkim słonecznego nastroju (i pogody), 
wielu chwil beztroskiego odpoczynku a także wspaniałych 
wspomnień, które naładują energią wystarczającą na wszystkie, 
szkolne miesiące.

Dagmara Bednarek, GCI

SP i Gimnazjum w Mszczonowie

Mszczonowskie zakończenia roku
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uczennicy piątej klasy. Podziękowania otrzymali też rodzicie 
uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Wyróż-
nienia i nagrody powędrowały też do dzieci, które aktywnie 
brały udział w konkursach i zawodach. Tych w ciągu roku nie 
brakowało. Uczniowie dziękowali pedagogom, ci rodzicom za 
pomoc i angażowanie się w życie szkoły.

Osuchów
Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół 

w Osuchowie rozpoczęło się tuż po godzinie 10. Wcześniej 
uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami uczestniczyli we 
mszy świętej w kościele w Osuchowie. Większość nagród 
i wyróżnień rozdano dzień wcześniej (22.06). W piątkowe przed-
południe uczniowie odebrali długo wyczekiwane świadectwa. 
Swoim pedagogom, za pracę i zaangażowanie, podziękowali 
kwiatami oraz drobnymi upominkami. 

Bobrowce
Podobnie jak w Osuchowie w szkole w Bobrowcach 

uroczystość zakończenia roku szkolnego rozpoczęła msza święta. 
Około godziny 10 szkolny korytarz był już wypełniony po brzegi 
rodzicami oraz uczniami. Uroczystość była okazją do podsumo-
wania roku szkolnego. Odbyło się wiele akcji, zbiórka nakrętek, 
zużytych baterii , była też akcja policyjna dotycząca bezpieczeń-
stwa na drodze, szklanka mleka, owoce w szkole – wyliczała 
Grażyna Frelik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrowcach.

Działały też koła zainteresowań, były wycieczki 
i konkursy. Jak przypomniała dyrektor, w szkole prężnie działa 
też Rada Rodziców. Dyrektor podziękowała jej członkom za 
organizowanie szkolnych imprez. W roku szkolnym nie brako-
wało też remontów. Placówka wzbogaciła się też m. in. o nowy 
sprzęt sportowy. Dziękuję wszystkim dzieciom za ciężką, owocną 
pracę, nauczycielom, pracownikom obsługi i rodzicom – mówi 
Grażyna Frelik.

Uczniowie odebrali świadectwa z rąk dyrektor oraz 
wychowawców. Do najlepszych powędrowały też nagrody. 
Słowa podziękowanie do nauczycieli kierowali też zarówno 
rodzice jak i uczniowie.

Piekary
W czwartek (22.06) symbolicznie rok szkolny zakończyli 

li uczniowie „zerówki”. W piątek (23.06) wakacje rozpoczęły się 
dla całej szkolnej braci. Uczniowie odebrali świadectwa oraz 
nagrody za wyniki w nauce. Na wyróżnienia mogli też liczyć ci, 
którzy angażowali się w szkolne konkursy. Najlepiej oszczędza-
jącą klasą w ramach SKO okazała się klasa I. Na podium stanęły 
jeszcze klasy II i V. Indywidualnie wśród oszczędzających znalazło 
się 18 uczniów – mówią nauczyciele.

Kwiatami oraz drobnymi upominkami uczniowie podzię-
kowali swoim nauczycielom za 10 miesięcy nauki. Ci życzyli dzie-
ciom pogodnych i bezpiecznych wakacji.

Jarosław Pięcek, GCI
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W dniu 12 maja 2017 r. uczniowie klas I i II o kierunku 
Ratownictwo Medyczne odbyli wycieczkę do Państwowej 
Straży Pożarnej w Żyrardowie oraz do Collegium Masoviense, 
szkoły kształcącej, miedzy innymi, na kierunku Ratownictwo 
Medyczne.

Podczas wizyty w jednostce Państwowej Straży Pożarnej 
wychowankowie mszczonowskiego LO zwiedzili wszystkie zaka-
marki żyrardowskiej strażnicy, między innymi pomieszczenia, 
w których strażacy wypoczywają, oraz Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego; obejrzeli również samochody 
bojowe, jakie są na wyposażeniu jednostki ratowniczo-gaśni-
czej. Najwięcej pytań padło na temat procedur, jakie panują 
w Straży Pożarnej, algorytmów medycznych, współpracy między 
jednostkami Staży i Pogotowia Ratunkowego. Uczniowie wysłu-
chali również kilku ciekawostek na temat pracy w Straży oraz 
opowieści, w jaki sposób wykorzystywana jest wiedza medyczna 
przez strażaków.

Po przejściu paruset metrów z Jednostki PSP zawitali 
w murach Collegium Masoviense, gdzie w sali dydaktycznej 
uczelni spotkali się z Panią Rektor Grażyną Tomiak, która opowie-
działa o szkole, kierunkach kształcenia i metodach nauczania 
w tej Wyższej Uczelni.Po krótkim omówieniu zasad bezpieczeń-
stwa uczniowie przeszli do zajęć praktycznych, a dzięki uprzej-
mości pani Dziekan mogli użyć i zapoznać się ze sprzętem, jaki 

jest dostępny w pracowni. Jest tam naprawdę bardzo dużo urzą-
dzeń i sprzętów, które służą do nauki oraz są na co dzień wyko-
rzystywane w pracy ratowników i pielęgniarek. Uczniowie zapo-
znali się też z działaniem między innymi defibrylatora manual-
nego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, respiratora 
oraz wielu manekinów i fantomów o różnym zastosowaniu, 
w tym do intubacji.

Wycieczka była niezwykle udana, ponieważ uczniowie 
dowiedzieli się wielu przydatnych rzeczy, mogli poćwiczyć na 
sprzęcie, do którego bezpośrednio nie mają dostępu. Zobaczyli 
również, w jakich warunkach uczą się studenci ratownictwa 
medycznego i pielęgniarstwa. Z kolei 19 maja 2017 r. odwiedzili 
stację Jednostki Ratownictwa Medycznego w Mszczonowie, 
gdzie poznali arkana pracy tutejszych ratowników medycznych.

Paweł Nietrzebka

Dziewczyny lubią brąz
Uczennice LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie 

uczestniczyły w otwartych Wojewódzkich Mistrzostwach Ligi 
Obrony Kraju w wieloboju obronnym. W trakcie wieloboju 
zawodnicy mieli do pokonania 400 m dystansu biegowego 
(całym zespołem) oraz strzelanie indywidualne i zespołowe. 
Zawody odbyły się w czwartek, 18 maja, na placu manew-
rowym i strzelnicy LOK w Żyrardowie, a zorganizowała je Liga 
Obrony Kraju w Żyrardowie i Stowarzyszenie Strzelec Żyrardów 
pod patronatem Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego LOK 
w Warszawie.

W wieloboju obronnym uczestniczyły reprezentacje szkół 
ponadgimnazjalnych z powiatu żyrardowskiego, jak również 
z Grodziska Mazowieckiego, Warszawy, Brwinowa i Pruszkowa-
,zrzeszonew grupach 5-6 osobowych. Kierownik zawodów pan 
Andrzej Lemański powitał uczestników, opiekunów grup i orga-
nizatorów, przedstawił regulamin i konkurencje. Wśród zawod-
ników panował przyjazna atmosfera, sprzyjająca rywalizacji. 
Bardzo dużą aktywnością i zapałem wykazały się nasze uczen-
nice. W rankingu reprezentacja LO uplasowała się na podium - 
nasze zawodniczki zdobyły brązowe medale w konkurencji strze-

lanie zespołowo i III miejsce w klasyfikacji generalnej. 
Liceum reprezentowały uczennice: Natalia Czepik, 

Dorota Dobrzyńska, Katarzyna Jóźwiak, Aleksandra Krzyża-
nowska i Zuzanna Osuchowska. Sędzia Główny Zawodów, pan 
Andrzej Madejski z Zarządu Wojewódzkiego LOK w Warszawie, 
wręczył zwycięzcom dyplomy, pamiątkowe medale i puchary.
Organizatorzy zapewnili młodzieży napoje, jogurty i tradycyjną 
grochówkę.

K. Iżycka

LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie

Wycieczka – uczniowie LO szlakiem 
ratowników medycznych

MERKURIUSZ SZKOLNY
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„Szare Szeregi” znowu na podium
W środę 31 maja 2017 r. na terenie placu manewrowego 

i strzelnicy LOK w Żyrardowie odbyły się Otwarte Wojewódzkie 
Zawody Ligi Obrony Kraju w Dwuboju Obronnym. Patronat 
nad zawodami objął Mazowiecki Zarząd Wojewódzki LOK 
w Warszawie, a jednym z organizatorów zawodów i kierowni-
kiem był pan Andrzej Lemański, zaś sędzią głównym pan Andrzej 
Madejski (sędzia II klasy PZSS i LSO). 

Zawody Składały się z 2 konkurencji sportowych: 
bieg na 400 m i rzut piłeczką do celu i pojedynek strzelecki.  
W dwuboju uczestniczyło 20 zespołów dziewcząt i chłopców ze 
szkół ponadgimnazjalnych woj. mazowieckiego reprezentują-
cych szkoły z Płocka, Warszawy, Pruszkowa, Brwinowa, Szyma-
nowa, Mszczonowa, Puszczy Mariańskiej, Wiskitek i Żyrardowa. 
Mimo zimna i wiatru sportowcy rywalizowali ze sobą w przy-
jaznej atmosferze, nie zabrakło również tradycyjnej grochówki 
i ciepłych napojów.

Reprezentacja dziewcząt z naszego liceum powtó-
rzyła sukces (jak poprzednio w wieloboju obronnym) zdoby-
wając miejsca na podium.W ramach innowacji pedagogicznej 
– edukacja celna Liceum reprezentowały 2 zespoły dziewcząt 

w składzie:
- zespół z numerem „17” – Natalia Czepik, Aleksandra Krzyża-
nowska, Magdalena Adamska
- zespół z numerem „18” – Dorota Dobrzyńska, Zuzanna 
Osuchowska, Katarzyna Jóźwiak.

Zespół nr 17 w zaciętej rywalizacji zajął II miejsce 
w konkurencji pojedynek strzelecki i III miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Drugi zespół uplasował się na 8 miejscu. Zwycięzcy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz puchary. Gratulu-
jemy zwycięstwa!

K. Iżycka

Licealiści dla przedszkolaków
W dniu 19 czerwca 2017 r. w Liceum Ogólnokształ-

cącym im. Szarych Szeregów w Mszczonowie w ramach 
lekcji podstaw przedsiębiorczości odbyło się uwspółcze-
śnione przedstawienie teatralne „Piękna i Bestia”. Przy-
gotowaniem spektaklu zajmowali się uczniowie klasy 
pierwszej pod czujnym okiem Pani Profesor Marzeny 
Żuchewicz. Uczniowie rozwijali swoją kreatywność przy-
gotowując dekoracje, kostiumy, zajmując się promocją 
przedstawienia na stronach internetowych oraz w szkole. 

Na uroczystość przybyły zaproszone dzieci z Miej-

skiego Przedszkola w Mszczo-
nowie. W główne role wcielili się: 
Weronika Gajewska jako Piękna, 
Kacper Głąbiński jako Bestia, Karol 
Adamiak jako ojciec Pięknej, Kata-
rzyna Talak i Luiza Popławska jako 
siostry Pięknej, Natalia Popławska 
jako Świeczniczek, Mikołaj Sibilski 
jako Zegar. Zarówno uczniowie 
naszej szkoły, jak i przedszkolaki 
bawili się świetnie.

LO Mszczonów

Zakończenie roku w liceum
W dniu 23 czerwca 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Szarych Szeregów w Mszczonowie odbyło się uroczyste zakoń-
czenie roku szkolnego. Na uroczystość przybyli absolwenci szkoły 
i rodzice. Uczniowie otrzymali z rąk wychowawców i przewodni-
czącej Rady Rodziców świadectwa promocyjne i nagrody książ-
kowe. Jest się z czego cieszyć, bo wśród nagrodzonych znaleźli 

się uczniowie, który otrzymali średnią wyników nauczania nie 
tylko 4,75, która obliguje do otrzymania świadectwa z biało-
-czerwonym paskiem, ale także powyżej 5. Wśród nich znaleźli 
się między innymi: ucz. kl. I a Julia Wojtczak – średnia 5,41 
i tym samym w roku szkolnym 2017/2018 będzie stypendystką 
Prezesa Rady Ministrów; Katarzyna Talak ucz. kl. I a – 5,25; 
Kacper Głąbiński ucz. kl. I a- 5,18; Aleksandra Marczak ucz. kl. 
I a – 5,06; Paweł Zdulski ucz. kl. I a – 5,0; Norbert Michalski cz. 

kl. II a – 5,22. Wśród wyróżnionych znaleźli 
się także uczniowie, którzy w ciągu roku nie 
opuścili ani jednej godziny lekcyjnej: Jakub 
Dymecki ucz. kl. I a, Patrycja Pelc – ucz. kl. 
I a, Karol Adamiak – ucz. kl. I a. Wszystkim 
uczniom życzymy dużo słońca, uśmiechu 
i bezpiecznych wakacji.

LO Mszczonów
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Gminny Turniej Piłki Nożnej 
w Piekarach po raz XV

W środę, 31 maja 2017r., w Szkole Podstawowej 
w Piekarach odbył się XV Gminny Turniej Piłki Nożnej 
Chłopców oraz V Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar 
Dyrektora OSiR w Mszczonowie. Do udziału w Turnieju zapro-
szono szkoły podstawowe. W tym roku do rywalizacji stanęły 
zespoły ze szkół: w Mszczonowie (drużyna dziewcząt i drużyna 
chłopców), Osuchowie (drużyna chłopców) i Piekarach (drużyna 
dziewcząt i drużyna chłopców). Otwarcia zawodów i powitania 
wszystkich uczestników Turnieju dokonała Dyrektor  Szkoły 
Podstawowej w Piekarach – Pani Małgorzata Sekulska. 

Turniej rozgrywany był  w dwóch kategoriach: chłopców 
i dziewcząt. Rozgrywki toczyły się na zasadzie „każdy z każdym” 
w swojej kategorii, dlatego też zawodnicy wszystkich drużyn 
mogli sprawdzić swoje 
umiejętności w rywali-
zacji z pozostałymi miło-
śnikami piłki nożnej. 
Turniej przebiegał 
w duchu walki fair play. 
Atmosferę spotkania 
podgrzewała tego dnia 
nie tylko chęć zwycię-
stwa, ale również niewąt-
pliwie pogoda. Mimo 

tego wszystkim szczęśliwie udało się dotrwać do końca turnieju. 
Klasyfikacja po rozegraniu wszystkich pojedynków przed-

stawiała się następująco:

DZIEWCZĘTA
I miejsce – SP Piekary
II miejsce – SP Mszczonów

CHŁOPCY:
I miejsce – SP Osuchów
II miejsce – SP Mszczonów
III miejsce – SP Piekary
 

Wybrano również najlepszych strzelców turnieju: Maję 
Brzezińską z Piekar  i Przemysława Orzechowskiego z Mszczo-
nowa. Organizatorami zawodów byli: Dyrektor SP w Pieka-
rach Pani Małgorzata Sekulska oraz nauczyciel wf  Pan Janusz 

W dniu 26 maja w naszej szkole odbyło się wielkie 
święto - Dzień Rodziny - jedna z ważniejszych uroczystości szkol-
nych, obchodzona  w placówce co roku. Wszyscy uczniowie 
i goście; nasi rodzice z naszym rodzeństwem, babcie i dziad-
kowie, licznie przybyli do szkoły. Święto było bardzo doniosłe za 
sprawą Rodziców, którzy pojawili się w komplecie, a obecność 
Pani Dyrektor i Rady Rodziców dodała powagi całej uroczystości. 

Jako pierwsi część artystyczną zaprezentowali najmłodsi 
uczniowie szkoły – dzieci z Punktu Przedszkolnego „Bajka” 
i klasy „0”. Pod opieką swoich nauczycielek przedstawiły spek-
takle: maluszki - przedstawienie pt. „Śpiący Niedźwiadek” 
a dzieci z klasy 0 - „Witaminki dla księżniczki Marcelinki”, 
z którym wcześniej wystąpiły na Mazowieckim Przedszkolnym 
Turnieju Teatralnym zajmując III miejsce.

Następnie uczniowie klas IV-VI oraz chór szkolny zapre-
zentowali przedstawienie „Nie ma jak rodzina”. Zebrani rodzice 
i inni bliscy z uśmiechem na twarzy, z wielką dumą, a nawet 
z łezką w oku oglądali występy swoich pociech. Dzieci dały 

wspaniały popis swoich zdolności i umiejętności recytatorskich, 
tanecznych i wokalnych oraz talentów muzycznych.

Na zewnątrz świeciło słońce, zapewniając szkolnej 
imprezie przyjemną i godną oprawę. Po części oficjalnej rodzice 
wraz ze swoimi pociechami udali się na teren przed szkołą, gdzie 
na wszystkich czekała moc atrakcji, np. pieczenie kiełbasek 
w ognisku, zawody sportowe: skoki w workach, rzut lotkami, 
łowienie rybek.

Dzień Rodziny, to wspaniały czas, zarówno dla rodziców, 
jak i dzieci, pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, a przede 
wszystkim jest to czas, który mogą spędzić tylko ze sobą bez 
pośpiechu, z dala od codziennych trosk.

SP Piekary

Piekary

,,Rodzina to kolebka, to początek 
wszystkich cnót. W niej wyrasta 
człowiek.”
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Kaliński. 

Sponsorzy turnieju:
*Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie,
*Firma MARKPOL HANDEL-TRANSPORT, Badów Górny, ul. 
Piekarska 33,
* Marzena i Piotr Markus
*Salon Fryzjerski „Edyta”, Żyrardów, ul. POW 2b,  Edyta i Adam 
Sielscy
*Zakład Fryzjerski w Osuchowie, ul. Piekarska 2,   Dorota i Piotr 
Wnuk
*Zakład Stolarski  T.A. Brzezińscy, Kowiesy, ul. Wrzosowa 
19,  Adam Brzeziński
*Sklep z artykułami papierniczymi Bożena Lewińska, ul. More-

lowa 2, Mszczonów
*P.P.  Maria i Tomasz Ręgowscy
*Sz.P. Danuta Jaworska
*Sz.P. Dorota i Henryk Gronkiewicz
*Sz.P. Magdalena i Sylweser Wieteska
*Sz.P. Dorota i Gustaw Zdzieszyńscy
*Sz.P. Monika Sobiecka
*Sz.P. Artur Zabelski
*Sz.P. Anna i Marek Głowa
*Sz.P. Michalina i Roman Suplewscy
*Sz.P. Agnieszka i Sławomir Maciszewscy
*Sz.P. Urszula i Sławomir Gronkiewicz
Dziękujemy!

SP Piekary

W dniach 30 - 31 maja w ZSP w Osuchowie odbyła 
się ósma edycja konkursu „Dni Matematyki”.  Podobnie, jak 
w latach ubiegłych, odbywał się pod patronatem Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty. Pierwszego dnia do rywalizacji przystą-
pili uczniowie ze szkół podstawowych. Każdą placówkę repre-
zentowały 3 trzyosobowe drużyny. Opiekunowie zaproszonych 
szkół weszli w skład jury konkursu:
SP w Lutkówce – p. Grzegorz Olczak
SP w Mszczonowie –p. Iwona Niewęgłowska
SP w Międzyborowie –p. Urszula Warowicka
SP w Piekarach –p. Aneta Stańczak
SP w Osuchowie –p. Ewa Termena

Zmagania rozpoczęła  Dyrektor Urszula Gowin, życząc 
uczestnikom powodzenia i jak najlepszych wyników. Konkurs 
prowadzili uczniowie Gimnazjum im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego 
w Osuchowie – Kasia Dominiak i Dominik Melon. Zmagania 
rozpoczęły się od napisania testu wiedzy. Kolejną częścią 
konkursu było rozwiązywanie tego samego zadania w wyzna-
czonym czasie. Ostatnim etapem było losowanie jednego 
zadania z puli i przedstawienie rozwiązania przed zgromadzoną 
publicznością. W przerwach między poszczególnymi turami 
konkursu,  uczniowie mieli możliwość rozwiązywania łami-
główek logicznych, przygotowanych przez uczennice gimnazjum 
w Osuchowie. Za dobrze rozwiązaną zagadkę mogli otrzymać 
drobny upominek. Podczas przerw przewidziano również poczę-
stunek dla uczestników. Wyniki konkursu dla szkół podstawo-
wych są następujące:
Klasy IV:

1.	 SP w Międzyborowie: Gabriela Machowska, Martyna 
Tryc, Kacper Krzyżewski

2.	 SP w Piekarach: Marcin Michalczyk, Jakub Sielski, 
Mateusz Gębski

3.	 SP w Mszczonowie: Kacper Szustkiewicz, Milena Koci-
szewska, Mateusz Wąsiewski

4.	 SP w Lutkówce: Bartosz Witecki, Kinga Krajewska, 

Marcin Pawlak
5.	 SP w Osuchowie: Klaudia Kowalska, Emilia Jankowska, 

Wiktoria Markiewicz
Klasy V:

1.	 SP w Piekarach: Dorota Gaik, Filip Lipiec, Jakub 
Warzyński

2.	 SP w Lutkówce: Gabriela Wesołowska, Michał 
Borowski, Sebastian Ossoliński

3.	 SP w Osuchowie: Klaudia Sokołowska, Michał Mierze-
jewski, Arkadiusz Witecki

4.	 SP w Międzyborowie: Mateusz Kuligowski, Amelia 
Szymańska, Antonina Zbrzyzny

5.	 SP w Mszczonowie: Alicja Makulska, Dawid Rydzewski, 
Jakub Królikowski

Klasy VI:
1.	 SP w Piekarach: Anita Chojecka, Jakub Markus, 

Martyna Adamczyk
2.	 SP w Osuchowie: Julia Chojecka, Aleksandra Gawlińska, 

Klaudia Wojtyszczak
3.	 SP w Lutkówce: Adrian Rodrigues, Stanisław Kostrzewa, 

Kacper Basiński
4.	 SP w Mszczonowie: Katarzyna Hanszke, Przemysław 

Orzechowski, Filip Kociszewski
Po podliczeniu punktacji zwyciężyła Szkoła Podsta-

wowa w Piekarach. Zwycięską statuetkę z rąk p. Urszuli Gowin 
odebrała p. Aneta Stańczak – opiekun uczniów biorących udział 
w turnieju.

Drugiego dnia, 31 maja, do konkursu przystąpiły trzy 
gimnazja: z Mszczonowa, Międzyborowa i Osuchowa. Prze-
bieg zawodów był analogiczny, jak w przypadku szkół podsta-
wowych. Opiekunowie szkół, które wzięły udział w konkursie, 
weszli w skład jury:
Gimnazjum w Mszczonowie: p. Agata Wiśniewska
Gimnazjum w Międzyborowie: p. Joanna Bednarska
Gimnazjum w Osuchowie: p. Joanna Machałowska

 Wyniki konkursu dla gimnazjum są następujące:
Klasa I

1.	 Gimnazjum w Mszczonowie: Nikodem Janowski, 
Wiktoria Siekierska, Aleksandra Wieteska

2.	 Gimnazjum 

Osuchów

Powiatowe dni matematyki 
w Osuchowie

W NUMERZEW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY



czerwiec 2017 / nr 6 (259)       59

w Osuchowie: Magdalena 
Michalczyk, Julia Wojt-
czak, Jakub Gronkiewicz

3.	 Gimnazjum w Międzybo-
rowie: Maria Lubańska, 
Michał Łabędzki, Jeremi 
Lisicki

Klasa II
1.	 Gimnazjum w Mszczo-

nowie: Jakub Badowski, 
Maciej Kozicki, Norbert 
Frydrysiak

2.	 Gimnazjum w Międzybo-
rowie: Aleksandra Osuchowska, Julia Szczurek, Igor 
Ciniewski

3.	 Gimnazjum w Osuchowie: Szymon Ręgowski, Anna 
Budna, Mateusz Dębski

Klasa III
1.	 Gimnazjum w Międzyborowie: Kacper Mińkowski, 

Kamil Kwiatkowski, Gabriela Szwed
2.	 Gimnazjum w Mszczonowie: Szymon Ciszewski, 

Adrianna Korzonkowska, Oliwia Byliniak
3.	 Gimnazjum w Osuchowie: Aleksandra Gronkiewicz, 

Łukasz Kustosz, Bartłomiej Kazimierczak
Po podliczeniu punktów drużyn  zwyciężyło Gimnazjum 
w Mszczonowie. Główną nagrodę (statuetkę) odebrała pani 
Agata Wiśniewska. Dzięki Sponsorom organizatorzy mogli 

zapewnić atrakcyjne nagrody i poczęstunek.
Sponsorzy Dni Matematyki’2017:

•	 Burmistrz Mszczonowa
•	 Rada Rodziców ZSP w Osuchowie
•	 p. Bożena Lewińska
•	 p. Wioletta Traczyk Sklep Papierniczy „Papirus”
•	 p. Paweł Kurowski, p. Bartosz Kurowski PABAX S.C.
•	 p. Mariola Lewandowska Piekarnia-Cukiernia
•	 p. Zbigniew Bednarek
•	 p. Jolanta i Paweł Dominiakowie
•	 p. Piotr Markus
•	 p. Wojciech Mierzejewski

Organizatorzy DM: 
Ewa Termena, Joanna Machałowska, Grzegorz Olczak

Relacja z KOLOROWEGO Dnia Dziecka
W dniu  1 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Publicznych 

w Osuchowie odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia 
Dziecka. Rozpoczęto je uroczystym apelem,na którym zebra-
nych powitała Dyrektor Szkoły -pani Urszula Gowin. Następnie 
gimnazjaliści podsumowali projekty edukacyjne, które były 
realizowane w tym półroczu, m.in. młodzieżowa gazetka szkolna 
–„Życie Szkoły”, wycieczka rowerowa „Szlakami Jeziórki” oraz  
wiele innych i ciekawych. Po prezentacjach wszyscy uczniowie 
udali się na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. 
Każdy zjadł przepyszną przekąskę. 

Po poczęstunku, na pięknym, zielonym boisku,  roze-
grano turniej piłki nożnej. Wszyscy dzielnie kibicowali swoim 
faworytom, lecz zaszczytny tytuł zwycięzców wywalczyli chłopcy 
z klasy V. W tym samym czasie chętne osoby kontynuowały 
naukę tańca na sali gimnastycznej. Zabawy taneczne prowa-
dziła pani Dominika Jankowska, opiekun Samorządu Uczniow-
skiego. Po turnieju i nauce tańca wszyscy uczniowie udali się 
na salę gimnastyczną, gdzie pod opieką pana Bogusława Kierz-
kowskiego odbył się quiz wiedzy historycznej wzorowany na 
programie „Jeden z dziesięciu”. Każdą klasę reprezentowały 
dwie osoby. „Jedną z szesnastu” została Kinga Kustosz z kl. VI. 

W tym dniu zorganizowano także liczne akcje, takie jak: 
„kolorowa głowa”, „kolorowe paznokcie” i „kredą po betonie” – 
jednym zdaniem – był to KOLOROWY dzień. Po pełnychatrakcjii 
zabawy obchodach nasze emocje zostały ostudzone pysznymi 
lodami. Na pewno długo będziemy wspominać  ten dzień, który 
- w naszych serduszkach - mienił się barwami tęczy.

Kinga Kustosz, Klaudia Wojtyszczak (kl. VI)

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Dzień Rodziny w ZSP w Osuchowie
W dniu 31 maja 2017 r. w naszej szkole gościliśmy 

rodziców. O ich tłumne przybycie zatroszczyła się p. Aneta 
Piasecka, przygotowując ciekawe zaproszenia. Goście zajęli 
miejsca przy stołach udekorowanych białymi obrusami z poczę-
stunkiem w postaci ciast i owoców. Nasze panie dekoratorki, 
Julita Sander i Emilia Kowalczyk, przy pomocy uczniów przygo-
towały barwną, niezwykle efektowną oprawę plastyczną, wzrok 
przyciągały kolorowe litery zdobione w fantazyjne wzory oraz 
uśmiechnięte buzie dzieci i rodziców.

Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitała p. 
dyrektorem Urszula Gowin, a uczniowie częstowali pysznymi 
kruchymi ciasteczkami, upieczonymi pod okiem p. Anny Saiki 
w szkolnej kuchni. Przy kawie i herbacie w miłym nastroju 
rodzice obejrzeli program artystyczny przygotowany pod 
kierunkiem pań: Marzeny Taras, Dominiki Jankowskiej, Agaty 
Grzybowskiej i Ludmiły Kierzkowskiej.

Wierszykami, tańcami i piosenkami rozbawiły nas 
maluchy z przedszkola. Furorę zrobiło tango z obrotami 

w mistrzowskim wykonaniu Oliwki i Emila. Uczniowie klas IV 
– VI zaprezentowali spektakl teatralny „To przechodzi ludzkie 
pojęcie”, który opowiada o pojęciach dobrze znanych ludziom. 
Były to:Odwaga, Czyny, Słowa, Zabawa oraz Wartość. Pojęcia 
ubrane w czarne kostiumy i przybierające różne formy, od 
dziecka po kotka, od klowna po różę, ukazywały na scenie 
prawdę o człowieku. Udowodniły, że ludzie tylko poprzez 
ład i zrozumienie potrafią się odrodzić. Za wspaniałą grę jury 
przyznało młodym aktorom z Teatru Niewielkiego II miejsce 
w Gminnym Turnieju Teatralnym.

Kolejni wykonawcy, w pięknych strojach, przedstawili 
bajkę „Kopciuszek” w języku angielskim zakończoną piosenką 
i układem tanecznym. Następnie gimnazjaliści opowiedzieli 
historię drewnianego pajaca zamienionego w chłopca w przed-
stawieniu „Jak to z chłopcem było”. Postać Pinokia, nieposłusz-
nego urwisa ukaranego za kłamstwa przez wróżkę, podkreśla 
wielką rolę rodziny; to miłość do ojca była powodem zmiany 
postępowania bohatera. Świetne role Kasi Dominiak i Pawła 
Olborskiego oraz pozostałych wykonawców zostały nagrodzone 
I miejscem w Turnieju Teatralnym w ramach Spotkań Artystycz-

nych Szkół.
Na szkolnej scenie wystąpił 

również niezwykle uzdolniony mistrz 
akordeonu Dominik Melon. Muzyka 
łagodzi obyczaje,toteż na twarzach 
publiczności pojawił się uśmiech, 
a w sercach zagościły radość i wzru-
szenie. W role konferansjerów wcie-
lili się Kasia Dominiak, Ania Kłosie-
wicz oraz Jakub Sadowski. Opowie-
dzieli o wartościach, jakie kultywuje 
rodzina, o miłości i poczuciu bezpie-
czeństwa, opiece i trosce o najbliż-
szych, wsparciu i pomocy dla młodego 
i starszego pokolenia. Na zakończenie 
części artystycznej przy akompania-
mencie akordeonu odśpiewano „Sto 
lat”. Wszyscy zebrani zostali obdaro-
wani uszytymi własnoręcznie przez 
młodzież serduszkami, a przedszkolaki 
wręczyły rodzicom wykonane samo-
dzielnie kwiaty. 

Spotkanie upłynęło 
w serdecznej atmosferze, a rodzice 
byli dumni z występów artystycznych 
swoich pociech. Uroczystość umilały 
znane i cenione piosenki m.in. Anny 
Jantar, Ireny Jarockiej, Zbigniewa 
Wodeckiego i Marka Grechuty. 
Oprawę muzyczną i nagłośnienie 
przygotował uczeń klasy III a Patryk 
Skoneczny.Nad całością uroczystego 
spotkania czuwały panie Elżbieta 
Olborska i Grażyna Szymczak. Do zoba-
czenia za rok!

Grażyna Szymczak
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Zielona szkoła w Muszynie
W dniu 22 maja 2017r. uczniowie z Zespołu Szkół Publicz-

nych w Osuchowie w ramach zielonej szkoły wyjechali do 
Muszyny-miejscowości położonej niedaleko granicy ze Słowacją. 
O godzinie 7 zebraliśmy się przed szkołą w Osuchowie. Po spraw-
dzeniu listy obecności i pożegnaniu z rodzicami, ruszyliśmy 
w drogę. Mimo awarii autobusu, dotarliśmy cali i zdrowi na czas. 

Pierwszego dnia zobaczyliśmy zakon Klarysek,Ołtarz 
Papieski oraz izbę pamięci poświęconą Janowi Pawłowi II. Potem 
nadszedł kolejny, najbardziej wyczekiwany dzień wycieczki. 
Odwiedziliśmy urokliwą Słowację, a następnie mieliśmy okazję 
skorzystać z kąpieliska w grotach skalnych,położonych na 
Węgrzech. Zmęczeni po pięciogodzinnym pływaniu przyjecha-
liśmy do pensjonatu i od razu 
poszliśmy spać, tak, aby być 
gotowymi na kolejny ekscytujący 
dzień. 

W kolejnym etapie 
podróży zwiedziliśmy Ogrody 
Sferyczne w Muszynie oraz 
małą cerkiewkę wpisaną na listę 
UNESCO. Mieliśmy też możliwość 
odwiedzenia jednej z najbardziej 
znanych miejscowości o charak-
terze uzdrowiskowym- Krynicy 
Górskiej. Tam zobaczyliśmy 
pijalnię wód, przeszliśmy się po 
deptaku oraz mieliśmy chwilę, 
aby kupić pamiątki. Dowiedzie-
liśmy się także, jak wygląda praca 
pszczelarza i spróbowaliśmy 
oryginalnego miodu. Na wieczór, 
w ramach czasu wolnego, zorga-
nizowaliśmy dyskotekę.

W przedostatni dzień kontemplowaliśmy piękny krajo-
braz Ojcowskiego Parku Narodowego. Pomimo chwilowego 
załamania pogody, odbyliśmy Spływ Pienińskim Przełomem 
Dunajca. Kiedy wróciliśmy do Muszyny, czekała nas niespo-
dzianka w postaci ogniska oraz odwiedzin ,,Wiedźmy Majowej’’. 
Nadszedł ostatni dzień wycieczki. W drodze do domu odwie-
dziliśmy bajkowy zamek Kmitów i Lubomirskich w Nowym 
Wiśniczu.

Niechętnie opuszczaliśmy Muszynę i pobliskie rejony. 
Wycieczka nie tylko zintegrowała uczestników, ale uświadomiła 
wszystkich o bogactwie krajoznawczym i historycznym naszego 
kraju. Mamy nadzieję,że każda kolejna wycieczka będzie jeszcze 
bardziej wspaniała i wzbogaci nas o coraz nowsze doświad-
czenia.

Aleksandra Gronkiewicz ucz. kl. III A Gimnazjum

Czytanie książek nie tylko wzbogaca słownictwo czło-
wieka, ale także pobudza jego wyobraźnię i dostarcza wielu 
ważnych informacji. Dzieci czytające książki łatwiej nawiązują 
relacje z kolegami, a także łatwiej i chętniej wypowiadają się na 
forum. Promując czytelnictwo wśród naszych uczniów zorgani-
zowaliśmy w naszej szkole spotkanie z pisarką.

W dniu 22 maja w Szkole Podstawowej w Lutkówce 
gościła autorka książek dla dzieci, pani Dorota 
Mularczyk. Uczniowie mieli możliwość spotkania 

z pisarką i uczestniczenia w zorganizowanych dla nich zaję-
ciach. Pani Dorota opowiadała dzieciom o procesie powsta-
wania swoich książek, o tym skąd czerpie pomysły na poszcze-
gólne historyjki,a także czytała im wybrane fragmenty swoich 
dzieł. Pani Dorota opowiadała dzieciom także skąd się biorą 
w jej książkach ilustracje. Starsi uczniowie w czasie zajęć sami 
tworzyli nowe opowiadania, które być może pisarka wykorzysta 
w swojej następnej książce. Niezwykłą atrakcją była możliwość 
zakupienia książki pisarki i otrzymania autografu.

Nasi uczniowie wiedzą, iż książka jest najlepszym przy-
jacielem człowieka, dlatego tak chętnie korzystają ze zbiorów 
biblioteki szkolnej i cieszą się z każdej nowości, któreona zakupi. 
Od dzisiaj jesteśmy posiadaczami 7 nowych książek autorstwa 
pani Doroty Mularczyk, które niebawem trafią na półki, by 
cieszyć małych czytelników.

AGA

Lutkówka

Spotkanie autorskie z panią Dorotą 
Mularczyk
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Rajd rowerowy na stawy św. Anny
Jak co roku w Szkole Podstawowej w Lutkówce odbył się 

rajd rowerowy. 26 maja o godzinie 9 uczniowie klas IV-VI wraz 
z wychowawczyniami wyruszyli na swych rowerach w kierunku 
Skuł. Czekało nas niemałe wyzwanie. Zaopatrzeni w napoje 
i kanapki pojechaliśmy zmagać się z własnymi słabościami 
i podziwiać piękną okolicę. Naszym przewodnikiem był pan 
Jakub Kwiatkowski, członek  Żyrardowskiego Towarzystwa Cykli-
stów. 

Uczniowie w czasie rajdu poznali podstawowe zasady 
bezpiecznej jazdy rowerem po drogach, a w czasie postojów 
mieli okazję oglądać rower naszego przewodnika i rozmawiać 
z nim na temat zawodów kolarskich, w których brał udział.  
W czasie pikniku na stawach św. Anny pan Jakub opowiadał dzie-
ciom o swojej pasji rowerowej a także przeprowadził konkurs 
wiedzy o swoim ukochanym sporcie. Uczniowie oraz nauczy-
ciele musieli wykazać się wiedzą z zakresu budowy roweru, 
znajomością znanych kolarzy, a także odpowiadali na pytania ze 
znajomości osobistych osiągnięć pana Jakuba. Rywalizacja była 
zacięta i pełna emocji, a pytania okazywały się bardzo trudne. 
Wszyscy spisaliśmy się jednak na medal. 

Około godziny 13.30 zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy 
do szkoły. Trasa była dość daleka, ale wszyscy daliśmy radę. 
Składamy podziękowania przedstawicielom Komendy Policji we 
Mszczonowie,dzięki którym mogliśmy bezpiecznie przejechać 
trasę nr 50. Taki rajd rowerowy, to nie tylko aktywne, wspólne 
spędzanie czasu, ale przede wszystkim to godziny spędzone 
na świeżym powietrzu, bez tabletów i telefonów. To czas na 
wspólne rozmowy, podziwianie piękna przyrody, a także na 
umacnianie więzi koleżeńskich. Polecamy taką  formę rekreacji 
w nadchodzącym okresie letnim.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich kierowców 
wyprzedzających rowerzystów na drogach o rozwagę i zacho-

wanie szczególnej ostrożności. Pamiętajcie, że pośpiech jest 
złym doradcą, a rowerzysta jest bezbronny w wyniku zderzenia 
z samochodem. 

AGA

Piknik w Lutkówce z synem Górskiego
Występy przedszkolaków i uczniów, dmuchańce, 

cukrowa wata oraz cała plejada innych atrakcji czekała na gości 
w Lutkówce. W piątkowe popołudnie (2.06) na terenie Szkoły 

Podstawowej w Lutówce odbył się Piknik Rodzinny. Wyjątko-
wymi gośćmi imprezy byli aktor Jerzy Janeczek, Dariusz Górski, 
syna trenera reprezentacji Polski Kazimierza Górskiego oraz 
Jerzy Kraska - złoty medalista olimpijski  piłce nożnej z 1972 roku.
Nie pamiętam kiedy zorganizowano pierwszy szkolny piknik. Na 
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pewno było to w latach dziewięćdziesiątych - mówi Grzegorz 
Olczak, dyrektor Szkoły w Lutkówce.

Impreza jak co roku przyciągnęła całe rodziny. Na scenie 
swoje umiejętności prezentowały przedszkolaki oraz uczniowie 
klas I-IIIw w koncercie „Dla mamy i taty”. Taniec w rytm znanych 
przebojów oraz piosenki i występy publiczność oklaskiwała grom-
kimi brawami. Powrót do lat młodości zapewnili też uczniowie 
występem - „Wspomnień czar”. Na dzieci czekała moc atrakcji - 
malowanie twarzy, dmuchany zamek oraz zjeżdżalnia czy loteria 
fantowa. Wśród jej uczestników do rozlosowania czekały trzy 
nagrody - tablet, słuchawki oraz telefon komórkowy. Można 
było tez nabyć dobrą książkę w dobrej cenie podczas kiermaszu 
książki. Kolejka ustawiała się do fotobudki. Niemal każdy chciał 
mieć zdjęcie w śmiesznych okularach czy peruce. Niespodziankę 
dla dzieci przygotowali też strażacy z OSP Zbiroża. Uczniowie 
mogli nie tylko obejrzeć wóz i sprzęt strażacki. Druhowie zaser-
wowali też morze piany. Imprezę zakończył mecz piłki nożnej 
uczniowie kontra rodzice. Zakończył się remisem 4:4.

Organizatorzy nie zapomnieli też o brzuchach gości. 
Pyszne ciasta szybko znajdywały swoim amatorów. Podobnie 
jak przysmaki z grilla, gofry czy wata cukrowa. Na wszystkich 
czekała też kawa i herbata. 

Tegoroczny piknik przejdzie też za pewne do historii jako 
wyjątkowy za sprawą gości. Do Lutkówki zawitali Dariusz Górski, 
dziennikarz sportowy i syn Kazimierza Górskiego - najsłynniej-
szego trenera polskiej reprezentacji w piłce nożnej oraz Jerzy 
Kraska - złoty medalista olimpijski w piłce nożnej z 1972 roku. 
Podczas pikniku istniała nie tylko możliwość porozmawiania 
z gośćmi ale też zdobycia ich autografów na książkach „Alfabet 
Pana Kazimierza” Macieja Polkowskiego oraz „Kazimierz Górski 
z piłką przez życie” Tomasza Ławeckiego. Dochód z pikniku 
zostanie przeznaczony na nagrody dla najlepszych uczniów - 
informują nauczyciele.

Jarosław Pięcek, GCI

Sponsorzy

Jak przyznają organizatorzy impreza nie mogła by się odbyć bez 
sponsorów. Loterię fantową wsparli przede wszystkim miesz-
kańcy okolicznych wiosek, Grażyna i Robert Flisowie - firma 
FLISAN z Kuranowa, Nadleśnictwo Grójce, Ryszard Kędra - Usługi 
Budowlane, sklep OMEGA z Mszczonowa, firma Vemar Marcin 
Wesołowski.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce składa serdeczne podziękowania nauczycielom i wszystkim 
pracownikom szkoły za zaangażowanie w przygotowanie oraz za pracę podczas Pikniku Rodzinnego.

Grzegorz Olczak
Dyrektor Szkoły

Piłkarze reprezentacji są z małych 
miejscowości
Wyjątkowymi gośćmi Pikniku Rodzinnego w Lutkówce byli aktor 
Jerzy Janeczek, Dariusz Górski - syn trenera reprezentacji Polski 
Kazimierza Górskiego oraz Jerzy Kraska - złoty medalista olim-
pijski  w piłce nożnej z 1972 roku. Temat piłki nożnej, sukcesów 
polskiej reprezentacji oraz działalności klubów sportowych był 
wręcz naturalny.

Jak to się stało, że Panowie znaleźliście się w Lutkówce?
Dariusz Górski - Zadzwonił do mnie Jurek (Kraska – przyp. red.). 
Mówi – Darek, jest taka impreza. Jedziesz? Powiedziałem, że 
jeśli będę miał czas, to przyjadę. Tak się tu znalazłem. Lubię tego 
typu imprezy sportowe, z dziećmi.

Patrząc na sukcesy polskiej reprezentacji myśli pan, że jest 
nadzieja na powrót do dawnej sławy?
DG - Wydaje mi się, że jak najbardziej. Nie ma już wróżenia 
z fusów. Teraz wychodzimy, jesteśmy faworytem. Mamy dobrych 
zawodników.

W czym tkwi sekret tego sukcesu? Co sprawiło, że udało się to 
odbudować?
DG - Pokolenie, które przyszło. Widzą, że warto i przede 
wszystkim można. Anglia była dla nas niebotyczna. A tu nagle 

pokonaliśmy Niemców dwa do zera na Stadionie 
Narodowym. Jak za dotknięciem czarodziejskiej 

różdżki, ci chłopcy uwierzyli w siebie. Zaczęli inaczej grać. Założę 
się, że to nas się obawiają przeciwnicy, a nie my ich.

Nie mamy nic do stracenia. Możemy tylko zyskać.
DG - Dokładnie.
Jerzy Janeczek – Przekroczona została psychologiczna bariera 
kompleksu. Ktoś znalazł dotarcie.
DG – Adam Nawałka. Umiejętności i taktyka są te same. Ma 
lidera drużyny – Roberta Lewandowskiego. Kiedyś to był Kazi-

Jerzy Kraska (na fot. z lewej) - złoty medalista olimpijski  w piłce 
nożnej z 1972 roku i Dariusz Górski, syn trenera reprezentacji 

Polski Kazimierza Górskiego, opowiadali podczas pikniku 
w Lutkówce o piłce nożnej.
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W dniu 1 czerwca,z okazji Dnia Dziecka, wychowankowie 
Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie odbyły  wyjazd do 
Klubu Jeździeckiego HUZAR w Józefowie. Specjalnie na ten dzień 
zostały przygotowane atrakcje dla wszystkich przedszkolaków. 
W trakcie naszego pobytu zorganizowana została pogadanka 
m. in. o koniach, sprzęcie jeździeckim, zapoznanie się z obsługą 
koni, pokaz jazdy konnej z komentarzem, ognisko z kiełbaskami, 
obejrzenie stajni, boksów dla koni oraz głaskania koni. Jednak 
największą atrakcją tego dnia był pokaz baniek mydlanych 

oraz przejażdżka bryczką i  na koniu.Przedszkolaki powróciły 
do przedszkola zadowolone i pełne wrażeń. Dzień Dziecka  
przebiegł w miłej i radosnej atmosferze.

Iwona Dziuba

mierz Deyna. To wybitne jednostki, grające na światowym 
poziomie. Pouzupełniał skład zawodnikami grającymi w najlep-
szych europejskich klubach. Ataku zazdrości nam cały świat.

Klub Sportowy „Mszczonowianka” obchodzi w tym roku 
60-lecie istnienia. Zawodnicy dziś grający w reprezentacji 
pochodzą z takich klubów. Jak w Pana ocenie one działają? 
Czego im potrzeba?
DG – To pytanie do trenera.
Jerzy Kraska - Z tego, co słyszałem, jest coraz większy problem 
z młodzieżą, by zachęcić dzieci do gry. Kiedyś sport istniał na 
podwórkach. Grało się na placach i to wystarczyło. Wtedy nie 
było jednak alternatywy. Wymagania rosną. Teraz patrzę jak 
przychodzą dzieci na treningi z napojami energetycznymi. 
Kiedyś wody nie pozwalano nam pić – dopiero po treningu. 
Dobrze jednak, że coś się dzieje.  Na razie coś udało się stworzyć. 
Na pewno dojście do sukcesów sprzed lat nie będzie proste, bo 

składa się na to wiele czynników. 

Miłość do piłki trzeba zaszczepić od najmłodszych lat. 
JK– Większość członków reprezentacji pochodziła z małych miej-
scowości. W 2006 roku zakończyłem pracę w Legii. Trenowałem 
z drugim zespołem. Ściągnąłem do Legii Lewandowskiego. Był 
kiedyś fotoreporter – Eugeniusz Warmiński – przychodził na 
Legię. Powiedział mi bym zobaczył Lewandowskiego, jak gra. 
Robert przyszedł z Kowalczykiem, bratem Wojtka Kowalczyka. 
Lewy został. Chciał grać i marzył o grze w pierwszej drużynie 
Legii.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jarosław Pięcek, GCI

Miejskie Przedszkole Nr 1

Dzień Dziecka w Klubie Jeździeckim 
HUZAR

PIKNIK RODZINNY W MIEJSKIM 
PRZEDSZKOLU NR 1 W MSZCZONOWIE

W dniu 27 maja odbył się w Miejskim Przedszkolu Nr 1 
Piknik Rodzinny dla wszystkich przedszkolaków i ich rodziców. 
Punktualnie o godzinie 10 rodzice z dziećmi zebrali się na placu 
przedszkolnym, skąd wyruszyli grupami ulicami miasta, aby 
uczestniczyć w zabawie „Podchody”. 
Zadaniem uczestników było odnajdy-
wanie punktów, w których nauczyciele 
czekali z zadaniami i zagadkami. Zgro-
madzeni z wielkim zaangażowaniem 
wykonywali przygotowane konkurencje, 
odgadywali łamigłówki i szukali kolej-
nych punktów znajdujących się na 
terenie Mszczonowa. Po odnalezieniu 
wszystkich puzzli i wykonaniu zadań 
każda z grup powróciła na teren przed-
szkola, gdzie ułożyła fragmenty ukła-
danki w całość. 

Wszyscy uczestnicy dali z siebie 

200% podczas udziału w zabawie. Następnie odbyła się dysko-
teka dla dorosłych i dzieci. Po niej wszyscy mogli uczestniczyć 
w konkurencjach przeciąganie liny i rzut piłką do kosza. Przed-
szkolaki mogły też pomalować sobie twarz w różne wzorki. Na 
zakończenie zaproszeni goście uczestniczyli w poczęstunku lub 
grillu. Dzieci z rodzicami powróciły do domów zadowolone 
i pełne wrażeń. Piknik przebiegł w miłej i serdecznej atmosferze.

Małgorzata Sałajczyk

W NUMERZEW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY



czerwiec 2017 / nr 6 (259)       65

Przedszkolaki pożegnane
Buziaki, gromkie oklaski i pozdrowienia. Maluchy poże-

gnały swoich starszych kolegów. Dla kilkorga dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 1 w Mszczonowie ten rok jest ostatnim jaki 
spędzą w przedszkolnych murach.- To symboliczne pożegnanie, 
bo jeszcze będziecie chodziły do przedszkola. Od września 
zaczniecie jednak naukę w różnych szkołach – mówiła Katarzyna 
Podlaska, dyrektor mszczonowskiego przedszkola.

Wychowawcy oraz „ciocie” życzyły dzieciom wielu szkol-

nych sukcesów i samych szóstek. Prosiły też, by w wolnej chwili 
odwiedzały przedszkole. Pamiątką z pewnością będą książki oraz 
dyplomy, które powędrowały w ręce przedszkolaków. Młodsze 
dzieci przygotowały też przedstawienie z okazji pożegnania 
swoich koleżanek i kolegów. Nie brakowało piosenek i wierszy, 
które będą miłym wspomnieniem ostatnich przedszkolnych dni. 
- Jak pożegnamy koleżanki i kolegów – pytała dyrektor.- Damy 
im buziaki – jednogłośnie zdecydowały przedszkolaki.

Do przesyłanych buziaków dołączyły też gromkie okrzyki 
i brawa.

Jarosław Pięcek, GCI

Czytamy, zbieramy i sortujemy, bo 
pomocni być zawsze chcemy!

Dzieci z Przedszkola Bajkowa Kraina biorą udział w wielu 
ciekawych akcjach, które wychowawczynie grup zapisały pod 
hasłem: „Czytamy dzieciom, zbieramy rzeczy dla dzieci z domów 
dziecka i sortujemy śmieci, bo pomocni być zawsze chcemy!”

W „roku wolontariatu” pracownicy Przedszkola Bajkowa 
Kraina postanowili zorganizować zbiórkę ubranek, zabawek oraz 
wszelkich środków higienicznych i pielęgnacyjnych dla dzieci. 
Zgromadzone produkty zostały 
przekazane Domowi Dziecka „Małe 
Dzieci” w Łodzi. Akcja cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem, wielu 
rodziców i wychowanków naszego 
przedszkola postanowiło pomóc. 
Również osoby spoza przedszkola  
mające chęć niesienia pomocy 
dostarczyły paczki dla potrzebują-
cych dzieci. W imieniu pani Marioli 
Posmyk, dyrektor oraz pracowników 
przedszkola  serdecznie dziękujemy 
wszystkim osobom, które włączyły 
się w tę akcję.

Kolejną akcją cieszącą się 
dużym zainteresowaniem wśród 

naszych przedszkolaków był projekt „Przyjaciel Planety”.  Jego 
celem było zapoznanie dzieci ze sposobem segregowania śmieci. 
Przedszkolaki bardzo chętnie włączyły się w zbiórkę makulatury, 
zużytych baterii oraz plastikowych korków.

Mając świadomość, jak znacząco czytanie bajek wpływa 
na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, posta-
nowiłyśmy przeprowadzić akcję „Czytamy dzieciom”. Do współ-
pracy zaprosiliśmy rodziców naszych podopiecznych, którzy 
bardzo chętnie przychodzili do placówki i czytali wybrane 
utwory literackie. 

Patrycja Banasiak

MERKURIUSZ SZKOLNY
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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

* ROLETY W KASETACH

* PLISY

* ŻALUZJE

* ROLETY DZIEŃ - NOC

* ROLETY ZEWNĘTRZNE

* MOSKITIERY - SIATKI 
PRZECIW OWADOM

 * WERTIKALE

             602 737 617
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

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

środki ochrony roślin, 
ziemię ogrodniczą, korę,

• węgiel orzech w cenie  
800 zł/tona,  

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

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

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

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

SPRZEDAM:
- Sklep spożywczo-przemysłowy    
Skuły/Bartoszówka tel. 606 389 428
- Zgrzewarka do worków foliowych
  tel. 694 929 537

- Urządzenia chłodnicze używane, sprawne:
     - zamrażarka
     - lada chłodnicza              tel. 694 929 537
 
  DO  WYDZIERŻAWIENIA:
- Pomieszczenia : handlowo-usługowe na 
parterze  oraz biurowe na II piętrze pawilonu 
“Hermes”  w Mszczonowie  -  
tel. 606 389 428 

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

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

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

„80”
szt.     4

3. Profile aluminiowe do styropianu 
„100”

szt.   22

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

karton – gips.
szt.   25

6. Folia czarna budowlana mb.   42
7. Papa czarna budowlana (400 x 200) szt.     9
8. Papa zwykła ( bordo ) szt.   13
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Wycieczki, karaoke, pokazy filmowe i zawody sportowe.  
Mszczonowski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, 
Gminne Centrum Informacji oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zadbały, by nikt w te wakacje nie narzekał na nudę. W lipcu 
o mieszkańców zadbają GCI, biblioteka i OSiR. W sierpniu 
pałeczkę przejmie Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury. 

Atrakcje przygoto-
wane przez poszczególne 
instytucje z terenu Gminy 
Mszczonów: 

Miejska Biblioteka 
Publiczna

Atrakcje w biblio-
tece zaczną się już 
w poniedziałek,3 lipca.- 
Będziemy czytać na łonie 
natury. Zapraszamy mamy 
z dziećmi – mówi Anna 
Czarnecka, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Mszczonowie. W planach 
są też zajęcia plastyczno-
-literackie. Wakacje z biblio-
teką, to jednak nie tylko 
czytanie. Chętni będą mogli 
liczyć na granie w gry plan-
szowe oraz na konsoli x-box. 
- Mamy dwie nowe gry 
niespodzianki jeśli chodzi 
o konsolę x-box – zachęca 
Anna Czarnecka. Atrakcje 
czekają też w filii biblio-
teki w Osuchowie. Będzie 
wakacyjne kino z bajkami 
niespodziankami, zajęcia 
plastyczne i origami.

Szczegółowy program na 
stronie www.biblioteka-
-mszczonow.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji
O miłośników 

wakacji na sportowo zadbał 
OSiR i Termy Mszczonów. 
-W lipcu będziemy chcieli 
położyć nacisk na turnieje. 
Chcemy, by hala sportowa 
i kompleks boisk Orlik dzia-
łały jak najdłużej – mówi 
Michał Szymański, dyrektor 
OSiR w Mszczonowie. 

W każdy piątek lipca organizowane będą turnieje z nagrodami. 
Młodzi sportowcy będą mogli sprawdzić się między innymi 
w siatkówce plażowej, siatkonodze oraz turnieju konkurencji 
ogólnorozwojowych – mszczonowski kozak. W lipcu odbędą się 
cztery turnieje.- W sierpniu przekazujemy pałeczkę Mszczonow-
skiemu Ośrodkowi Kultury. Oczywiście, Termy oraz Orlik będą 
funkcjonowały cały czas – wyjaśnia Michał Szymański.

Więcej informacji o ofercie OSIR na stronie www.termy-
-mszczonow.eu

Wakacje

„Lato w mieście”

http://www.biblioteka-mszczonow.pl
http://www.biblioteka-mszczonow.pl
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Gminne Centrum Informacji
Na dzieci i młodzież z terenu gminy ciekawe propozycje 

przygotowało też Gminne Centrum Informacji.-Już w lipcu 
ruszają warsztaty modelarskie (niestety już nie ma wolnych 
miejsc), warsztaty mangi oraz konkurs fotograficzny na selfie 
z mszczonowskimi izbami pamięci w tle – mówi Magdalena 
Podsiadły starszy specjalista ds. promocji i zarządzania infor-
macją. Konkurs trwa do końca lipca. Chętni mogą wysłać tylko 

jedno zdjęcie. Do jego wykonania można używać również ekspo-
natów Izb Pamięci, ale przede wszystkim wyobraźni. Autorzy 
najlepszych i najciekawszych zdjęć otrzymają nagrody. Podczas 
zajęć modelarskich budowana będzie makieta dawnego i przy-
szłego Mszczonowa. Do sklejenia będzie też wiele modeli samo-
chodów, samolotów, znanych budynków, roślinności, itp. 

Więcej informacji o ofercie GCI na stronie www.gci.mszczonow.
pl

Mszczonowski 
Ośrodek Kultury

W sierpniu o miesz-
kańców zadba MOK. - 
Odbywać się będzie cykl 
zajęć pod hasłem – Precz 
z nudą. Będziemy przepę-
dzać nudę. Całe wakacje 
będą dynamiczne – mówi 
Grażyna Pływaczewska, 
dyrektor MOK. Każdy, 
niezależnie od wieku, 
znajdzie coś dla siebie. 
Na rozpoczęcie i zakoń-
czenie wakacyjnych zajęć 
z MOK odbędzie się bal dla 
dzieci. Okazję do zabawy 
będą mieli również starsi 
mieszkańcy. W każdą 
sobotę organizowane będą 
potańcówki. Trwać będą 
też zajęcia grup działają-
cych przy MOK. Miłośnicy 
śpiewu będą mogli spraw-
dzić się podczas karaoke. 
- Będzie też pokaz iluzjo-
nistyczny. Był w ubiegłym 
roku i cieszył się dużym 
powodzeniem, więc posta-
nowiliśmy go powtórzyć. 
W planach są też dwie 
wycieczki oraz projekcja 
kina sferycznego – wylicza 
Grażyna Pływaczewska.– 
Wszystko będzie dostępne 
bezpłatnie – dodaje. 
W ramach wakacji z MOK 
organizowane będą też 
zajęcia dla członków 
Mszczonowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku 
oraz podopiecznych Stowa-
rzyszenia Uśmiech Dziecka. 

Szczegółowy program 
na stronie www.mok.
mszczonow.pl

Jarosław Pięcek, GCI

http://www.mok.mszczonow.pl
http://www.mok.mszczonow.pl
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Egzemplarz bezpłatny, nakład 2 tys. szt.

Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 
Mszczonowskim”!

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

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

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

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

41 1020 1055 0000 9102 
0371 0787

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

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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