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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 25 października 2017 roku, odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której rozpatrywano szereg 
uchwał dotyczących m.in. nieruchomości, deklaracji podatkowych oraz wysokości obowiązkowych opłat. Obrady prowadził 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek.

Przed rozpoczęciem sesji Rady 
Miejskiej przed zgromadzonymi wystą-
piła Wiesława Radziwon, prezes Stowa-
rzyszenia im. Joanny Froehlich „Filos”. 
Przedstawicielka organizacji prowa-
dzącej Specjalistyczną Placówkę dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie opowiadała 
o jej działalności a także zachęcała do 
wspierania prowadzonej akcji „Stop 
Przemocy”. Na zakończenie prosiła 
wszystkich obecnych o podpisanie 
listy poparcia dla Stowarzyszenia i jego 

kampanii. 

Informacja o stanie oświaty w gminie
Sprawozdanie z funkcjono-

wania placówek edukacyjnych na 
terenie Ziemi Mszczonowskiej złożyła 
dyrektor Centrum Usług Wspólnych, 
Ewa Zielińska. Przedstawiła ona radnym 
dane dotyczące ilości uczniów uczęsz-
czających do szkół oraz przedszkoli 
w gminie według stanu na dzień 30 
września 2016 r. Najliczniejsza grupa 
najmłodszych uczęszcza do oddziałów 
przedszkolnych – 160 dzieci. W Miejskim 
Przedszkolu naukę pobiera 150 malu-
chów, w punktach przedszkolnych – 88, 
w Przedszkolu Niepublicznym Smerfo-
landia – 76 a w Publicznym Przedszkolu 

„Bajkowa Kraina” – 50.
Szkoły podstawowe na terenie gminy prowadzą łącznie 

47 oddziałów, w których kształconych jest 813 uczniów. W ubie-
głym roku szkolnym w nieistniejących już gimnazjach eduko-
wano 435 młodych ludzi, z czego 322 w Mszczonowie i 113 
w Osuchowie.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych, pomijając 
godziny ponadwymiarowe, obejmowało 160,99 etatów podzie-
lonych na 187 nauczycieli. Szkoły zatrudniały ponadto pracow-

ników obsługi oraz administracji. Najszerszą kadrą pedago-
giczną (55 osób) dysponowała mszczonowska Szkoła Podsta-
wowa oraz lokalne Gimnazjum (33 nauczycieli). Na terenach 
wiejskich w aspekcie tym przodował Zespół Szkół Publicznych 
w Osuchowie (25 osób).

Dyrektor Zielińska omówiła także wyniki egzaminu 
gimnazjalnego, porównując je ze średnią powiatową i woje-
wódzką. Osiągnięcia uczniów z Osuchowa i Mszczonowa nie 
odbiegały od przedstawionych danych regionalnych, a w przy-
padku języków niemieckiego i rosyjskiego na poziomie podsta-
wowym, były one zdecydowanie wyższe.

Prowadząca CUW podkreślała, że, podobnie jak w latach 
poprzednich, największe wydatki oświatowe są ponoszone na 
wynagrodzenia nauczycieli i pracowników placówek. Oprócz 
tego koszty objęły również inwestycje, wyposażenie oraz 
niezbędne opłaty. Po stronie wydatkowej budżetu znalazły się 
także świadczenia socjalne dla uczniów oraz stypendia dla tych 
szczególnie uzdolnionych.

Kierująca CUW opowiedziała także o projekcie „Zabawa 
uczy i doskonali”, który będzie realizowany przez Miejskie 
Przedszkole Publiczne. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 
765 527,93 zł, z czego kwota dofinansowania, to aż 612 137,93 
zł (79,96%). Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. Poprzez przeprowadzenie szeregu działań nauczy-

ciele podniosą swoje kompetencje, wyposa-
żone zostaną sale oddziału przedszkolnego 
w Szkole Podstawowej a podopieczni będą 
mogli uczęszczać na dodatkowe zajęcia, 
które będą wspierać ich rozwój.

O funkcjonowaniu ponadgimna-
zjalnych placówek oświatowych opowie-
dział Adam Lemiesz – dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Staro-
stwa Powiatowego w Żyrardowie. Przed-
stawił on wyniki matur podkreślając, że 
mszczonowskie Liceum Ogólnokształcące 
po raz kolejny osiągnęło zdawalność na 
poziomie 100%. Z roku na rok zwiększa się 
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także liczba uczniów Zespołu Szkół, którzy otrzymują „świa-
dectwa dojrzałości”. Adam Lemiesz opowiadał także o rekrutacji 
oraz promocji szkół, która była w 2017 r. szczególnie intensywna 
z uwagi na niż demograficzny – mniejszą ilość absolwentów 
gimnazjów na terenie powiatu. Dyrektor w swoim wystąpieniu 
przedstawił również dane dotyczące awansu zawodowego 
pedagogów z mszczonowskich szkół średnich, metody nadzoru 
a także prowadzone i planowane inwestycje. Radny Mirosław 
Wirowski skierował do dyrektora Lemiesza pytanie dotyczące 
kompleksu boisk, który miał być budowany dla mszczonowskich 
szkół ponadgimnazjalnych. W odpowiedzi usłyszał, że rozpo-
częto już przygotowania do podjęcia tej inwestycji i będzie ona 
zrealizowana w przyszłym roku zgodnie z wcześniej przedsta-
wioną wizualizacją.

Na zakończenie omawiania stanu oświaty na terenie 
gminy Mszczonów, wiceprzewodniczący Marek Zientek 
serdecznie podziękował wszystkim zgromadzonym dyrektorom 
za ich pracę i trud wkładany w wychowywanie kolejnych pokoleń 
oraz prosił o przekazanie słów uznania wszystkim pracownikom 
placówek.

Podjęte uchwały
Pierwszy projekt uchwały zgromadzonym radnym przed-

stawiła Teresa Koszulińska – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego. Dotyczył on uchylenia dokumentu w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. 
Powodem zmian jest wprowadzenie obowiązku przeprowa-
dzenia dodatkowych analiz. Kolejna uchwała dotyczyła wyra-
żenia zgody na przekazanie działek w ramach odszkodowania. 
Nieruchomości te położone są w Osuchowie a stanowić będą 
rekompensatę za prywatne grunty wykorzystane na stworzenie 
drogi. Teresa Koszulińska przedstawiła także projekt dotyczący 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie trzech działek w Grabcach 
Józefpolskich. Zostaną one przeznaczone na stworzenie drogi. 
Ostatni przedstawiony przez Teresę Koszulińską projekt uchwały 
dotyczył odpłatnego nabycia zabudowanej nieruchomości przy 
ul. Warszawskiej w Mszczonowie. Wiceprzewodniczący Marek 
Zientek, korzystając z okazji, podziękował za powstanie długo 
wyczekiwanego, nowego ciągu komunikacyjnego w Osuchowie. 
Radny Mirosław Wirowski zwrócił się z pytaniem o sposób 
zapłaty za działkę w Mszczonowie. W odpowiedzi burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek poinformował, że płatność będzie doko-
nana w trzech, corocznych ratach, a obecni właściciele posesji 
wyprowadzą się dopiero po wpłynięciu ostatniej z nich,  
w 2019 r.

Jadwiga Barbulant przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, które 
uległy nieznacznym podwyższeniom. Skarbnik zaprezentowała 
także dokumenty dotyczące: ustalenia wzorów deklaracji na 
podatek leśny i informacji o gruntach, na podatek od nieru-
chomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budow-
lanych. Oprócz tego przedstawiła również zmiany w Uchwale 
Budżetowej na 2017 r. oraz wynikłe z nich korekty Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Radny Krzysztof Krawczyk zapytał o ile 
wzrośnie podatek od nieruchomości mieszkalnych. Skarbnik 
gminy poinformowała, że różnica będzie minimalna (z 0,76 zł do 

0,77 zł za m2) a  opłata została podniesiona o wskaźnik inflacji, 
czyli o 1,9%.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji Rewi-
zyjnej przedstawił jej przewodniczący, radny Krzysztof Kraw-
czyk. W okresie pomiędzy sesjami RM organ ten odbył jedno 
posiedzenie kontrolne – w siedzibie Centrum Usług Wspólnych. 
Dotyczyło ono analizy wydatków osobowych na gminną oświatę 
w 2016 r. oraz za pierwsze półrocze 2017 r. W wyniki kontroli 
członkowie Komisji nie stwierdzili nieprawidłowości i ocenili, że 
wydatki były realizowane zgodnie z przyjętym planem.

Działalność burmistrza i wolne wnioski
Burmistrz Mszczonowa, Józef Grzegorz Kurek, złożył 

sprawozdanie ze swojej działalności pomiędzy sesjami Rady 
Miejskiej. W okresie tym włodarz gminy wydał pięć zarządzeń 
dotyczących m.in. zmian w Uchwale Budżetowej na bieżący rok. 
Burmistrz Kurek poinformował zebranych o tym, że prowadzone 
jest już postępowanie środowiskowe w sprawie inwestycji 
prywatnej – utworzenia basenu głębinowego w sąsiedztwie 
Term. Jeżeli firmie uda się w terminie spełnić wszystkie formal-
ności, jego budowa rozpocznie się najprawdopodobniej wiosną 
2018 r. Burmistrz poinformował także o problemie firm z pozy-
skaniem pracowników z terenu gminy, pracach na terenie przy-
szłego Park of Poland oraz wydanym przez niego zakazie handlu 
na terenach parkingów przycmentarnych w dniu 1 listopada.

Z pierwszym wnioskiem zwrócił się wiceprzewodniczący 
Marek Zientek, który zwrócił uwagę na problem z dojazdami 
w niedzielne poranki do pobliskiego Żyrardowa. Zaznaczył, że 
sprawa utrudnień związanych z brakiem połączeń lokalnych 
dotyczy głównie osób starszych, które bardzo często nie są 
zmotoryzowane. W odpowiedzi burmistrz Kurek powiedział, 
że była już podjęta próba zapewnienia połączeń do Bobrowiec 
poprzez prywatną firmę transportową, ale mała liczba zainte-
resowanych czyniła je nierentownymi. Włodarz gminy obiecał 
jednak spróbować znaleźć rozwiązanie zgłoszonego problemu. 
W odpowiedzi na kolejne pytanie radnego Marka Zientka 
burmistrz Kurek podkreślił, że w dni powszednie mieszkańcy 
obszarów wiejskich mogą korzystać z komunikacji dowożącej 
dzieci do szkół.

Radny Waldemar Suski zapytał, czy gmina musi podjąć 
jakieś działania 
w związku z wpro-
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Głównym tematem posiedzenia Komisji było wysłuchanie infor-
macji o stanie oświaty w gminie Mszczonów.

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

Informacje o stanie oświaty w gminie Mszczonów złożyła 
Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Zgodnie 
z przedstawionymi danymi (stan na dzień 1 września 2016 r.) 
w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie uczyło się 150 dzieci, 
w Przedszkolu Niepublicznym Smerfolandia – 76, w oddziałach 
przedszkolnych – 160, w punktach przedszkolnych prowadzo-
nych przez gminę – 88 oraz w Publicznym Przedszkolu „Bajkowa 
Kraina” – 50. 

We wszystkich szkołach podstawowych na terenie Ziemi 
Mszczonowskiej funkcjonuje 47 oddziałów, z czego w Mszczo-
nowie – 24, Piekarach – 6, Lutkówce – 6, Wręczy – 5 (w tym 2 
klasy specjalne), Bobrowcach – 3 oraz Osuchowie – 3. Łącznie 
w klasach 1-6 naukę pobierało 813 uczniów. Aż 435 gimnazja-
listów kształcono w zlikwidowanych przez reformę oświaty 
placówkach. W mszczonowskiej szkole uczyło się 322 młodych 
ludzi (13 klas), a w Osuchowie – 113 (5 klas). Wszystkich 
podopiecznych gminnych placówek edukowało łącznie 182 
nauczycieli. O sprawne funkcjonowanie szkół dbali ponadto 
pracownicy administracji oraz obsługi.

Dyrektor Ewa Zielińska przedstawiła także kwoty 
wydatków, poniesionych na gminną oświatę. Największym z nich 
są wynagrodzenia pracowników placówek. Wydatki oświatowe, 
to także m.in. koszty opłat, inwestycji i wyposażenia. Oprócz 
tego, gmina przyznaje również stypendia dla uczniów zdolnych 

i osiągających sukcesy sportowe oraz 
zasiłki socjalne. Niektóre z nich polegają 
na zwrocie kosztów materiałów szkol-
nych. Radny Robert Głąbiński zapytał, 
jakie zakupy są refundowane. Dyrektor 
Ewa Zielińska w odpowiedzi podkreśliła, 

że rodzice uprawnionych uczniów otrzymują przykładową listę 
możliwych materiałów, która obejmuje także sprzęt kompute-
rowy oraz edukacyjne programy. W swoim wystąpieniu podkre-
ślała, że otrzymywana z Ministerstwa subwencja nie pokrywa 
wszystkich wydatków oświatowych w gminie.

Kierująca CUW opowiedziała także o projekcie „Zabawa 
uczy i doskonali”, który będzie realizowany przez Miejskie 
Przedszkole Publiczne. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 
765 527,93 zł, z czego kwota dofinansowania, to aż 612 137,93 
zł (79,96%). Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020. Poprzez przeprowadzenie szeregu działań nauczy-
ciele podniosą swoje kompetencje, wyposażone zostaną sale 
oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej a podopieczni 
będą mogli uczęszczać na dodatkowe zajęcia, które będą 
wspierać ich rozwój.

Radny Jerzy Siniarski zapytał o wysokość dotacji, którą 
gmina otrzymuje za każdego przedszkolaka spoza swojego 
terenu. Dyrektor Zielińska wyjaśniła, że kwoty te są porów-
nywalne z tymi, które Mszczonów płaci za edukację swoich 
najmłodszych mieszkańców w innych jednostkach samorządu 
terytorialnego. Na tym zakończono obrady Komisji, podczas 
której szczegółowo dyskutowano o sprawach oświaty na terenie 
gminy.

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

wadzeniem uchwały antysmogowej na Mazowszu. Burmistrz 
Kurek oznajmił, że nie nakłada ona na samorządy żadnego 
zobowiązania. Poinformował także, że Ministerstwo Energii 
będzie promowało wymianę starych pieców grzewczych na 
nowe, elektryczne, poprzez wpłynięcie na obniżenie stawek 
opłat za energię w godzinach nocnych. Sprawi to, że właściciele 
nowoczesnych źródeł ogrzewania będą mogli uzyskiwać ciepło 
w tańszy sposób i przebudować instalację tak, by utrzymywało 
się ono w domach również podczas dnia.

Radny Mirosław Wirowski apelował o wprowadzenie ulg 
w podatku od nieruchomości dla osób, które ogrzewają swoje 
zabudowania gazem, nie zanieczyszczając środowiska. Kolejnym 
postulatem członka RM było zadbanie o iluminacje bożona-

rodzeniowe na wszystkich drogach wjazdowych do Mszczo-
nowa, szczególnie na ulicach Grójeckiej i Żyrardowskiej. Radny 
Wirowski apelował także o upamiętnianie rocznicy wyboru Jana 
Pawła II na papieża. Burmistrz Kurek zadeklarował, że sugestia 
o ulgach podatkowych dla osób ogrzewających swoje domy 
gazem jest jak najbardziej wykonalna. Obiecał także wpłynąć na 
jednostki organizacyjne tak, by 16 października był już na stałe 
dniem pamięci o wielkim Polaku a świąteczne iluminacje poja-
wiły się w miejscach, w których ich brakuje. Na tym zakończono 
obrady, podczas których radni zatwierdzili wszystkie przedło-
żone projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI
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Głównymi tematami Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa były 
analizy wydatków bieżących w instytucjach oświatowych za 9 
miesięcy 2017 r. oraz monitorowania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych instytucji oświatowych za ten sam okres. Oprócz 
tego zaopiniowano także materiały na najbliższą sesję Rady 
Miejskiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa otwo-
rzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W obradach 
uczestniczyli także wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński 
i Marek Zientek, radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, 
radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Jerzy 
Siniarski, radny Andrzej Osial i radny Mirosław Wirowski.

Analiza wydatków i dotacji w oświacie
Główna księgowa Centrum Usług Wspólnych, Barbara 

Musiej, przedstawiła sprawozdanie z wydatków na oświatę za 
pierwsze dziewięć miesięcy 2017 r. Najwięcej, bo ok. 5,8 mln 
zł, pochłonęły koszty wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych 
pracowników placówek edukacyjnych. Wśród innych wydatków 
znalazły się m.in. remonty, wyposażenie, opłaty, świadczenia 
oraz stypendia.

Dyrektor CUW Ewa Zielińska przedstawiła sprawoz-
danie z przyznawania dotacji dla niepublicznych instytucji 
oświatowych za 9 miesięcy 2017 r. W tym czasie dodatkowe 
środki uzyskały dwa kluby malucha – prowadzony przez Dorotę 
Wisławską (13 500 zł) oraz Monikę Teofilak (4 100 zł). Przed-
szkole Niepubliczne Smerfolandia otrzymało ponad 533 tys. zł, 
a Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” – ponad 385 tys. zł. 
Wysokość środków przyznanych instytucjom była uzależniona 
od ilości dzieci, które do nich uczęszczają. Dyrektor Zielińska 
przedstawiła także dane dotyczące zwrotu kosztów, które są 
otrzymywane od innych gmin za edukację przedszkolną ich 
mieszkańców. W swoim wystąpieniu podkreślała, że Mszczonów 
z tego tytułu pozyskuje więcej środków niż wypłaca za kształ-
cenie najmłodszych ościennym samorządom.

Projekty uchwał
Pierwszy przedstawiony projekt uchwały dotyczył 

uchylenia dokumentu w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mszczonów. Jak 
wyjaśniła Jadwiga Jeznach z biura plani-
stycznego, w związku z wprowadzeniem 
ustawy o rewitalizacji konieczne jest 
przeprowadzenie dodatkowych analiz. 
W swoim wystąpieniu przedstawiła ona 

m.in. te, które dotyczyły sytuacji ekonomicznej, środowiskowej 
oraz społecznej na terenie gminy Mszczonów.

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego, przedstawiła projekty uchwał odnoszące się do tema-
tyki nieruchomości. Pierwszy z nich dotyczył zgody na prze-
kazanie działek w ramach odszkodowania. Nieruchomości te 
położone są w Osuchowie a stanowić będą rekompensatę za 
prywatne grunty wykorzystane na stworzenie drogi. Kolejny 
projekt dotyczył wyrażenia zgody na odpłatne nabycie trzech 
działek w Grabcach Józefpolskich. Dwie z nich zostały przezna-
czone na drogę prowadzącą do oczyszczalni a ostatnia uzupełni 
okoliczne grunty posiadane przez gminę. Ostatni przedstawiony 
przez Teresę Koszulińską projekt dotyczył odpłatnego nabycia 
zabudowanej nieruchomości przy ul. Warszawskiej w Mszczo-
nowie.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, które 
uległy nieznacznym zmianom. Utrzymana została wysokość 
opłat od środków transportu. Radny Andrzej Osial wnioskował 
o podniesienie tej kwoty dla posiadaczy samochodów ciężaro-
wych. Skarbnik wyjaśniła, że ustawa określa przedziały wyso-
kości stawek podatku od środków transportu a lokalne opłaty 
plasują się tuż przy ich górnej granicy. Na wniosek burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka sprawdzi, czy możliwe jest podniesienie 
planowanej kwoty.

Skarbnik Barbulant przedstawiła także projekty uchwał 
dotyczące: ustalenia wzorów deklaracji na podatek leśny i infor-
macji o gruntach, na podatek od nieruchomości i informacji 
o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Oprócz tego 
przedstawiła również zmiany w Uchwale Budżetowej na 2017 r. 
oraz wynikłe z nich korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek przed-
stawił zgromadzonym radnym informacje dotyczące bieżącego 
funkcjonowania gminy. Pierwszym poruszonym tematem było 
wyznaczenie terminów spotkań z wyborcami. Burmistrz mówił 
także o coraz bardziej zaawansowanych planach budowy basenu 
głębinowego oraz inwestycjach, które będą podejmowane 
w województwie mazowieckim z okazji 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Włodarz Mszczonowa opowiadał 
także o remontach okolicznych dróg i pieniądzach na szlak 
prowadzący do Park of Poland przez gminę oraz Radziejowice. 
Na zakończenie burmistrz Kurek zaprosił radnych na zabawę 
mikołajkową, która odbędzie się 6 grudnia w Hali Sportowej.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Jak czuje się człowiek, który całe życie 
jest sportowcem i społecznikiem? Czy 
Mszczonów to dobra gmina do uprawiania 
wielu dyscyplin sportowych? Jakie inwe-
stycje z ostatnich lat cieszą miłośników 
sportu? O tym rozmawiamy z Ryszardem 
Stusiński, radnym Mszczonowa oraz wielo-
letnim zawodnikiem Mszczonowianki. 

Panie Ryszardzie sport zajął chyba w Pana życiu znaczące 
miejsce?
Zdecydowanie tak. Mając 13 lat byłem na spotkaniu założy-
cielskim Klubu Sportowego Mszczonowianka w 1957 roku. 
Dwa lata później grałem już w piłkę w Mszczonowiance. Były 
prezes Waldemar Kurowski obliczył, że rozegrałem 600 meczów 
w barwach Mszczonowa. Grałem zawsze i we wszystko. Nie 
uprawiałem tylko rzutu młotem i skoku o tyczce, bo do tego 
trzeba mieć warunki. W ostatnim okresie jak działacz Mszczono-
wianki grałem w piłkę nożną i tenisa stołowego.

Chyba nie ma dyscypliny, w której nie mógłby Pan startować?
Chyba można tak powiedzieć. (śmiech)

Był Pan nie tylko zawodnikiem ale i trenerem, nauczycielem.
Może wyjdzie na to, że się chwalę, ale byłem nauczycielem, który 
potrafił pokazać i  przekazać zapał do sportu. Trzeba go w sobie 
mieć, przeżywać. W czasie lekcji brałem udział z uczniami 
w różnych konkurencjach. Pokazywałem co i jak wykonać. 
W podstawówce ciągle robiłem jakieś zawody. Robiłem to, by 
nakłonić dzieci do sportu.

Wydaje mi się, że pomimo twierdzenia, że dzisiejsza młodzież 
woli komputer czy tablet, to jednak duch rywalizacji w niej 
drzemie.
To prawda. Chęć rywalizacji jest. Każdy chce wygrać. W szkole, 
z chłopakami, grałem mecze siatkówki, ich sześciu ja sam. 
O czekoladę. Zimą w Mszczonowie chodziliśmy biegać po 
terenie, gdzie dziś stoją firmy. Nawet teraz, choć jestem już 
stary, nie lubię przegrywać. Czego by, ktoś nie robił, każdy chce 
być najlepszy.

Którą rolę Pan wolał? Zawodnika, trenera czy nauczyciela?
Wcześniej pracowałem w Osuchowie, potem w Piekarach. 
W mieście było jednak łatwiej. Na wsi nie było takich warunków. 
Trudniej być chyba nauczycielem wychowania fizycznego.

Panuje powszechna opinia, że nauczyciele wuefu mają lekko. 
Dadzą tylko piłkę i już jest lekcja.

Jest taka opinia, ale to nie prawda. Starałem się 
utrzymać na lekcjach rywalizację. Sam też grałem 

z uczniami więc dodatkowo jeszcze chcieli nauczycielowi 
„dołożyć”. Prowadzenie Mszczonowianki to też była ciężka 
praca. Do pomocy miałem Andrzeja Sobczaka. Prowadziłem 
dwie drużyny. Seniorów i trampkarzy.  Kiedyś w wywiadzie, Piotr 
Dymecki napisał, że jestem sportoholikiem, bo nie było mnie 
w domu prawie wcale.

Rodzina nie narzekała?
Narzekała. Kiedy kończyłem pracę trenowaliśmy trzy razy 
w tygodniu z seniorami. W dni wolne od seniorów z dziećmi. 

Sport często kojarzy się z kontuzjami. Pan uprawiał tyle dyscy-
plin, miał Pan jakieś urazy?
Kontuzje mnie omijały. Pewnie dlatego, że od najmłodszych lat 
uprawiałem sport i lekkoatletykę. Ona trenuje wszystkie partie 
ciała i mięśnie. Byłem wytrzymały i szybki. 

Aktywny sportowo jest Pan cały czas?
Nawet teraz, gdy gramy z kolegami, kolejny zawodnik jest ode 
mnie młodszy o 15 lat. Są i tacy, którzy mają 30 lat. Cieszę się, że 
jeszcze mnie chcą. 

Myśli Pan, że teraz młodzieży łatwiej jest przekazać miłość do 
sportu?
Patrząc na cały kraj duże znaczenie mają sukcesy naszych spor-
towców. Jest odrodzenie sportu. Przykładem jest siatkówka, 
piłka nożna, tenis ziemny, piłka ręczna, lekkoatletyka. Reakty-
wują się sekcje.

Widać pewna modę na sport, nie tylko wśród młodzieży ale 
i dorosłych. Wiele akcesoriów sportowych dodatkowo ją 
nakręca.
To prawda. Jest moda na bieganie. Teraz wiele osób, nawet star-
szych, uprawia nordic walking. Jakaś to forma rekreacji jest.

Czym dla Pana jest sport?
To kształtowanie charakteru, walka z przeciwnościami, z samym 
sobą. Nie raz nie ma siły, a trzeba zęby zacisnąć. Teraz wiem jak 
ciężko jest, gdy gram z młodszymi.

Chyba ciężko odłożyć miłość do sportu na półkę, jeśli się zako-
rzeni w człowieku?
Bez tego nie można żyć. Teraz czekam na wtorki, bo wtedy gram 
w piłkę. 

Patrząc na zaplecze sportowe na terenie miasta i gminy 
Mszczonów, czy uważa Pan, że obecna baza jest wystarcza-
jąca? Może przydałoby się coś jeszcze.
W przypadku piłki nożnej i siatkówki w Mszczonowie na pewno. 
Jest też obiekt lekkoatletyczny w Osuchowie. Ważne też, że są 
pieniądze. Dotacje są duże. Nikt, nie narzeka, że nie ma piłek. 
W samym Mszczonowie przydałby się obiekt lekkoatletyczny, 
gdzie byłaby bieżnia, tor do skoku w dal, itp.. Ma taki powstać 
przy liceum w Mszczonowie. Może dzięki temu przy szkołach 
lekkoatletyka by się rozwijała.

Wywiad

Grałem zawsze, i we wszystko

WIEŚCI Z RATUSZA
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Setki osób – rodzina, przyjaciele, strażacy - towarzyszyły 
w ostatniej drodze Ryszarda Bodeckiego, strażaka z OSP Wręcza. 
Zmarł w wieku 52 lat. – To był dobry człowiek – mówią koledzy 
z jego jednostki.

Ryszard Bodecki był nie tylko kochającym i kochanym 
mężem, tatą, dziadkiem i bratem. Jego miłością była też straż 
pożarna. W jednostce OSP Wręcza był kierowcą. Przez wielu 
lubiany i szanowany. Dobitnie świadczyło o tym jego ostatnie 
pożegnanie. Setki osób chciały towarzyszyć Ryszardowi Bodec-
kiemu w ostatniej drodze. Przybyli przedstawiciele jedno-
stek OSP oraz poczty sztandarowe, nie tylko z terenu gminy 
Mszczonów, ale też innych jednostek powiatu żyrardowskiego. 
Na wieczną wartę trumna z ciałem Ryszarda Bodeckiego poje-
chała na wozie strażackim, w asyście kilku innych wozów bojo-
wych. Ryszard Bodecki został pochowany na nowym cmentarzu 
w Mszczonowie. Spoczywaj w pokoju.

Jarosław Pięcek, GCI

Wymagania jednak rosną. Kiedyś człowiek się cieszył, gdy były 
dwie bramki i kawałek boiska. Teraz już wielu wygląda orlika.
Idziemy do przodu. Jest XXI wiek. Warunki sportowe są w naszej 
gminie, bardzo dobre – wystarczy chcieć. Widzę, że przewija się 
bardzo dużo młodych chłopców. Jest około 20 dziewcząt, grają-
cych w piłkę nożną. 

Czy Pana doświadczenie sportowe przekłada się na pracę 
samorządową?
Łatwiej mi jest oceniać jakie potrzeby mają kluby. Nigdy nie 
byłem przeciwny zmniejszaniu dotacji, bo wiem, że bez tego 
będzie ciężko. 

Cieszy się Pan, gdy widzi, że popołudniami orlik czy hala są 
pełne grających?
Jest satysfakcja. Choć dziwię się dewastacji. W ogrodzeniu orlika 
są dwie dziury. A przecież wystarczy podejść do hali i poprosić 
o klucz. 

Z których, inwestycji jest Pan najbardziej zadowolony?
Stadion Mszczonowianki jest piękny. Mało jest takich w skali 
IV ligi. Obiekt w Osuchowie jest bardzo dobry. Mogą się tam 
odbywać zawody rangi ogólnopolskiej. Od kilkunastu lat sekcję 
lekkoatletyczną prowadzi tam Stanisław Zdunek. Bardzo podoba 
mi się też boisko do hokeja na trawie w Lutkówce. To dowód 

tego co robi pasja. Marek Sikora zaraził tym sportem, który 
wcale nie jest prosty. 

A z inwestycji pozasportowych?
Chyba nasze oczko w głowie teraz – Park of Poland, który jest 
w budowie. W dzielnicy przemysłowej przybywa firm. Jest ich 
już chyba ponad 20. 

Co jest receptą na ten sukces?
To, że nie ma w radzie miejskiej partii politycznych. To duży 
komfort. Każdy ma prywatne sympatie, ale w radzie tego nie ma. 
Efektem tego jest zgoda. Widać też, że coś się robi. Burmistrz 
jest konsekwentny. Założenia w okręgach są realizowane.

Ma Pan swoje marzenie związane z jakąś inwestycją?
Moimi wyborcami są mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej. 
Trzydzieści lat tam mieszkałem i znam problemy mieszkańców 
osiedli. Osiedla w mieście są piękne. Potrzeba im nowych 
parkingów. Są ujęte w programie rewitalizacji.  

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Rozmawiał Jarosław Pięcek, GCI

Pogrzeb

Pożegnali świetnego strażaka 
i dobrego człowieka

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA / Z ŻYCIA GMINY
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W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszczo-
nowie  można otrzymać „Kopertę Życia”. Przeznaczona jest dla 
osób starszych, samotnych i chorych. Koperta wydawana jest 
bezpłatnie. Jej głównym zadaniem jest usprawnienie pracy 
zespołów ratownictwa medycznego. Niejednokrotnie może 
uratować życie. 

Jak działa koperta życia? Na specjalnym formularzu zapi-
sane są najważniejsze informacje na temat stanu zdrowia. Są to 
kluczowe dane dla podjęcia przez ratowników szybkich i traf-
nych decyzji. Wypełniony formularz wkłada się do specjalnie 
przygotowanej koperty, a tę z kolei do lodówki.

Dlaczego lodówka? Bo jest to urządzenie obecne prak-
tycznie w każdym domu. Ratownikom medycznym łatwiej jest 
ją zlokalizować niż np. szufladę. Na lodówce naklejona jest 
specjalna naklejka z informacją, która sygnalizuje, że chory 
korzysta z „Koperty życia”.

- Często zdarza się, że po przyjeździe karetki są problemy 
z wdrożeniem zabiegów ratujących zdrowie lub życie. Scho-
rowani pacjenci, szczególnie ci, w podeszłym wieku, nie znają 
terminologii medycznej i nie potrafią sprecyzować przebytych 
badań czy zabiegów przeprowadzanych podczas ostatnich wizyt 
w szpitalu. Czasem trudno o logiczny kontakt z pacjentem. Jeśli 
będzie wiadomo, gdzie w mieszkaniu znajduje się karta choroby 
pacjenta, to zdecydowanie szybciej będzie można zdiagnozować 
uczulenia, choroby, wdrożyć leczenie i postępowanie ratunkowe 
– wyjaśnia Barbara Ciszewska, kierownik mops. - Zachęcamy do 

skorzystania z naszej oferty – dodaje.
MOPS w Mszczonowie, oprac. jp, GCI

Kopertę wraz z formularzem i instrukcją można będzie też 
bezpłatnie odebrać pod niżej podanym adresem (lub u każdego 
sołtysa na terenie gminy Mszczonów) oraz uzyskać dodatkowe 
informacje i pomoc w wypełnieniu formularza:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grójecka 45
96-320 Mszczonów
tel. 46 857 27 82
tel. 46 857 12 73

Początek jesieni przyniósł ze sobą ogromną stratę, którą 
poniosło lokalne środowisko emerytów. Drugiego dnia paździer-
nika odbył się bowiem pogrzeb Genowefy Żeglińskiej, działaczki 
społecznej niezwykle zasłużonej dla społeczności seniorów. 
Zmarła była długoletnią przewodniczącą lokalnego oddziału 
Związku Niewidomych a także założycielką i przewodniczącą 
mszczonowskiego Klubu Seniora „Złota Jesień”. Nie tylko jednak 
dlatego w ostatnią drogę odprowadzali ją licznie zgromadzeni 
żałobnicy. Jak podkreślał w swojej homilii ksiądz Jan Lewan-
dowski, każda miłość na Ziemi jest jak promień światła a nasza 
zmarła siostra miała w swoim sercu wiele miłości dla bliźnich. Po 
zakończeniu mszy burmistrz Józef Grzegorz Kurek przypomniał 
liczne zalety Genowefy Żeglińskiej, która niedawno świętowała 
jubileusz 90. urodzin. W swoim krótkim wystąpieniu mówił, 
między innymi, o jej działalności społecznej, wielkim sercu 
i skromności. Podkreślał, że nigdy nie prosiła o nic dla siebie, 
zawsze na pierwszym miejscu stawiała swoich seniorów.

Właśnie dzięki nim pogrzeb miał niezwykle uroczysty 
przebieg. Podczas całej mszy świętej seniorzy otaczali trumnę 
w dłoniach ściskając czerwone róże świadczące o wdzięczności, 
jaką darzyli swoją przewodniczącą. Nie opuścili jej także podczas 
ostatniej drogi, która prowadziła na mszczonowski cmentarz. 
Przejmujący nastrój uroczystości podkreślały także melancho-
lijne dźwięki skrzypiec, które były dodatkową oprawą pogrze-
bowej mszy świętej Genowefy Żeglińskiej. Niech spoczywa 
w pokoju…

Dagmara Bednarek, GCI

Pogrzeb

Pożegnanie Genowefy Żeglińskiej

MOPS

Koperta, która może uratować życie

Z ŻYCIA GMINY
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Niedawno zakończyły się prace w ramach projektu „Prze-
budowa ulicy Warszawskiej w Mszczonowie”, który był reali-
zowany z dofinansowaniem otrzymanym z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2019. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 923 727 zł, 
z czego dotacja celowa z budżetu państwa to 943 194 zł. 

W ramach projektu przeprowadzono prace, które objęły 
przebudowę drogi na odcinku 891 metrów bieżących. Roboty 
polegały na wykonaniu m.in. jezdni o szerokości 5,5 m, ścieżki 
rowerowej, chodników po obydwu stronach ulicy, wygospoda-
rowaniu nowych miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki 
betonowej, sześciu przejść dla pieszych (5 wyposażonych 
w azyle) oraz oświetlenia ulicznego. Wszystkie planowane 
zadania zostały zakończone i odebrane we wrześniu 2017 r.

Dagmara Bednarek, GCI

Był prawdziwą perełką tegorocznego Zlotu Pojazdów 
Zabytkowych w Mszczonowie. Pozornie zwykły trabant – choć 
jedyny na zlocie z dwusuwowym silnikiem. Niewiele osób 
wiedziało, że auto należało do Józefa Grzegorza Kurka, burmi-
strza Mszczonowa. Renowacji trabanta podjęli się Jacek Boro-
wiec i Andrzej Kowalski.

Znalazł się na jednej z posesji. Szybko okazało się, że 
wcześniej jeździł nim Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczo-
nowa. Jacek Borowiec nabył auto. Doszedł do wniosku, że musi 
je wyremontować. - Rozpoczęły się poszukiwania osoby, która 
mogłaby się tym zająć. Nie ma już takich blacharzy i mecha-
ników. Głównie wymienia się części, a nie naprawia. Trochę 
znałem się na blacharce i mechanice podjąłem się – mówi 

Andrzej Kowalski, mieszkaniec Marianki.
Auto przyholowano do jego garażu. Okazało się, że wiele 

elementów jest w dobrym stanie, a hamulec ręczny działa jak 
w nowym samochodzie. By trabant znów mógł zachwycać 
potrzeba jednak było sporo pracy. - Najwięcej pracy wymagała 
blacharka. Konstrukcja trabanta jest metalowa, a wszystkie 
poszycia zewnętrzne są z komponentów papierowo-żywi-
cowych. To nawet nie jest plastik. Wszystko przykręcone na 
wkręty. Trzeba było wszystko zdemontować. Błotniki zostały 
oryginalne, bo były w bardzo dobrym stanie. Naprawy wyma-
gały nadkola wewnętrzne. Potem przyszło malowanie. Też 
robiłem to ja. Lakier był bardzo zbliżony do fabrycznego – wspo-
mina pan Andrzej. 

Wymieniona została tapicerka. Stara była wyblakła 
i zużyta. Jak przyznaje Andrzej Kowalski satysfakcja mieszała się 
z nerwami. Czasem 
kawałek prostej 
blachy trzeba było 

Inwestycje

Ulica Warszawska zyskała nowy wygląd

Ponad 20 osób bierze udział w szkoleniach z obsługi 
komputera. Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 
50 lat. Pierwsze spotkanie odbyło się w poniedziałek (23.10). 
Kurs obejmuje siedem spotkań. Uczestnicy podzieleni są na dwie, 
11osobowe grupy. Podczas szkoleń dowiedzą się jak obsługiwać 
komputer i system operacyjny. Nauczą się tworzyć dokumenty 
tekstowe oraz pracować z przeglądarką internetową. Poznają 
też możliwości jakie daje internet. - Kursanci spotykają się raz 
w tygodniu, grupa numer 1 zajęcia ma w poniedziałki, a grupa 
numer 2 w środy. Każde spotkanie trwa trzy godziny szkole-
niowe – informuje Aleksandra Kacprzak z GCI w Mszczonowie.

Szkolenia odbywają się w ramach Programu Rewitalizacji 
Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Ich organizatorem jest 
Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie. Kursy potrwają do 
grudnia.

tekst: jp, GCI
foto: GCI

GCI

Odkrywają sekrety wirtualnego świata

Pasje

Jedyny taki trabancik
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Na mszczonowskich cmentarzach 1 listopada odbyła się 
zbiórka na renowację zabytkowego nagrobka burmistrza Kumor-
skiego, który stał na czele władz samorządowych miasta na 
początku XX wieku, a zmarł w roku 1912. Zbiórkę zorganizowało 
Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne. Akcję jako wolon-
tariusze wsparli Strzelcy Rzeczypospolitej z Jednostki Strzelec-
kiej 5132 oraz mszczonowscy rekonstruktorzy z GRH Strzelcy 
im. 31 pułku Strzelców Kaniowskich, którzy pełnili dodatkowo 
honorowe warty przy żołnierskich mogiłach.

Zbiórka została zarejestrowana pod nr 2017/4688/OR. Jej 
tytuł: „Dbajmy o skarby naszych nekropolii”. Zabyt-
kowy nagrobek śp. burmistrza Franciszka Kumor-

skiego (zm. 1912) i jego żony śp. Stefanii Walentyny z Pogo-
rzelskich (zm. 1906). Mogiła dawnego burmistrza Mszczonowa 
znajduje się na nowym cmentarzu przy ulicy Maklakiewicza, tuż 
przy dzwonnicy. Jego renowacja została wstępnie oszacowana 
na 8 tysięcy złotych. Podczas kwesty udało się zebrać kwotę  
4474,35 zł. 

MM

Wojenne mogiły Ziemi Mszczonowskiej, to miejsca, o których 
nie zapominamy w dniu Wszystkich Świętych. Tradycyjnie znicze 
zapłonęły na żołnierskich grobach na starym i nowym mszczo-
nowskim cmentarzu, a także na nekropoliach w Osuchowie 
i Lutkówce. Światła pamięci zapłonęły także na leśnej mogile 
w Gnojnie oraz przy prawosławnym krzyżu na mszczonowskim 
cmentarzu przy ulicy Maklakiewicza. Nie każdy wie o tym, iż ten 
samotny krzyż, przyciśnięty do cmentarnego muru, to ostatnia 
widoczna pozostałość po grobach jeńców z carskiej armii, jacy 
podczas pierwszej wojny światowej tracili życie przy robotach 
inżynieryjnych, organizowanych przez Niemców w pobliżu 
miasta.

MM

wygiąć w łuk. Przy tym dochodziło do drobnych urazów. Kiedy 
jednak coraz więcej udawało się dorobić, wspawać – dawało 
to satysfakcję. - Każdy element, łatka – wkładałem w to serce. 
Chodziło o to, by przywrócić samochód do stanu lepszego od 
fabrycznego – przyznaje Andrzej Kowalski. 

Pracował kiedy mógł, kiedy znalazł wolną chwilę, Czasem 
były to 2-4 godziny w tygodniu. Remont trwał półtora roku. 
Dziś trabant cieszy oko. - Auto jest w pełni sprawne, jeżdżące. 
Obecnie trwa rejestrowanie, go jako auta zabytkowego – mówi 
pan Andrzej. Trabancik stał się kolejnym autem w kolekcji 
Jacka Borowca. Ten, jak przyznaje, darzy go szczególnym senty-
mentem.  - Mam dodatkowy sentyment do tego trabanta, 
bo jeździł nim burmistrz. Na pewno nigdy go nie sprzedam 
i zostanie na zawsze w Mszczonowie. Może kiedyś trafi do Izby 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. To bardzo fajna pamiątka dla 
naszej gminy – stwierdza Jacek Borowiec. - Było co przy nim 
robić, ale pomalutku go odkrywaliśmy – dodaje.

O sile pasji i przywracaniu dawnej świetności zabyt-
kowym autom świadczą Andrzej Kowalski oraz Mikołaj, siedmio-
letni syn Jacka Borowca. Ten pierwszy już myśli nad realizacją 
kolejnego pomysłu i przywróceniem świetności innym autom. 
Swoją pasją Jacek Borkowski zaraził syna Mikołaja. Siedmiolatek 
już rozpoczął kolekcjonowanie. Na razie modeli starych aut. 

Jarosław Pięcek, GCI
Fot.: Andrzej Kowalski, Jarosław Pięcek

Dzień Wszystkich Świętych

Światełko pamięci dla żołnierza

Dzień Wszystkich Świętych

Tegoroczna zbiórka na zabytki naszych 
nekropolii

Z ŻYCIA GMINY



12   październik 2017 / nr 10 (263)

Wszystkich Świętych na mszczonowskich cmentarzach
Zapraszamy do obejrzenia naszego fotoreportażu,  
wykonanego dla „Merkuriusza Mszczonowskiego” przez Mateusza Milczarka.

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W dniach 20-22 października odbyła się już siódma 
edycja harcerskiego Rajdu ElYta. Wydarzenie, organizowane 
przez mszczonowski Hufiec ZHP, nieodmiennie cieszy się wielką 
popularnością wśród młodych druhów.

Tegoroczna ElYta rozpoczęła się w pobliskim Żyrardowie, 
gdzie na dworcu  zebrało się blisko 100 osób z terenu całego 
Mazowsza. Uczestnicy spędzali ze sobą nie tylko wypełnione 
wrażeniami dni, ale także wspólnie nocowali w Korytowie 
i Mszczonowie. Tematyka tegorocznego rajdu nawiązywała do 
literackiej historii o Harrym Potterze. Podczas piątkowej części 
wyprawy jej uczestnicy ratowali jednego z bohaterów opowieści 
J. K. Rowling – Zgredka. Nie mogło także zabraknąć tematycznych 
zagadek, które sprawdzały wiedzę rajdowiczów o magicznym 
świecie czarodziejów. Harcerstwo, to przede wszystkim wspól-
nota, dlatego organizatorzy testowali także umiejętność współ-
pracy wśród swoich podopiecznych. Wypełniony wrażeniami 
dzień zakończył się okolicznościowym apelem i zabawami 
integracyjnymi. Ci, którzy mieli jeszcze siłę, mogli wziąć udział 
w nocnym śpiewaniu lub rozgrywkach gier planszowych.

Sobotnia trasa rajdu oznaczała dla uczestników spraw-
dzian umiejętności magicznych, sportowych i intelektualnych. 
Tego dnia mieli oni za zadanie sporządzanie eliksirów. Zmie-
rzyli się także z popularną grą Jenga, której rozgrywki utrud-
niały pytania dotyczące historii Harry`ego Pottera. Na jednym 
z punktów starsi harcerze sprawdzali także wiedzę uczestników 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W ramach wojny z trol-
lami, rajdowicze mogli także zmierzyć się w walce przy pomocy 
mieczy szermierskich. Dla uspokojenia emocji, organizatorzy 

zaproponowali uczestnikom rozegranie partii szachów, by potem 
znowu przenieść ich do świata fantastyki na turniej quidditcha. 

Spokojny, sobotni wieczór przyniósł uczestnikom 
i organizatorom atrakcje kulturalne, m.in. w postaci tematycz-
nych scenek oraz wspólnego tańca i śpiewu. Wszyscy rajdo-
wicze byli przebrani w stroje nawiązujące do tematyki świata  
Harry’ego Pottera. W nocy na uczestników czekały dwie gry 
w formie questów. Rajdowicze poruszali się po Mszczonowie 
kierowani wierszowanymi zagadkami i poszukiwali literek do 
swojego hasła. 

Siódmy Rajd ElYta zakończył się w niedzielne przedpo-
łudnie uroczystym apelem pod pomnikiem Strzelców Kaniow-
skich, patrona mszczonowskiego Hufca ZHP. Uczestnicy zapalili 
także znicze pamięci upamiętniające bohaterskich żołnierzy. 
Nagrody dla rajdowiczów zasponsorowało Starostwo Powia-
towe w Żyrardowie, Gminne Centrum Informacji w Mszczo-
nowie, Termy Mszczonów oraz Nadleśnictwo Łochów. Instytucje 
te przekazały harcerzom swoje gadżety promocyjne. Komen-
dantką tegorocznej imprezy była Magdalena Nalej z mszczo-
nowskiego Hufca ZHP.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: ZHP Mszczonów

W dniu 11 października w Izbie Pamięci Rodziny Makla-
kiewiczów dokonano uroczystego otwarcia wystawy makiet 
dawnego i przyszłego Mszczonowa. Powstały one na zajęciach 
modelarskich, które w wakacje prowadziło Gminne Centrum 
Informacji. Jak podkreślała prowadząca uroczystość Alek-
sandra Kacprzak, wykonanie makiet wymagało od młodych 
artystów wiele pracy oraz kreatywności. Efekt przeszedł jednak 
najśmielsze oczekiwania.

Otwarcie wystawy było też okazją do wręczenia pamiąt-
kowych dyplomów i symbolicznych upominków wszystkim 
uczestnikom letnich zajęć, które prowadzone były w sali mszczo-
nowskiego Hufca ZHP. Oczywiście, nie zabrakło także wspólnych 
zdjęć.

Podczas uroczystości uczestnicy warsztatów mogli także 
pochwalić się swoimi dziełami rodzicom, dziadkom i kolegom. 

Młodzi modelarze wykonywali także fotografie 

wykonanych przez siebie elementów makiet i opowiadali o ich 
powstawaniu. Wszyscy zapewniali, że jeszcze nie raz odwiedzą 
Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, by zaprezentować swoim 
bliskim wspólne dzieło.

Wystawę makiet dawnego i przyszłego Mszczonowa 
można podziwiać w IPRM do końca listopada w każdą środę 
i piątek w godzinach 8-16. Serdecznie zapraszamy!

Dagmara Bednarek, GCI

ZHP

Kolejny udany Rajd ElYta

GCI

Uroczyste otwarcie wystawy 
modelarskiej

Z ŻYCIA GMINY
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Gminne obchody Dnia Nauczyciela odbyły się wieczorem, 
12 października, w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Wszystkich 
przybyłych na uroczystości przywitała przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Barbara Gryglewska. 
W obchodach uczestniczyli także: burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, radni Waldemar Suski i Andrzej Osial, a także 
dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska. 

Na scenie dla pedagogów oraz pozostałych pracowników 
placówek oświatowych gminy Mszczonów koncertował zespół 
Bene. Oprócz włoskich, romantycznych przebojów, z których 
słynie grupa, tym razem w repertuarze koncertu znalazły się 
również polskie hity. Same życzenia dla nauczycieli członkowie 
zespołu wyśpiewali natomiast po… góralsku. 

W trakcie uroczystości burmistrz Kurek nagrodził wyróż-
niających się nauczycieli: Wiolettę Urbańską, Teresę Liszewską, 
Urszulę Kiejrys, Bogusława Kierzkowskiego, Monikę Własiuk, 
Małgorzatę Jakubiak, Ewę Ludwiak, Łucję Michalską, Małgorzatę 
Zgórzak, Jana Chałusia, Monikę Chałek, Ewę Pawłowską i Ewę 
Zabłocką. Coroczne nagrody Burmistrza Mszczonowa otrzymali 
też dyrektorzy szkół: Anna Rusinowska, Grzegorz Olczak, Urszula 
Gowin, Agnieszka Walczyńska-Łoś, Małgorzata Sekulska, Małgo-
rzata Janiszek, Grażyna Frelik i Katarzyna Podlaska. 

W dalszej części obchodów publiczne gratulacje od 
przedstawicieli samorządu otrzymali nauczyciele, którzy 
uzyskali w 2017 roku awans zawodowy. Stopień nauczyciela 

kontraktowego otrzymali: Ewelina Olesińska, Sylwia Stanisław-
czyk i Monika Szymanowska. Stopień nauczyciela mianowanego 
otrzymała Małgorzata Sokołowska. Stopień nauczyciela dyplo-
mowanego otrzymali: Małgorzata Cybulska, Lidia Figat, Marcin 
Melon, Monika Własiuk i Ewa Ludwiak. Wszystkim awanso-
wanym składamy serdeczne gratulacje także od naszej Redakcji. 

Część oficjalną obchodów zakończyły przemówienia 
burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, a także przewodniczącej 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Barbary Gryglewskiej. 
Warto zaznaczyć, że pani przewodnicząca podziękowała 
ponadto za przybycie na uroczystości emerytowanym nauczy-
cielom, a także poprosiła wszystkich o powstanie, aby symbo-
liczną minutą ciszy uczcić tych pedagogów, których Bóg powołał 
już do siebie. Zakończenie gminnych uroczystości z okazji Dnia 
Nauczyciela odbyło się w sali klubowej MOK-u, gdzie przygoto-
wany został słodki poczęstunek przy kawie i herbacie. 

MM

Przez cały październik Mszczonowski Ośrodek Kultury 
zapraszał do swojej Małej Galerii na niecodzienną wystawę prac. 
Tym razem były to ilustracje do książek dla dzieci autorstwa Ali 
Anny Murgrabii, która w ten sposób upiększała swoje dzieła. 
Finisaż tej niezwykle barwnej wystawy odbył się 28 paździer-
nika, oczywiście, w Galerii MOK.

Ala Anna Murgrabia, to niezwykle wszechstronna artystka 
– autorka i ilustratorka książek dla dzieci, rysunków satyrycznych 
i tekstów kabaretowych, a także poetka. Na wystawie można 
było więc podziwiać także jej zabawne grafiki oraz obrazy.

Finisaż rozpoczęła opiekunka Małej Galerii, Anna 
Lipińska-Broda, która powitała wszystkich przybyłych gości. 
Następnie oddała głos przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych Barbarze Gryglewskiej. Mszczonowska radna dzię-
kowała autorce, że poprzez swoje książki i ilustracje promuje ona 
czytelnictwo wśród najmłodszych i zaraża ich tą cenną pasją. 
Podczas finisażu głos zabrała także jego bohaterka, Ala Anna 
Murgrabia. W ciepłych słowach podziękowała ona wszystkim 
przybyłym na tę uroczystość, szczególnie swoim znajomym 
i rodzinie, którzy zawsze ją wspierają. Wyrazy uznania skiero-

wała także do Anny Lipińskiej-Brody i całego Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury za doskonałą organizację wystawy oraz umoż-
liwienie jej wcześniejszego spotkania z najmłodszymi uczniami 
lokalnej szkoły. Zgodnie z tradycją, autorka otrzymała od prowa-
dzącej spotkanie opiekunki Galerii wspaniały bukiet, który był 
symbolicznym podziękowaniem za udostępnienie swoich prac 
mieszkańcom. Kolejne kwiaty odebrała z rąk swoich przyjaciół, 
licznie przybyłych na finisaż autorki. 

Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy zebrani mogli 
podziwiać zgromadzone w Małej Galerii prace. Szczególnie 
podobały się one, oczywiście, dzieciom, ale także dorośli znaleźli 
wśród nich coś dla siebie za sprawą wszechstronności artystki, 
która okazała się także otwartą i ciepłą osobą.

Dagmara Bednarek, GCI

MOK

Finisaż, czyli pożegnanie z barwnymi 
ilustracjami

MOK

Dla nauczycieli z okazji ICH święta 

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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W pierwszą sobotę października, w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury, odbyła się niecodzienna uroczystość, zorga-
nizowana przez lokalny Zarząd Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Dzień Seniora był okazją, żeby uhono-
rować zacnych jubilatów, rozstrzygnąć konkurs kulinarny oraz 
zachęcić nestorów do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach 
kulturalnych.

Uroczystości zapoczątkowała muzyczna podróż wraz 
z członkami grup działających w MOK. Ich rewia „Światowe hity 
dla Ciebie” była idealnym otwarciem wieczoru. Energetyczne 
piosenki, doskonałe głosy i perfekcyjne układy taneczne spra-
wiły, że publiczność została wprowadzona w doskonały nastrój. 
Tego dnia zgromadzeni na sali seniorzy i goście imprezy, mogli 
wysłuchać utworów takich, jak „Wind of change” czy „Chiki 
Chiki Ta”. W choreografii do utworu „Captain Jack” zaprezento-
wali się odziani w wojskowe uniformy radni oraz przedstawiciele 
samorządowych instytucji. Na zakończenie swojej rewii lokalne 
talenty zaprezentowały się wspólnie w utworze „We are the 
world”. Show „Światowe hity dla Ciebie”, pod kierownictwem 
dyrektor MOK Grażyny Pływaczewskiej, przygotował zespół 
instruktorów: Iwona Skwarek, Marta Lesiewicz, Piotr Sadowski 
i Marek Baumel. Autorką scenografii była Anna Lipińska-Broda. 
Niezapomniane wrażenia zagwarantowali publiczności uczest-
nicy zajęć prowadzonych w Mszczonowskim Ośrodku Kultury.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonała przedstawi-
cielka lokalnego Zarządu Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów. W swoim wystąpieniu Maria Nowis opowia-
dała o blaskach i cieniach życia seniorów; podkreślała też, że, 
z różnych względów, są oni narażeni na wykluczenie społeczne. 
Właśnie jemu przeciwdziałać miała sobotnia impreza, która była 
okazją do zabawy, spotkań, rozmów i, przede wszystkim, wyjścia 
z domu i znalezienia się w gronie swoich rówieśników. Maria 
Nowis złożyła także życzenia swoim przyjaciołom seniorom oraz 
zachęcała ich do aktywności. Podkreślała, że obcowanie z nesto-
rami może przynieść młodym wiele korzyści i naprawdę warto 

czerpać z ich doświadczenia oraz życiowej mądrości. 
Po krótkim przemówieniu uhonorowani zostali dostojni 

jubilaci, którzy ukończyli 80, 85 i 90 lat. Wręczenia symbolicz-
nych upominków dokonali burmistrz Mszczonowa Józef Grze-
gorz Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski 
oraz przedstawicielki Związku. Oczywiście, nie mogło zabraknąć 
hucznego „Sto lat” odśpiewanego dla jubilatów przez wszyst-
kich uczestników imprezy. 

Kolejnym punktem obchodów Dnia Seniora było 
wręczenie nagród w konkursie „Mszczonowskie talenty kuli-
narne – ciasto palce lizać”. Do udziału w zawodach zgłoszono 
dziesięć ciast. Amatorskie wypieki oceniała Komisja w składzie: 
przewodniczący RM Łukasz Koperski, burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek oraz radni Barbara Gryglewska i Ryszard 
Stusiński. Jury przyznawało punkty za walory smakowe oraz 
wizualne ciast. Jak podkreślał przewodniczący Komisji Łukasz 

MOK

Mszczonowski Dzień Seniora

KULTURA



16   październik 2017 / nr 10 (263)

Wyśpiewali nagrody
Spotkania Artystyczne Szkół są doskonałą okazją do 

zaprezentowania dziecięcych i młodzieżowych talentów, które 
skrywają mury gminnych placówek. Kolejny konkurs w ramach 
już XXVI zawodów odbył się 26 października. Tego dnia scenę 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury przejęli młodzi wykonawcy 
rywalizujący ze sobą o miano najlepszych wokalistów wśród 
uczniów gminnych placówek.

Do udziału w konkursie zgłosiły się wszystkie szkoły 
podstawowe z terenu Ziemi Mszczonowskiej. Na scenie można 
więc było podziwiać młodych artystów z Bobrowiec, Lutkówki, 
Mszczonowa, Osuchowa, Piekar oraz Wręczy. Nie brakowało 
emocji, tańca a nawet strojów. Oczywiście, tego dnia najważ-
niejsze były piosenki a tych na scenie MOK zaprezentowano aż 
32. W konkursie wzięli udział zarówno soliści, duety, jak i zespoły 
wokalne. Zgromadzeni na widowni mogli usłyszeć w ich wyko-
naniu piosenki dziecięce, ale także refleksyjne i popularne, jak 
np. „Piosenkę księżycową” z repertuaru Varius Manx czy „Takie 
tango” Budki Suflera. 

Uczniowie rywalizowali podzielenie na dwie kategorie 
wiekowe klasy I-III oraz IV – III gimnazjalne. Jury w składzie 
Marcin Fibich (przewodniczący), Honorata Oskiera i Bożenna 
Kapuścińska po ocenieniu wszystkich wystąpień wskazało najlep-
szych wokalistów. Nagrody w konkursie piosenki w ramach XXVI 
Spotkań Artystycznych Szkół zdobyli:

Klasy I – III
I miejsce – Maja Strzelecka ze Szkoły Podstawowej w Piekarach
II miejsce ex aequo – Amelia Wojtyniak ze Szkoły Podstawowej 
w Lutkówce i Nela Sadowska ze Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie
III miejsce – Maja Borowiec ze Szkoły Podstawowej w Piekarach

Wyróżnienia – Klaudia Gołębiewska ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie i Maria Siochna ze Szkoły Podstawowej w Pieka-
rach

Klasy IV – III gimnazjalne
I miejsce   – Maja Własiuk ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce
II miejsce – Ola Dropińska ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 
III miejsce ex aequo – Zuzanna Sobol ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie i Amelia Wesołowska ze Szkoły Podstawowej 
w Lutkówce
Wyróżnienia – Olga Smulska ze Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie, Jakub Markus ze Szkoły Podstawowej w Piekarach 
i Natalia Wojtyniak ze Szkoły Podstawowej w LutkówceNa 

Zwycięzcy otrzymali zasłużone nagrody a na wszystkich 
uczestników i ich opiekunów czekały upominki i słodki poczę-
stunek ufundowany mszczonowski samorząd. Gratulujemy 
młodym wokalistom świetnych występów i życzymy wielu kolej-
nych, muzycznych sukcesów.

Dagmara Bednarek, GCI

Koperski, zadanie to nie było łatwe, ponieważ wszystkie zgło-
szone wypieki zasługiwały na pierwsze miejsce. Niestety, jury 
musiało podjąć decyzję i wybrać najlepsze z nich. Pierwsze 
miejsce przypadło „Bezie Naczelnika”, którą przygotowała 
Magda z drużyną Gminnego Centrum Informacji. Na kolejnym 
stopniu podium uplasowało się ciasto „Malinowy obłoczek” 
wykonane przez Grażynę Tomaszewską a kolejną, trzecią 
lokatę, zajęła Alina Kamińska, która upiekła „Biszkopt z Nutellą 
i suszonymi śliwkami”. Zaszczytne, czwarte miejsce, wywalczyło 
„Ciasto czekoladowe” Ewy Mrówczyńskiej. W konkursie wzięły 
także udział: Zofia Adamczyk, Teodozja Czarnecka, Ewelina 
Janczy, Maria Nowis i Marianna Wasik. Gratulujemy wszystkim 
mistrzyniom wypieków!

W trakcie uroczystości swoje głosy na wybrane wypieki 
oddawać mogła także zgromadzona publiczność. Goście 
zdecydowali, że najładniejszym ze zgłoszonych ciast był bisz-
kopt przygotowany przez Alinę Kamińską. Członkowie Komisji 
wręczyli nagrody dla zwycięzców oraz drobne upominki dla 
wszystkich cukierników-amatorów zgromadzonych na scenie 
a następnie wszyscy pozowali do wspólnego, pamiątkowego 
zdjęcia. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Anna Czar-
necka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie, 

wręczyła nagrody najbardziej aktywnym nestorom-czytelnikom.
Ostatnim punktem programu Dnia Seniora był wieczorek 

taneczny „Zatańczmy jak za dawanych lat”, który zorganizo-
wano w sali klubowej MOK. Rozpoczęło go uroczyste pokrojenie 
okolicznościowego tortu, którego dokonali burmistrz Kurek oraz 
przewodniczący Koperski. Na uczestników zabawy czekał także 
poczęstunek oraz degustacja konkursowych ciast, które cieszyły 
się wielkim uznaniem zebranych. Wspólna zabawa przy dźwię-
kach zespołu przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych. 
Seniorzy po raz kolejny pokazali, że potrafią się świetnie bawić, 
nie tylko we własnym gronie.

Dagmara Bednarek, GCI

„Mszczonowski Dzień Seniora” mógł być zorganizowany dzięki 
uzyskaniu przez Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Mszczonowie grantu na inicjatywę senioralną 
w ramach projektu „Sieć Inicjatyw Senioralnych” realizowanego 
przez Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych oraz 
Kuźnię Inicjatyw w Wiskitkach z dotacji ASOS na lata 2017-2020.

Zarząd PZERiI
O/R w Mszczonowie

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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Środowe przedpołudnie w mszczonowskiej Bibliotece 
było doskonałą okazją do wycieczki w przeszłość. W podróż do 
czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uczniów klasy czwartej 
i szóstej zabrała pisarka, Magdalena Zarębska.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej prezentacji książek 
autorki. Magdalena Zarębska opowiedziała m.in. o serii doty-
czącej przygód Idy – dziewczynki, która uwielbia konie. Nie 
zabrakło także opowieści o książce „Projekt Breslau”, której 
akcja rozgrywa się we Wrocławiu – miejscu zamieszkania 
pisarki. Najwięcej czasu Magdalena Zarębska poświęciła jednak 
opowieści o utworze „Kaktus na parapecie”, którego główny 
bohater, Mikołaj, w tajemniczy sposób przenosi się do czasów 
PRL-u. Przy okazji pisarka zapytała uczniów, jakich dzisiejszych 
urządzeń nie było w latach, do których trafił chłopiec. Wśród 
odpowiedzi pojawiły się nazwy zdobyczy współczesnej tech-
niki: telefon komórkowy, tablet, konsola czy odtwarzacz muzyki. 
Prowadząca wyjaśniła dzieciom, że ówczesne komputery były 
tak ogromne, że zajmowały połowę pokoju a telewizory miały 
czarno-białe ekrany.

Spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej było znako-
mitą lekcją historii. Uczniowie dowiedzieli się, jak wyglądała 
mapa polityczna Europy Wschodniej w czasach PRL-u oraz jakie 
kraje były sąsiadami Polski. Za pomocą prostego ćwiczenia 
Magdalena Zarębska pokazała im także różnicę pomiędzy 
niezależnością a koniecznością podporządkowania się ZSRR. 

Najwięcej miejsca podczas spotkania poświęcono jednak temu, 
jak wyglądało życie ludzi w czasach PRL-u. Pisarka opowiadała 
m.in. o pustych półkach i kolejkach w sklepach, dawnych zawo-
dach (np. mleczarz, telefonistka), rozrywkach dzieci i obowiązku 
noszenia mundurków w szkołach. Swoje słowa Magdalena 
Zarębska ilustrowała zdjęciami z czasów PRL-u, które pokazy-
wały rzeczywistość zupełnie obcą dla zgromadzonych uczniów. 

Chociaż np. puste półki sklepowe, to coś, czego dzieci 
nie mogły zrozumieć, trzeba jednak przyznać, że wykazały się 
sporą wiedzą o tamtych latach. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
chętnie dzielili się posiadanymi wiadomościami a także przemy-
śleniami. Na zakończenie pisarka zaproponowała im gry powią-
zane tematycznie z omawianym okresem w dziejach Polski. Całe 
spotkanie było więc nie tylko cenną lekcją historii, ale także 
okazją, by zdobywać wiedzę poprzez zabawę.

Dagmara Bednarek, GCI

Czytanie nas ubogaca
Jak o sobie mówi odnowił w Polsce gatunek literacki 

komedii kryminalnej. Pisanie miało stać się antidotum na kryzys 
wieku średniego. W czwartek (19.10) w miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Mszczonowie z czytelnikami spotkał się Alek Rogo-
ziński, pisarz i dziennikarz. - Pisanie to chyba był mój sposób na 

kryzys wieku średniego – przyznaje Alek Rogoziński. 
– Człowiek powinien sobie uświadomić w czym 

w życiu nie będzie dobry. Ja na pewno nigdy nie będę śpiewał 
– dodaje.

Zawsze był miłośnikiem książek. Zaczytywał się w powie-
ściach Joanny Chmielewskiej. Myśl o pisaniu chodziła za nim 
przez całe życie. - W redakcji opowiadałem nawet, że napisałem 
już książkę. Przyszło lato i naczelna stwierdziła, że będzie wyda-
wała powieść w odcinkach. Moją książkę, której jeszcze nie napi-
sałem – zdradza pisarz. Tak powstały pierwsze strony. Pierwsze 
20 tysięcy znaków. Potem kolejne. Gdy miał już ponad 100 
tysięcy znaków, stwierdził, że to już jedna trzecia książki. Zade-

MBP

Biblioteczne opowieści o PRL-owskich 
czasach

Sprostowanie
W związku z informacją zawartą w artykule „Rozpoczęli siódmy rok studiów”, która ukazała się w „Życiu Żyrardowa” (3.10) 
oraz „Głosie Żyrardowa i Okolicy” (4.10) dotyczącego inauguracji roku akademickiego Mszczonowskiego Uniwersytety 
Trzeciego Wieku, przepraszam wszystkich, członków oraz sympatyków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żyrardowie. Zacyto-
wanie jednej z wypowiedzi, porównującej oba uniwersytety ,która padła podczas inauguracji,  miało na celu jedynie podkre-
ślenie ogromnej pracy w funkcjonowanie UTW w Mszczonowie, na tle podobnego uniwersytetu działającego w o wiele 
większym mieście, a nie dyskredytowanie żyrardowskiej instytucji. Członkom ŻUTW życzę wielu sukcesów i jeszcze raz prze-
praszam.  

Jarosław Pięcek, GCI

KULTURA
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27 października ruszyły działania mszczonowskiego 
Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kolejny Finał 
przed nami, a co z tym nieodłącznie związane - kolejne wyzwania 
dla instruktorów Hufca ZHP Mszczonów. Odbyło się już pierwsze 
spotkanie Sztabu, podczas którego został stworzony zarys 
imprez i wszystkich wydarzeń powiązanych z 26 Finałem WOŚP. 
Każdy z członków dostał ogrom zadań na najbliższe 2 miesiące, 
których wykonanie jest niezbędne do dalszego funkcjonowania 
mszczonowskiego Sztabu. 

Naszym wielkim sukcesem jest to, że z roku na rok 
dołączają do nas nowi członkowie, którzy mają świeże pomysły 
i nowy punkt widzenia na organizację wydarzeń. Przed nami 
najważniejsze zadanie - rejestracja wolontariuszy, która rusza 
już 1 listopada. Mszczonowskiemu sztabowi przydzielono 
80 wolontariuszy. Jak wiadomo, to oni odgrywają kluczową 
rolę w tej karuzeli. W tym roku dla usprawnienia działań 
Sztabu i zmniejszenia nakładu pracy, wystartowała platforma 
internetowa dla przyszłych wolontariuszy (wolontariusze.wosp.

org.pl), na której można wyrazić chęć kwestowania dla naszego 
sztabu bez zbędnego ,,wychodzenia z domu”. Oczywiście, jeżeli 
nie posiadacie Państwo dostępu do internetu bądź komputera, 
to Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie przygotowało 
dla Was możliwość skorzystania z komputerów oraz oferuje 
pomoc dotyczącą internetowej rejestracji. Przed nami miesiące 
intensywnej pracy, a efekty zobaczymy już 14 stycznia.

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość wsparcia 
naszych działań. Zachęcamy do kontaktu z Szefem Sztabu 
Damianem Sołtykiem (695 814 307)

Sztab WOŚP Mszczonów

biutował dwa lata temu powie-
ścią „Ukochany z piekła rodem”.  
- Ten moment, gdy trzyma 
się w rękach swoją pierwszą, 
wydaną książkę jest niesamo-
wity – mówi Alek Rogoziński.

Potem przyszły kolejne 
„Jak cię zabić kochanie”, 
„Do trzech razy śmierć” czy 
ostatnia „Lustereczko powiedz 
przecie”. Wszystkie w gatunku 
komedii kryminalnych. - Pomysł 
na komedię kryminalną był 
chyba taki, że brakowało jej na 
półkach. Tego typu literatura 
była bardzo popularna w latach 

60tych czy 70tych. Łączenie gatunków nie jest jednak proste. 
Trudno znaleźć balans pomiędzy kryminałem, a komedią. By nie 
zniosło za bardzo, w którąś ze stron – stwierdza Alek Rogoziński.

Jak mówi na co dzień, brakuje mu poczucia humoru 
u ludzi. Chce więc ich zarażać śmiechem. Bawić. Za bohaterki 
wybiera kobiety, bo jego zdaniem są bardziej plastyczne lite-
racko od mężczyzn. Ci wydają się mu za prości na literaturę. 
Nie oznacza to jednak, że nigdy bohaterami jego powieści nie 
będą. - Chcę napisać powieść historyczną, której akcja toczy się 
w starożytnym Rzymie, gdzie bohaterami będą dwaj bracia – 
zdradził podczas spotkania pisarz.

Nie brakowało pytań od czytelniczek i czytelników. Jak 
jest ulubiona książka Alka Rogozińskiego? „Przygody dobrego 
wojaka Szwejka”. Czytał ją kilkadziesiąt razy i ciągle go bawi. 
Spotkanie było też okazją do rozmów o literaturze i czytel-
nictwie. Zdaniem Alka Rogozińskiego, co jakiś czas pojawia 

się literacki fenomen, który doprowadza do odrodzenia się 
czytelnictwa. - Takimi fenomenami było pojawienie się książek 
o Harrym Potterze oraz „50 twarzy Greya”. Tej ostatniej w Polsce 
sprzedano 1,5 miliona egzemplarzy. Była najlepiej sprzedającą 
się książką, a kolejnej po niej sprzedano 80 tysięcy – zwraca 
uwagę Alek Rogoziński.

Przyznaje, że nie ma czegoś takiego jak zła książka. 
Dobrze jest w ogóle czytać. W Polsce jego zdaniem jest co i kogo 
czytać. Bez problemu można wybrać 52 książki w roku godne 
przeczytania.  - Mamy bardzo dobrych pisarzy – stwierdza Alek 
Rogoziński. 

Dwugodzinne spotkanie przebiegło błyskawicznie 
w bardzo sympatycznej atmosferze. Alek Rogoziński zebrał 
pochwały za swoje książki. Zdaniem mszczonowskich czytelni-
czek czyta się je bardzo dobrze i sprawia to wielką frajdę. Czy 
to prawda? Każdy może się o tym sam przekonać. Książki Alka 
Rogozińskiego dostępne są w bibliotece w Mszczonowie.

Jarosław Pięcek, GCI

WOŚP

Ruszyły mszczonowskie 
przygotowania do Finału WOŚP

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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Tegoroczny Hubertus w Lutkówce tradycyjnie rozpoczął 
się poranną Mszą Świętą o godzinie 7:00. W tym roku cele-
brował ją jednak sam biskup pomocniczy diecezji łowickiej, 
Wojciech Osial. Wraz z biskupem Eucharystię sprawowali także: 
dziekan dekanatu Mszczonów ks. prałat Tadeusz Przybylski 
oraz miejscowy proboszcz ks. prałat Zbigniew Chmielewski. Co 
roku w Lutkówce, w dniu liturgicznego wspomnienia Świętego 
Huberta, swe święto obchodzą wspólnie członkowie dwóch 
kół łowieckich - z Grójca (JENOT) i z Mszczonowa (LIS). W tego-
rocznej hubertusowej Mszy Świętej oprócz myśliwych uczestni-
czyli również: poseł na Sejm RP Mirosław Maliszewski, burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek, komendant KP Mszczonów Krzysztof 
Puszcz, a także dzielnicowy Arkadiusz Wójcik. 

W wygłoszonej homilii ksiądz biskup zaznaczył, że 
łowiectwo jest bardzo głęboko zakorzenione w naszej tradycji 
i kulturze. Zwrócił ponadto uwagę na bardzo ważną rolę, jaką 
obecnie spełniają myśliwi oraz prosił ich, aby nigdy w tym co 
robią nie zabrakło im wrażliwości, która cechowała ich patrona 
- Świętego Huberta. Na zakończenie Eucharystii biskup Osial 
poświęcił kapliczkę, która została wykonana z okazji 60. rocznicy 
powstania Koła Łowieckiego JENOT. Ma ona zawisnąć na wilczo-
rudzkim dębie, w miejscu jej kilkudziesięcioletniej poprzed-

niczki, która uległa zniszczeniu. 
Historia kapliczki w Wilczorudzie nawiązuje do okresu 

okupacji niemieckiej. Wtedy to dwie mieszkanki sąsiedniej 
Bronisławki, chcąc ratować las przed rabunkową wycinką zorga-
nizowaną przez Niemców, zawiesiły ją na olbrzymim dębie. 
Drzewo to ocalało. Okupanci nie podnieśli ręki na obraz, jaki 
je chronił. Dzieje kapliczki przybliżył wszystkim uczestnikom 
hubertusowej Mszy sekretarz Koła Łowieckiego JENOT, Krzysztof 
Czarnecki. On też zebrał do swego, myśliwskiego kapelusza tacę 
i złożył ją u stóp ołtarza obok innego daru, jaki zwyczajowo 
myśliwi składają w Dniu Świętego Huberta, a mianowicie kosza 
wędlin wykonanych z dziczyzny. Po zakończeniu Mszy Świętej był 
czas na przemówienia zaproszonych gości, a także wykonanie 
pamiątkowej fotografii na schodach lutkówieckiej świątyni.

Kolejnymi punktami świątecznych obchodów były 
jeszcze: hubertusowe łowy oraz myśliwska biesiada, poprze-
dzona pokotem. Zakończenie Hubertusa odbyło się w Budkach 
Petrykowskich. Na pokocie zaprezentowano 70-kilogramowego 
dzika, ustrzelonego przez Krzysztofa Goljanka – łowczego KŁ LIS. 
Dzięki temu okazowi łowczy mszczonowskiego Koła Łowieckiego 
został królem polowania. W uroczystości zakończenia święta 
myśliwych oprócz wcześniej wymienionych gości uczestniczyli 
także: proboszcz Parafii w Belsku Dużym ks. Jarosław Siuchta, 
posłanka na Sejm RP Anna Cicholska, wójt Gminy Pniewy 
Wiesław Nasiłowski i wójt Gminy Belsk Duży Władysław Piąt-
kowski.

MM

Koła łowieckie

HUBERTUS w LUTKÓWCE

Z ŻYCIA GMINYKULTURA
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Już po raz drugi w tym roku sekcja tańca cheerleaders 
odwiedziła jedną ze stolic polskiego cheerleadingu - Łochów. 
Już po raz trzeci odbył się tam Memoriał Mariana Dzięcioła - 
wieloletniego burmistrza miasta Łochowa, który swoją postawą 
zawsze przypominał, jak ważna jest inwestycja w młodych ludzi, 
a szczególnie wychowanie przez sport.

Mszczonowskie grupy w ponad pięćdziesięcioosobowym 
składzie zawitały 8 października na halę sportową w Łochowie, 
by tam walczyć o kolejne punkty w klasyfikacji Grand Prix Polski 

Cheerleaders 2017. Nasze miasto reprezentowały aż cztery 
drużyny: Fresh Dance, Fresh Junior, Freshky i Mini Fresh. Wpraw-
dzie to początek naszego tanecznego sukcesu, który będzie trwał 
do końca maja, ale poziom naszych zawodników, jaki zapre-
zentowaliśmy przeszedł nasze oczekiwania. Trzy nasze zespoły 
zajęły miejsca medalowe: Fresh Dance i Fresh Junior - miejsca 
I oraz Freshky - miejsce III. Niestety nie udało się tym razem nic 
wywalczyć naszym najmłodszym podopiecznym z grupy Mini 
Fresh, ale wierzymy że do sukcesu dochodzi się powoli i małych 
krokami, tak by ten wymarzony sukces smakował jak najlepiej.

Dziękujemy serdecznie organizatorom za zaproszenie 
i przygotowanie turnieju, a naszym zawodnikom życzymy dalej 
tak wspaniałej drogi w rywalizacji sportowej.

Z cheerleaderskim pozdrowieniem
Sekcja tańca cheerleaders

Cheerleaders

Trzy razy podium dla mszczonowskich 
cheerleaderek

Towarzyskie mecze pozwalają się przygotować do udziału 
w turniejach oraz sprawdzić umiejętności i zgranie zespołu. 
Wszystko to sprawiło, że młodzi koszykarze UKS Olimpijczyk 2008 
wyruszyli do Skierniewic, by zmierzyć się z tamtejszą Ósemką. 
Mecz został rozegrany we wtorek, 17 października, w godzinach 
popołudniowych i zapewnił wszystkim sportowcom niesamo-
wicie emocjonujący wieczór. Spotkanie z Ósemką Skierniewice 
było częścią przygotowań do listopadowego turnieju koszykar-
skiego chłopców, który zostanie przeprowadzony w Mszczo-
nowie.

Skład UKS Olimpijczyk: Michał Koziński, Maciej Banasie-
wicz, Aleksander Dziarkowski, Patryk Majewski, Wiktor Zarzycki, 
Stanisław Górski, Szymon Dobrzyński, Dawid Dobrzyński, Dawid 
Wroński, Jakub Kuran, Marcin Kuran, Łukasz Tomaszewski, 
Mateusz Tomaszewski, Kacper Szustkiewicz. Trener: Paweł 
Górski.

Dagmara Bednarek, GCI

UKS Olimpijczyk 2008

Młodzi koszykarze walczyli 
w Skierniewicach
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Bardzo dobrze zaprezentowali się piłkarze i piłkarki nożne 
Zespołu Szkół w Mszczonowie. Chłopcy rywalizowali w ramach 
Międzyszkolnych Igrzysk Powiatu Żyrardowskiego 17 paździer-
nika na boiskach w Mszczonowie. Do turnieju stawiło się siedem 
drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne naszego 
powiatu. Po bardzo wyrównanym turnieju zespół z Mszczonowa 
zajął II miejsce i uzyskał awans do półfinałów Mistrzostw Woje-
wództwa, które odbędą się w Starych Babicach.

Wyniki meczów:
ZS w Mszczonowie - ZS Nr 2 w Żyrardowie 4:0
ZS w Mszczonowie - ZS Nr 3 w Wiskitkach 6:0
ZS w Mszczonowie - ZS Nr 1 w Żyrardowie 1:0
ZS w Mszczonowie - ZS Nr 2 w Żyrardowie 0:2

Zespół wystąpił w składzie: Patryk Czarnecki © (5 
bramek), Sebastian Cymerman, Krystian Cymerman (1 bramka), 
Mateusz Czerwiński (2 bramki), Damian Samoraj, Maciej 
Jasiński, Igor Czeremużyński (1 bramka), Bartek Osiński, Grze-
gorz Kosowski i Konrad Koziarski (1 bramka). Opiekun: Grzegorz 
Piątkowski.

Dziewczęta rywalizowały w Żyrardowie 18 października 
i po bardzo dobrej grze oraz pokonaniu wszystkich 

rywali zajęły I miejsce i awansowały do półfinałów Mistrzostw 
Województwa. Zespół wystąpił w składzie: Dominika Cymerman 
©, Wiktoria Wojnarowska, Natalia Szymańska, Daria Ziółkowska, 
Emilia Wiesion, Martyna Grabowska, Patrycja Kowalska, Karo-
lina Ossolińska, Patrycja Kupińska, Ilona Kowalska. Opiekun: 
Halina Kubisz- Świdurska.

ZS Mszczonów

W czwartek, 26 października, UKS 
Olimpijczyk 2008 rozpoczął zmagania 
w IV lidze MWZPS. Pierwszy mecz odbył 
się w Mszczonowie a rywalem lokal-
nych siatkarzy był zespół SPS Konstancin 
Jeziorna. Drużyna, której kompletnie nie 
znali, bo nie mieli okazji rywalizować z nią 
w poprzednich sezonach.

Mszczonowianie do meczu przy-
stąpili bardzo skoncentrowani i szybko 
wygrali pierwszego seta 25:14. Rywal nie 
sprostał skutecznej grze, czym nieco uśpił 
czujność zespołu Grzegorza Piątkow-
skiego. Odbiło się to w drugim secie, gdy 
przytrafiło się dużo błędów w zagrywce 
a goście rozgrywali się coraz bardziej. 
Zarówno tą partię, jak i trzecią, niestety 
Olimpijczycy przegrali, próbując wrócić 
do swojej gry. Czwarty set, to powrót do 
skuteczności z początku meczu i wygrana 
wyrównująca stan meczu na 2:2. W piątej 

partii siatkarze z Mszczonowa nie dali się 
zdominować i w dobrym stylu zwyciężyli 
15:7. Ostatecznie po ciężkim pojedynku 
3:2 (25:14, 23:25, 18:25, 25:20, 15:7).

Zespół wystąpił w składzie: Tomasz 
Malewski © (11 pkt), Michał Gmurek (13 
pkt), Jan Marat (8 pkt), Tomasz Anto-
niak (8 pkt), Damian Sieczkowski (7 pkt), 
Łukasz Jasiński (4 pkt), Mateusz Anto-
szewski (4 pkt), Damian Szachowicz (2 
pkt), Dawid Baka, Mateusz Boczkowski (1 
pkt), Kamil Ziółkowski, Daniel Czarnecki 
i Mikołaj Osiński.

Kolejne spotkania w Mszczonowie:
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów – 
Astoria Piaseczno  10.11.2017 r. godz. 
19.00 
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów -  ŻSS 
Len Żyrardów  16.11.2017 r. godz. 19.00 
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów – UKS 
Sparta Grodzisk Maz.  24.11.2017 r. godz. 
19.30
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów – LKS 
Olymp Błonie  10.12.2017 r. godz. 16.00
ZAPRASZAMY!!!

UKS Olimpijczyk

ZS w Mszczonowie

Piłkarskie zmagania

SPORT

UKS Olimpijczyk 2008

Ciężka przeprawa na 
początek
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Przedstawiciele kilku grup rekonstrukcyjnych w weekend 
21-22 października uczestniczyli w planie filmu pt. „Narodowe 
Zjednoczenie Wojskowe - do końca wierni Polsce”. Reżyserem 
produkcji jest Łukasz Korwin.

Zdjęcia do filmowej opowieści o żołnierzach NZW nagry-
wane były w malowniczym Skansenie Kurpiowskim w Nowogro-
dzie. Udział w przedsięwzięciu miała także mszczonowska GRH 
STRZELCY im. 31 pSK. Najliczniej na planie filmowym reprezen-
towani byli natomiast rekonstruktorzy z Grupy Historycznej 
Niepodległość 1863 oraz G.E.H. Reduta Kurpiowska. Foto 
z wydarzenia nadesłał Tadeusz Iwan.

MM

Siatkarskie zmagania
W czwartek, 20 października, reprezentacja Zespołu Szkół 

w Mszczonowie uczestniczyła w Turnieju Siatkówki chłopców 
o Puchar Dyrektora LO w Puszczy Mariańskiej. W zawodach 
rywalizowały cztery drużyny, które grały systemem „każdy 
z każdym” rozgrywając dwa sety bez względu na wynik. Wyniki 
zespołu z Mszczonowa:
Zespół Szkół w Mszczonowie – Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie 
1:1
Zespół Szkół w Mszczonowie – Liceum Ogólnokształcące 
w Puszczy Mariańskiej 1:1
Zespół Szkół w Mszczonowie – Liceum Ogólnokształcące 
w Mszczonowie 2:0

Ostatecznie siatkarze zajęli I miejsce pokonując małymi 
punktami LO w Puszczy Mariańskiej i ZS Nr 2 w Żyrardowie 
a Mateusz Czerwiński został wybrany najlepszym zawodnikiem 
turnieju. Zespół wystąpił w składzie: Mateusz Czerwiński ©, 

Sebastian Cymerman, Krystian Cymerman, Damian Lipiński, 
Daniel Kowalski, Łukasz Kwiatkowski, Kryspin Sobol, Patryk 
Płuziński, Igor Czeremużyński i Jakub Michalak. Opiekun: Grze-
gorz Piątkowski.

ZS Mszczonów

GRH

Filmowa przygoda

Wspominając legionowe boje
103 lata temu doszło do Bitwy pod Laskami i Anielinem. W dniach 
22-26 października 1914 roku, na przedpolach Twierdzy Dębliń-
skiej I Brygada Legionów Polskich, dowodzona przez Józefa 
Piłsudskiego, zwarła się w boju z carskimi oddziałami. Z okazji 
kolejnej rocznicy legionowych zmagań mszczonowscy Strzelcy 
stawili się na polu rekonstrukcyjnym ze swym polowym szpi-
talem, a także punktem łączności oraz sztabem. Inscenizacja 
miała miejsce w miejscowości Brzustów koło Kozenic. Strzelcy 
odtworzyli oddział carskiej piechoty. Bronili się twardo, choć 
całym sercem (ze zrozumiałych względów) kibicowali kolegom 
rekonstruktorom nacierającym na ich pozycje. 

Piotr Dymecki
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Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Szkole 
Podstawowej w Mszczonowie odbyły się 12 października. 
W tym dniu cała społeczność uczniowska, kadra pedagogiczna 
oraz pracownicy placówki zgromadzili się na Hali Sportowej, by 
uhonorować ludzi, którzy edukują i wychowują młode pokolenia. 
Nad przygotowaniem i przebiegiem całej uroczystości czuwały: 
Bogusława Jabłońska, Ewa Zabłocka, Katarzyna Łapińska i Kata-
rzyna Malinowska. Dekoracje przygotowała nauczyciel plastyki, 
Emilia Kurowska.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęła dyrektor 
Agnieszka Walczyńska-Łoś, która złożyła życzenia wszystkim 
pracownikom szkoły a także powitała zgromadzonych gości, 
wśród których znaleźli się: przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska, sekretarz gminy Zofia 
Krukowska, ksiądz Sławomir Tulin oraz przedstawiciele Rady 
Rodziców – przewodniczący Jacek Gołyński i jego zastępca 
Maciej Szymański. 

Ciepłe słowa do pedagogów skierowała także przewodni-
cząca Barbara Gryglewska, która przy okazji wspominała swoje 
lata pracy w tej placówce. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej w imieniu rodziców złożył przewodniczący Jacek Gołyński 
- Mam nadzieję, że każdy dzień pracy będzie przynosił Wam 
satysfakcję, że każdego dnia będziecie mogli patrzeć, jak na 
Waszych oczach dzieci dorastają, młodzi ludzi stają się dorośli, 
a wszyscy uczniowie wyrastają na odpowiedzialnych i wszech-
stronnie wykształconych Polaków. 

Uczniowie przygotowali dla wszystkich swoich nauczy-
cieli oraz pracowników szkoły okolicznościowy występ arty-
styczny. Nie zabrakło w nim radosnej muzyki – szczególnie 
ciepło cała społeczność oklaskiwała najmłodsze piosenkarki. 

Uczniowie ostatniej klasy gimnazjalnej przygotowali 

na tę okazję humorystyczną scenkę, w której opisywali wyposa-
żenie niezbędne w pracy każdego nauczyciela. Okazało się, że 
każdy pedagog powinien mieć, między innymi, słuchawki (chro-
niące przed szkolnym zgiełkiem i błaganiami uczniów), lusterko 
wsteczne (szczególnie przydatne podczas pisania na tablicy…) 
oraz lupę (niezbędną przy odczytywaniu bazgrołów wycho-
wanków). Swoje talenty recytatorskie i aktorskie zaprezentowali 
także uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej.

Symboliczną scenę usytuowaną na Hali Sportowej podbił 
taneczny występ grupy cheerleaders ze Stowarzyszenia Kultury 
Fizycznej „Fresh”. Dziewczęta, uczennice Szkoły Podstawowej, 
zaprezentowały choreografię do energetycznych utworów, które 
idealnie oddawały nastrój tego dnia. Na zakończenie części arty-
stycznej w polskiej wersji utworu Leonarda Cohena „Hallelujah” 
zaprezentował się szkolny zespół muzyczny, którego nastrojowy 
występ został przyjęty gromkimi owacjami. Piękna piosenka 
była idealnym zwieńczeniem programu przygotowanego przez 
uczniów Szkoły Podstawowej dla pracowników placówki. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim peda-
gogom i pracownikom placówek oświatowych życzymy licznych 
sukcesów zawodowych i osobistych, wielu powodów do wzru-
szeń i radości w codziennej pracy a także, by dowody uznania 
za swój trud otrzymywali nie tylko 14 października, ale każdego 
dnia.

Dagmara Bednarek, GCI

SP w Mszczonowie

Dzień Nauczyciela w mszczonowskiej 
Szkole Podstawowej

„Różaniec do granic”
Mszczonowskim akcentem w ogólnopolskiej akcji „Różaniec do 
granic” był udział lokalnych STRZELCÓW w modlitwie nad granicą 
białoruską w Terespolu. 7 października STRZELCY udali się do 
terespolskiej Parafii pw. Świętej Trójcy. Następnie dołączyli do 
procesji, jaka wyszła z kościoła nad granicę. Nad brzegiem Bugu 
stanęli o godzinie 14:00, kiedy to w całej Polsce jednocześnie 
rozpoczęto modlitwę. Terespolska procesja różańcowa przeszła 
wałem nadgranicznym wzdłuż Bugu aż do przejścia granicznego, 
mijając twierdzę brzeską, wznoszącą się po drugiej stronie rzeki. 
Całe zgromadzenie było eskortowane przez Straż Graniczną 
i patrole policyjne. Zakończenie modlitwy różańcowej nastąpiło 
w drodze powrotnej do miasta. Na stadionie miejskim na piel-
grzymów przygotowano ciepły posiłek. Mieszkańcy Terespola 
częstowali także gości swoimi domowymi wypiekami.

MM
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Najmłodsi pasowani na uczniów 
Szkoły Podstawowej

Tuż przed Dniem Nauczyciela, 13 października, w mszczo-
nowskiej Szkole Podstawowej miała miejsce piękna uroczystość. 
Jej główni bohaterowie, a także ich rodzice, z pewnością zapa-
miętają ją na długie lata. Podczas obchodów dokonano bowiem 
uroczystego pasowania podopiecznych pierwszych klas na 
uczniów Szkoły Podstawowej.

Tradycyjnie, świąteczny apel rozpoczęła dyrektor 
placówki, Agnieszka Walczyńska-Łoś. W swoim wystąpieniu 
podkreślała znaczenie tego dnia dla najmłodszych uczniów, 
którzy w ten symboliczny sposób rozpoczęli osiem lat nauki 
w zreformowanej Szkole Podstawowej. Dyrektor mówiła także 
o pierwszym dokumencie dzieci, legitymacji, która będzie im 
towarzyszyć w tej edukacyjnej podróży. Agnieszka Walczyńska-
-Łoś prosiła także o współpracę rodziców oraz gratulowała im 
posiadania tak wspaniałego potomstwa.

Uroczystość rozpoczął duszek, który miał za zadanie 
sprawdzić wiedzę pierwszoklasistów. Najmłodsi uczniowie 
ochoczo przystąpili do tej „próby” ich szkolnej gotowości. Za 
pomocą wesołych wierszyków dzieci opowiadały o tym, co już 
potrafią. W ich programie nie mogło zabraknąć także weso-
łych piosenek. Pierwszoklasiści przedstawili swoje obserwacje 
dotyczące szkolnego życia, lekcji oraz wyposażenia placówki. 
Pochwalili się także swoją wiedzą o bezpieczeństwie podczas 
przechodzenia przez pasy, znajomością znaków drogowych 

oraz zasad organizacji ruchu ulicznego. W tym ważnym dniu 
nie mogło także zabraknąć deklaracji postaw patriotycznych, 
zarówno wobec Polski, jak i Ziemi Mszczonowskiej. Podczas 
wszystkich zadań dzieciom towarzyszył szkolny duszek oraz 
uczniowie starszych klas.

Najważniejszą chwilą tego dnia było ślubowanie, które 
złożyli reprezentanci klas, oraz pasowanie każdego pierwszokla-
sisty na ucznia Szkoły Podstawowej. Tej ostatniej, symbolicznej 
ceremonii, dokonała wicedyrektor Jolanta Zielonka, która spra-
wuje opiekę nad najmłodszymi oddziałami placówki. Każdy 
z uczniów klas pierwszych został przez nią przyjęty w poczet 
szkolnej społeczności poprzez symboliczne dotknięcie ramienia 
ogromnym, drewnianym piórem.

Nowo przyjętym życzenia złożyli także starsi koledzy 
ofiarowując im symboliczne „dary”:  przyjaźni, pracowitości, 
uśmiechu i ostrożności. Uczniowie najstarszych oddziałów 
zaśpiewali także piosenkę w języku ukraińskim, by podkreślić, 
że dzięki wiedzy „świat stoi przed najmłodszymi otworem”. 

Upominki pierwszoklasistom wręczyła także wielka 
żyrafa, którą przyprowadziła dyrektor placówki PKO Bank Polski. 
Życzenia najmłodszym uczniom złożył także Łukasz Skalski, wice-
przewodniczący Rady Rodziców. W swoim wystąpieniu podzię-
kował także wychowawcom klas pierwszych oraz ich rodzicom 
a także wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu obchodów. 
Na zakończenie uroczystości najmłodsi pozowali do wspólnych 
zdjęć, które będą wspaniałą pamiątką tego radosnego dnia.

Dagmara Bednarek, GCI

Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie
Fajne granty

Dzięki pozyskanym funduszom z programu grantowego 
Fajne granty w naszej szkole będą realizowane dwa projekty, 
których koordynatorem będzie pani Małgorzata Woźniak. 
Pierwszy z nich, to „Kodowanie ponad pokoleniami”. Będzie 
on realizowany we wrześniu i październiku z uczniami klas 4-7. 
Projekt zakłada przełożenie dawnych gier i zabaw logicznych 
z okresu dzieciństwa dziadków na współczesne media za pomocą 
programowania. W pierwszym etapie uczestnicy warsztatów 

przeprowadzą wywiady z seniorami, pytając ich o dawne gry 
i zabawy, które finalnie opracują w nowej formie wykorzystując 
technologię i język programowania. Starsze pokolenie opowie 
i zaprezentuje zabawy swojego dzieciństwa, a uczniowie wpro-
wadzą dziadków w świat robotów i kodowania. Nie możemy się 
doczekać efektów. Prawdziwa integracja międzypokoleniowa!

Akademia programowania „Kodolandia”, to kolejny 
projekt, który będzie realizowany z uczniami klas 5-7. Jego 
założeniem jest wyposażenie dzieci w umiejętność programo-
wania poprzez zabawę tak, by coding nie przerażał i nie odstra-
szał, a stał się kompetencją, z którą młode pokolenie wejdzie 
w dorosłe życie. Celem projektu jest to, aby dzieci uczące się 
podstaw kodowania 
poszerzyła swoje 
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umiejętności i poznały lepiej zasoby środowiska programistycz-
nego. Równie ważnym założeniem tego działania jest nawią-
zanie nowych kontaktów, w tym także międzynarodowych. Pani 
Małgorzata zamierza w ramach projektu nawiązać współpracę 
z europejskimi szkołami, które uczą kodowania i wspólnie z nimi 
pisać algorytmy programistyczne.

Dzień Kropki
„Kropka” w naszej szkole rozgościła się na dobre. Choć do 

zabawy przyłączyliśmy się w tym roku po raz pierwszy, wiemy już, 
że wydarzenie to zagości na dobre w kalendarzu imprez naszej 
szkoły - mamy bowiem pomysły na następne świętowanie. 
W akcji wzięło udział wielu nauczycieli, którzy wraz z uczniami 
przeprowadzili wspaniałe działania z KROPKĄ w roli głównej.

Uczniowie klas młodszych obchodząc Międzynarodowy 
Dzień Kropki odkrywali w sobie nowe talenty. Uczyli się kreatyw-
ności i współpracy, a przy okazji świetnie się bawili. Mała kropka 
oznaczała dla nich wielkie zmiany i to w dosłownym tego słowa 
znaczeniu. Tego dnia nie zabrakło ciekawych i kreatywnych zajęć. 
Uczniowie klasy Ib oraz wychowankowie świetlicy zintegrowali 
Dzień Kropki z zasadami ruchu drogowego. Tego dnia do wszyst-
kich uczniów uśmiechały się czerwone, żółte i zielone kropki na 
własnoręcznie wykonanych sygnalizatorach świetlnych. Z kolei 
klasy IIa i IIc obejrzały film - historię małej dziewczynki o imieniu 
Vashti, która dzięki kropce i mądrej nauczycielce uwierzyła 
w siebie. 

W klasach tych wychowawcy przeprowadzili mnóstwo 
ciekawych inicjatyw z KROPKĄ w roli głównej. Uczniowie wyko-
nali „zadania kropkowe” – łączyli punkty tak, by powstały piękne 
rysunki i zagadki matematyczne w lustrzanym odbiciu, z dużego 
koła – kropki tworzyli rozmaite rysunki. W ramach pracy zespo-
łowej układali także obrazy z kolorowych kółek różnej wielkości 
i malowali farbami kropki według własnego pomysłu. Podsumo-
waniem świątecznego dnia były zajęcia sportowe - układanie 
kropki z ciał dzieci, skoki w kółkach różnej wielkości i ulubione 
zabawy z chustą animacyjną, która świetnie udawała w tym 
dniu wielką kropkę.

Do zabaw z kropką przyłączyli się również uczestnicy 
kółka matematycznego i plastycznego. Mali matematycy z klas 
II odszyfrowali według kodu rysunki z kropek i tworzyli krop-
kowe figury geometryczne. Młodzi artyści z klas II i III szukali 
sposobów, aby kropki upiększyły otoczenie i wprowadziły ich 
w dobry nastrój. Wycinane i rysowane kropki zamieniły się 
w ciekawe projekty ze świata ludzi i zwierząt.

Na lekcjach informatyki uczniowie projektowali kropkę 

talentu, którą podpisywali wykorzystując alfabet Braille’a. Na 
koniec dnia powstała wielka kropka uczniowskich talentów. 
Była także zabawa w odczytywanie haseł zapisanych za pomocą 
kropek alfabetu Braille’a. Bawiliśmy się także wykorzystując apli-
kację Quiwer, zmieniając płaski rysunek w przestrzenny obraz. 
Na gazetkach ściennych również zagościła KROPKA. Na mate-
matyce uczniowie klas IVa, IVb, Vb, VIa i VIc mogli pobawić się 
graficznym dyktandem, łącząc odpowiednie punkty, które utwo-
rzyły następnie rysunek.

Dzień Kropki obchodzony był w naszej szkole nie tylko 
w czasie zajęć lekcyjnych. Również podczas przerw uczniowie 
mogli wykazać się swoją wiedzą i kreatywnością. Oprócz 
dyktanda graficznego, były też zagadki z kropką w roli głównej 
a także optymistyczne cytaty zapisane kodami QR. Tego dnia 
uczniowie, oczywiście, nosili ubrania w kropki. Było więc bardzo 
wesoło i kolorowo.

Spotkanie autorskie z Alą Hanną Murgrabia 
W dniu 20 października 2017 roku klasy IIa, IIIa, IIIb 

i IIId udały się do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, aby wziąć 
udział w spotkaniu z pisarką, ilustratorką bajek, autorką wierszy, 
opowiadań, rysunków satyrycznych i tekstów kabaretowych dla 
dzieci – Alą Hanną Murgrabia. Dzieci mogły dowiedzieć się, na 
czym polega praca ilustratora, skąd się biorą pomysły na książkę 
oraz jakie są poszczególne etapy jej powstawania. Potem 
uczniowie obejrzeli wystawę prac autorki i przeglądali książki, 
które ilustrowała. Otwartość i przyjazne usposobienie pani Ali 
doceniły dzieci, które nie szczędziły jej pytań. Miłym akcentem 
kończącym spotkanie było pamiątkowe zdjęcie.

Informacje zebrała Beata Pietrzyk

MERKURIUSZ SZKOLNY

Zdobyli pieniądze, zdobywają wiedzę 
matematyczną

Mszczonowskiej Szkole Podstawowej udało się pozyskać 
pieniądze na kolejny projekt edukacyjny. Tym razem dofinanso-
wanie przyznała Fundacja mBanku, która w ramach programu 
grantowego „mPotęga” przekazała placówce 8 tys. zł na reali-
zację pomysłu nauczycielki matematyki, Agaty Wiśniewskiej. Był 

to jeden z 73 wniosków, który otrzymał wsparcie 
w kategorii gimnazjów i szkół średnich. Jak mówi 

pedagog mszczonowskiej SP, organizatorów akcji prawdopo-
dobnie przekonał zamiar uczenia matematyki z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii.

We wtorek, 24 października, podczas specjalnego apelu 
dla starszych klas Szkoły Podstawowej, Agata Wiśniewska oraz jej 
podopieczni promowali swój projekt. Z przedstawionej prezen-
tacji można było się dowiedzieć, że polega on na dodatkowych 
fakultetach matematycznych, które są skierowane głównie do 
uczniów gimnazjalnych klas III a i b, ponieważ to z myślą o nich 
powstawał pomysł grantowy. Nie oznacza to jednak, że z zajęć 
nie mogą skorzystać wychowankowie innych oddziałów. Podczas 
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Aura w dniach 3 i 12 października nie była zbyt sprzy-
jająca wyprawom w teren. Mimo to, zarówno uczniom z klas 
IV – VI, którzy wybrali się na zwiedzanie warszawskich muzeów 
i galerii Zachęta, jak i siódmoklasistom odwiedzającym zamki 
w Warszawie i Czersku oraz pałac w Wilanowie, nie przeszka-
dzała zanadto.

Młodsi uczniowie dzień „warszawski” zaczęli od gwiazd 
i skończyli na produkcji instrumentów muzycznych. W strugach 
deszczu dotarli do planetarium w Centrum Kopernika, gdzie 
w pozycji leżącej oglądali drogę Słońca po niebie i zmiany na 
Ziemi, które są z tym związane. Po tych zajęciach zapewne 
wszyscy w gwieździste wieczory szukają wzrokiem Gwiazdy 
Polarnej na nieboskłonie. Dziś, dzięki tej wiedzy wszyscy uczest-
nicy potrafią, niezależnie od tego gdzie się znajdują, ustalić 
kierunki świata i nie zbłądzić z obranej drogi.

Po tych metafizycznych doznaniach zanurzyliśmy się w nie 
mniej uduchowiony świat arcydzieł sztuki dostępny w Muzeum 
Narodowym, gdzie największe wrażenie robiły odkrycia polskich 
archeologów, pod przewodnictwem prof. Kazimierza Micha-
łowskiego, z Faras. Te piękne i tajemnicze freski pochodziły 
z terenów dzisiejszego Sudanu, a powstawały w latach od 270 
p.n.e. do 350 n.e. 

Prezentacja bezcennych zabytków z kolekcji Muzeum 
Narodowego skończyła się op-artowskim obrazem Wojciecha 
Fangora, co wprowadziło młodzież w nastrój sztuki współcze-
snej, którą oglądali w Zachęcie. Wystawa Spojrzenia 2017 stała 
się inspiracją dla naszych uczniów w kreowaniu konstrukcji 
dynamicznych. Zabawa była przednia i wcale niełatwa.

Kolejna przygoda czekała tuż za rogiem Zachęty, 

w Muzeum Etnograficznym. Mimo zmęczenia, dzieci z zapałem 
słuchały o tym, czym zajmuje się etnografia i tworzyły swoje 
instrumenty.

Już tydzień później siódmoklasiści z Osuchowa wspinali 
się najpierw na wzgórze Zamku Królewskiego, gdzie mieli okazję 
zobaczyć nie tylko sale, ale i lochy, a także strych, gdzie zazwy-
czaj mieściły się pokoje dzieci królów Polski, a w latach 1924-
1925 mieszkał tam Stefan Żeromski. Schody w Zamku Królew-
skim były niczym w porównaniu do schodów prowadzących 
do Zamku Ujazdowskiego, w którym mieści się Centrum Sztuki 
Współczesnej. Tamtejsza wystawa „Utrata Równowagi” rozba-
wiła młodzież, bo można było huśtać się oraz kołysać eksponaty, 
a największa atrakcją była sala wypełniona białą mgłą, która 
uniemożliwiała widzenie nawet własnych dłoni. 

Po krótkim wypoczynku znów ruszyliśmy na podbój - 
tym razem barokowej rezydencji letniej w Wilanowie, wznie-
sionej w latach 1681–1696 dla króla Jana III Sobieskiego i Marii 
Kazimiery. Tu, obdarowani mnóstwem kart pracy (żeby nie 
zapomnieć informacji z wycieczki) pojechaliśmy na dalsza wspi-
naczkę. Szlak wyprawy zaprowadził nas do Czerska, na gotyckie 
ruiny zamku Książąt Mazowieckich, zbudowanego na terenie 
ziemno-drewnianego 
grodu z XI w. 

fakultetów Agata Wiśniewska 
wraz z uczniami rozwiązuje 
zadania z testów gimnazjal-
nych. Co ciekawe, są one 
nagrywane a całość umiesz-
czana na dedykowanym kanale 
na YouTube oraz stronie na 
Facebooku. Dzięki temu z prze-
kazywanej wiedzy skorzystać 

mogą wszyscy, którzy przygotowują się do egzaminu, ale także 
ci, przed którymi ważny sprawdzian matematyczny. 

Projekt będzie realizowany do 15 grudnia 2017 r. W tym 
czasie powstanie ok. 30 kilkuminutowych filmików, które będą 
pokazywać sposoby rozwiązywania zadań. Zakup sprzętu do 
ich nagrywania oraz montowania, to jeden z głównych kosztów 
działania, w które zaangażowanych jest ok. 20 uczniów. Wraz 
z Agatą Wiśniewską poszerzają oni nie tylko swoją wiedzę mate-
matyczną, ale także nabierają doświadczenia z zakresu nowych 
technologii. Całej projektowej grupie życzymy wielu sukcesów, 
świetnych wyników na egzaminie gimnazjalnym oraz kolejnych, 
świetnych pomysłów. Zapraszamy też do oglądania ich pracy 
i wspólnego zdobywania wiedzy:

Kanał YT: Ucz się z nami matematyki !
Profil na fb: Grupa projektowa Gimnazjum im. Jana Adama 
Maklakiewicza w Mszczonowie
„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”

Dagmara Bednarek, GCI

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

SP w Osuchowie

Październikowe wycieczki uczniów 
z Osuchowa
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Jesień pod znakiem samorządności
Weź udział – oddaj głos. Sam wybierz swój 
samorząd.

W Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego 
w Osuchowie rokrocznie organizowane są wybory samorzą-
dowe w ramach ogólnopolskiej akcji „Samorządy mają głos” 
organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Pierwszy raz przeprowadzaliśmy wybory skupiające 
zarówno uczniów SP, jak i gimnazjalistów. Tegoroczna lista 
kandydatów i ich haseł wyborczych była imponująca.

W programach wyborczych najczęściej pojawiały się 
takie akcje i hasła, jak: organizowanie imprez szkolnych; speł-
nianie „wszystkich logicznych próśb” wyborców; przeprowa-
dzanie konkursów o różnorodnych tematach i z różnych dzie-
dzin, jednak najczęściej z plastyki, muzyki i sportu. Zdarzały się 
pojedyncze akcje, a wśród nich: dzień gier i zabaw na powietrzu, 
dzień komputera, dzień bez pracy domowej. Kandydaci obiecy-
wali zwiększoną liczbę wycieczek szkolnych oraz proponowali 
pokazy filmowe w ramach „kina szkolnego”; chcieli reakty-
wować, cieszący się dużym zainteresowaniem, tzw. „szczęśliwy 
numerek”. Promowali samorządność w szkole poprzez organi-
zację debat uczniowskich. Zachęcali do  aktywności  tanecznej 
na przerwach, organizacji  dyskotek, w tym plenerowych, 
oraz szkolnej radiostacji.  Pojawiło się też hasło nauki poprzez 
zabawę w programie „10 second challange” w wersji naukowej 
oraz historyczny quiz „1 z 10”. 

Kandydaci jeszcze tuż przed ciszą wyborczą opowiadali 
się za tym, że człowiek jest istotą społeczną i nie żyje sam dla 
siebie. W ramach tych założeń proponowali rówieśnikom udział 
w akcjach charytatywnych, organizacji zbiórek dla pobliskich 
schronisk oraz pomoc koleżeńską. W programach wyborczych 
deklarowano ochronę środowiska m.in. poprzez segregację 
odpadów czy zbiórkę makulatury. Na koniec warto dodać, 
że kandydaci zapewniali, iż będą indywidualnie troszczyć się 
o każdego ucznia. 

Cieszymy się, że w naszej szkole wraz z początkiem 
jesieni rozpoczęły się wielkie i ważne plany. Z ich realizacją 
w nowym roku szkolnym zmierzą się wybrane władze:
Przewodnicząca: Amelia Maciszewska
Zastępca przewodniczącego: Kacper Adamczyk
Sekretarze: Jakub Saiki, Jakub Cyrkanowicz
Opiekun samorządu uczniowskiego: p. Anna Saiki

Powodzenia! Śmiało, głowy wysoko w górę…

Dominika Jankowska

MERKURIUSZ SZKOLNY

Najwytrwalsi wdrapali się na dwie wieże, z których 
rozpościerał się fantastyczny widok na dolinę Wisły. Niektórzy, 
z własnej woli, ku uciesze reszty wycieczkowiczów zakuli się 
w dyby. W dobrym humorze, rozśpiewani, powróciliśmy przed 
bramy szkoły, skąd stęsknieni rodzice zabrali swoje pociechy. 

Obie wycieczki zorganizowane były przez nauczycielkę plastyki 
w Szkole w Osuchowie, p. Julitę Sander, i odpowiadały na wyma-
gania stawiane w Podstawie Programowej plastyki.

SP Osuchów

W Osuchowie pobiliśmy rekord 
w resuscytacji krążeniowo-
oddechowej

W dniu 16 października podczas Europejskiego Dnia Przy-
wracania Czynności Serca w naszej szkole zorganizowana została 
niecodzienna próba bicia rekordu Guinnessa. Próba polegała 
na wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej jedno-
cześnie przez jak największą liczbę osób. Organizatorem wyda-
rzenia była Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
która od kilkunastu lat prowadzi w szkołach program edukacyjny 
„Uczymy ratować”.

W tym roku również nasi uczniowie wyrazili chęć uczest-
niczenia w tej niezwykłej akcji.  Wyzwanie podjęło łącznie 34 
uczniów, którzy przez pół godziny bez chwili przerwy prowadzili 
RKO na siedmiu stanowiskach wyposażonych w fantomy. Wśród 
uczestników znaleźli się uczniowie klas: VI, VI, IIA, IIB, IIIA oraz 
IIIB. Wynik, jaki ustanowiliśmy, jest rekordem szkoły a co najważ-
niejsze biorąc udział w tym wydarzeniu dorzuciliśmy swoją 
cegiełkę do, miejmy nadzieję, nowego rekordu Guinnessa.  

Wszyscy nasi uczniowie wiedzą, jak udzielać pierwszej 
pomocy. Umiejętność wykonywania resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej nabywali już w młodszych klasach 
dzięki programowi „Uczymy ratować” a w gimnazjum doskona-
lili swoje umiejętności na lekcjach Edukacji dla bezpieczeństwa. 

W obecnej chwili fundacja Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy liczy wszystkie osoby, które wzięły udział w tej 
akcji. Poprzedni rekord został ustanowiony w 2015 r. i wynosi 
92049. Mamy nadzieję, że w tym roku rekord z naszym udziałem 
zostanie pobity. Koordynatorem akcji w naszej szkole był nauczy-
ciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa pan 
Krzysztof Kurzepa. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam 
w organizacji tego wydarzenia, a w szczególności Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zbiroży za wypożyczenie fantomów.

SP Osuchów



28   październik 2017 / nr 10 (263)

Wycieczka ekologicznym szlakiem
18 października 2017 r. klasa szósta ze Szkoły Podsta-

wowej w Osuchowie była na wycieczce w Oczyszczalni Ścieków 
w Grabcach Józefpolskich. Celem wyprawy było zapoznanie 
uczniów z całym cyklem oczyszczania ścieków, a jednocześnie 
uświadomienie im konieczności dbania o środowisko. Dzięki 
uprzejmości kierownictwa i pracowników, uczniowie mieli 

możliwość przyjrzenia się z bliska każdemu etapowi procesu 
oczyszczania ścieków w nowoczesnym, niedawno zmodernizo-
wanym obiekcie. 

Pracownicy oczyszczalni przygotowali uczniom szereg 
atrakcji: oglądanie pod mikroskopem żywych mikroorganizmów, 
posługiwanie się wykrywaczem metali, prezentacja miernika 
CO2, oglądanie „okiem kamery „ wnętrza instalacji ściekowych 
i zwiedzanie centralki z ogromnym monitorem. Największą 
jednak furorę zrobiła zadymiarka do badania szczelności insta-
lacji. Zabawom w kłębach dymu (dodajmy – całkiem bezpiecz-
nego) nie było końca.  

Bardzo dziękujemy panu Grzegorzowi Ludwiakowi, dyrek-
torowi ZGKiM w Mszczonowie, kierowniczce oczyszczalni pani 
Małgorzacie Kaczorowskiej oraz jej pracownikom, a w szczegól-
ności panu Aleksandrowi Majewskiemu za serdeczne przyjęcie 
nas i oprowadzenie po obiekcie. To doświadczenie z pewno-
ścią zaowocuje w przyszłości dużo większą dbałością o swoje 
środowisko. Chętnie skorzystamy z zaproszenia do ponownych 
odwiedzin tak, by i pozostałe klasy naszej szkoły mogły odbyć 
taką wycieczkę.

EL

Słodka wycieczka uczniów z Bobrowiec W dniu 11 października uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Bobrowcach wyruszyli na długo wyczekiwaną wycieczkę. 
Pierwszym elementem naszego wyjazdu była wizyta w wytwórni 
krówek - Cukierki Reklamowe Konstancja Dołęga – Dołęgowska 
w Milanówku. Firma ta została założona w 1990 roku, jako 
kontynuacja działalności rodziców obecnej właścicielki zakładu, 
w którym korzysta się wyłącznie z surowców najwyższej jakości, 
bez dodatku środków konserwujących. Cały proces produkcyjny 
oparty jest na recepturze z 1921 roku i prowadzony tradycyjną 
metodą. Taki właśnie obserwowali uczniowie. 

Z ogromnym zaciekawieniem uczestniczyli we wszystkich 
etapach produkcji i pakowania krówek. Próbowali słodkości oraz 
mogli samodzielnie 
zapakować cukierki 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Dzień Edukacji Narodowej, to polskie święto obchodzone 
14 października. Zastąpił on tradycyjny Dzień Nauczyciela. 
Wówczas przypada rocznica utworzenia przez króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten 
jest w Polsce świętem wszystkich pracowników oświaty i jest 
wolny od zajęć lekcyjnych. W każdej szkole organizowane są 
uroczyste apele, podczas których uczniowie dziękują wszystkim 
zaangażowanym w ich edukację.

Święto to obchodzono również w dniu 17 października 
2017 r. w Szkole Podstawowej w Bobrowcach. Do uroczystej 
akademii przygotowywali się uczniowie pod okiem 
wychowawców: Teresy Liszewskiej, Hanny Żukowskiej 
oraz Angeliki Woźniak. Zaprezentowano piosenki, układy 
taneczne oraz humorystyczne scenki darmowe, które miały 
pokazać nauczycielom i pracownikom szkoły, że podopieczni 

doceniają trud wkładany w ich kształcenie i wychowanie. 
Uczniowie oraz przewodnicząca Rady Rodziców złożyli życzenia 
całemu personelowi placówki. Przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego w ramach podziękowania obdarowali swoich 
wychowawców i opiekunów symbolicznym kwiatkiem 
i słodyczami. Następnie odbył się poczęstunek zorganizowany 
przez Radę Rodziców. Dzieci natomiast uczestniczyły w grach 
i zabawach przy muzyce.

Angelika Woźniak

SP w Bobrowcach

Dzień Edukacji Narodowej 
w Bobrowcach
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    Dnia 13.10.2017 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  w Miej-
skim Przedszkolu w Mszczonowie odbyło się uroczyste spotkanie 
na sali widowiskowej. W uroczystości uczestniczyli wszyscy 
pracownicy placówki oraz przedszkolaki z dziesięciu grup przed-
szkolnych. Na początku spotkania  zgromadzonych powitała Pani 
dyrektor Katarzyna Podlaska. Następnie przedszkolaki z grup ,, 
Gumisie” , ,, Krasnale” i ,, Słoneczka ‘’ zaśpiewały wszystkim 
zaproszonym gościom piosenki, a dzieci z jednej grupy zatań-

czyły przygotowany specjalnie dla gości  rytmiczny taniec. Na 
zakończenie części artystycznej wszystkie maluchy zaśpiewały 
gromkie sto lat dla swoich pań i pozostałych pracowników przed-
szkola. Pani dyrektor podziękowała wszystkim  za ciężką pracę 
i trud włożony w całoroczne wychowanie przedszkolaków. Skła-
dając życzenia zachęcała do dalszej, wytrwałej pracy z dziećmi. 
Za długoletni staż pracy dwie panie otrzymały pamiątkowe 
dyplomy - podzię-
kowania za wytrwa-
łość  w wypeł-
nianiu swoich 
o b o w i ą z k ó w .  
Po uroczystości 
odbył się słodki 
poczęstunek po,  
którym panie wraz 
z przedszkolakami 
powróciły do sal 
z szerokim uśmie-
chem na twarzy. 
Całe spotkanie 
upłynęło w miłej 
i sympatycznej 
atmosferze. 

M. Sałajczyk

Przedstawienie kukiełkowe 
w Miejskim Przedszkolu nr 1

Dnia 18.10.2017 r. wychowankowie Miejskiego Przed-
szkola obejrzały przedstawienie kukiełkowe „Przygody strusia” 
w wykonaniu aktorów Teatru Lalek „FRASZKA” z Krakowa. 

MERKURIUSZ SZKOLNY

Miejskie Przedszkole

Dzień Edukacji Narodowej w Miejskim 
Przedszkolu

w zaprojektowane przez siebie etykietki. Na zakończenie pobytu 
w Milanówku najmłodsi wzięli udział w konkursie plastycznym. 
Oczywiście, wszyscy w nagrodę otrzymali słodkie upominki. 

Kolejnym elementem wyjazdu była wizyta w największej 

sali zabaw w Warszawie – Fun Park Digiloo. Tu wśród zjeżdżalni, 
trampolin, basenów piłeczkowych i wielu innych atrakcji bardzo 
szybko minął czas. Po wspólnej kolacji przyszła pora powrotu do 
domu – z kieszeniami pełnymi krówek oczywiście.

Angelika Woźniak

* ROLETY W KASETACH

* PLISY

* ŻALUZJE

* ROLETY DZIEŃ - NOC

* ROLETY ZEWNĘTRZNE

* MOSKITIERY - SIATKI 
   PRZECIW OWADOM

 * WERTIKALE

602 737 617
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W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGLOSZENIA / REKLAMY

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

Maluchy poprzez występ miały 
możliwość poznania znaczenia 
dobra i uczciwości w życiu ludzi 
na podstawie przygód zwierząt. 
Przepięknie wykonane kukiełki 
ukazywały konieczność unikania 
zachowań związanych z chciwością 
i kłamstwem, bo mają one zawsze 
negatywne skutki. 

Dzięki przygodom kukieł-
kowych bohaterów przedszkolaki 

poznały pracę aktorów grających za 
pomocą kukiełek. Kolorowa sceno-
grafia i barwne marionetki spowo-
dowały, że zgromadzonym całe 
przedstawienie bardzo się podo-
bało. Na wszystkich przedszkola-
kach wywarło ogromne wrażenie, 
szczególnie na najmłodszych, którzy 
po raz pierwszy oglądali taki rodzaj 
przedstawienia. 

M. Sałajczyk
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OGŁOSZENIA / REKLAMY

Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

Sklep spożywczy w pawilonie „HERMES” 
zaprasza do zakupów: 
- szeroki asortyment pysznych ciast domowych - cena  16,20/kg
- 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
- Zamrażarka  używana, sprawna -  
  tel. 694 929 537
 
  DO  WYDZIERŻAWIENIA:
- Pomieszczenia : handlowo-usługowe na 
parterze  oraz biurowe na II piętrze pawilonu 
“Hermes”  w Mszczonowie  - tel. 606 389 428 

- Lokal po gabinecie lekarskim o pow. 43 m2 
przy ul. Warszawskiej 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 ( wys. 85 x 146 cm) szt.    1
6. Drzwi balkonowe z szybą   

(wys.232 x 90cm)
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.   

6. Papa czarna budowlana (400 x 200) szt.    
7. Papa zwykła ( bordo ) szt.

Magazyn z art. do 
produkcji rolniczej  
w Mszczonowie,  
ul. Grójecka 114,   
tel. 46 - 857 1771

oferuje w konkurencyjnych 
cenach:

-  pasze drobiowe, śruty,  
   otręby
-  ziemię ogrodniczą
-  sznurek do pras
-  sól lizawkę

Sklepy spożywczo- 
przemysłowe 
w Osuchowie, 
Bobrowcach, 

Piekarach 
i Lutkówce posiadają 
w sprzedaży wysokiej 

jakości sznurek 
do pras Chemitex 

Sochaczew -  
tel. 46-8571770, 

46-8571771.

Wyprzedaż art. 
pasmanteryj-

nych 

-60% UPUSTU 
NA SUWAKI

w skl. spożyw-
czym  

w OSUCHOWIE.
tel. 668 893 490
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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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