
Kolejna nagroda dla 
gminy Mszczonów

str. 9

MERKURIUSZ
MSZCZONOWSKI

Gminny Biuletyn Informacyjny                                   listopad-grudzień 2017 / nr 11-12 (264-265)

ISSN:1730-8186   Egzemplarz bezpłatny

Spotkania samorządowe 
2017

str. 10

Mszczonowscy sportowcy 
podsumowali sezon i połamali się 
opłatkiem 

 str. 26

Gminne MIKOŁAJKI 2017

 str. 20



2   listopad-grudzień 2017 / nr 11-12 (264-265)

W NUMERZE

Spis treści

W NUMERZEW NUMERZE

Mszczonowscy sportowcy podsumowali 
sezon i połamali się opłatkiem   25

Z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej  
w Mszczonowie     3
Z prac komisji       5
Drugie miejsce Mszczonowa w Rankingu  
Samorządów „Rzeczpospolitej”   8
Kolejna nagroda dla gminy Mszczonów  9
Spotkania samorządowe 2017   10
Mszczonów w dniu Święta Narodowego 13
„Pierwszy krok w biznesie” z GCI  15
„Harcerstwo wychowuje  
i uczy samodzielności”   15
Harcerze wybrali nowe władze  16
Harcerze niosą Światło Pokoju  17
Harcerskie zbiórki wypełnione zabawą  
i nauką     18
Ostatnia zbiórka krwi w tym roku  18
Zdrowie to kwestia wyboru   18
Nauka savoir-vivre`u… w teatrze  19
Kabaretowy wieczór w Mszczonowie 19
Gminne MIKOŁAJKI 2017   20
Wydarzyło się w Bibliotece…   21
Wietnamski klimat w Bibliotece  22
Nie chodzę z listą pytań   23
Komplet punktów zdobyty   23
Ciągle na fali     24
Kolejny krok w stronę awansu  25
Mszczonowscy sportowcy podsumowali  
sezon i połamali się opłatkiem  25
Koszykarski turniej na mikołajki  26
Patriotycznie - na sportowo   26
Kolejny turniej tenisowy   27
Topografia, taktyka, strzelnica…  
taki weekend     27
Merkuriusz Szkolny    29
Rozkłady jazdy     44

Drugie miejsce Mszczonowa w Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej” 8

Spotkania samorządowe 2017   10



listopad-grudzień 2017 / nr 11-12 (264-265)       3

WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 29 listopada 2017 roku, odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której analizowano działalność 
służby zdrowia na terenie gminy oraz rozpatrywano szereg uchwał dotyczących m.in. nieruchomości, nazw ulic, budżetu i prze-
kształceń szkół podstawowych. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Informacja z działalności służby zdrowia 
w gminie

Jako pierwszy wystąpił lekarz medy-
cyny Sławomir Myszkowski, który kieruje 
działalnością Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Mszczonowie „Przychodnią 
Medycyny Rodzinnej”. W swoim wystą-
pieniu m.in. przedstawił godziny i dni pracy 
ośrodka zdrowia, liczbę udzielonych w 2017 
r. porad, wizyt domowych, zabiegów oraz 
szczepień. Kierownik Myszkowski opowie-
dział również o działaniach profilaktycz-
nych, które podejmuje jego placówka oraz 
nowych przepisach o podstawowej opiece 
zdrowotnej. Wiceprzewodniczący Andrzej 

Osiński zapytał o dzienne limity przyjęć dzieci. Kierownik 
w odpowiedzi potwierdził, że lekarze nie mają wyznaczonej 
liczby, jednak czasem zdarza się tak, że nie są w stanie przyjąć 

wszystkich zainteresowanych w godzinach 
pracy.

Podczas obrad wystąpił także Michał 
Sutkowski – kierownik NZOZ „Medycyna 
Rodzinna” w Osuchowie. Opowiedział on, 
między innymi, o nowym systemie zapisów 
w prowadzonej przez niego placówce, ilości 
pacjentów i zrealizowanych świadczeń pielę-
gniarskich, a także o stanie liczebnym perso-
nelu medycznego.

Kierownik Poradni Stomatologicznej 
w Mszczonowie, Piotr Kaniut, przedstawił 
działalność podlegającej mu jednostki, która 
prowadzi leczenie pacjentów w ośrodku 
zdrowia. Zgromadzeni poznali dane staty-
styczne dotyczące m.in. ilości świadczeń 
stomatologicznych oraz liczby pacjentów. 
Kierownik podkreślił także, że ilość zakon-
traktowanych przez jego Poradnię usług 
stomatologicznych w bieżącym roku została 
obniżona przez NFZ o 40%, co niekorzystnie 
odbije się na dostępie pacjentów do świad-
czeń.

Janina Szymańska, przedstawicielka 
NZOZ PROF-MED, zaprezentowała radnym 
działalność tej placówki w zakresie pielę-
gniarstwa szkolnego. Zgromadzeni mogli 
się, m.in. dowiedzieć o ilości przeprowadzo-

nych badań przesiewowych do bilansu, szcze-
pień czy też kontroli czystości. W swoim wystą-
pieniu przedstawiła również stan opieki nad 
uczniami z różnorodnymi dysfunkcjami, w tym 
ze schorzeniami przewlekłymi np. cukrzycą. 
Pielęgniarki w swojej pracy nie zapominają 
także o profilaktyce zdrowia – prowadzą poga-
danki grupowe i indywidualne dla dzieci i ich 
opiekunów.

Ewa Boniecka, kierująca NZOZ Pielę-
gniarstwa Środowiskowo-Ambulatoryjnego 
przedstawiła sprawozdanie z działalności swojej 
placówki. Obejmowało ono, między innymi, 
godziny pracy Zakładu, ilość zabiegów, szcze-
pień, bilansów zdrowia dzieci, badań EKG oraz 
zabiegów domowych. Zakład ten świadczy także 
opiekę pielęgniarską w mszczonowskiej szkole 
podstawowej, co także znalazło odzwiercie-
dlenie w danych zawartych w przedstawionym 
sprawozdaniu.

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

Część obrad dotyczącą 
służby zdrowia zakończono 
omawiając funkcjonowanie 
żyrardowskiego szpitala 
prowadzonego przez spółkę 
Centrum Zdrowia Mazowsza 
Zachodniego. Ważne wyda-
rzenia z ostatnich lat działal-
ności placówki medycznej 
przedstawił starosta powiatu 
żyrardowskiego Wojciech 
Szustakiewicz. O bieżącym 
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funkcjonowaniu szpitala radnym opowiedziała Danuta 
Ciecierska, Prezes Zarządu CZMZ.

W ramach podsumowania oceny działalności lokalnej 
służby zdrowia radny Mirosław Wirowski podziękował 
wszystkim występującym przedstawicielom placówek. Do tych 
słów przyłączył się także przewodniczący RM Łukasz Koperski, 
który skierował także słowa uznania do starosty Szustakiewicza 
oraz prezes Ciecierskiej.

Podjęte uchwały
Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, 

zaprezentowała uchwałę w sprawie określenia jednostek budże-
towych, które posiadają pieniądze na wydzielonym rachunku. 
Podobny akt był już podjęty w 2011 r., ale reforma edukacji 
wymusiła konieczność aktualizacji wykazu szkół oraz wprowa-
dzenia nowych podstaw prawnych. Dyrektor CUW przedstawiła 
także uchwały dotyczące przekształceń szkół podstawowych 
w Bobrowcach, Lutkówce, Mszczonowie, Osuchowie, Piekarach 
oraz Wręczy w placówki ośmioklasowe. Zmiany te są wywołane 
wprowadzoną reformą oświaty.

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego, zaprezentowała uchwałę w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. Obejmą 
one zmiany przeznaczenia terenów m.in. w miejscowościach 
Wręcza i Gąba. Dzięki temu będą one efektywniej wykorzy-
stywane. Kolejna uchwała dotyczyła nadania nazw wspólnych 
ulic w gminnych miejscowościach: Zbiroża i Pieński Strzyże, 
Długowizna i Grabce Wręckie, Marków Towarzystwo, Czekaj 
i Lublinów. Celem zmian jest uporządkowanie zapisów doty-
czących przechodzenia dróg przez wymienione obszary. Oprócz 
tego naczelnik wystąpiła o wyrażenie zgody na zbycie nieru-
chomości położonej w strefie inwestycyjnej oraz ustanowienie 
służebności przesyłu na gruncie gminnym celem budowy linii 
niskiego napięcia i wykonania drugiej studni głębinowej.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła dwa projekty 

uchwał dotyczących zgody na przekazanie składników mienia 
komunalnego. Nieużywany przez mszczonowski Punkt Reha-
bilitacyjny sprzęt medyczny będzie przekazany do Centrum 
Zdrowia Mazowsza Zachodniego oraz Domu Pomocy Społecznej 
w Żyrardowie. Jadwiga Barbulant zaprezentowała także doku-
menty dotyczące zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. oraz 
korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów.

Wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski opowiedział 
o projekcie uchwały dotyczącym środków niewygasających, 
które przeznaczone będą na dokończenie termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej. Naczelnik Wydziału Organi-
zacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej Małgorzata Badowska przed-
stawiła program współpracy gminy Mszczonów z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2018. Na ten cel w przyszłorocznym 
budżecie zarezerwowano środki w wysokości 567 750 zł.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył jej 
przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy 
sesjami odbyła ona jedno posiedzenie kontrolne w Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które nie 
wykazało nieprawidłowości w prowadzonej przez nią polityce 
finansowej.

Przewodniczący Łukasz Koperski odczytał wyniki analiz 
oświadczeń majątkowych za 2016 r. Nie wykazały one poważ-
nych nieprawidłowości a jedynie drobne uchybienia.

Informację ze swojej działalności złożył burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. W okresie pomiędzy sesjami 

wydał on pięć zarządzeń dotyczących m.in. 
zmian w budżecie oraz powołania komisji prze-
targowej.

Wolne wnioski
Tę część obrad rozpoczął przewodni-

czący Koperski, który odczytał petycję miesz-
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kańców miejscowości Zbiroża, Pieńki-Strzyże i Marianka 
w sprawie konieczności remontu ul. Sosnowej. Przedstawił także 
odpowiedź, jaką wystosował do wnioskujących burmistrz Kurek.

Komendant Policji Krzysztof Puszcz opowiedział o stanie 
budowy nowego komisariatu. Zwierzchnik lokalnych służb 
poinformował, że wkrótce na teren przyszłej siedziby wejdzie 

nowy wykonawca. Budowa zakończy się najprawdopodobniej 
w okresie letnim.

Na tym zakończono obrady, podczas których zatwier-
dzono wszystkie uchwały.

Dagmara Bednarek, GCI

13.11.2017

Dyskutowali o zdrowiu
Oceną działalności służby zdrowia 

na terenie gminy Mszczonów zajmowali 
się członkowie komisji oświaty i spraw 
społecznych podczas poniedziałkowego 
(13.11) posiedzenia. Jak wynika z danych 
rośnie liczba osób odmawiających szcze-
pień dzieci. Poruszano też sprawę opieki 
dentystycznej w Osuchowie. –Najprędzej 
będzie tam dentobus – ocenia doktor 
Michał Sutkowski.

- Od wielu lat współpracujemy 
z Przychodnią Medycyny Rodzinnej. 
Mamy kontrakt z NFZ. Pracuje sześć 
pielęgniarek i jedna położna. Pielę-
gniarki obsługują 8 500 osób, położna 
4 700 – informuje Ewa Boniecka. W ciągu 
dwunastu miesięcy wykonano 13 115 
świadczeń pielęgniarskich, z czego 3 232 
świadczeń diagnostycznych, 1 546 szcze-
pień, 254 bilansów zdrowia u dzieci, 1 385 
badań EKG, 1 761 zabiegów w domach, 
a 99 noworodków objęto jest opieką 
położnej. - Czy są przypadki, że ludzie 
unikają szczepień dzieci – dopytywała 
Barbara Gryglewska, przewodnicząca 
komisji oświaty i spraw społecznych. 
Okazuje się, że liczba przeciwników szcze-
pień jest coraz większym problem.

Nie chcą szczepić
- Coraz więcej jest takich przy-

padków. Nie można zaszczepić dziecka 
jeśli matka nie wyraża zgody. Nie było 
tego – stwierdza Ewa Boniecka.Wysy-
łanie wezwań nie przynosi skutku. Co 

więcej, niektórzy traktują je 
jako nękanie. Mszczonów nie 
jest odrębnym przypadkiem. 

Liczba odmów szczepień rośnie w całej 
Polsce. W Polsce nie zaszczepiło się 
w pierwszym półroczu 23 tysiące osób. 
- Będzie pewnie rekord, około 47 tysięcy 
osób – oceniał Michał Sutkowski. 

W Polsce wykonuje się 1,5 mln 
szczepień u dzieci i dorosłych. Pięć lat 
temu szczepień odmówiło 4,5 tys. osób. 
Lekarz przypomina, że szczepienia są 
nadal obowiązkowe. - Argumentem prze-
ciwników szczepień jest, że dzieci nie 
chorują. Nie chorują, bo większość jest 
zaszczepiona i populacja jest odporna – 
wyjaśnia lekarz Sławomir Myszkowski.Na 
poparcie lekarze przytaczają dane. W tym 
roku odnotowano 120 przypadków zacho-
rowań na odrę. W latach 50tych było ich 
300 tysięcy. Lekarze mówią wprost – 
bazowanie na wiedzy z internetu nie jest 
dobrym pomysłem.

- Zaczęło się od pracy pana Wake-
fielda, którego ruchy antyszczepionkowe 
uważają za bohatera. Pan Wakefield sfał-
szował badania i dostał za to pieniądze 
– mówił Michał Sutkowski. - Wolność 
matki, która nie chce szczepić dziecka nie 
może być ograniczona wolnością innych 
osób. Ponosimy pewne ryzyko. Więk-
szość krajów Europy zachodniej, która 
zlikwidowała obowiązkowe szczepienie, 
wraca do nich – zwracał uwagę. Lekarze 
biją na alarm, bo problem narasta. Jest 
duża migracja narodów i choroby, których 
udało się niemal pozbyć, znów mogą 
powrócić, przyniesione przez imigrantów. 
Poza problem szczepień lekarze muszą 
też mierzyć się z przypadkami anoreksji, 
czy bulimii. Na szczęście to pojedyncze 
przypadki.

Powoli udaje się normować przyj-
mowanie pacjentów. Wprowadzenie 
przyjęć na określoną godzinę w przychod-
niach okazało się dobrym rozwiązaniem. 
Nadal nie brakuje jednak pacjentów, 
którzy wizyty u lekarzy traktują jak 

spotkania towarzyskie.
- Rekordzistka była 168 razy w roku – 
mówi Michał Sutkowski.

Szkolna pielęgniarka i stoma-
tolog

W każdej z mszczonowskich 
szkół uczniowie mogą liczyć na opiekę 
medyczną. Jeden dzień w tygodniu 
w każdej z placówek dyżur pełni pielę-
gniarka. W ciągu poprzedniego roku 
szkolnego pielęgniarki wykonały 4 165 
badań przesiewowych. Prowadzone były 
też akcje edukacyjne i promocji zdrowia, 
przeglądy czystości, itp.. Kontrole odby-
wają się w gabinecie. Pomimo tego 
wystąpiło kilka przypadków wszawicy. 
- Prawdopodobnie przyniesione są ze 
środowiska domowego – stwierdzała 
Janina Szymańska. - W razie wątpliwości 
dzwonię do rodziców – dodawała.

Sprawę opieki stomatologicznej 
w Osuchowie poruszył Jerzy Siniarski, 
radny miasta. Jak przypominał, od lat 
trwają próby jej zapewnienia. Zdaniem 
lekarzy szans na uruchomienie gabinetu 
w Osuchowie praktycznie nie ma- Nie 
ma chętnych i raczej nie będzie. Złożenie 
gabinetu tam to koszt około 300-400 
tysięcy złotych. Obszar jest duży, ale 
frekwencja już nie koniecznie. Problemy 
są, próchnicy jest 90 procent, ale jeśli 
ktoś dostanie taki kontrakt, że trzy osoby 
przebada tygodniowo w ramach NFZ, 
to się to nie opłaci – stwierdzał Michał 
Sutkowski. - Prędzej tam będzie dentobus 
– dodawał.- Ostatniej chętnej osobie 
proponowałem lokal za złotówkę. Nawet 
gotów byłem płacić media. W ostatniej 
chwili i tak otworzyła gabinet w Rawie 
Mazowieckiej – przypominał Józef Grze-
gorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.

Gmina Mszczonów i tak może 
mówić o szczęściu. Nie brakuje przy-
kładów innych samorządów, które by 
przyciągnąć lekarzy rodzinnych propo-
nują im domy, i…  nie znajdują chętnych.- 
Jest nas mało jak nigdy, a będzie jeszcze 
mniej – ocenia Michał Sutkowski.

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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27 listopada 2017 r.

Głównym  tematem  Komisji  Budżetu, 
Rozwoju  i  Rolnictwa  była  analiza 
wydatków  bieżących  w  instytucjach 
kultury  za  10  miesięcy  2017  r.  Oprócz 
tego  zaopiniowano  także  materiały  na 
najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej prze-
wodniczący, radny Ryszard Stusiński. 
W obradach uczestniczyli także wiceprze-
wodniczący RM Andrzej Osiński, radny 
Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, 
radny Waldemar Suski, radna Renata 

Siwiec, radny Jerzy Siniarski, radny 
Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial 
i radny Mirosław Wirowski.

Wydatki instytucji kultury
Jako pierwsza wydatki swojej 

instytucji za 10 miesięcy 2017 r. przed-
stawiła Edyta Wiśniewska, główna księ-
gowa Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 
W omawianym okresie wykorzystano 84% 
dotacji, którą na 2017 r. MOK otrzymał 
z budżetu gminy. Dało to kwotę ponad 
1,4 mln zł. Do głównych kosztów Ośrodka 
należą wydatki na: imprezy coroczne 
(Jarmark Mszczonowski, Spotkania Arty-
styczne Szkół), zajęcia dla dzieci, festyny 
gminne (Owocowe Święto w Lutkówce, 
dożynki), wydarzenia okolicznościowe, 
działalność Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, utrzymanie budynku, wynagro-
dzenia oraz naprawy i remonty.

Mszczonowski Ośrodek Kultury 
posiada także przychody własne, które 
w analizowanym okresie wyniosły ponad 
200 tys. zł. Złożyły się na nie głównie 
wpływy z: darowizn, składek uczestników 
kół zainteresowań, funkcjonowania kina, 
klubu młodzieżowego oraz wyświetlania 

reklam przed seansami.
Budżet Miejskiej Biblioteki 

Publicznej przedstawiła główna księgowa 
instytucji, Maria Jankowska. W ciągu 
dziesięciu miesięcy 2017 r. MBP wykorzy-
stało 74,28% dotacji otrzymanej z gminy, 
co dało kwotę 311 tys. zł. Została ona 
wykorzystana głównie na zakup nowych 
pozycji czytelniczych oraz wynagrodzenia. 
Oprócz tego, MBP otrzymuje dotację 
z Biblioteki Narodowej na poszerzenie 
księgozbioru. 

Zaopiniowane materiały na 
sesję

Jako pierwsza z projektem uchwały 
wystąpiła naczelnik Teresa Koszulińska. 
Dotyczył on zgody na zbycie nierucho-
mości w okolicy firmy Keramzyt. Działka 
ta położona jest w strefie inwestycyjnej. 
Z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości 
zwrócił się właściciel sąsiedniej posesji. 
Nabycie działki jest mu potrzebne, 
by zwiększyć teren, na którym będzie 
w przyszłości budowana nowa inwe-
stycja. Radny Mirosław Wirowski zapytał, 
jaka to firma. W odpowiedzi usłyszał, że 
jest to przedsiębiorstwo prowadzone 
przez p. Kisielewską. 

Kolejny projekt uchwały przed-
stawiony przez naczelnik Koszulińską 
dotyczył wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonej w miejscowości 

Dla formalności
Jedyna uchwałą, którą opinio-

wali członkowie komisji oświaty była 
uchwała dotycząca dostosowaniu sieci 
szkół do nowego ustroju szkolnego.- Po 

pierwszym września organy prowadzące 
szkoły muszą stwierdzić przekształcenie 
się sześcioletnich szkół podstawowych 
w szkoły ośmioletnie oraz zespołów szkół 
w szkoły podstawowe. Wskazuje się 
na nowo siedzibę szkoły, obwód szkoły 

i nazwę szkoły – wyjaśniała powody jej 
wprowadzenia, Ewa Zielińska, dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych. Wszyscy radni 
jednogłośnie głosowali za jej przyjęciem.

Jarosław Pięcek, GCI
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WIEŚCI Z RATUSZA

Zmiany związane z herbem gminy, 
insygniami władzy samorządowej oraz 
statutem gminy – tymi tematami, podczas 
wtorkowego (28.11) posiedzenia zajmo-
wali się członkowie komisji statutowej. 
Jednogłośnie przyjęto stanowisko, by 
wstrzymać prace do czasu rozstrzygnięć 
w Sejmie. Obecnie posłowie debatują, 
nad zmianami w ustawach dotyczących 
samorządów gminnych.

Komisja statutowa zebrała się we 
wtorek, by omówić zmiany w statucie oraz 
te związane z herbem gminy oraz insy-
gniami. Jednogłośnie ustalono jednak, że 
dyskusja i wypracowywanie stanowiska, 
na obecnym etapie jest bezcelowe.

- Proponuję, by nie dyskutować 
nad zapisami statutu, bo nie wiadomo 
w którym kierunku pójdą zmiany – suge-
rowała Małgorzata Badowska, naczelnik 

wydziału organizacyjnego 

i obsługi Rady Miejskiej.
To stanowisko poprała też prawnik 

Magdalena Łyszkowska. Mecenas przy-
pomniała, że zmiany proponowane przez 
Sejm mają dotyczyć m. in. nagrywania 
sesji rady gminy, uprawnień radnych. 
Wobec tego zmiany statutu są nieunik-
nione.

- Podejrzewam, że do końca roku 
powinniśmy wiedzieć o zmianach – mówił 
radny Waldemar Suski.- Prawdopodobnie 
przejdą zmiany dotyczące jawności życia 
publicznego. Jeśli one przejdą wszystko 
diametralnie się zmieni – mówiła Małgo-
rzata Badowska. W jej opinii w pierw-
szej kolejności należy przystąpić do 
zmian uchwały dotyczącej herbu gminy 
oraz insygniów. W tym celu potrzebne 
są opinie i konsultacje ze specjalistami. 
Związane z tym procedury zajmą też czas. 
Potrzebna będzie również opinia Mini-

sterstwa Kultury. 
Członkowie komisji statutowej 

jednogłośnie ustalili, że należy wstrzymać 
się nad pracą, nad treścią statutu do 
zakończenia prac w Sejmie i Senacie doty-
czących ustaw samorządowych, ustawy 
o jawności życia publicznego i innych 
ustaw zmieniających ustawę o samorzą-
dzie gminnym. Zdecydowano też, by przy-
stąpić pilnie do opracowania uchwały 
w sprawie zasad używania herbu i insy-
gniów gminy, oraz określenia ich wzorów.

Jarosław Pięcek, GCI

Z prac komisji

Komisja statutowa trzyma rękę na pulsie

Marków Towarzystwo. Ustanowienie 
służebności przesyłu na działce jest 
konieczne w celu budowy linii niskiego 
napięcia i wykonania drugiej studni głębi-
nowej.

Teresa Koszulińska zaprezento-
wała także projekty dotyczące nadania 
nazw wspólnych ulic w gminnych miejsco-
wościach: Długowizna i Grabce Wręckie, 
Zbiroża i Pieński Strzyże, Marków Towa-
rzystwo, Czekaj i Lublinów. Celem podej-
mowania uchwał jest uporządkowanie 
zapisów dotyczących przechodzenia dróg 
przez wymienione obszary. 

Kolejny projekt podejmował 
kwestię przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mszczonów. Główne 
korekty obejmują przeznaczenie terenów 
m.in. w miejscowościach Zbiroża, 
Ciemno-Gnojna, Gąba i Wręcza. Po 
zmianie studium staną się one np. obsza-
rami rekreacyjnymi i dzięki temu będą 
efektywniej wykorzystywane.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przed-
stawiła dwa projekty uchwał dotyczących 

zgody na przekazanie składników mienia 
komunalnego. Nieużywany przez mszczo-
nowski Punkt Rehabilitacyjny sprzęt 
medyczny będzie przekazany do Centrum 
Zdrowia Mazowsza Zachodniego oraz 
Domu Pomocy Społecznej w Żyrardowie. 
Skarbnik gminy zaprezentowała także 
dokumenty dotyczące zmian w uchwale 
budżetowej na 2017 r. oraz korekty 
Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Mszczonów.

Wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski 
opowiedział o projekcie uchwały doty-
czącym środków niewygasających, które 
przeznaczone będą na dokończenie 
termomodernizacji obiektów użytecz-
ności publicznej. Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego i Obsługi Rady Miej-
skiej Małgorzata Badowska przedstawiła 
program współpracy gminy Mszczonów 
z organizacjami pozarządowymi na rok 
2018. Na ten cel w przyszłorocznym 
budżecie zarezerwowano środki w wyso-
kości 567 750 zł.

Radny Andrzej Osial  zgłosił suge-
stię uporządkowania kwestii nazwy ulicy 
w Olszówce. Jej jedna część, to Akacjowa 

a druga - Pałacowa. Radny wnioskował 
o ujednolicenie nazwy i dopasowanie 
jej do aktualnych adresów większości 
zabudowań. Radny Robert Głąbiński 
dziękował za zamontowanie nowego 
oświetlenia na ulicy Malinowej i pytał 
o możliwość zagęszczenia ilości lamp przy 
skrzyżowaniu z ulicą Tarczyńską. Z uwagi 
na przebiegające w tym miejscu kable 
przesyłowe, nie jest to jednak wykonalne.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
poinformował radnych, że w ciągu 
najbliższych dwóch tygodni spodzie-
wane są utrudnienia w ruchu komunika-
cyjnym spowodowane tworzeniem rond. 
Włodarz gminy przedstawił także wyniki 
Rankingu Samorządów „Rzeczpospo-
litej”. W tegorocznej edycji Mszczonów 
zajął drugie miejsce w kategorii samo-
rządów miejskich i miejsko-wiejskich. Na 
tym zakończono obrady Komisji, podczas 
których radni pozytywnie zaopinio-
wali wszystkie przedstawione projekty 
uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI
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W  tegorocznej,  już  trzynastej,  edycji  Rankingu  Samorządów 
„Rzeczpospolitej” Mszczonów uzyskał drugie miejsce w kate-
gorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich.  W  stosunku  do 
zeszłego  roku  zanotował  więc  awans  aż  o  cztery  pozycje. 
W 2016 r. w swojej kategorii Mszczonów uzyskał szóste miejsce 
a rok wcześniej – dziesiąte.

Zwycięzcy Rankingu Samorządów
Gala wręczenia nagród bieżącej edycji Rankingu Samo-

rządów „Rzeczpospolitej” odbyła się w tym roku w Jarocinie, 
w czwartek, 23 listopada. Z tej okazji do miasta przyjechali 
włodarze gmin z terenu całej Polski. Mszczonów reprezentował 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który odebrał nagrodę będącą 
wyrazem uznania dla działalności władzy oraz rozwoju tego 
terenu.

W tzw. „Złotej Setce” najlepszych samorządów od kilku-
nastu lat klasyfikowane są miasta powiatowe, gminy miejskie, 
miejsko-wiejskie i wiejskie. Ocenie podlegały wskaźniki wyni-
kające ze sprawozdań budżetowych a także dane zaprezen-
towane w specjalnej ankiecie. W kategorii gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich Mszczonów osiągnął drugą lokatę (64,33 
pkt) okazując się drugi rok z rzędu najlepszym samorządem 
z terenu województwa mazowieckiego. Wyprzedziła go jedynie 
Boguchwała z woj. podkarpackiego, która uzyskała 68,03 pkt. 
Na ostatnim miejscu podium uplasowało się Legionowo z wyni-
kiem 63,72 pkt. W kategorii miast na prawach powiatu zwyciężył 
Poznań (73,79 pkt) a najlepszym samorządem wiejskim okazał 
się Strawczyn z województwa świętokrzyskiego (69,82 pkt).

Zasady przyznawania punktów
Jak zadeklarowała Anna Cieślak-Wróblewska, członkini 

kapituły oceniającej, w  Rankingu  Samorządów  wyróżniamy 
najlepiej zarządzane samorządy w Polsce. To znaczy takie, które 
potrafią  doskonale  gospodarować  swoimi  finansami,  tworząc 
przestrzeń  do  realizacji  zadań    publicznych  na  najwyższym 

poziomie. W porównaniu do poprzednich edycji, w tegorocznej 
dość znacznym zmianom uległa metodologia przygotowywania 
zestawienia. Przewodniczący kapituły Rankingu, Jerzy Buzek, 
podkreślał, że nowy sposób oceniania nie jest przypadkowy – 
To, co było „innowacyjne” kilka lat temu, dzisiaj jest już zwykłe, 
normalne.

Najważniejszą zmianą było więc uwzględnienie 
w ankiecie konkursowej pytań i wskaźników, które wcześniej 
były ujmowane w oddzielnym rankingu Innowacyjny Samorząd. 
Kapituła uznała, że zagadnienia cyfryzacji czy nowych techno-
logii są już codziennymi wyzwaniami jednostek terytorialnych. 
Zmianie uległa także maksymalna, możliwa do uzyskania, liczba 
punktów a także znaczenie poszczególnych wskaźników dla 
ogólnej oceny. Za mniej istotne kapituła uznała dane ze spra-
wozdań budżetowych gmin. W związku z tym tegoroczne wyniki 
nie są do końca porównywalne z uzyskanymi w poprzednich 
latach. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że pomimo tych zmian, 
Mszczonów od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce zestawienia 
w swojej kategorii, dając tym samym dowód utrzymywania 
dobrego zarządzania i ciągłego rozwoju.

Ocena samorządów, podobnie jak w roku ubiegłym, była 
podzielona na dwa etapy. W pierwszym z nich analizie poddano 
sprawozdania budżetowe gmin. Kapituła przyznając punkty 
wzięła pod uwagę szereg wskaźników takich, jak: dynamika 
wzrostu wydatków majątkowych i dochodów własnych, wartość 
środków unijnych w budżecie oraz spełnienie indywidualnych 
kryteriów zadłużenia. W ramach drugiego etapu oceniano dane 
przedstawione przez samorządy w ankiecie. Kapituła wzięła pod 
uwagę m.in. kwoty wydatków na realizację kontraktów z orga-
nizacjami pozarządowymi i gospodarkę mieszkaniową (w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca), liczbę nowych podmiotów 
gospodarczych na terenie gminy, posiadanie strategii rozwoju 
oświaty, współpracę z innymi samorządami oraz sektorem 
prywatnym, procent objęcia terytorium planami zagospoda-
rowania i odsetek pozwoleń na budowę wydawanych na ich 
podstawie.

W pierwszym etapie oceny Mszczonów uzyskał 30,24 
pkt, a w drugim – 34,09 pkt, co dało w efekcie 64,33 pkt 
i drugą lokatę. Różnica pomiędzy czołówką samorządów była 
nieznaczna. Pomiędzy miejscem pierwszym a drugim wyniosła 
ona 3,7 pkt, a nad trzecim miejscem Mszczonów miał 0,62 pkt 
przewagi. Podobne, często nieprzekraczające jednego punktu, 
różnice występowały także pomiędzy dalszymi lokatami, co 

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Rankingi

Drugie miejsce Mszczonowa w Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej”
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Koniec listopada był znakomitym okresem dla gminy 
Mszczonów. Oprócz zajęcia drugiego miejsca w Rankingu Samo-
rządów „Rzeczpospolitej” w swojej kategorii, otrzymała ona 
także tytuł Symbolu Polskiej Samorządności 2017. Nagrodę tę 
przyznawała Kapituła złożona z redaktorów „Monitora Rynko-
wego” i „Monitora Biznesu”. Tegoroczna edycja była już siódmą, 
a jej gala odbyła się, tradycyjnie, w Katowicach. Wyróżnienie to 
jest formą docenienia osiągnięć gmin w dziedzinie samorząd-
ności. Otrzymują go obszary najlepiej zarządzane oraz wprowa-
dzające innowacyjne rozwiązania. Nie bez znaczenia jest także 

prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju oraz dbałość o mieszkańców.
Dagmara Bednarek, GCI

Rankingi

Kolejna nagroda dla gminy 
Mszczonów

Z ŻYCIA GMINY

pokazuje, jak wyrównana była tegoroczna edycja Rankingu 
Samorządów „Rzeczpospolitej”.

Oceniający eksperci
Kapituła Rankingu „Rzeczpospolitej” składała się z uzna-

nych ekspertów wielu dziedzin życia społecznego - samo-
rządowców i polityków. Najlepsze gminy i miasta w Polsce 
oceniali: Jerzy Buzek - przewodniczący Kapituły, były Premier 
RP, Europoseł, były przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego; Andrzej Porawski - dyrektor Biura Związku Miasta 
Polskich (od 1991 r.), wieloletni działacz samorządowy; Paweł 
Tomczak - dyrektor Biura Związku Gmin Wiejskich RP; Cezary 
Trutkowski – prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej; Teresa Czerwińska – Wiceminister Finansów; Adam 
Hamryszczak – Wiceminister Rozwoju; Jerzy Stępień - prawnik, 
sędzia, były prezes Trybunału Konstytucyjnego; Bogusław Chra-
bota – redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”; Hanna 
Wawrowska – autorka i szefowa projektu „Rzeczpospolita. Życie 
Regionów” i Anna Cieślak-Wróblewska– redaktor dziennika 
„Rzeczpospolita”.

Dagmara Bednarek, GCI
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W drugiej połowie listopada w gminie Mszczonów trady-
cyjnie odbywają się spotkania przedstawicieli władz gminnych 
z mieszkańcami. W ich trakcie omawiane są sprawy dotyczące 
bieżącego funkcjonowania gminy, a także podsumowywane są 
wykonane inwestycje. Oprócz tego mieszkańcy zgłaszają samo-
rządowcom swoje oczekiwania, a burmistrz wraz z radnymi 
przedstawia zebranym plany przedsięwzięć na najbliższy rok. 
W tegorocznej edycji spotkań samorządowych burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek wraz z radnymi, reprezen-
tującymi poszczególne okręgi wyborcze, uczestniczył w sześciu 
zebraniach w: Mszczonowie, Wręczy, Osuchowie, Piekarach, 
Bobrowcach i Lutkówce. W spotkaniu, jakie odbyło się w Mszczo-
nowie (w sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury) 
wzięli ponadto udział: przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski i wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski.

Priorytetowe traktowanie
Samorządowcy relacjonując mieszkańcom sprawozdanie 

z wykonanych inwestycji za każdym razem zaznaczali, że w mija-
jącym roku priorytetowo traktowane były te projekty, które 
miały dofinansowanie zewnętrzne (z funduszy unijnych lub 
innych źródeł). 

Na terenach wiejskich gminy wykonano…
Mieszkańcy usłyszeli, że w ostatnim roku na terenach 

wiejskich gminy prowadzone były prace związane z termo-
modernizacją dwóch szkół w Piekarach i Osuchowie, a także 
budynku komunalnego w Osuchowie, w którym znajduje się 
filia GCI oraz punkt rehabilitacji. W obiektach tych oprócz plano-
wanych zmian elewacji i modernizacji ocieplenia, zamontowane 
zostały pompy ciepła, wymienione będzie oświetlenie oraz 
instalacja elektryczna. Inwestycje będą kosztowały ok. 4 mln zł, 
z czego dofinansowanie zewnętrze wyniesie 2,4 mln zł. 

Gmina sfinansowała ponadto remonty dwóch wiaduktów 
nad trasami kolejowymi w Grabcach Towarzystwo i w Powąz-
kach. Koszt obu remontów był niebagatelny i wyniósł ok. 1,2 mln 
zł. Burmistrz tłumaczył mieszkańcom, że naprawy wiaduktów 
w ciągach dróg krajowych są finansowane z budżetu central-
nego, natomiast w ciągach dróg gminnych – z lokalnego. 

Sprawy komunikacyjne od lat są przez samorząd trak-
towane priorytetowo, więc i w kończącym się roku nie mogło 
zabraknąć przedsięwzięć o takim charakterze. Zostały zmoderni-
zowane następujące arterie: ul. Spokojna w Dwórznie, ul. Dział-
kowa w Nosach Poniatkach, ul. Leśna w Osuchowie, ul. Sosnowa 
w Gąbie, ul. Leśna w Zdzieszynie, ul.  Główna w Szeligach, ul. 
Graniczna w Lublinowie i ul. Ogrodowa w Olszewku. Gmina 
partycypowała również  w pracach remontowych dróg powia-
towych w Badowo Dańkach, Piekarowie (do granicy z Hutą 
Zawadzką) oraz Grabcach Towarzystwo i Olszówce. 

Wagę utrzymania dróg w należytym stanie technicznym 
doceniają także sami mieszkańcy, na co najlepszym dowodem 

jest fakt, iż zdecydowali o wyasygnowani przeszło 340 tys. zł 
z funduszy sołeckich na remonty sześciu kilometrów dróg. 

Nowymi inwestycjami są także wodociągi w Dwórznie 
i Gąbie. Gmina, pragnąc zabezpieczyć możliwość poboru wody 
przez mieszkańców, wykonała dodatkowe studnie głębinowe 
w Badowo Dańkach i Osuchowie.

Podsumowując prace wykonane na terenach wiej-
skich, warto także wspomnieć o zaktywizowaniu jednostki OSP 
Piekary. W tamtejszej remizie, dzięki wykorzystaniu środków 
z funduszu sołeckiego, przybyło nowe, specjalistyczne wyposa-
żenie. Jednostka otrzymała także samochód strażacki.

Takie będą nowe inwestycje na terenach wiej-
skich…

W przyszłym roku na terenach wiejskich gminy wyko-
nane zostaną modernizacje następujących arterii: ul. Sosnowa 
w Lutkówce Kolonii, ul. Zachodnia w Zdzieszynie, ul. Jodłowa 
w Badowo – Dańkach, ul. Strażacka w Grabcach Towarzystwo, ul. 
Brzozowa w Kowiesach, ul. Polna w Osuchowie oraz ul. Szkolna 
i Środkowa w Bobrowcach. Powstanie dojazd od ronda w Słabo-
mierzu na trasie nr 50 aż do budowanego Parku Wodnego 
Suntago we Wręczy. Na 50-tce powstają już dwa ronda - przy 
Keramzycie i zjeździe na Budy Mszczonowskie i Grabce Józefpol-
skie. 

Gmina bardzo mocno zabiega o uruchomienie połą-
czenia kolejowego pomiędzy Mszczonowem a Warszawą. Po 
zakończeniu modernizacji trasy kolejowej Skierniewice – Pilawa 
pociągi z Mszczonowa do stolicy kursować będą przez Tarczyn 
i Piaseczno. Niestety, dobra informacja o szansie na nowe połą-
czenie komunikacyjne z Warszawą zbiegła się z wyjątkowo złą 
nowiną o wstrzymaniu podczas weekendów połączeń autobu-
sowych na terenach wiejskich gminy. 

Jeśli gmina otrzyma dofinansowanie z NFOŚ, na terenie 
Szkoły Podstawowej we Wręczy ma zostać wykonany nowy 
odwiert geotermalny. Studnia głębinowa, zabezpieczająca zapo-
trzebowanie na wodę pitną mieszkańców, wykonana zostanie 
w Markowie. Kontynuowane będą prace przy rozbudowie 
wodociągu w Szeligach. We Wręczy mieszkańcy z niecierpliwo-
ścią czekają na kanalizację. Póki co kolektor ściekowy połączy 
z mszczonowską oczyszczalnią tylko Park Wodny Suntago. 
Burmistrz zapewnił jednak, że wraz z nim zapewnione zostaną 
warunki, które umożliwią późniejszą rozbudowę sieci tak, aby 
docelowo mogła ona zaspokoić potrzeby indywidualnych gospo-
darstw domowych z terenu Wręczy i okolic.

Gmina Mszczonów przystąpiła do programu „Gmina 
samowystarczalna energetycznie”. Zgodnie z jego założeniami, 
do dwóch - już  działających - wiatraków na terenie gminy 
dołączą dwa kolejne. Planuje się również budowę wydajnej 
elektrowni gazowej.

Jak informował burmistrz, wznowiona będzie budowa 
nowego komisariatu. Na szczęście wyłoniony już został kolejny 
wykonawca i obiekt ma zostać oddany do użytku w połowie 
przyszłego roku.

Konsultacje

Spotkania samorządowe 2017 
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Na terenie miasta wykonano…
W samym Mszczonowie w trakcie 2017 r. także nie 

zabrakło inwestycji. Przebudowana została w sposób bardzo 
nowoczesny ul. Warszawska (od Term do ronda przy szkole). 
Modernizację przeszły również u. Szkolna i Sportowa, które 
zostały połączone krótkim odcinkiem na wysokości końca 
budynku MOK-u. Opracowana została dokumentacja na remont 
ul. Brzoskwiniowej. Remontowane były ul. Ługowa i Logistyki. 
Metodą natryskową została naniesiona warstwa ścieralna na ul. 
Północnej. W jej przypadku nie podjęto jeszcze poważniejszych 
remontów, gdyż te nastąpią dopiero po wykonaniu modernizacji 
sieci, jakie są położone tym ciągu komunikacyjnym. Poprawiony 
został ponadto stan ulic: Olchowa, Fabryczna i Piekarska. Kanali-
zację sanitarną wykonano w ul. Grójeckiej i Zarzecznej. 

Bardzo kosztowna, bo przekraczającą 2 mln zł, była 
rozbudowa wschodniego budynku Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie. Jego drugie piętro po adaptacji przystosowano 
na potrzeby oddziałów przedszkolnych. Dzięki temu zabezpie-
czono miejsca dla stu nowych podopiecznych.

Takie będą nowe inwestycje na terenie miasta…
Zamierzenia inwestycyjne na terenie miasta obejmą m.in. 

planowany remont ul. Jeżynowej i Malinowej. Powstanie także 
droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych przy Keramzycie. 
Na osiedlu Dworcowa II pojawi się nowe oświetlenie. Osiedle 
Dworcowa III czeka przebudowa kanalizacji. Przy Termach już 
niebawem zacznie być budowany basen dla nurków o głębo-
kości 40 m. Sam kompleks termalny będzie sukcesywnie zmie-
niany w centrum rehabilitacji wodnej.

Gmina wciąż oczekuje też na przyznanie dotacji na rewi-
talizację, z których będzie można rozpocząć budowę parku 
przy kościele oraz na przyparafialnych błoniach. Z tych samych 
środków mają też pochodzić fundusze na przebudowę budynku 
starej lecznicy weterynaryjnej przy ul. Tarczyńskiej, gdzie ma 
powstać nowoczesne i funkcjonalne centrum rehabilitacyjne 
oraz dom dziennego pobytu dla osób starszych i schorowanych. 

Wydatki różne
Z programu dotowania utylizacji azbestu skorzystały 

w tym roku na terenie gminy dwadzieścia cztery gospodarstwa. 
Dziewięć otrzymało dotację na budowę przydomowych oczysz-

czalni ścieków, a trzy, korzystając z dofinansowania, wymieniły 
stare piece węglowe na nowe kotły gazowe. Dopłaty do paliw 
dla rolników wyniosły 300 tys. zł. W ramach wypłat alimentów 
mszczonowski MOPS zapłacił w ciągu roku 3 mln zł za tych 
rodziców, którzy nie chcą wywiązywać się z nałożonego na nich 
obowiązku finansowania swoich małoletnich dzieci. Natomiast 
na świadczenie „500+” na terenie gminy wydana została kwota 
7 mln zł. Z gminnych szacunków wynika, że szybko rosną koszty 
związane z dofinasowaniem rehabilitacji. Burmistrz przypo-
mniał, że na początku gmina przeznaczała na ten cel 100 tys. 
zł, a obecnie jest to kwota już 250 tys. rocznie. W tym roku 
z pomocy rehabilitantów skorzystało ponad tysiąc mieszkańców 
gminy. Burmistrz przypomniał też, że w związku z planowanym 
remontem budynku komunalnego przy ulicy Tarczyńskiej, na 
czas prac inwestycyjnych pacjenci korzystający z usług rehabili-
tacyjnych w Mszczonowie będą musieli dojeżdżać do podobnej 
placówki w Osuchowie. 

Zgłoszenia mieszkańców z terenów wiejskich 
Podmszczonowskie wsie cierpią z powodu podtopień 

oraz nasiąkniętych wodą pól, z których niejednokrotnie nie 
można zebrać plonów. Problem ten unaocznił mieszkańcom, 
jak potrzebne są rowy melioracyjne, które przez wiele lat były 
niestety zaorywane, zaniedbywane i na różne inne sposoby 
niszczone. W chwili obecnej pilnych pogłębień wymagają 
także istniejące stawy na terenie gminy. Najkorzystniej byłoby 
też wykonać wiele nowych zbiorników, które zbierałyby wody 
opadowe w okresach tak intensywnych ulew, jak te, które prze-
żyliśmy w tym roku.  

Rozbudowa sieci gazowej była poruszana na kilku 
zebraniach wiejskich. Nie wszędzie na naszym terenie Polskie 
Sieci Gazowe chcą inwestować. Warunkiem jest zachowanie 
wysokiego współczynnika odbiorców na kilometr wykonanej 
sieci. Sprawę można jednak, jak się okazuje, rozwiązać inaczej. 
Możliwe jest wejście w porozumienie z firmą prywatną, która 
stawiać będzie dla grup odbiorców duże zbiorniki z gazem skro-
plonym, a następnie mieszkańcy będą finansować odcinki sieci 
łączącej ich posesje ze wspomnianymi zbiornikami. Sprawy 
ogrzewania domostw może też rozwiązać projekt rządowy, 
polegający na utworzeniu nowej, nocnej taryfy na energię elek-
tryczną. Podzielone są natomiast zdania mieszkańców co do 
pozyskiwania energii poprzez farmy fotowoltaiczne. Nie wszyscy 
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chcieliby, aby tego typu obiekty pojawiły się w sąsiedztwie ich 
posesji. 

Uczestnicy spotkań zgodnie dopominali się o jak 
najszybsze zakończenie programu „Ostatnia mila”, który miał 
zapewnić dobry dostęp do Internetu. Niestety, wygórowane 
obecnie opłaty za zajęcie pasa drogowego w powiatowych 
ciągach komunikacyjnych uniemożliwiają położenie sieci na 
tytułowej „ostatniej mili”. Problem wydaje się obecnie trudny 
do rozwiązania chyba, że zmieniona zostanie wspomniana 
stawka za zajęcie pasa drogowego. 

Mieszkańcy dopominali się także wyremontowania dróg 
powiatowych na terenie gminy. Burmistrz Kurek poinformował, 
że w tej sprawie wciąż negocjuje ze starostwem oraz w miarę 
możliwości partycypuje w wykonaniu najpotrzebniejszych 
remontów. W roku przyszłym prace mają się odbywać na trasie 
Mszczonów – Puszcza Mariańska oraz Mszczonów – Piekary 
– Osuchów. Powróciła też kwestia usuwania zakrzaczeń przy 
drogach powiatowych. 

Uczestników zebrania w Piekarach interesowała sprawa 
modernizacji ul. Akacjowej. Zgodnie z zapewnieniem burmi-
strza, zostanie ona wykonana w roku 2019. Mieszkańcy Bobro-
wiec dopominali się natomiast o wykonanie ul. Spacerowej, 
a także załatanie dziur w ul. Wiśniowej. 

W Osuchowie i Bobrowach poruszane były kwestie 
opieki zdrowotnej ze szczególnym naciskiem na pilną potrzebę 
pozyskania do Osuchowa stomatologa. Niestety, nawet pomimo 
zabezpieczenia mieszkania dla lekarza o takiej specjalności, 
nie udaje się pozyskać chętnego do pracy. Osoby korzystające 
z osuchowskiej przychodni narzekały na zbyt małe dzienne 
limity przyjęć pacjentów. 

Mieszkańcy Osuchowa prosili też o zajęcie się sprawą 
parkingu przy budynku gminnym, w którym mieści się ośrodek 
zdrowia, oraz miejscami postojowymi przy cmentarzu. Sprawa 
nie ma obecnie szans na szybkie rozwiązanie. Zdaniem samo-
rządowców modernizacja całego ciągu komunikacyjnego przy 
osuchowskiej nekropolii będzie możliwa dopiero w przyszłej 
kadencji samorządowej. 

Co do cmentarza w Osuchowie, to dobrą dla miesz-
kańców informację przekazał Marek Zientek, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej. Sprawa gruntów przekazanych na powięk-
szenie terenu nekropolii jest realizowana i wkrótce powinna 
zostać sfinalizowana. Wymaga ona dokonania konkretnych 
ustaleń z Nadleśnictwem. 

Na wszystkich zebraniach z mieszkańcami podejmo-
wano sprawę częstego wyłączania prądu przez PGE. Postulo-
wano także o wymianę starej sieci. Warkocze – zdaniem osób 
zabierających głos - zapobiegłyby częstym zwarciom. Obecnie 
na terenach zadrzewionych wystarczy opadająca gałąź i od 
razu dochodzi do spięcia i awaryjnego wyłączenia zasilania. 
Burmistrz zapewnił, że postara się doprowadzić do spotkania 
mieszkańców z dyrektorem zakładu energetycznego, aby wyja-
śnić sprawę zbyt częstych i bardzo uciążliwych przerw w dosta-
wach energii. 

Problemem, który dotyka mieszkańców Wręczy oraz 
okolicznych miejscowości, okazują się samochody ciężarowe, 
które jeżdżą gminnymi drogami. Waga i liczba aut sprawiają, że 
nawierzchnie asfaltowe rozsypują się w ekspresowym tempie. 
Niektóre ciężarówki wjeżdżają w wąskie uliczki i mają problem 
z wyjazdem. Często powodem okazuje się błędna nawigacja. 
Ponoć kierowcy wpisując ul. Wiejską w Mszczonowie są przez 
nią błędnie prowadzeni do Świnic. Burmistrz informował, że 
z Urzędu Miejskiego nie raz wysyłane już były pisma do firm 
aktualizujących mapy, ale niestety korespondencja ta nie przy-
niosła żadnego skutku. Najskuteczniejszym rozwiązaniem okaże 
się prawdopodobnie zmiana nazwy jednej z ulic, by przestało 
w końcu dochodzić do pomyłek. 

Mieszkańcy każdej wsi, a także niejednej z miejskich ulic, 
zgłaszają potrzeby rozbudowy oświetlenia. Zdaniem burmi-
strza z realizacją tych inwestycji warto poczekać. W planach 
jest uruchomienie dopłat do budowy lamp. W ramach nowego 
projektu będzie można dokonać  także wymiany oświetlenia 
sodowego na ledowe. Wtedy problem zostałby rozwiązany 
kompleksowo w ramach ogólnogminnej inwestycji. 

W trakcie zebrań zgłaszano również sprawę zanieczysz-
czania lasów śmieciami oraz przydrożnych rowów. Okazuje się, 
że mimo prowadzenia zorganizowanej zbiórki odpadów, nadal 
trafiają się amatorzy organizowania tzw. „dzikich wysypisk”.

Na spotkaniu w Lutkówce strażacy ze Zbiroży podjęli 
temat remontu swojej siedziby. Jak wynikało z odpowiedzi, 
burmistrza modernizacja tej strażnicy OSP rozpocznie się w roku 
2019. Niestety, nie uda się tej inwestycji rozpocząć jeszcze 
w obecnej kadencji. 

Tradycyjnym tematem poruszanym przez mieszkańców 
rejonu Lutkówki jest kwestia ronda na trasie nr 50, na skrzy-
żowaniu w Chudolipiu. Tym razem uczestnicy zebrania prosili 
także o zamontowanie spowalniaczy na drodze prowadzącej do 
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W Gminnych Obchodach Święta Narodowego w Mszczo-
nowie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, 
a także reprezentanci miejscowych organizacji społecznych 

i instytucji. Mszczonowianie wzięli udział w patriotycznej 
demonstracji oraz we Mszy Świętej, odprawionej w intencji 
Ojczyzny. 

Obchody 99. rocznicy odzyskania wolności rozpoczęto 
tradycyjnie na przed siedzibą OSP, skąd wyruszył Marsz Niepod-
ległości. Jego pierwszym etapem było przejście na Plac Piłsud-
skiego, gdzie burmistrz Józef Grzegorz Kurek odebrał meldunek 
o gotowości mieszkańców do rozpoczęcia obchodów Święta 
Narodowego od zastępcy naczelnika OSP Mszczonów - druha 

szkoły, a także na ustawienie znaków „teren zabudowany” na 
„50-tce” na wysokości Lutkówki II. Postulowali ponadto przedłu-
żenie chodnika przy trasie tranzytowej tak, aby połączyć dwa już 
istniejące odcinki w Zbiroży i Zimnej Wodzie. Podczas zebrania 

padła również prośba o naprawę nawierzchni ul. Leśnej w Broni-
sławce. 

Sprawy różne na zebraniu w Mszczonowie
Mieszkańców Mszczonowa interesowało, czy ul. 

Warszawska przebudowana zostanie zgodnie ze standardami 
niedawno zakończonego remontu (od Term do szkoły) także na 
odcinku od ronda do Pl. Piłsudskiego. Jak wynikało z zapewnień 
samorządowców, modernizacja obejmie docelowo całą ulicę. 

Pytania mszczonowian zadawane w trakcie zebrania 
dotyczyły także poszerzenia oferty medycznej w Ośrodku 
Zdrowia przy ul. Maklakiewicza, szczególnie pożądane zdaniem 
zabierających głos byłyby przyjęcia lekarza diabetologa. 

Wyjątkowo uciążliwy, zdaniem osób mieszkających przy 
ulicy Rawskiej i Piekarskiej, jest ruch ciężkich samochodów, 
przez które dochodzi do uszkodzenia budynków, stojących przy 
tych dwóch ulicach. Mieszkańcy prosili o ograniczenia w ruchu 
ciężarówek w tym rejonie miasta. 

Mateusz Milczarek, GCI

Święto Niepodległości

Mszczonów w dniu Święta 
Narodowego
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Marcina Wiśniewskiego. Następnie przy dźwiękach Hymnu 
Narodowego, dokonano wciągnięcia flagi państwowej na 
maszt, stojący przed ratuszem. To zaszczytne zadanie przypadło 
druhowi Arkadiuszowi Bieńkowskiemu. Jego asystę stanowiły 
reprezentantki GRH STRZELCY im. 31 pSK(Małgorzata Dymecka) 
oraz Jednostki Strzeleckiej nr 5132 „Strzelcy Rzeczypospolitej” 
(Maria Witecka). 

Po dokonaniu przez burmistrza przeglądu pocztów 
sztandarowych oraz reprezentacji poszczególnych organizacji 
społecznych, wszyscy uczestnicy świątecznych obchodów prze-
maszerowali do świątyni farnej, gdzie Mszę Świętą odprawili 
w koncelebrze proboszcz Parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela 
ks. dziekan Tadeusz Przybylski oraz proboszcz Parafii p.w. Świę-
tego Ojca Pio ks. Sławomir Tulin. W podniosłej homilii dziekan 
Przybylski nauczał o patriotyzmie, umiłowaniu Ojczyzny, a także 
służbie dla Boga i Ojczyzny. Przywoływał pamięć o polskich 
Bohaterach Narodowych i wzywał do dbałości o Ojczyznę. Na 
koniec kazania zaśpiewał wzruszający Hymn Sybiraków, czyli 
tych, którzy najmocniej tęsknili do wolnej Polski. 

Po Mszy uczestnicy Gminnego Marszu Niepodległości 
udali się ponownie na centralny plac miasta, gdzie jako pierwszy 
do zebranych zwrócił się przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski, który podziękował za przybycie wszystkim pocztom 
sztandarowym, reprezentującym gminne instytucje oraz orga-

nizacje, niezawodnym strażakom z Mszczonowa i Wręczy, orkie-
strze dętej OSP, harcerzom, członkom Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego, rekonstruktorom, strzelcom, nauczy-
cielom, uczniom i wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali 
się uczestniczyć w obchodach Święta Narodowego.

Następnie głos zabrał burmistrz Józef Grzegorz Kurek. 
W swoim przemówieniu mówił o tym, że obchody 99. rocznicy 
odzyskania niepodległości są dla nas oficjalnym rozpoczęciem 
stulecia wolności, którego punkt kulminacyjny przypadnie 11 
listopada 2018 roku. Zapowiedział, że właśnie wtedy przy Placu 
Piłsudskiego stanie Kolumna Wolności, na której umieszczona 
zostanie podobizna Marszałka, jako twórcy odrodzonej Ojczyzny. 
Burmistrz po przemówieniu publicznie uhonorował miesz-
kankę Mszczonowa – panią Janinę Osiadacz, która od wielu lat 
społecznie dba o mogiły wojenne na mszczonowskich cmenta-
rzach. Za tą pracę wszyscy uczestnicy patriotycznej demonstracji 
nagrodzili panią Osiadacz gromkimi brawami.

Kolejnym punktem świątecznych obchodów był koncert 
Orkiestry Dętej OSP, jaki poprowadził kapelmistrz Jacek Zielonka. 
Po występie strażaków ponownie przemaszerowano na plac 
przed siedzibą OSP, gdzie nastąpiło odprowadzenie sztandarów 
do Strażnicy i oficjalne zakończenie Gminnego Marszu Niepod-
ległości. 

Druga, popołudniowa części obchodów Święta Narodo-
wego miała miejsce w sali kinowej MOK-u. O godzinie 17.00  
rozpoczął się tam seans patriotyczny.

MM
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Pod koniec listopada Gminne Centrum Informacji 
w Mszczonowie zorganizowało dwudniowe szkolenie „Pierwszy 
krok w biznesie”. Spotkania odbywały się w siedzibie instytucji 
a prowadził je Michał Marciniak. W kilkugodzinnych warsztatach 
uczestniczyło kilkanaście osób, reprezentujących różne kate-
gorie wiekowe. Wszyscy planują rozpoczęcie własnej działal-
ności gospodarczej a udział w szkoleniu był szansą na zdobycie 
wiedzy, która ułatwi zrealizowanie tego pomysłu.

Pierwszy dzień warsztatów odbywał się pod hasłem 
„przygotowania do zaplanowania działalności gospodarczej”. 
Uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak przeprowadzić analizę 
rynku, napisać dobry biznesplan czy stworzyć plan marketin-
gowy. W czasie drugiego dnia szkolenia prowadzący przedsta-
wiał formalno-prawne aspekty zakładania działalności gospo-
darczej oraz poznali zasady rozliczeń księgowych w firmach. 
Bloki tematyczne obejmowały m.in. analizę prawodawstwa, 
opracowanie dokumentów rejestrowych, zagadnienia niezbęd-
nych wymogów i należnych podatków a także warsztaty pisania 

wniosków pomocowych. Każdego dnia uczestnicy mieli także 
możliwość dyskusji, pytań i konfrontowania swoich pomysłów 
z prowadzącym. Kilkanaście godzin spędzonych w GCI zaowoco-
wało więc nie tylko zdobyciem wiedzy i praktycznych umiejęt-
ności, ale także możliwością realnego spojrzenia na swoje plany. 
Szkolenie sfinansowano ze środków budżetu gminy w ramach 
Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023”.

Dagmara Bednarek, GCI

GCI

„Pierwszy krok w biznesie” z GCI

Z ŻYCIA GMINY

O harcerskiej pasji, działalności społecznej 
oraz zbliżającym się finale Wielkiej Orkie-
stry  Świątecznej  Pomocy  z  Damianem 
Sołtykiem,  nowo  wybranym  komen-
dantem Hufca ZHP Mszczonów, rozmawia 
Dagmara Bednarek.

Na początek proszę przyjąć serdeczne 
gratulacje z powodu nominacji. Spra-
wował obowiązki komendanta pełnił 
Pan już jednak od lutego 2017 r. Czego 
udało się Panu dokonać w tym czasie?

Myślę, że naprawdę sporo. Były to 
akcje typowo lokalne, jak branie udziału 
w uroczystościach gminnych z okazji 
3 Maja, 11 listopada, czy też 640-lecia 
Mszczonowa. Oczywiście, byłem też 
szefem Sztabu Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy podczas 25. finału. 2 maja 
zorganizowaliśmy Dzień Flagi, podczas 
którego harcerze i zuchy rozdawali flagi 
mieszkańcom. W wakacje odbył się obóz 
drużyny nad morzem, który dostarczył 
wspaniałych wspomnień wszystkim dzie-

ciakom. Hufiec powrócił też 
do swojego sztandarowego 

wydarzenia – Harcerskiego Rajdu „ElYta”. 
Zawsze przyciąga on harcerzy nie tylko 
z terenu Mazowsza, ale i całej Polski. 
Podczas zmagań odkrywają oni piękno 
Ziemi Mszczonowskiej.

Nie mogę też nie wspomnieć 
o tym, że Hufiec co roku bierze udział 
w akcjach organizowanych przez innych. 
Dobrym przykładem są tu wrześniowe 
Dni Chorągwi Mazowieckiej, na których 
pojawiliśmy się bardzo licznym zespołem.

Miłe jest to, że inni doceniają 
nasze starania. Wiosną otrzymałem 
wyróżnienie podczas gali Instruktor 
Godny Naśladowania w Płocku. Z terenu 
Chorągwi Mazowieckiej nagrodę tę otrzy-
mało zaledwie 26 osób. 8 marca mszczo-
nowski Sztab został nagrodzony pamiąt-
kowym medalem za lata współpracy 
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 
Nie ukrywam, że byliśmy niezwykle 
dumni z tego wyróżnienia. Myślę też, że 
zasłużyliśmy na nie od lat organizując 
lokalny finał akcji WOŚP.

Opowiedział Pan o przeszłości, a co 
z planami na przyszłość? 

Mam ich wiele. Z pewnością 
będzie im sprzyjać to, że harcerstwo znów 
stało się popularne. Odbieram coraz 
więcej telefonów od rodziców, którzy 
pytają, jak mogą zapisać swoje dziecko do 
Hufca. Teraz musimy wyszkolić instruk-

torów, którzy utworzą nowe drużyny.
Chciałbym, w niedalekiej przy-

szłości, wykonać oficjalne kurtki Hufca, 
które będą nas wyróżniać podczas 
obchodów i rajdów. Dzięki nim wszyscy 
będziemy też wyglądać tak samo – i zuchy, 
i harcerze, i instruktorzy. Będziemy się 
starali pozyskać sponsora, który pozwoli 
nam zrealizować ten plan.

Kolejnym pomysłem jest zorgani-
zowanie dużego rajdu dla uczniów lokal-
nych szkół. W ten sposób pokażemy, że 
harcerstwo, to nie tylko podchody, ale 
także cenna wiedza np. z zakresu pierw-
szej pomocy.

ZHP

„Harcerstwo wychowuje 
i uczy samodzielności”
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Harcerstwo, to przede wszystkim ludzie. 
Jak zamierza Pan zachęcić młodych do 
wstępowania w szeregi ZHP?
Chcemy organizować akcje promo-
cyjne pokazujące, czym jest harcerstwo. 
Właśnie temu będzie służył rajd oraz 
inne działania. W tym miejscu chciałbym 
pochwalić wszystkich drużynowych, 
którzy bardzo przykładają się do prowa-
dzenia swoich grup. Dzięki ich staraniom 
ciągle przybywa harcerskiej młodzieży 
w naszej gminie.

Dlaczego warto jest być harcerzem?
Harcerstwo wychowuje i uczy samo-
dzielności. Nawet w obcym miejscu, bez 
mapy i kompasu, jesteśmy sobie w stanie 
poradzić z powrotem do domu. Harcerz, 
to przede wszystkim zaradny patriota, 
który umie się odnaleźć w każdej sytuacji. 
Z własnego doświadczenia wiem, że dzia-
łanie w Hufcu dodaje także pozytywnej 
śmiałości i uczy otwartości na świat. 
Dzięki byciu harcerzem mogę swobodnie 
rozmawiać z każdym – z dzieckiem, 
rodzicem, czy dyrektorem szkoły.

Zbliża się styczeń, a wraz z nim finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tradycyjnie już, to Pan jest szefem 
mszczonowskiego Sztabu, a pomagać 
będą Panu m.in. harcerze. Jakie atrakcje 
planujecie dla uczestników przyszłorocz-
nego finału?

Na początek chciałbym podkreślić, 
że Sztab WOŚP, to nie tylko harcerze. Co 
roku przyłączają się do nas nowe osoby, 
które wnoszą do niego świeże pomysły. 
Dzięki temu każdy finał jest inny i obfituje 
w inne atrakcje.

Na pewno wiele interesujących 
propozycji, tradycyjnie już, zaproponują 
mieszkańcom Mszczonowski Ośrodek 
Kultury oraz Szkoła Podstawowa wraz 
z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Na 
pewno możemy więc liczyć na kawiarenkę 
i występy uczniów. Sztab poprowadzi 
także licytację i loterię fantową. Chyba 
najciekawszym przedmiotem podczas 
aukcji będzie kopia obrazu „Dama 
z gronostajem”. Namalował ją i przekazał 
nam pan Roman Zabłocki. Obraz robi 
niesamowite wrażenie – gdyby nie sygna-
tura, trudno byłoby go odróżnić od orygi-
nału. Nie chcemy zdradzać wszystkich 
atrakcji. Zapraszamy do śledzenia strony 
„Sztab WOŚP” na fb i wiadomości na stro-
nach gminnych.

Od wielu lat jest Pan lokalnym działa-
czem. Co sprawiło, że zdecydował się 
Pan w ten sposób pomagać lokalnej 
społeczności? 
Złożyło się na to wiele czynników. Moja 
przygoda z harcerstwem zaczęła się, 
gdy miałem 13-14 lat. Wtedy liczyła się 
głównie zabawa i wyjazdy. Potem złożyło 
się tak, że wiele czasu spędzałem u lekarzy 

i w szpitalach. Wtedy naprawdę doce-
niłem działalność WOŚP. Na początku 
zbierałem pieniądze, potem pomagałem 
organizować atrakcje, aż wreszcie sam 
zostałem szefem Sztabu. Z roku na rok 
wychodzi mi to coraz lepiej, ale to nie 
tylko moja zasługa. Nie zrobiłbym nic, 
gdyby nie ci, którzy pomagają mi przygo-
tować finał WOŚP. Bardzo im za to dzię-
kuję. Właśnie dlatego zostałem komen-
dantem Hufca. Chciałbym zaszczepić 
u młodych chęć pomagania i przeświad-
czenie, że dobro powraca do człowieka.

W takiej niewielkiej gminie chyba nie 
można działać bez poparcia władz 
samorządowych. Jak układa się współ-
praca Pana i Hufca ZHP z gospodarzami 
Mszczonowa?
Nie możemy narzekać na współpracę 
z władzami samorządowymi. Zawsze 
organizując większe wydarzenia możemy 
liczyć na pomoc Gminnego Centrum 
Informacji oraz innych jednostek. Zawsze 
mamy też poparcie władz. Jako nowy 
komendant chciałbym jeszcze zacieśnić tę 
współpracę. Mam nadzieję, że uda mi się 
zainteresować naszymi nowymi pomy-
słami władze i instytucje. Wspólnie nie 
tylko rozwiniemy harcerską działalność, 
ale i zrobimy coś dobrego dla lokalnej 
społeczności.

Rozmawiała Dagmara Bednarek, GCI

Harcerze wybrali nowe 
władze

Ostatnia sobota listopada była 
przełomową dla mszczonowskiego 
Hufca ZHP. Wtedy to odbył się Zjazd 
sprawozdawczo-wyborczy lokalnego 
oddziału organizacji, podczas którego 
wybrano nowe, harcerskie władze. 
Obrady prowadził phm. Przemysław 
Zawadzki a na protokolantkę wybrano 
pwd. Aleksandrę Sęk. Komisja Uchwał 
i Wniosków działała w składzie: pwd. 
Magdalena Narożna i dh Sylwia Nalej. 
Komisję Wyborczą tworzyły pwd. 
Magdalena Nalej i dh Jakub Lasoń. 
W skład Komisji Skrutacyjnej weszli 
pwd. Anna Cebula oraz hm. Zbigniew 
Grabek. Podczas Zjazdu obecny był także 
hm. Jacek Gałkiewicz – przedstawiciel 
Chorągwi Mazowieckiej ZHP.

Oficjalną część Zjazdu rozpoczęło 
odśpiewanie hymnu ZHP, którego słowa, 
to wiersz Ignacego Kozielewskiego „Marsz 
skautów” z 1911 r. Następnie swoje 
sprawozdanie złożył były komendant 

pwd. Krzysztof Kurzepa. Druh przewodził 
mszczonowskim harcerzom od listopada 
2015 r. do lutego br. W swoim wystąpieniu 
przedstawił m.in. skład komendy, 
a także opowiedział o akcjach, które 
przeprowadzono podczas sprawowania 
przez niego funkcji np.: finałach Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, obozach 
oraz udziale w wydarzeniach Chorągwi 
Mazowieckiej (Harcerski Rajd Wisła oraz 
Dni Chorągwi Mazowieckiej). Swoje 
sprawozdanie złożył także pełniący 
obowiązki komendanta od lutego 
2017 r. pwd. Damian Sołtyk. W okresie 
tym przeprowadzono m.in. akcję 1% 
dla Hufca Mszczonów, Betlejemskie 
Światło Pokoju, Dzień Myśli Braterskiej 
czy Dzień Flagi. Przedstawiciele 
lokalnych harcerzy wzięli także udział 
w wydarzeniach całej społeczności: Gala 
Instruktor Godny Naśladowania czy Dni 
Chorągwi Mazowieckiej. Tradycyjnie, 
zorganizowano także kolejny finał WOŚP. 
Harcerze w ciągu ostatnich dwóch lat brali 
także udział w licznych uroczystościach 
miejskich, związanych ze świętami 
lokalnymi i państwowymi.

Sprawozdanie finansowe złożył 
skarbnik komendy, hm. Zbigniew 
Grabek. W swoim wystąpieniu 
przedstawił ekonomiczne aspekty 
funkcjonowania mszczonowskiego 
Hufca. Kondycja finansowa lokalnego 
zrzeszenia harcerzy jest dobra, ponieważ 
nie jest on zadłużony. Sprawozdanie 
z działalności Komisji Rewizyjnej 
złożyła pwd. Magdalena Nalej, która 
wnioskowała o udzielenie absolutorium 
komendzie Hufca ZHP Mszczonów.  
Analizę działalności harcerzy, 
przygotowaną przez Chorągiew 
Mazowiecką, odczytał hm. Jacek 
Gałkiewicz. Hufiec ZHP został dobrze 
oceniony przez swoje zwierzchnictwo. 
Komendant Chorągwi Mazowieckiej 
udzielił także rad, które mogą jeszcze 
usprawnić funkcjonowanie lokalnych 
harcerzy. Harcmistrz Jacek Gałkiewicz 
postulował także o motywowanie 
instruktorów Hufca do podnoszenia 
stopni i ciągłego rozwoju. Temat 
ten powrócił także podczas dyskusji 

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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programowej. Harcerze zadeklarowali, że 
chcieliby zwiększać swoje kwalifikacje, ale 
brakuje im czasu na udział w szkoleniach. 
Podczas Zjazdu postanowiono jednak, że 
w miarę możliwości instruktorzy będą się 

starali o podwyższenie swoich stopni ZHP.
Kulminacyjnym punktem Zjazdu 

były wybory nowych władz Hufca. Nowym 
komendantem został druh Damian 
Sołtyk, który zaproponował następującą 

strukturę władz:
Komendant – pwd. Damian Sołtyk
Zastępca komendanta do spraw programu 
i pracy z kadrą – pwd. Magdalena Narożna
Zastępca komendanta do spraw promocji 
i wizerunku Hufca – pwd. Kamila Pokropek
Skarbnik – hm. Zbigniew Grabek
Członek Komendy do spraw 
organizacyjnych – pwd. Magdalena Nalej

Komisja Rewizyjna została 
wybrana w składzie:
pwd. Krzysztof Kurzepa
phm. Renata Wrocławska
pwd. Aleksandra Sęk

Zgromadzeni, uprawnieni 
harcerze jednogłośnie wybrali swoich 
przedstawicieli do obydwu organów. 
Właśnie za tę zgodność oraz zaufanie 
podziękował nowy komendant pwd. 
Damian Sołtyk. Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy Zjazdu pozowali do wspólnej, 
pamiątkowej fotografii.

Dagmara Bednarek, GCI

Harcerze niosą Światło Pokoju
Betlejemskie Światło Pokoju, to chyba jedna z najsłyn-

niejszych akcji świątecznych. Jej historia rozpoczęła się ponad 
2 tys. lat temu, gdy na świat przyszedł Jezus Chrystus. W Grocie 
Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie odtąd wieczny ogień. 
Ma on symbolizować nie tylko moment pojawienia się Jezusa 
Chrystusa, ale także pokój i miłość, które niósł przez życie Syn 
Boży. 

Co roku w mieście Narodzenia Pańskiego swój początek 
ma sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju - tak dzieje się już od 
ponad dwudziestu lat! Wyjątkowy jest już sam moment zapa-
lenia malutkiej świeczki od wiecznego ognia. Równie niezwykłe 
jest to, że skauci i harcerze roznoszą potem Światło Pokoju po 
całym świecie - wszystkich krajach i kontynentach. Dzięki temu 
dociera ono do każdego i zmusza ludzi do refleksji nad własnym 
postępowaniem i sytuacją na świecie.

Betlejem położone jest na terenie Autonomii Palestyń-
skiej, znajduje się więc w strefie napięć politycznych i lokalnych 
konfliktów. Pomimo to, nie zdarzyło się nigdy, by Światło Pokoju 
nie wyruszyło w drogę, by okrążyć świat niosąc płomyk nadziei 
tam, gdzie często już jej brakuje.

Od wielu lat lokalnymi opiekunami drobinki wiecznego 
ognia są harcerze z mszczonowskiego Hufca ZHP. Są oni częścią 
polskiej sztafety, a wyjątkowy płomień odbierają w Warszawie. 
Dzięki harcerzom także i w tym roku Betlejemskie Światło 
Pokoju trafi do szkół, instytucji i domów. Tradycyjnie będzie 
ono przekazywane mieszkańcom przed świętami Bożego Naro-
dzenia w lokalnych świątyniach, by jego płomień mógł zagościć 

na naszych wigilijnych stołach.
Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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Czy geny determinują nasze zdrowie? Co robić, by długo 
i zdrowo żyć? Na te oraz inne pytania, odpowiedź uzyskali 
uczestnicy środowego spotkania w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury. Premierę swojej książki „Zdrowie bez ograniczeń” miała 
lek. med. Grażyna Kuczek.

- Obecnie panuje doba epidemii chorób cywilizacyjnych – 
mówi Grażyna Kuczek. Na poparcie swoich słów przytacza staty-
styki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego obecnie 
w Polsce trzy miliony osób choruje na cukrzycę a kolejne pięć 
milionów jest nią zagrożonych. Około 10 milionów osób choruje 
na nadciśnienie. Co roku odnotowuje się 140 tys. zachorowań 
na nowotwory.- Wcale nie musimy chorować – przekonuje 
autorka książki. –  Zdrowie to sprawa naszego wyboru – dodaje.

W książce każdy może znaleźć wskazówki i porady. Czym 
kierować się w życiu by pozbyć chorób. Zdaniem Grażyny Kuczek, 
serce można uleczyć za pomocą noża i widelca zmieniając swoje 

W piątek, 17 listopada, odbyła się szósta, ostatnia w 2017 
r. zbiórka krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców 
Krwi „Strażak” działający przy OSP Mszczonów. Tradycyjnie, to 
właśnie przy remizie zaparkował autobus do pobierania życio-
dajnego płynu. Jesienna zbiórka zakończyła się wynikiem 11,7 
litrów. 

Na fanpage`u HDK „Strażak” na facebooku pojawił się 
także minikonkurs. Zadaniem sympatyków Klubu było odgad-
nięcie ilości krwi oddanej podczas wszystkich, tegorocznych 
zbiórek (w sumie zebrano 112,5 l). Zwycięzcami zostali Kamil 

Legięcki i Jacek Dynarowski. Gratulujemy i już teraz zapraszamy 
na styczniową zbiórkę krwi wraz z HDK „Strażak”.

Dagmara Bednarek, GCI

Harcerskie zbiórki wypełnione zabawą 
i nauką

W każdy listopadowy wtorek zuchy i harcerze z hufca 
Mszczonów spotykali się, by wspólnie bawić się i uczyć. 
Najmłodsi w tym miesiącu poznali tradycje związaną z robie-
niem lampionów w święto halloween, zamienili się na chwilę 
w chemików, wspólnie z drużynową spowodowali erupcję 
wulkanu oraz poznali dzieje Polski i legendę o Czechu, Lechu 
i Rusie.

Harcerze na początku listopada odwiedzili groby zmar-
łych instruktorów naszego hufca oraz najważniejsze pomniki 
w mieście, sprzątając je i zapalając znicze. Przenieśli się również 
na plan znanego wszystkim programu „Master Chef” i spraw-
dzali swoje umiejętności kulinarne. Oczywiście, nie zabrakło 
nas również na najważniejszym listopadowym wydarzeniu, czyli 
obchodach Święta Niepodległości. 

Jeśli chciałbyś do nas dołączyć i przeżywać razem z nami 
dużo ciekawych przygód przyjdź we wtorek o 17.15 (zuchy - 

dzieci w wieku 7-10 lat) lub o 18.30 (harcerze - wiek 10-13) do 
harcówki, która znajduje się na ulicy Warszawskiej 23 (wejście 
od strony boiska). W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do 
kontaktu telefonicznego lub poprzez Facebooka. 

pwd. Aleksandra Sęk

OSP

Ostatnia zbiórka krwi w tym roku

MOK

Zdrowie to kwestia wyboru

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Kabaretowy 
wieczór 
w Mszczonowie

Wieczór 26 listopada 
był dla mszczonowian okazją 
do szczerego śmiechu. Na 
scenie Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury odbył się 
występ kabaretowy „80-te 
urodziny Misia”. Na estradzie 
zaprezentowali się członkowie 
komediowej grupy Rewers 
oraz gwiazda wieczoru – Stani-
sław Tym. Główny bohater 
wydarzenia świętuje w tym 
roku okrągłą rocznicę urodzin, 
co stało się okazją do specjal-
nych występów.

Jako pierwszy na 
mszczonowskiej scenie 
pojawił się Kabaret Rewers 
w składzie: Anna Olech-
nowicz, Janusz Rewers 

i Maciej Wojciechowski wraz 
z programem „Przysłowia 
i aforyzmy”. Członkowie grupy 
w humorystyczny sposób 
komentowali rodzimą rzeczy-
wistość, przedstawiając skecze 
m.in. o kurierze, diecie czy 
też teściowej. Prezentowane 
przez nich scenki rozbawiły 
publiczność i przygotowały ją 
na występ gwiazdy wieczoru.

Z g r o m a d z e n i 
w Mszczonowskim Ośrodku 

Kultury nie musieli długo 
czekać. Zaraz po Kabarecie 
Rewers scenę przejął Stani-
sław Tym – satyryk, aktor, 
komediopisarz i reżyser. 
W tym roku świętuje on 
osiemdziesiąte urodziny, 
co stało się pretekstem do 
stworzenia jubileuszowego 
programu. Aktor, znany m.in. 
z roli w „Misiu” Stanisława 
Barei, skierował do publicz-
ności kabaretowy monolog, 

który wypełniony był aneg-
dotami, żartami i ironicz-
nymi uwagami. Na zakoń-
czenie zaprosił wszystkich do 
wspólnej, pamiątkowej foto-
grafii. Zdecydowanie żałować 
mogą ci, których zabrakło 
podczas wieczoru kabareto-
wego, ponieważ zabawa była 
nie tylko świetna, ale i nieza-
pomniana.

Dagmara Bednarek, 
GCI

złe nawyki żywieniowe. Dieta bogata w warzywa i owoce oraz 
rezygnacja z produktów mięsnych to klucz do sukcesu. 

- Podczas jednego z wykładów Kalifornii na salę wjechał 
70-latek na rowerze i powiedział o swoim życiu. Jeszcze w wieku 
66 lat wcześniej był schorowanym człowiekiem. Miał nadwagę, 
nadciśnienie, chorował na serce i odczuwał dotkliwe bóle kręgo-
słupa. Zmienił diametralnie swoje życie i w wieku 70 lat prze-
jechał rowerem Kanadę pokonując cztery tysiące kilometrów 

– opowiada lekarz.
Zebranym podpowiadała jak żyć, by cieszyć się zdrowiem 

i dobrym samopoczuciem. Uczestnicy spotkania mogli nie tylko 
wysłuchać porad, ale też spróbować zdrowych dań i przekąsek 
oraz zobaczyć jak można je przygotować. Spotkanie umiliła 
też muzyka. Koncert trio smyczkowego zaprezentowały młode 
mieszkanki Mszczonowa.

Jarosław Pięcek, GCI

Nauka savoir-vivre`u… w teatrze
We wtorkowe przedpołudnie w siedzibie MOK najmłodsi 

uczniowie i przedszkolacy obejrzeli przedstawienie „Kuba 
i Buba, czyli savoir-vivre dla dzieci”. Wystawili je dla nich aktorzy 
Teatru Współczesnego z Krakowa. W trakcie trwania przedsta-
wienia główni bohaterowie, bliźniacy Buba i Kuba, poznawali 
zasady savoire-vivre`u oraz przeżywali liczne przygody. W nauce 
dobrych manier pomagał im robot Bonton – specjalista w tej 
dziedzinie. Na scenie, oprócz dzieci i ich bliskich, pojawiły się 
także zwierzęta – kot, szczurek oraz para sympatycznych gołębi. 
W przedstawieniu nie zabrakło także piosenek, tańca a nawet 
efektów świetlnych.

Oglądając spektakl najmłodsi nie tylko dobrze się bawili, 
ale poznali także znaczenie grzecznościowych słów „przepra-
szam”, „proszę” i „dziękuję”, zgubne konsekwencje kłamstwa, 
zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz inne 

reguły savoir-vivre`u. Jak to w bajkach bywa, cała historia miała 
szczęśliwe zakończenie a bohaterowie zamienili się w bardzo 
grzeczne dzieci, które zrozumiały znaczenie dobrych manier.

Dagmara Bednarek, GCI

KULTURA
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Co roku, 6 grudnia, mszczonowscy samorządowcy 
wspólnie z przedstawicielami Mszczonowskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, a także przy współpracy z MOK-iem i OSIR-
em, organizują gminne Mikołajki. Mali mieszkańcy gminy zapeł-
niają tego dnia całą halę sportową, aby bawić się, śpiewać, 
tańczyć, uczestniczyć w grach i konkursach, a przede wszystkim 
oczekiwać na przybycie najważniejszego gościa wieczoru, czyli… 
MIKOŁAJA.

Zgodnie z tradycją, na jego poszukiwanie zawsze udaje 
się burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. Gdy już go 
odnajdzie, ku radości rozkrzyczanej dziecięcej gromadki przy-
prowadza świętego aż do sceny, która stoi przy wielkiej choince. 
Zapalenie światełek na wspomnianym, świątecznym drzewku 
poprzedza wielkie odliczanie. Po tej uroczystej chwili następuje 
rozdanie słodkich paczek, których w tym roku było 319. 

Oczywiście, z tą wyczekiwaną chwilą nie kończy się miko-
łajkowa zabawa. Pani Mikołajka ze sceny cały czas prowadzi 
konkursy i zabawy, aby świąteczny bal trwał dalej w najlepsze. 

Należy wspomnieć, że Mikołaj, w którego rolę wcielił się Piotr 
Sadowski, ma tego dnia wielu pomocników. Oczywiście panią 
Mikołajową (Luizę Sadowską) na pierwszym miejscu. Oprócz 
tego w role jego współpracowników wcieliła się też cała załoga 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (głównego organizatora 
zabawy) i radni (Robert Głąbiński, Dariusz Olesiński, Ryszard 
Stusiński, Krzysztof Krawczyk i Waldemar Suski). Przy prowa-
dzeniu zabawy pomagali ponadto: kierownik MOPS-u Barbara 
Ciszewska, dyrektor OSIR-u Michał Szymański, przewodnicząca 
GKRPA Jadwiga Laskowska oraz Ania Gromek z firmy Party One, 
która przygotowywała dla dzieci przeróżne cudeńka z balonów. 

Przy organizacji Mikołajek z władzami samorządowymi 
gminy współpracowały: MOPS, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Mszczonowski Ośrodek Kultury (nagłośnienie i program arty-
styczny). Drzewko choinkowe dostarczył Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Sponsorami tegorocznych słodkich 
paczek dla dzieci byli: Lis Meble, Jeronimo Martins (Biedronka), 
Geotermia Mazowiecka, YKK, Point Park PROPERTIES, Centrum 
Wolnocłowe Wschód – Zachód. Wszystkim darczyńcom dzieci 
podziękowały, przygotowując duże kolorowe plansze z nazwami 
ich firm, jakie były zawieszone nad sceną. 

MM, GCI

MOPS / MOK / OSiR

Gminne MIKOŁAJKI 2017

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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Halloweenowe dynie 
W dniach 26-28 października nasi młodsi czytelnicy 

mogli wziąć udział w „Konkursie na najładniejszą dynię na Hallo-
ween”. Warzywo musiało być własnoręcznie udekorowane przez 
dziecko, a technika ozdabiania była dowolna. W poniedziałek, 
30 października, o godzinie 16:30 drogą głosowania (czytelnicy 
i bibliotekarze) spośród 14 prac wyłonili zwycięzców: 

1.	 Aleksandra Czarnecka
2.	 Kacper Siekierski
3.	 Zuzanna Kuran

Osoby z pierwszych trzech miejsc otrzymały jako nagrody 
gadżety halloweenowe i książki. Pozostałych 11 uczestników 
zostało wyróżnionych i  nagrodzonych książkami. 

Poprzez stronice „Małego Księcia”
Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewi-

doczne  dla  oczu. – ten cytat każdy z nas powinien znać, bo 
należy do jednej z najciekawszych lektur – „Małego Księcia” 
Antoine’a de Saint-Exupery’ego. 

Ostatnio na lekcjach języka polskiego klasa VII ze Szkoły 
Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego przerabiała właśnie 
książkę francuskiego pisarza, dlatego skorzystaliśmy z okazji i 9 
listopada zaprosiliśmy klasę wraz z opiekunem, p. Dominiką 
Jankowską, na kolejne spotkanie z lekturą, tym razem w filii 
w Osuchowie.

Dla uczniów przygotowaliśmy dwa kreatywne zadania. 
Pierwszym z nich była praca z fragmentami książki. Uczest-
nicy zajęć mieli za zadanie przeanalizować spotkania Małego 
Księcia z postaciami, których planety postanowił odwiedzić:  
Latarnikiem, Próżnym, Pijakiem, Żmiją i Lisem. Każda z rozmów 
wywarła na bohaterze inne wrażenie, z każdej wyniósł inną 

naukę i wysnuł odrębne wnioski, które pracujący 
w grupach uczniowie musieli wychwycić i przed-

stawić reszcie szkolnych kolegów. 
Drugim zadaniem było wymyślenie hasła reklamowego 

promującego „Małego Księcia” wśród czytelników. Za pomysł 
zadania posłużyła koncepcja Booktalkingu, czyli sztuki prezen-
tacji książek. Do dyspozycji nasi goście mieli również najważ-
niejsze cytaty z książki, m.in. Stajesz  się  odpowiedzialny  na 
zawsze za to, co oswoiłeś, Tego, co najważniejsze, okiem zoba-
czyć  nie  można, Wśród  ludzi  jest  się  także  samotnym i inne. 
Młodzież wykazała się pomysłowością i dobrą współpracą, która 
zaowocowała ciekawymi hasłami reklamowymi.

Mamy nadzieję, że zajęcia zachęciły do czytania. Dla 
fanów Małego Księcia mamy jeszcze jedną propozycję czytel-
niczą: „Oskar i Pani Róża”. Jeśli spodobał się Wam złotowłosy 
bohater Saint-Exupery’ego, koniecznie poznajcie dziesięciolet-
niego Oskara.

Podróż po prehistorycznych czasach
W czwartek, 16 listopada, filię w Osuchowie odwie-

dziła miejscowa grupa przedszkolna, zaś dzień później odbyło 
się spotkanie z grupą Gumisie w mszczonowskiej placówce. 
Wspólnie zgłębiliśmy książkę „Opowiem Ci mamo, co robią 
dinozaury” wydawnictwa Nasza Księgarnia oraz głównych boha-
terów tej niezwykłej historii – Kudłacza i jego kumpla, Karalucha, 
którzy wyruszają w podróż w czasie.Razem z nimi trafiliśmy do 
krainy dinozaurów i poznaliśmy te niezwykłe stworzenia: olbrzy-
miego Riochazaura, Trematozaura, który zgubił jajo, roślinożer-
nego Diplodoka, żyjącego w wodzie Plejozaura, Tyranozaura 
Rexa kłócącego się z Ankylozaurem, latające Archaeopteryxy 
i wiele, wiele innych. 

Dowiedzieliśmy się m.in. Ile lat ma staruszka Ziemia, 
dlaczego teraz kontynenty nie są połączone ze sobą, a także 
dlaczego w dzisiejszych czasach nie ma dinozaurów. Przedszko-
laki wykazały się obszerną wiedzą o tych wielkich stworach, 
jakie chodziły po naszej planecie. 

„Wielka Księga Robali” z duetem Małpie Figle
W listopadzie mało robaków można zobaczyć na 

zewnątrz, jednakże w bibliotece się od nich zaroiło! W przed-
ostatnią sobotę listopada w MBP ponownie odbyły się zajęcia 
z duetem animacyjnym Małpie Figle. Sylwia Wiśniewska 

KULTURA

MBP

Wydarzyło się w Bibliotece…
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Wietnamski klimat w Bibliotece
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie 

cyklicznie odbywają się spotkania z ciekawymi osobowościami 
ze świata kultury, nie tylko literackiej. Kolejne z nich zostało 
zorganizowane 16 listopada i nosiło nazwę „Wietnamskie 
przedpołudnie”. Nie była ona przypadkowa – gościem czytel-
ników Biblioteki był Andrzej Meller – dziennikarz i podróżnik, 
autor książek reporterskich, który podczas spotkania opowiadał 
o egzotycznym Wietnamie.

Podczas prezentacji bohater przedstawił wiele, często 
zaskakujących, ciekawostek o kraju, w którym mieszkał. Socja-
listyczna Republika Wietnamu, to państwo, które położone jest 
w Południowo-Wschodniej Azji. Liczbą ludności przewyższa 
Polskę – mieszka w nim ponad 90 mln obywateli. Andrzej Meller, 
goszcząc w Bibliotece, opowiadał o historii, religii, kulturze 
i kuchni Wietnamu, szczególnie o jego południowej części. 
Dziennikarz przez lata mieszkał w tym państwie z żoną, a po 
całym kraju podróżował motorem. Jak wyjaśnił, wybór środka 
lokomocji zdeterminował fatalny stan tamtejszych dróg. 

Wietnam, to państwo zdominowane przez lokalne 
wierzenia, szczególnie religię Wielkiego Oka. Ciekawostką jest, 
że w wielu świątyniach można natknąć się na dzwony wyko-
nane z pozostałości po bombach zrzucanych na ten kraj. Andrzej 
Meller opowiedział także o burzliwej historii Wietnamu, którego 
korzenie sięgają tysiąca lat p.n.e. Terytorium obecnego państwa 
przez dziesiątki lat stanowiło kolonię francuską, na krótko było 
także włączone do Chin. Europejskie panowanie zakończyło się 
w Wietnamie dopiero w 1954 r. Obecnie kraj ten jest jednym 
z ostatnich państw komunistycznych na świecie.

Uczestnicy spotkania z Andrzejem Mellerem, oprócz 
historii, poznali także liczne ciekawostki z podróży reportera. 
W swojej prezentacji wiele czasu poświęcił on archipelagowi 
Con Dao. Na jednej z jego wysepek znajdowało się niegdyś 
najcięższe z wietnamskich więzień, funkcjonujące podobnie 
do sowieckich łagrów. Trafiali do niego najwięksi i najgroźniejsi 
wrogowie kolonizacji francuskiej. Więzienie zamknięto dopiero 
w 1975 r., po zjednoczeniu kraju.

Biblioteczna podróż po bezdrożach Wietnamu prowadziła 
także przez tunele Củ Chi. Pierwotnie miały one długość ok. 300 
km i kryły w sobie prawdziwe, podziemne miasto z większością 
jego nieodzownych elementów. Tunele zostały stworzone przez 
Wietkong podczas wojny wietnamskiej. Dzięki nim możliwe 
było przemieszczanie partyzantów, dostawy amunicji, czy też 
opatrywanie rannych. Dziś zachowała się tylko część dawnych 
tuneli i stanowią one ważną atrakcję turystyczną. Każdy Wiet-
namczyk przynajmniej raz w życiu schodzi nimi do podziemi, by 
dać wyraz swojemu patriotyzmowi i wczuć się w sytuację tych, 

którzy ginęli za swoją ojczyznę.
Andrzej Meller opowiadał nie tylko o dramatycznej 

historii kraju Dalekiego Wschodu. W swojej prezentacji poka-
zywał także zdjęcia z tamtejszych górskich uzdrowisk: Da Lat 
i Sapa. Opowieści nie ominęły także delty Mekongu, w której 
uwagę przykuwają pływające targi. W stolicy kraju, Hanoi, 
znajduje się z kolei Dzielnica 36 ulic. Z powodzeniem można ją 
nazwać jedną z najstarszych części miasta. Każda z mieszczących 
się w dzielnicy ulic nosi nazwę odpowiadającą rzemiosłu, jakim 
tradycyjnie zajmowali się mieszkańcy stojących przy danym 
adresie domów. Opowiadając o stolicy Wietnamu, Andrzej 
Meller powiedział także zebranym, dlaczego jej sekretnym 
symbolem jest żółw. Zwierzęta te są owiane licznymi legendami 
przekazywanymi kolejnym pokoleniom Wietnamczyków. Jedna 
z nich głosi, że cesarz otrzymał z niebios miecz, który pomógł 
mu w pokonaniu Chińczyków. Po zwycięstwie wypłynął łódką na 
znajdujące się w Hanoi jezioro, by zwrócić oręż bogowi Złotego 
Żółwia. Bóstwo osobiście odebrało miecz, który następnie 
zniknął w wodach akwenu. Od tej pory jezioro to nosi nazwę 
Zwróconego Miecza. Żółw zaś stał się symbolem pokoju i dobro-
bytu Hanoi.

Takie, i jeszcze inne ciekawostki, przedstawił swoim 
słuchaczom Andrzej Meller podczas spotkania w mszczonow-
skiej Bibliotece. Za sprawą jego bogato ilustrowanych zdję-
ciami opowieści, każdy z uczestników choć przez chwilę mógł 
się „przenieść” do dalekiego Wietnamu.  Jeżeli zaś komuś nie 
wystarczyły „biblioteczne” historie, może sięgnąć po książkę 
Andrzeja Mellera Czołem,  nie ma  hien. Wietnam,  jakiego  nie 
znacie lub po prostu udać się w egzotyczną podróż i na własne 
oczy zobaczyć wspominane miejsca.

Dagmara Bednarek, GCI

i Dorota Jakubowska przygotowały spotkanie z książką „Wielka 
Księga Robali” z Wydawnictwa Wilga.

Uczestnicy zajęć odkryli wiele tajemnic dotyczących 
świata robali: czy owady boją się ciemności? Dlaczego mrówki 
maszerują w kolumnie? W jakim tempie pełznie ślimak? Poznali 
również wszystkie rodzaje fruwających, biegających, a także 

tych żądlących owadów z różnych stron świata.Na zakończenie 
każdy skonstruował własnego robala. 

Dziękujemy za to spotkanie. Kto wie, może któryś z kilku-
letnich uczestników zajęć zostanie w przyszłości entomologiem? 

MBP Mszczonów

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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Kolejnym zwycięstwem siatkarzy UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów zakończyło się spotkanie, w którym rywalem był 
zespół ASTORII Piaseczno II. Mecz rozegrano w Mszczonowie 10 
listopada.

UKS Olimpijczyk 2008

Komplet punktów zdobyty

Z ŻYCIA GMINYKULTURA / SPORT

Nie chodzę z listą pytań
„Białowieża szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej” 

– najnowsza powieść Anny Kamińskiej. Na jej temat, choć nie 
tylko, rozmawiali z autorką uczestnicy wtorkowego (28.11) 
spotkania w bibliotece w Mszczonowie. – W mojej krwi płynie 
wirus reportażu. Lubię dociekać. Nie miałam pokusy, by pisać 
wymyślone historie – mówi Anna Kamińska. - Chodziłam od 
drzwi do drzwi. Pytałam ludzi o historie, która najbardziej nimi 
wstrząsnęła. Tylko tam było to możliwe – mówiła o pracy nad 
książka „Białowieża szeptem” Anna Kamińska.

Jak mówi szukała dobrej historii. Takiej, która ją porwie, 
urzeknie. Białowieżę już znała. Pracowała nad książką o Simonie 
Kossak, gdy trafiła tam po raz pierwszy. Ze „zwykłej” biografii 
powstała opowieść o niezwykłym życiu, niezwykłej kobiety. 
Zarówno książka „Simona” jak i „Białowieża szeptem” znalazły 
swoich czytelników wśród mieszkańców Mszczonowa, którzy 
wzięli udział w spotkaniu. 

- Historie opisane w „Białowieży…” są często przeraża-
jące, ale niezwykłe – mówiły czytelniczki. Wiernych czytelników 
znalazła też książka „Wanda”, opisująca życie Wandy Rutkiewicz, 
najsłynniejszej polskiej alpinistki. Jak mówi, autorka, książka, 
była kompromisem pomiędzy oczekiwaniami wydawcy i jej 
pomysłem. Prace nad nią trwały dwa lata. - W porównaniu do 
„Białowieży….”, która powstała w pół roku, to bardzo długo – 
przyznawała Anna Kamińska. Konieczne było dotarcie do wielu 
dokumentów, rozmowy z około setką ludzi, którzy znali Wandę 
Rutkiewicz. Książce daleko jednak do dokumentalistyki. To 

rodzaj opowieści o kobiecie, która pragnęła realizować swoje 
marzenia. 

- Często pytano mnie podczas spotkań o pytanie, jakie 
chciałbym zadać Wandzie Rutkiewicz, gdybym mogła. Chyba 
zapytałabym kiedy tak na prawdę była szczęśliwa, a kiedy tylko 
udawała. Wanda była świetną aktorką – mówiła Anna Kamińska. 
Każdy jest inny. Każdy ma do opowiedzenia historię. Tak twierdzi 
Anna Kamińska. Sztuką jest umieć te historie wydobyć. Sprawić, 
by ludzie chcieli je opowiedzieć.  - Pisanie jest przygodą. Gdy 
kończę książkę jest koniec tej przygody. Wtedy płaczę – zdradziła 
pani Anna.

Sukcesem literackim jest dla niej fakt, że książka może 
kogoś zmienić, wpłynąć na czyjeś życie. Gdy ludzie po lekturze, 
chcą czytać więcej.  Każdy z uczestników spotkania, mógł liczyć 
na autograf lub dedykację na swoim egzemplarzu książki.

Jarosław Pięcek, GCI, fot. Biblioteka w Mszczonowie
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Ciągle na fali
Kolejne zwycięstwo odnieśli siatkarze UKS Olimpijczyk 

2008 Mszczonów w rozgrywkach IV ligi MWZPS. Tym razem prze-
ciwnikiem zespołu z Mszczonowa był, debiutujący w rozgrywka-
ch,LKS OLYMP Błonie.

Mecz w początkowej fazie był bardzo wyrównany, lecz to 
siatkarze Olimpijczyka dominowali w końcówce I seta. Jednak 
w drugiej partii przytrafił się mały przestój i ze stanu 1:7 nie 
zdołali odrobić strat i przegrali seta. W dalszej części meczu 
mszczonowianie grali koncertowo i przeciwnik nie był w stanie 
ich powstrzymać. Ostatecznie wygrana 3:1 (25:23, 22:25, 25:16, 
25:10).

Kolejne spotkanie już w piątek 10.11.2017 godz. 19.00 
w Mszczonowie a rywalem zespołu będzie ASTORIA Piaseczno 
II. ZAPRASZAMY! 

Zespół wystąpił w składzie: Tomasz Malewski © (9 pkt), 
Damian Szachowicz (12 pkt),Michał Gmurek (9 pkt), Damian 

Sieczkowski (8 pkt), Tomasz Antoniak (7 pkt), Mateusz Anto-
szewski (7 pkt), Łukasz Jasiński (4 pkt), Daniel Czarnecki, Michał 
Szymański, Kamil Ziółkowski,Dawid Baka i Mikołaj Osiński.

UKS Olimpijczyk

Nie zwalniamy tempa
Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi zawodnicy 

w kolejnym meczu IV Ligi. Tym razem doszło do derbów 
powiatu, bo naszym rywalem było Żyrardowskie Stowarzyszenie 
Siatkówki „LEN” Żyrardów. 

Mecz zaczęliśmy słabo - od błędów w przyjęciu zagrywki, 
które sprawiły, że goście szybko odskoczyli na 7 punktów. Od 
tego momentu nasza gra wróciła na właściwe tory i w dalszej 
części seta oraz w kolejnych partiach mieliśmy wyraźną prze-
wagę. Skuteczność na zagrywce i w ataku pozwoliła spokojnie 
wygrać i zdobyć ważne 3 punkty. Rywale posiłkowali się licznymi 

zmianami w składzie, ale tego dnia nic nie było w stanie nas 
zatrzymać. Oby tak dalej.

Szczególne podziękowania dla kibiców, bez których 
o sukces byłoby na pewno dużo trudniej. Dziękujemy i prosimy 
o więcej. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0 
(25:19, 25:16, 25:12). Zespół wystąpił w składzie: Tomasz 
Malewski © (17 pkt), Michał Gmurek (9 pkt), Jan Marat (8 
pkt), Łukasz Jasiński (7 pkt), Mateusz Antoszewski (4 pkt), 
Tomasz Antoniak (3 pkt), Damian Sieczkowski (3 pkt), Szymon 
Mikołajczyk, Damian Szachowicz, Mateusz Boczkowski, Michał 
Szymański, Kamil Ziółkowski i Mikołaj Osiński.

UKS Olimpijczyk

Pozycja lidera utrzymana
Bardzo emocjonujący przebieg miało kolejne spotkanie 

siatkarzy UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów w IV lidze. Tym 
razem zespół gościł drużynę UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki. 
Pikanterii meczowi dodawał fakt, że rywal w kilku poprzednich 
sezonach występował w III lidze.

Mecz rozpoczął się od wyrównanej gry,co trwało do 
samej końcówki pierwszego seta, którą, niestety, wygrali 
goście. Drugą partię mszczonowianie rozpoczęli dużo pewniej 
i utrzymując przewagę zwyciężyli 25:15. Od tego momentu 
chyba obydwa zespoły zrozumiały, że prostymi środkami tego 
spotkania nikt nie zwycięży. Kolejne sety, to popis dobrej gry 

zespołów, liczne zmiany zawodników i zagrania taktyczne. Gra 
cały czas toczyła się „punkt za punkt” i dopiero końcówki setów 
decydowały o sukcesie. Doprowadzając do piątego seta Olim-
pijczycy uwierzyli, że gości można pokonać i tak też się stało. 
Ostatecznie odnieśli zwycięstwo 3:2 (20:25, 25:15, 24:26, 25:23, 
15:13).

Zespół wystąpił w składzie: Tomasz Malewski © (13 pkt), 
Łukasz Jasiński (19 pkt), Jan Marat (11 pkt), Mateusz Boczkowski 
(9 pkt), Szymon Mikołajczyk (9 pkt), Tomasz Antoniak (5 pkt), 
Michał Gmurek (1 pkt), Damian Sieczkowski, Mateusz Anto-
szewski, Damian Szachowicz, Michał Szymański, Mikołaj Osiński 
i Kamil Ziółkowski.

UKS Olimpijczyk

Przeciwnik, który debiutuje w rozgrywkach, tylko 
w pierwszym secie dorównywał mszczonowianom swoimi 
umiejętnościami i momentami gra była wyrównana. Rywal grał 
skutecznie, natomiast Olimpijczycy popełniali dużo błędów 
nie mogąc wejść na swój poziom grania. Set drugi obfitował 
w wiele wymian, lecz ostatecznie to siatkarze Grzegorza Piąt-
kowskiego wyszli z niego zwycięsko, aby w trzeciej partii całko-
wicie pozbawić rywala nadziei na sukces.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0 
(25:20, 25:17, 25:12). Wygrana za 3 punkty cieszy tym bardziej, 

że Olimpijczykom grało się bardzo ciężko i oprócz walki z rywalem 
zmagali się z własnymi błędami.

Zespół wystąpił w składzie: Tomasz Malewski © (12 pkt), 
Michał Gmurek (12 pkt), Tomasz Antoniak (7 pkt), Damian Siecz-
kowski (7 pkt),Jan Marat (5 pkt), Mateusz Antoszewski (4 pkt), 
Łukasz Jasiński (3 pkt), Damian Szachowicz (2 pkt), Mateusz 
Boczkowski (1 pkt), Michał Szymański, Kamil Ziółkowski i Daniel 
Czarnecki.

UKS Olimpijczyk
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Klub Sportowy „Mszczonowianka” zorganizował 2 grudnia 
spotkanie wigilijne, które jednocześnie było podsumowaniem 
zakończonego sezonu. Otworzył je prezes stowarzyszenia 
Zdzisław Banasiak. Po nim życzenia członkom Klubu złożyli: 

starosta Wojciech Szustakiewicz, burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek oraz zastępczyni komendanta powiatowego policji Edyta 
Marczewska. Sportowcy przyjęli też błogosławieństwo od dzie-
kana Dekanatu Mszczonów  ks. prałata Tadeusza Przybylskiego. 
Ewangelię przed gremialnym łamaniem się opłatkiem odczytał 
radny Ryszard Stusiński. W klubowym spotkaniu wigilijnym 
uczestniczyli również przyjaciele „Mszczonowianki”, reprezen-
tujący gminne instytucje oraz organizacje społeczne. Wigilia 
odbyła się w chacie góralskiej Hotelu Panorama.

MM

KS Mszczonowianka

Mszczonowscy sportowcy podsumowali 
sezon i połamali się opłatkiem

SPORT

Kolejny krok w stronę awansu
Kolejne dobre spotkanie rozegrali siatkarze UKS Olimpij-

czyk 2008 Mszczonów w sobotę, 2 grudnia. Tym razem spotkali 
się z SPS Konstancin-Jeziorna na hali rywala.

Już po pierwszym meczu rozegranym na własnym terenie 
wiadomym było, że będzie to trudne spotkanie, ponieważ rywal 
gra dobrze oraz imponuje walecznością. Taki też przebieg miał 
cały pojedynek a poszczególne sety kończyły się minimalną 
przewagą raz jednej, a raz drugiej drużyny. 

Mszczonowianie nie dali się zdominować i do końca 
spotkania wierzyli w sukces. Determinacja opłaciła się i to 

zespół Grzegorza Piątkowskiego mógł cieszyć się ze zwycię-
stwa po ostatnim gwizdku sędziego. Optymizmem napawa 
postawa zespołu, który potrafił wytrzymać zarówno fizycznie, 
jak i psychicznie napór rywala, który zaciekle walczył o każdy 
punkt. Wynik mówi sam za siebie – 3:2 (25:23, 25:27, 23:25, 
25:22, 15:13). 

Zespół wystąpił w składzie: Tomasz Malewski © (20 pkt), 
Łukasz Jasiński (13 pkt), Michał Gmurek (10 pkt), Damian Szacho-
wicz (8 pkt), Tomasz Antoniak (6 pkt), Damian Sieczkowski (6 
pkt), Mateusz Boczkowski (4 pkt), Mateusz Antoszewski (3 pkt), 
Michał Szymański (1 pkt), Dawid Baka, Mikołaj Osiński i Kamil 
Ziółkowski.

UKS Olimpijczyk
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Jak co roku ekipa LKS Osuchów uczciła Dzień Niepodle-
głości na sportowo. Tym razem zawodnicy wystartowali w Biegu 
Niepodległości w Górze Kalwarii. Trójce zawodników udało się 
uzyskać wysokie miejsca w swoich kategoriach.

W biegu głównym na 5 km II miejsce zajął Andrzej Wojt-
czak. W biegach młodzieżowych na dystansie 800 metrów III 
miejsce w grupie dziewcząt zajęła Marta Adamiak, a w grupie 
chłopców IV miejsce wywalczył Igor Nowakowski. Trenerem 
osuchowskich zawodników jest Stanisław Zdunek.

LKS Osuchów

W ostatnią niedzielę miesiąca, 26 listopada, w mszczo-
nowskiej Hali Sportowej odbył się mikołajkowy turniej koszy-
karski chłopców. Jego organizatorem było stowarzyszenie UKS 
Olimpijczyk 2008 Mszczonów. W zawodach, oprócz drużyny 
gospodarzy, wzięły także udział zespoły GKK Grodzisk Mazo-
wiecki i SP4 Grodzisk Mazowiecki.

Rywalizacja była bardzo zacięta. Wszyscy zawodnicy 
podeszli do niej z ogromnym zaangażowaniem, co było widoczne 
w każdym meczu. Dynamiczne akcje, wielkie emocje i aplauz 
zgromadzonej publiczności – żadnego elementu nie brakowało 
w przedświątecznych rozgrywkach.

Ostateczne wyniki przeprowadzonych meczy:
UKS Olimpijczyk Mszczonów - GKK Grodzisk Mazowiecki 33-12
SP4 Grodzisk Mazowiecki - GKK Grodzisk Mazowiecki 104-1 
UKS Olimpijczyk Mszczonów - SP4 Grodzisk mazowiecki 17-15 

Zwycięstwo w turnieju przypadło drużynie UKS Olim-
pijczyk. Drugie miejsce zajęli koszykarze z SP4 Grodzisk Mazo-
wiecki, a trzecie – ekipa GKK Grodzisk Mazowiecki. Najlep-
szym zawodnikiem rywalizacji został wybrany Aleksander 

Dziarkowski (UKS Olimpijczyk). Drużyna gospodarzy wystąpiła 
w składzie: Michał Koziński, Maciej Banasiewicz, Aleksander 
Dziarkowski, Patryk Majewski, Stanisław Wiśniewski, Stani-
sław Gorski, Łukasz Tomaszewski, Jakub Kuran, Marcin Kuran, 
Kacper Szustkiewicz, Dawid Dobrzyński, Mateusz Radkiewicz 
i Maksymilian Boczyński. Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
i trenerom!

Dagmara Bednarek, GCI

UKS Olimpijczyk 2008

Koszykarski turniej na mikołajki

LKS Osuchów

Patriotycznie - na sportowo

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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Mszczonowscy strzelcy uczestniczyli w weekendowym szko-
leniu w Grudziądzu (18-19.11). Odbywało się ono wspólnie 
z klasą mundurową z Torunia. Jego organizatorem była Fundacja 
Szturman. W sobotę strzelcy ćwiczyli na strzelnicy, a także 
pracowali „z mapą”, doskonaląc swoje umiejętności z topografii. 
W niedzielę także nie zabrakło atrakcji. Jeszcze w nocy rozpo-
częły się zajęcia z taktyki. Przed południem kursanci wrócili do 
szlifowania topografii. Patrole z mapami ruszyły w teren, żeby 
odnaleźć i rozpoznać wyznaczone punkty. Surowa aura dała się 
wszystkim we znaki. Nic jednak nie jest w stanie odebrać satys-
fakcji z dobrze wypełnionego zadania. W drodze powrotnej do 
domu strzelcy zwiedzili urokliwą starówkę w Chełmnie.

MM

W dniu 25.11.2017 r. w Mszczonowie odbył się III turniej 
z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 
2017/2018. W zawodach wystartowało 69 zawodników i zawod-
niczek, reprezentantów Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Mszczo-
nowa, Budek Piaseckich, Sochaczewa, Puszczy Mariańskiej 
i Zboisk. Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał 
słodki poczęstunek.

Zawodnicy rywalizowali w następujących konku-
rencjach: Młodziczki - szkoła podstawowa, Młodzicy - szkoła 
podstawowa, Juniorki – gimnazjum i liceum, Juniorzy – gimna-
zjum i liceum i „OPEN” do IV ligi włącznie – dla wszystkich.

W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli 
następujące miejsca: 

1.	 Młodziczki:
I miejsce – Kalina Mastalerz, Puszcza Mariańska
II miejsce – Dorota Wysocka, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie 
III miejsce – Patrycja Giers, UKS Lutkówka
IV miejsce – Emilia Heleniak, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
V miejsce – Amelia Wasiak, UKS Lutkówka
2.	 Młodzicy:

I miejsce – Gracjan Brejnak, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
II miejsce – Szymon Wołowczyk, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
III miejsce – Marcin Pawlak, UKS Lutkówka
IV miejsce – Adam Wójcik, UKS Mosir Basket Sochaczew
V miejsce – Igor Nowakowski, UKS Lutkówka
3.	 Juniorki:

I miejsce – Nikola Brejnak, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
II miejsce – Wiktoria Wrublewicz, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie
III miejsce – Julia Jarzyńska, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie

IV miejsce – Julia Kowalczyk, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
4.	 Juniorzy:

I miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie 
II miejsce – Adam Ertman, UKS Mosir Basket Sochaczew
III miejsce – Nikodem Zofczak, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie 
IV miejsce – Maciej Cieplak, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie 
V miejsce – Michał Woliński, Mszczonów 
5.	 OPEN: 

I miejsce – Maciej Jar, UKS Mosir Basket Sochaczew
II miejsce – Radosław Jurzyk, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie 
III miejsce – Nikodem Zofczak, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
IV miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
V miejsce – Dariusz Strupiński, Żyrardów

Następny turniej tenisa stołowego z cyklu „Gran Prix” 
Mszczonowa edycja 2017/2018 odbędzie się w marcu 2018 
r. Terminarz turniejów zostanie ogłoszony w lutym 2018 r. na 
stronie OSiR-u Mszczonów. 

Regulamin turnieju GP Mszczonowa oraz wyniki 
turniejów są zamieszczone na stronie OSiR Mszczonów: http://
www.serwis.mszczonow.pl/3120,edycja-2017-2018.html

Opracował:  Dariusz  Biernacki
Instruktor tenisa stołowego

OSIR

Kolejny turniej tenisowy

GRH Strzelcy

Topografia, taktyka, strzelnica… taki 
weekend

SPORT / TRADYCJA I HISTORIA
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Strzelcy na szkoleniu w Białobrzegach
Mszczonowscy strzelcy w ostatni weekend listopada odbyli 
kolejne szkolenie. Tym razem ćwiczyli ewakuację rannego z pola 
walki. 
W trakcie zajęć omawiane były także elementy pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
W nocy młodzież strzelecka patrolowała teren, na którym 
odbywał się kurs. Nie zabrakło zrywania kontaktu z wrogimi 
patrolami, a także innych zagadnień z zielonej taktyki. 
Dwudniowy kurs odbył się w Białobrzegach.

MM

Zajęcia z topografii po strzelecku
Strzeleckie szkolenie z topografii odbyło się 29 listopada 
w Pruszkowie. Strzelcy zdecydowali się na intensywny kurs 
pracy z mapą, gdyż jak sobie żartowali - grunt, to wytyczyć sobie 
właściwy życiowy azymut). Strzeleckie pogłębianie umiejęt-
ności z zakresu różnych dziedzin odbywa się na pruszkowskich 
zbiórkach co tydzień. Tak zdobytą wiedzę młodzież wykorzystuje 
później podczas manewrów i biwaków. 

Foto: Sławek Wacławek.
Tekst: MM

Strzelecki udział w obcho-
dach Święta Narodowego 

11 listopada mszczonowscy 
Strzelcy uczestniczyli w Gminnych Obcho-
dach Święta Narodowego w Mszczo-
nowie. Oddział strzelecki złożony z rekon-
struktorów GRH STRZELCY oraz strzelców 
z JS 5132 „STRZELCY RZECZYPOSPOLITEJ” 
wziął udział w mszczonowskim Marszu 
Niepodległości, a także Mszy Świętej za 
Ojczyznę, odprawionej w miejscowej 
świątyni farnej. 

Po zakończeniu gminnych 
obchodów Strzelcy udali się pod pomnik 
Strzelców Kaniowskich, jaki stoi przy 
Placu Papieskim, gdzie zapalili znicze 
pamięci, a także tradycyjnie wykonali 
wspólną, pamiątkową fotografię. Po połu-
dniu przedstawiciele GRH i JS udali się do 
Warszawy, gdzie uczestniczyli w kolejnych 
wydarzeniach patriotycznych. Zwiedzili 
także Muzeum Wojska Polskiego. Świą-

teczny dzień zakończyli wysłuchaniem 
koncertu okolicznościowego w Teatrze 
Polskim, jaki odbywał się po patronatem 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Na 

koncercie tym obecny był minister MON 
Antoni Macierewicz.

MM
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Święto Niepodległości, to bez wątpienia jedno z najważ-
niejszych dni w roku dla każdego Polaka. Dzień 11 listopada jest 
datą niesamowicie związaną z historią naszego kraju. Po 123 
latach zaborów Polska w końcu odzyskała niepodległość. Święto 
to jest obchodzone na różne sposoby: marsze, uroczystości 
państwowe, świąteczne obiady w zaciszach polskich domów. 
Uczniowie LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie przygoto-
wali w związku z tym dniem apel, który miał wyrazić szacunek 
i wdzięczność tym, którzy walczyli za to, byśmy mogli teraz żyć 
w wolnym kraju.

Przygotowany program składał się z narracji, która 
przybliżyła wydarzenia z tamtego 
okresu, śpiewanych przez uczniów 
pieśni patriotycznych i recytowanych 
wierszy. W samej uroczystości wzięły 
udział również dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 1 w Mszczonowie. 
W skupieniu i ciszy wysłuchały tego, 
co przygotowali uczniowie liceum. 
Bez wątpienia największą atrakcją dla 
nich był moment, w którym poprzez 
zabawę, mogli wspomóc szkolny 
chórek swoimi głosami. Ku zasko-
czeniu starszych kolegów, świetnie 
znali teksty piosenek i ani trochę nie 
wstydzili się ich zaprezentować. 

Wszystkich połączyła także 
niezwykła charyzma osób, bez których 

nie udałoby się stworzyć tej magicznej podróży w głąb polskiej 
historii. Mowa tutaj o Pani Profesor Genowefie Śledź – nauczy-
cielu języka polskiego i Panu Profesorze Włodzimierzu Graczyku 
– nauczycielu historii, którzy pomagali w przygotowaniach. To 
dzięki nim udało się zintegrować licealistów, nauczycieli oraz 
młodzież przedszkolną i sprawić, że poprzez wspólny, głośny 
śpiew i rozmowy można było się poczuć jak jedna Wielka 
Rodzina. A to właśnie jest celem takich uroczystości, podczas 
których - nawet najtwardszym - kręci się łezka w oku.

Apel pokazał, że różnica wieku nie ma znaczenia, a pieśni 
patriotyczne, mimo wszystko, nadal łączą pokolenia. To właśnie 
takie uroczystości budzą nawet w najmłodszych patriotycznego 
ducha, starszych skłaniają do refleksji oraz są swego rodzaju 
lekcją życia, przypominającą nam, jak ważna jest wolność, która 
nie jest dana na zawsze, a którą nawet w dzisiejszych czasach 
bardzo łatwo można utracić.

N. Czepik, A. Wróblewska, N. Michalski

Licealiści zdobywali wiedzę na 
Politechnice Warszawskiej

W październiku 2017 r. uczniowie LO im. Szarych Szeregów 
w Mszczonowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na 
Politechnice Warszawskiej, które odbywały się w ramach reali-
zacji Projektu Edukacyjnego – Laboratorium Zrównoważonego 
Zużycia Energii i Wody. Projekt ten, objęty patronatem Politech-
niki Warszawskiej, skierowany był do uczniów zainteresowanych 
ochroną środowiska i Odnawialnymi Źródłami Energii.

W jednej z sal Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydro-
techniki i Inżynierii Środowiska wysłuchano wykładu dr inż. 
Jarosława Olszaka o zastosowaniach nowoczesnych techno-
logii racjonalnego i zrównoważonego zużycia energii i zasobów 
wodnych, energii geotermalnej, ogniw galwanicznych i paneli-
fotowoltaicznych.

W salach laboratoryjnych uczniowie uczestniczyli w zaję-
ciach praktycznych wykonując dwa ćwiczenia z pomiarami. 
Pierwsze z nich dotyczyło określenia średniej sprawności ogrze-

wania wody przy użyciu kolektora słonecznego 
w zależności od kąta nachylenia – zajęcia prowadził 

mgr Michał Pachocki. 
Kolejne, pod kierunkiem 
dr inż. Jerzego Kwiat-
kowskiego, dotyczyło 
określenia sprawności 
paneli fotowoltaicznych 
i ich szerokiego zastoso-
wania w różnych dziedzi-
nach.

Pobyt na terenie 
Politechniki i zajęcia 
laboratoryjne były 
nowym doświadczeniem 
podnoszącym wiedzę 
na temat wytwarzania 
energii z użyciem wody 
i energetyki przyjaznej 
środowisku natural-
nemu oraz stosowania energii wytwarzanej ze źródeł odnawial-
nych w gospodarstwach domowych i gospodarce narodowej.

K. Iżycka

MERKURIUSZ SZKOLNY

LO im. Szarych Szeregów

Historia łączy pokolenia 
w mszczonowskich Szarych Szeregach
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Co widzi kierowca tira? W których strefach wokół tira 
jesteśmy niewidoczni? O tym, a także szeregu innych spraw 
rozmawiano podczas akcji w Szkole Podstawowej w Mszczo-
nowie. Uczniowie mogli usiąść za kierownicą tira. Poznali też 
czym jest martwa strefa.- Nie siedziałam pierwszy raz w za 
kierownicą tira. Mój tata jest zawodowym kierowcą. Nie 
wiedziałam jednak o martwych strefach. Kompletnie nic nie 
było widać, zwłaszcza, gdy się oparłam na siedzeniu – mówi 
Agata Zdzieszyńska, uczennica Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie.

W poniedziałek na szkolnym placu stanął tir. Wokół 
niego wytyczono martwe strefy – miejsca,  których kierowca 
nie widzi. Uczniowie mogli przekonać się jak duże to obszary. - 
Ciężko się tak jeździ, bo pewnych rzeczy nie widać. Wydaje się, 
że gdy ktoś siedzi wysoko to wszystko widzi – stwierdza Oliwia 
Banaszak. Uczniowie przyznają, że akcja zmieniła ich podejście 
do poruszania się po drodze. - Na pewno będziemy ostrożniej 
chodzić. Nie będziemy wchodzić gwałtownie na drogę – zapew-
niają uczniowie.

Sprawą bezpieczeństwa pieszych zainteresował się poli-
cjant Sławomir Zieliński, dzielnicowy z Mszczonowa. Jak mówi, 
zwłaszcza w mieście takim jak Mszczonów, uświadomienie 
sobie niebezpieczeństwa związanego z ruchem aut ciężaro-
wych jest bardzo ważne.- Codziennie do Mszczonowa wjeżdża 
około 1500 tirów. Przed świętami nawet dwa razy tyle – wylicza 
dzielnicowy. Przypomina, że zwykle auto ma około 40 ton 
ładunku. Jego droga hamowania jest dłuższa niż auta osobo-
wego. To wszystko sprawia, że pieszy dostrzeżony zbyt późno 

przez kierowcę, nie ma szans. - Są miejsca, w których po prostu 
nic nie widać. Jadąc przez miasto, czy ruszając ze skrzyżowania 
trzeba się dobrze rozglądać, by wszystko zobaczyć, a i tak nie 
zawsze udaje się wszystko wychwycić. Jest duży problem. Jeśli 
inni użytkownicy dróg nie będą z nami współpracować problem 
będzie nadal – ocenia pan Marcin, kierowca biorący udział 
w akcji. - Nawet patrząc w lusterka, podnosząc się, nie widzimy 
wszystkiego. Muszą ludzie zdawać sobie sprawę, że są martwe 
punkty. Kilka lat jeżdżę dużymi autami i obserwuję co dzieje 
się na drogach, a dzieje się źle. Ludzie czasami wręcz są głupi, 
brakuje im wyobraźni. Warto niektórym uprzytomnić, że na 
drodze nie są sami – dodaje.

Jak zapewnia Sławomir Zieliński, to pierwsza, ale na 
pewno nie ostatnia tego typu akcja. Kolejne odbędą się wiosną. 
Być może z udziałem auta ciężarowego i osobowego. - Chcemy 
pokazać jak wygląda droga hamowania auta osobowego 
w porównaniu z ciężarowym, który wiezie 40 ton ładunku – 
zapowiada dzielnicowy.

Jarosław Pięcek, GCI

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Codziennie do Mszczonowa wjeżdża około 1500 tirów. 
W  okresie  przedświątecznym  nawet  dwukrotnie 
więcej. Czy piesi mogą czuć się w mieście bezpiecznie? 
Czy Mszczonów  jest  dobrym miastem dla  pieszych? 
Zapytaliśmy  o  to  uczniów  Szkoły  Podstawowej 
w Mszczonowie.

Agata Zdzieszyńska
Uważam, że piesi w Mszczonowie 
mogą czuć się bezpiecznie. Są pasy, 
jest sygnalizacja świetlna. Często 
są też poprawiane. Wiele zależy 
jednak od tego, jak zachowuje 
się pieszy,  a nie od kierowcy czy 
pasów.

Oliwia Banaszak
Uważam, że Mszczonów jest 
bezpiecznym miastem dla pieszych. 
Nieraz wini są kierowcy, którzy jeżdżą 
ponad dopuszczalne prędkości. 
Czasem nie przestrzegają też sygna-
lizacji wjeżdżając na świetle żółtym, 
a nawet czerwonym. Ogólnie jednak 
całkiem bezpiecznie.

Martyna Łuczyńska
Uważam, że Mszczonów jest mniej 
więcej dobry miastem, pod względem 
ruchu pieszych. Problemy z porusza-
niem mogłaby mieć jednak osoba 
niewidoma, bo nie mamy odpowied-
niej sygnalizacji i oznakowania dla 
takich osób. 

SP w Mszczonowie

Martwa strefa tira
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WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W MSZCZONOWIE

Konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej
Uczniowie klas drugich i trzecich (oddziały gimnazjalne) 

wzięli udział w konkursie o zasięgu ogólnopolskim na komiks 
o tematyce ekonomicznej zorganizowanym przez Fundację 
Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK. 
Przedmiotem konkursu było stworzenie komiksu dotyczącego 
jednego z tematów: korzyści z migracji dla gospodarki, unia 
możliwości – o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób 
i kapitału w Unii Europejskiej, Cyberbezpieczeństwo – jak dbać 
o swoje pieniądze w sieci lub prywatne czy państwowe? – 
o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki.

Prace konkursowe były realizowane i zgłaszane 
indywidualnie oraz zespołowo, w dwóch kategoriach: krótka 
i długa forma. Temat ,,Unia możliwości” wybrał Paweł 
Wieszczycki, „Cyberbezpieczeństwo” - Oliwia Wolniewicz, 
Emilia Swaczyńska, Klaudia Buczek, Patryk Kiełczowski 
(praca zespołowa) oraz Julia Brzezińska i Alicja Karasiewicz. 
Zagadnieniem: „Prywatne czy państwowe? – o negatywnych 
konsekwencjach upolitycznienia gospodarki” zajęli się Jakub 
Badowski oraz Natalia Borowska. Prace konkursowe można 
obejrzeć na stronie internetowej szkoły.

eTwinnig – Europejska Społeczność Szkolna
Szkoła Podstawowa w Mszczonowie zarejestrowana jest 
w programie od 2009 roku. Szkolnym koordynatorem eTwin-
ningu jest p. Małgorzata Woźniak - nauczyciel ITC, trener 
warsztatów komputerowych oraz ambasador eTwinning. 
W roku szkolnym 2017- 2018 do grona  eTwinnerów dołączyło 
23 nauczycieli, którzy doskonalili swoje umiejętności pracy 
w zakresie europejskiej współpracy szkół na warsztatach prowa-
dzonych przez trenera.
Efektem są nowe projekty, które będą realizowane we współ-
pracy ze szkołami z Polski oraz przedsięwzięcia międzynaro-
dowe. Oto ich tematyka: Kartka dla Polski, Dot Day, czyli Dzień 
Kropki 2017, From drawing to programming, Out and around 
the garden oraz Życzenia z okazji Święta Niepodległości

Spotkanie Unii Poetyckiej
W dniu 28 października 2017 r. w Mszczonowskim Ośrodku 

Kultury odbyło się kolejne spotkanie szkół Unii Poetyckiej 
Wojciecha Siemiona. Uczestniczyli w nim również uczniowie SP 
Mszczonów - klasy Ia, IVc, Va, VIIa  z wychowawczyniami i panią 
dyrektor Agnieszką Walczyńską - Łoś.

Zebranych gości powitała jak zwykle pani Barbara 
Siemion, która następnie poprosiła ucznia kl. VI ze Szkoły 
Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej, Konrada Wicińskiego, 
o recytację przygotowanego wiersza Aleksandra Fredry „Paweł 
i Gaweł”. W ten oto sposób została zapowiedziana tematyka 
głównego punktu programu jesiennego spotkania o relacjach 
międzyludzkich. Tym razem był to spektakl „CZTERY TRONY” 
w reżyserii Marii Quoos, która jest także autorką scenariusza.

Aktorka Pani Maria Quoos prowadzi Studio Teatralno-
Edukacyjne i w ramach jego działalności stworzyła wraz 
z uczniami Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego 
w Kuklówce Radziejowickiej wielobarwną bajkową opowieść 
o tym, co może stać się z dobrymi ludźmi, gdy zawładną nimi 
takie uczucia, jak zazdrość, pycha i strach. Na szczęście, jak to 
w bajkach bywa, wszystko skończyło się szczęśliwie i w czterech 
państwach zapanował spokój, harmonia i radość.

Tematyka spektaklu „Cztery Trony” stała się pretekstem 
do prezentacji wierszy znakomitych polskich poetów. 
W interpretacji Marii Quoos widzowie usłyszeli wiersz Tadeusza 
Różewicza „Ludożercy”, Wisławy Szymborskiej „Jacyś Ludzie” 
oraz Tadeusza Sadowskiego „Słowa”.

Na zakończenie spotkania pani Barbara Siemion zaprosiła 
gości do udziału w IV Mazowieckim Konkursie Przyjaciół Słowa 
im. Wojciecha Siemiona. Zaprezentowała również utwór, który 
dedykowała pamięci Profesora - patrona stowarzyszenia. Był 
to wiersz ,,Okulary”, autorstwa niedawno zmarłej poetki Julii 
Hartwig. Wszyscy z zainteresowaniem oglądali przygotowany 
program. Z niecierpliwością czekamy na następne spotkanie 
Unii Poetyckiej.

Święto Odzyskania Niepodległości
Dzień 11 listopada, to dla każdego Polaka ważna 

data - symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol 
wiary i zwycięstwa. Narodowe Święto Niepodległości 
w mszczonowskiej szkole uczczono podczas uroczystego apelu, 
który odbył się w poniedziałek, 13 listopada. Uczniowie klas: 
2a i 2b (oddziały gimnazjalne) oraz 4d i 4e uświetnili obchody 

https://live.etwinning.net/projects/project/151448
https://live.etwinning.net/projects/project/148834
https://live.etwinning.net/projects/project/148834
https://live.etwinning.net/projects/project/149277
https://live.etwinning.net/projects/project/147596
https://live.etwinning.net/projects/project/147596
https://live.etwinning.net/projects/project/154088
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tego święta programem artystycznym przygotowanym pod 
kierunkiem swoich wychowawców. 

Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości 
przywołały wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Nie 
zabrakło również informacji historycznych dotyczących „Ojców 
Niepodległości” oraz ważnych myśli Józefa Piłsudskiego. 
Wszyscy uczestnicy apelu mogli przyłączyć się do wspólnego 
śpiewania utworów, które towarzyszyły naszym przodkom 
w drodze ku wolności: „Białe róże”, „Wojenko, wojenko”, „My, 
Pierwsza Brygada”. Wykonywał je szkolny chór a śpiewającym 
towarzyszył zespół wokalny. 

Apel uświadomił wszystkim uczniom, jak ważna jest 
Polska - nasza Ojczyzna - oraz co w dzisiejszych czasach znaczy 
słowo wolność. Patriotyczne pieśni i słowa wierszy przypomniały 
wszystkim trudną drogę do niepodległości. Dzięki takiej lekcji 
patriotyzmu najmłodsze pokolenia miały okazję uzmysłowić 
sobie, że warto również dziś kultywować pamięć o przodkach 
oraz interesować się rodzimą kulturą i historią, ponieważ godło, 
flaga i hymn są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej 
polskości, dumy i tożsamości.

Konkurs Bóbr
Bóbr, to polska nazwa powołanego do życia w 2004 

roku na Litwie międzynarodowego konkursu adresowanego 
do uczniów we wszystkich typach szkół. Głównym jego 
celem jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego 
i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się 
technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich 
uczniów. W Polsce organizatorami Konkursu Bóbr są: Wydział 
Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, firma Learnetic z Gdańska oraz Oddział Kujawsko-
Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI).

15 listopada 2017 wraz z wybiciem południa uczniowie 
z klas V i VI, uczestnicy koła informatycznego, przystąpili 
do rozwiązywania zadań konkursowych. Na zmierzenie się 
z przygotowanymi przez organizatorów wyzwaniami mieli 60 
minut. Na uczniów czekały 24 zadania podzielone na trzy grupy 
ze względu na stopień trudności, po 8 pytań w każdej grupie. 
Nie było zadań łatwych ani trudnych, wszystkie były ciekawe 
i wymagały logicznego myślenia.

W grudniu 2017 r. nastąpi ogłoszenie wyników, natomiast 
na początku  marca 2018 r. będzie miało miejsce uroczyste 
zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród 
laureatom. Życzymy powodzenia naszym uczniom!

Informacje zebrała Beata Pietrzyk

Uczniowskie Andrzejki 
Uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 
24 listopada wzięli udział w wieczorze andrzejkowym. Odbył 
się on w auli budynku byłego gimnazjum. Wieczór rozpoczął 
się programem artystycznym, odwołującym się do tradycyjnych 
andrzejkowych wróżb. Poszczególne sceny przedstawienia prze-
rywane były atrakcjami wokalnymi lub tanecznymi w wykonaniu 
utalentowanych uczniów. Później wróżenia też nie zabrakło. 
Można było z niego skorzystać indywidualnie w jednej z klas. 
W tym samym czasie w szkole trwała szkolna dyskoteka.

MM

Dzień Pluszowego Misia w szkolnych 
zerówkach

Światowy Dzień Pluszowego Misia. Kto z nas nie pamięta 
swojego ulubionego pluszaka? Przyjaciela każdego dziecka, który 
towarzyszy w licznych zabawach. 25 listopada przypada święto, 
które z przyjemnością i radością jest obchodzone każdego roku. 

Taki dzień, to okazja do wspaniałej zabawy, którą dzie-
ciom przygotowały wychowawczynie Barbara Oracz i Małgo-
rzata Malowaniec. Szkolni Zerówkowicze tego dnia przyszli do 
szkoły ze swoimi pluszowymi misiami. Po zapoznaniu się wszyst-
kich misiów i dzieci, rozpoczęły się wspólne zabawy, konkursy, 
piosenki i turnieje wiedzy o misiach. 

Dzieci wykonały także kolorowe portrety misiów, które 
można było podziwiać w zerówkowej galerii prac plastycz-
nych. Jak wiadomo, misie to wielkie łasuchy, dlatego nie mogło 
zabraknąć misiowego poczęstunku. Po napełnieniu brzuszków 
wręczono medale dzieciom. Każdy z zerówkowiczów podarował 
swojemu pluszakowi „Medal dla mojego misia”. Zakończeniem 

dnia była wspólna fotografia upamiętniająca ten wspaniały 
dzień, do którego z sentymentem dzieci będą wracały.

Barbara Oracz, Małgorzata Malowaniec

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Kochają pomagać
Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, pomoc 

w odrabianiu lekcji oraz uczestniczenie w zajęciach w przed-
szkolu. W ten sposób uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie realizują się jako wolontariusze. W szkole prowadzony 
jest też szereg akcji pomocy. Do 5 grudnia w placówce trwają 
Dni Wolontariatu. - Pomaganie to dawanie siebie innym. To 
ogromna radość dla nas, gdy możemy komuś pomóc. To bardzo 
dobra forma spędzenia czasu – mówią uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie.

W bycie wolontariuszem wkręciło się już około 40 
uczniów. Uczestniczą w wielu formach pomocy. Pomagają 
podopiecznym mszczonowskiego Stowarzyszenia Uśmiech 
Dziecka uczestnicząc w zajęciach świetlicowych. Odwiedzają też 
przedszkolaki z mszczonowskiego przedszkola czytając im bajki. 
Chętnie pomagają też młodszym koleżankom i kolegom w odra-
bianiu lekcji na szkolnej świetlicy. 

- Wolontariuszami w naszej szkoły są uczniowie klas 
piątych oraz starszych – mówi Beata Szustkiewicz, koordynator 
szkolnego wolontariatu. Wraz z kilkoma innymi nauczycielami 
i uczniami prowadzą wiele szkolnych akcji pomocy. Przez miesiąc 
zbierane były stare telefony komórkowe. Udało się zebrać blisko 
13 kilogramów aparatów (bez baterii).

- Najwięcej zebrała ich najmniejsza klasa w szkole, II c. 
Uczniowie zebrali 2,5 kilograma telefonów, które trafią do recy-
klingu – informuje koordynator. Trwa również druga edycja świą-

tecznej paczki „Podarunek serca”. Do 15 grudnia zbierane będą 
produkty, z których przygotowane zostaną paczki dla rodzin 
z terenu Mszczonowa, które znalazły się w trudnej sytuacji 
materialnej. Pomóc może każdy przynosząc nowe zabawki, arty-
kuły szkolne, środki czystości, środki do pielęgnacji niemowląt 
czy produkty żywnościowe o dłuższym terminie ważności. 

Podczas poniedziałkowego (4.12) apelu podziękowano 
wolontariuszom. Nagrody trafiły też do uczestników konkursów 
oraz autorów logo i hasła szkolnego wolontariatu oraz laure-
atów konkursu literackiego „W jaki sposób mogę uczynić moją 
miejscowość lepszym miejscem?”. Podczas Dni Wolontariatu 
uczniowie zachęcają do bycia wolontariuszem. Hasłem akcji jest 
„Nakręć się na wolontariat”.

Jarosław Pięcek, GCI

Nagrodzeni w konkursie literackim
I miejsce – Natalia Jabłońska
II miejsce – Kacper Fedorowicz
III miejsce – Olga Łukaszewicz
Wyróżnienie – Weronika Dropińska
Dyplomy za udział otrzymali: Wiktor Wojtczak, Patrycja 
Domańska, Julia Scisłowska.

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Dzieci z oddziału przedszkolnego w Osuchowie już 
od najmłodszych lat uczą się o swoim kraju.  Wiedzą, jakie są 
symbole narodowe oraz kim był Józef Piłsudski. W Przedszkolu 
od 9 do 14 listopada były prowadzone bardzo ciekawe zajęcia 
dotyczące Święta Niepodległości. Przedszkolaki uczyły się 
hymnu Polski, malowały, wylepiały, kolorowały flagę oraz godło 
naszego kraju. Wspólnie z wychowawczynią wykonały dekorację 
związaną z dniem Niepodległości. Bardzo uważnie słuchały też 
opowiadania o Józefie Piłsudskim. 

Podsumowaniem zdobytych wiadomości był uroczysty 

apel, w którym uczestniczyły wszystkie dzieci z oddziału przed-
szkolnego. Taka lekcja historii na pewno na długo zostanie w ich 
pamięci. 

A. Piasecka

Osuchów

Święto Niepodległości w oddziale 
przedszkolnym 

Przedszkolaki 
z Osuchowa już po 
pasowaniu

14 listopada 2017 r. stał się wyjąt-
kowym dniem dla całej społeczności 
Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana 
Lipskiego w Osuchowie. To właśnie 
wtedy wszystkie dzieci z oddziału przed-
szkolnego zostały pasowane na przed-
szkolaków. Podczas uroczystości przygo-

towanej przez wychowawczynię, Panią 
Anetę Piasecką, pokazały umiejętności, 
które zdobyły w trakcie ponad dwumie-
sięcznej zabawy i nauki w przedszkolu. 

Cała uroczystość rozpoczęła 
się od przemówienia Pani dyrektor 
Urszuli Gowin, następnie wychowaw-
czyni oddziału przedszkolnego zaprosiła 
wszystkich zebranych na występy przed-
szkolaków. Dzieci rozpoczęły bardzo 
radośnie piosenką, do której wykonały 
taniec w parach, po czym zaprezentowały 

pięknie nauczone wiersze. Zarówno star-
szaki, jak i maluszki, pięknie recytowały, 
śpiewały, grały na instrumentach oraz 
tańczyły takie piosenki jak: „Maszerują 
przedszkolaki”, „Jestem sobie przedszko-
laczek”, „Śpiewanka przedszkolaka”, czy 
„Dwóm tańczyć się zachciało”. 

Po emocjonujących wystąpieniach 
przyszedł czas na egzamin przedszkolaka. 
Dzieci mogły pochwalić się już zdobytą 
wiedzą i bezbłędnie odpowiadały na 
pytania wychowawczyni. Przyszedł też 
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Dzień 16 listopada 2017 r. był bardzo ważny dla uczniów 
klasy I Szkoły Podstawowej w Bobrowcach. Pierwszoklasiści 
złożyli wówczas uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na 
uczniów. Wychowawczyni H. Żukowska od początku roku 
zapoznawała i wdrażała najmłodszych do pełnienia różnych 
obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole. 
Klasa I przygotowywała się do tego dnia od dawna, aby zaprezen-
tować swoje umiejętności przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią. W całej szkole od rana panowała świąteczna atmosfera. 

Na początku uroczystości Pani Dyrektor Grażyna Frelik 
powitała bardzo gorąco wszystkich, a szczególnie uczniów klasy 
I. Cała uroczystość przebiegała pod hasłem ,,Jak oni ślubują’’. 
Dzieci prezentowały swoje umiejętności, wykazały się znajomo-
ścią przepisów ruchu drogowego, mówiły też o miłości Ojczyzny, 
przyjaźni, koleżeństwie, zasadach zachowania w szkole. Starały 
się pięknie śpiewać i tańczyć. 

Kolejnym punktem uroczystości było trudne zadanie 
dla pierwszaków, gdyż mieli wypić sok z cytryny i zaprezen-

tować piękny uśmiech. Okazało się, że nie jest to dla 
nich problemem. Następnie, w niezwykle podnio-

słej atmosferze przed pocztem flagowym, wszyscy odśpiewali 
hymn, po czym klasa I ślubowała być dobrymi Polakami, godnie 
reprezentować szkołę, a swym zachowaniem i nauką sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu nastąpiła ważna 
chwila - Pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia. Miłym 
akcentem dla pierwszaków było otrzymanie legitymacji szkol-
nych, dyplomów oraz upominków od koleżanek i kolegów. Po 
całej uroczystości rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Ten 
dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Hanna Żukowska

Wycieczka przedszkolaków z Oddziału 
Przedszkolnego w Osuchowie na 
przedstawienie ,,Pinokio”

15 listopada wybraliśmy się do Centrum Kultury w Żyrar-
dowie na przedstawienie ,,Pinokio”. Był to spektakl przygoto-
wany przez aktorów Wrocławskiego Teatru Pro-Art. na podstawie 
dobrze wszystkim znanej powieści Carlo Collodi. Przedstawienie 
było wspaniałą podróżą w świat dziecięcej wyobraźni. Jego 
bohaterem był mały, niegrzeczny chłopiec, który pewnej nocy 
ma niesamowity sen. Ożywają wszystkie jego zabawki, a on sam 
staje się drewnianym pajacem i jako Pinokio zaczyna się uczyć 
dobrych manier i odpowiedzialności. Pajacyk spotyka znane 
nam z bajki postacie i przeżywa z nimi niezwykłe przygody.

Spektakl ten, to przede wszystkim niesamowicie barwna, 
muzyczna opowieść. Kolorowe, ciekawe kostiumy i wpada-
jące w ucho piosenki z pewnością na długo zostaną w pamięci 
przedszkolaków. Przedstawienie na pewno było niezapomnianą 

rozrywką dla maluchów a pajacyk Pinokio stanie się ulubionym 
bohaterem baśniowych opowieści.

Marzena Taras

czas na zjedzenie kawałka cytryny bez 
zrobienia kwaśnej miny, ale i tę próbę 
przedszkolaki wykonały na medal.

Po zakończonych próbach i zagad-
kach nadszedł czas na ślubowanie. Do 
tego bardzo ważnego etapu uroczystości 
zostali zaproszeni również rodzice dzieci. 
Po ślubowaniu Pani Dyrektor pasowała 

każde dziecko z oddziału przedszkolnego 
na żaka – przedszkolaka.

Najmłodsi poprzez pasowanie 
magicznym ołówkiem zostały przyjęte 
do grona przedszkolaków. Radość była 
ogromna, ponieważ wszystkie dzieci 
otrzymały przepiękne dyplomy, odznaki 
przedszkolaka oraz rożki pełne obfitości. 

Po zakończonej uroczystości przedszkolaki 
wraz z rodzicami, dyrekcją oraz nauczycie-
lami przystąpili do pamiątkowych zdjęć. 
Natomiast w sali przedszkolnej czekał już 
na nich wspaniały poczęstunek przygoto-
wany wcześniej przez bardzo zaangażo-
wanych w uroczystość rodziców.

A. Piasecka

SP w Bobrowcach

Jak oni ślubują
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Śniadanie daje moc
8 listopada jest obchodzony w Europie jako Dzień Zdro-

wego Jedzenia i Gotowania. W Polsce jest to Dzień Śniadanie 
Daje Moc. Tego dnia w Szkole Podstawowej w Bobrowcach 
odbyło się święto śniadaniowe.

Badania dowodzą, że prawie ćwierć miliona (220 tys.) 
dzieci szkół podstawowych odżywia się w sposób niewystar-
czający dla ich prawidłowego rozwoju. Dzieci wychodzą z domu 
bez śniadania, przychodzą do szkoły bez drugiego śniadania, 
nie jedzą codziennie obiadu.  Około 130 tys. uczniów szkół 
podstawowych w Polsce skarży się z powodu niedożywienia. 
Co piąty Polak rezygnuje z codziennego jedzenia śniadania. Aż 
20% osób poniżej 24 roku życia rezygnuje ze śniadania kilka razy 
w tygodniu, a co szósty uczeń, czy student je śniadanie tylko 
sporadycznie, lub w ogóle go nie jada. - Aby zmienić taki stan 
rzeczy, prowadzi się działania promujące ideę zdrowego stylu 
życia poprzez prawidłowe odżywianie oraz aktywność ruchową. 
Zatem 8 listopada w Szkole Podstawowej w Bobrowcach również 
odbyło się święto śniadaniowe – informują nauczyciele szkoły 
w Bobrowcach.

Uczniowie przygotowali wyspę śniadaniową, na której 

zagościły same zdrowe produkty żywieniowe: pieczywo razowe 
i pełnoziarniste, jabłka, pomarańcze, mandarynki banany, 
pomidory, ogórki, papryka, marchewki, suszone warzywa 
i owoce, orzechy oraz nasiona, woda, soki owocowe, warzywne 
i owocowo-warzywne bez dodatku cukrów, jogurty naturalne 
do picia. Odbyły się przygotowane przez rodziców prezen-
tacje. Pierwszą przeprowadził pan Jan Stańczak, opowiadając 
najmłodszym o tajnikach i procesie wypieku chleba. Państwo 
Kiełkiewiczowie zaprezentowali pracę pszczelarzy, etapy wytwa-
rzania miodu i jego rodzaje. Przytoczono wiele ciekawostek 
dotyczących miodów oraz jego właściwości lecznicze. Uczniowie 
mogli też skosztować pszczelego produktu. 

Punktem kulminacyjnym była uczta śniadaniowa. 
Najmłodsi samodzielnie przygotowywali swoje posiłki. Często-
wali się. Popijali sokami oraz wodą. Z wyspy śniadaniowej powoli 
znikały produkty. Szkoda, że śniadanie nie trwa cały dzień. Na 
zakończenie dnia odbyła się zabawa taneczna, podczas której 
rozstrzygnięto konkurs na najciekawsze przebranie za ulubiony 
owoc lub warzywo. Rodzice i nauczyciele mieli ogromny problem 
z wyłonieniem zwycięzców. Wybrano zatem wyróżniające się 
przebrania i postanowiono nagrodzić wszystkie dzieci.

Pragniemy podziękować rodzicom naszych uczniów 
za zaangażowanie w organizację Dnia Śniadanie Daje Moc, 
a w szczególności państwu Kiełkiewiczom, panu Janowi Stań-
czakowi oraz pani Annie Woźniak. Prosimy o więcej. 

SP Bobrowce

Święto Niepodległości w SP Bobrowce
W przeddzień 99. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobrowcach 
uczcili to wydarzenie uroczystym apelem.

Program słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klasy 
II i III pod kierunkiem Bożeny Bochenek. W świętowanie włączyły 
się także przedszkolaki z piosenką „Płynie Wisła, płynie”, którą 
uświetnił tata jednego z uczniów – pan Radosław Płuciennik - 
przygrywając na akordeonie. Nasz gość otrzymał dyplom za tak 
piękne i aktywne włączenie się w naszą uroczystość. 

Akademia rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem 
Hymnu Państwowego. Uczniowie ubrani na galowo, z przypię-
tymi biało-czerwonymi kotylionami, z wielką powagą recytowali 
wiersze oraz śpiewali pieśni patriotyczne. Pozostali uczniowie 
z wielkim zainteresowaniem obejrzeli i wysłuchali tej niezwykłej 
lekcji historii o losach naszej Ojczyzny. 

Bożena Bochenek
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W piątek, 10 listopada 2017r., 
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 1 
udały się do Liceum Ogólnokształcącego 
na lekcję patriotyczną poświęconą 
odzyskaniu przez Polskę Niepodległości 
w 1918 r. Wszystko to działo się 
w przeddzień Święta Niepodległości. 
W spotkaniu uczestniczyły maluchy 
z grup Gumisie, Krasnale, Kotki, Biedronki 
i Misie. 

Młodzież przygotowała dla 
gości występ poświęcony historii 
walk o niepodległość oraz możliwości 

zaistnienia Polski na mapach 

Europy. Program przeplatany był 
pieśniami patriotycznymi z tego okresu 
i wierszami okazjonalnymi, co było 
niesamowitą atrakcją dla dzieci. Całe 
spotkanie było wspaniałą lekcją historii dla 
zgromadzonych maluchów. Przedszkolaki 
miały możliwość wspólnego z młodzieżą 
śpiewania pieśni patriotycznych 
nauczonych na zajęciach w przedszkolu. 
Na zakończenie dwoje dzieci zaśpiewało 
samodzielnie pieśń ,,O mój rozmarynie...” 

co wywarło na wszystkich ogromne 
wrażenie. Całe spotkanie przebiegło 
w miłej i wzruszające atmosferze.

Dyrekcja i grono pedagogiczne 
składają serdeczne podziękowanie za 
możliwość udziału w tym spotkaniu 
dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego, 
nauczycielom i młodzieży za 
przygotowanie przepięknej lekcji 
historycznej i patriotycznej.

M.Sałajczyk

Tenisiści z Lutkówki nie zawiedli
 
W Wiskitkach 6 listopada odbył się Powiatowy Turniej Tenisa 
Stołowego Chłopców. Młodzi tenisiści rywalizowali ze sobą 
w dwóch kategoriach - uczniów z klas młodszych szkół podstawo-
wych oraz młodzieży klas starszych szkoły podstawowej (gimna-
zjalnych) i szkół średnich. W pierwszej kategorii debel Szkoły 
Podstawowej w Lutkówce zajął 4 miejsce. W starszej grupie 
reprezentacja Lutkówki nie dała szans swoim rywalom i wywal-
czyła złoto. Skład debla (dwóch plus rezerwowy) klas młodszych: 
Stanisław Kostrzewa, Jan Dziża i Kacper Basiński. Złota drużyna 
klas starszych SP Lutkówka grała natomiast w składzie: Marcin 
Pawlak, Bartosz Witecki i Igor Nowakowski. 

MM na podstawie relacji Aleksandry Dziży

W dniu 2 listopada w Wiskitkach odbył się Powiatowy Turniej 
Tenisa Stołowego Dziewcząt, w którym rywalizowały najlepsze 
drużyny z gmin naszego powiatu. Gminę Mszczonów repre-
zentowały dwie drużyny dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
w Lutkówce. W kategorii młodzieży w naszej drużynie grały Ewa 
Łuszczyk i Anna Centkowska, a w kategorii dzieci: Anna Pawlak, 
Klaudia Gajewska oraz Klaudia Potrzebowska. Dziewczęta 
godnie reprezentowały naszą gminę, wkładając serce i duszę 
w każdy mecz. W rezultacie zawodniczki z  kategorii „młodzie-
żowej” zajęły 5 lokatę a młodsze dziewczęta uklasyfikowały się 
na 3 miejscu, zdobywając puchar turnieju i brązowe medale. 

MM na podstawie informacji Małgorzaty Gołuch

SP w Lutkówce

Dziewczęta z Lutkówki i ich tenisowe 
sukcesy

Miejskie Przedszkole Nr 1

Przedszkolaki na lekcji 
patriotycznej w Liceum
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Przedszkolaki z wizytą 
w Miejskiej Bibliotece

W piątek,17 listopada, dzieci 
z Miejskiego Przedszkola nr 1, z grupy 
Gumisie wraz z wychowawczynią udały 
się na wycieczkę do Miejskiej Biblioteki 
w Mszczonowie w ramach programu 
czytelniczego. Pani Natalia przywitała 
przedszkolaków zaraz po przekroczeniu 
progu instytucji. 

Tematem naszego spotkania była 
prehistoria i powstanie Ziemi. Przedszko-
laki mogły poznać świat dinozaurów, ich 

nazwy i wygląd. Usłyszeć o przeobraże-
niach,jakie przechodziła Ziemia zanim 
nabrała kształtu, jaki ma obecnie. Na 
zakończenie lekcji dzieci miały możli-
wość narysowania własnego dinozaura, 
którego mogły zabrać do przedszkola. 

Całe spotkanie przebiegło w miłej 
i przyjemnej atmosferze. Dzieci bardzo 
gorąco podziękowały pracownikom za 
tak ciepłe przyjęcie. Każdy przedszkolak 
wyszedł z biblioteki z uśmiechem na 
twarzy i obietnicą, że wróci tu jeszcze raz.

M. Sałajczyk

Przedszkolaki w gospodarstwie 
agroturystycznym

W poniedziałek,30 października,przedszkolaki z Miej-
skiego Przedszkola nr 1 w Mszczonowie odwiedziły gospodar-
stwo agroturystyczne w Powsinie koło Konstancina. W wyjeź-
dzie uczestniczyły dzieci z dwóch grup przedszkolnych -Gumisie 
i Krasnale wraz z wychowawcami. Celem wspólnej wyprawy było 
poznanie przez dzieci przeznaczenia i wyglądu gospodarstwa 
agroturystycznego, rozwijanie u maluchów zainteresowań przy-
rodniczych oraz zapoznanie z etapami tworzenia przetworów na 
zimę i poznanie zwierzątek hodowlanych na farmie. 

Dzięki wspólnemu pobytowi dzieci miały możliwość inte-
gracji między sobą i dobrej zabawy. Wszyscy mogli przygoto-
wywać własne przetwory z warzyw wyhodowanych w gospodar-
stwie,karmić zwierzęta, oglądać ogród,w którym rosną warzywa 
a także przygotowywać sok marchewkowo-jabłkowy. Na koniec 
maluchy z wielką ochotą degustowały przygotowany zdrowy 

napój i zupę pomidorową zrobioną z warzyw z ogrodu. Przed-
szkolaki z wielkim zainteresowaniem poznawały nowe miejsce, 
słuchały opowieści i pomagały gospodarzom. Wycieczka była 
dla maluchów wspaniałą lekcją przyrodniczą.

M.Sałajczyk

Przedszkolne spotkanie z policjantem
 
W dniu 21 listopada w Przedszkolu Miejskim Nr 1 odbyło się 
spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Mszczonowie. 
Tematem zajęć było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego 
oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 
w przedszkolu i w domu. Pan policjant, w formie praktycznej, 
przypomniał podstawowe reguły zachowania się podczas 
przechodzenia przez jezdnię. Dzieci z dużym zainteresowaniem 
słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Było to bardzo 
ciekawe i pouczające spotkanie o zasadach bezpieczeństwa, 
które na pewno długo pozostanie w pamięci naszych dzieci!

Iwona Dziuba
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Przedszkolne zajęcia 
pokazują, że „Zabawa 
uczy i doskonali”

W ramach projektu „Zabawa uczy 
i doskonali”, który realizuje Miejskie 
Przedszkole w Mszczonowie, odbywa się 
wiele ciekawych zajęć, które udowad-
niają, że tytuł działania jest jak najbar-
dziej właściwy. Koszt całego przedsię-
wzięcia 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 Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 
- Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
Poddziałanie - Edukacja przedszkolna. 
Miejskie Przedszkole planuje zakończenie 
zadania z końcem listopada 2018 r.

W ramach projektu odbywać się 
będzie szereg zajęć, podczas których 
wychowankowie Przedszkola będą się 
rozwijać poprzez zabawę. Wiele z nich 
ma także charakter specjalistyczny 
i terapeutyczny a udział w nich pozwoli 
wyeliminować zaobserwowane u dzieci 
problemy. Dzięki temu przedszkolaki 
kolejny etap edukacji rozpoczną jeszcze 
lepiej przystosowane do nowych wyzwań. 
Udział w projekcie stworzy także dzie-
ciom szansę wszechstronnego rozwoju, 
umacniania zdolności i zainteresowań 
oraz kształtowania osobowości, umiejęt-
ności społecznych i artystycznych.

Zgodnie z nazwą, arteterapia, 
to zajęcia polegające na stymulowaniu 
rozwoju dzieci poprzez sztukę. Prowadzi 
je p. Klaudia Szaforska, która nie tylko 
pobudza kreatywność przedszkolaków, 
ale także poprzez rozmowę rozwija w nich 
zdolności społeczne. Podczas zajęć dzieci 
mają okazję wyrażenie siebie poprzez 
twórczą ekspresję – rysują, malują, wyci-
nają, przyklejają itp. Wykorzystują przy 
tym wiele powszechnych przedmiotów, 
np. włóczkę, balony czy też patyczki do 
czyszczenia uszu. Z takich, wydawałoby 
się zwyczajnych, rzeczy powstają orygi-

nalne, kreatywne prace.
Warsztatowe grupy 

składają się z maksymalnie pięciorga 
dzieci, co umożliwia właściwe skupienie 
oraz wspólną rozmowę. Jak podkreśla 
prowadząca p. Klaudia Szaforska, przed-
szkolaki  uczęszczające  na  zajęcia,  to  nie 
tylko  ci,  którzy  przejawiają  artystyczne 
zdolności. Jej podopieczni są bardzo 
różni a znaczna większość z nich prze-
jawia problemy np. w zachowaniu. Arte-
terapia, to przecież nie tylko tworzenie 
prac plastycznych. Podczas swoich zajęć 
p. Klaudia Szaforska koryguje niewłaściwe 
postawy społeczne oraz wzmacnia wiele 
cech charakteru. Dzieci, uczęszczające na 
arteterapię, uczą się otwartości, komu-
nikacji i wyrażania siebie. Przedszkolaki 
rozwijają umiejętność współpracy, poma-
gają sobie wzajemnie oraz pozbywają się 
nieśmiałości. Uczą się także opowiadać 
o sobie i swoich uczuciach. Podczas zajęć 
dzieci poznają sztukę będącą nie tylko 
przedszkolnymi warsztatami, ale także 
ciekawą formą spędzania wolnego czasu. 
Mają także unikatową możliwość pobru-
dzenia się podczas swojej twórczej pracy. 
Wszystko to sprawia, że dzieci bardzo 
chętnie uczęszczają na ćwiczenia artete-
rapii i opuszczają je z szerokimi uśmie-
chami na twarzach.

W ramach projektu odbywają się 
także zajęcia specjalistyczne – logope-
dyczne dla dzieci z deficytami kompe-
tencji i zaburzeniami sprawności języ-
kowych. Kwalifikacja przedszkolaków do 
udziału w nich opierała się na przesie-
wowym badaniu mowy nowych wycho-
wanków. Celem było wykrycie dysfunkcji, 
wad lub zaburzeń w tym obszarze funk-
cjonowania dziecka. 

Zajęcia prowadzi logopeda, p. Luiza 
Wiśniewska, wykwalifikowana specja-
listka w tej dziedzinie. Jej podopieczni 
doskonalą swoje umiejętności w zakresie 
mówienia. Lekcje obejmują m.in. 
ćwiczenia narządów mowy przed lustrem 
oraz zabawy powiązane z wymawianiem 
kłopotliwych słów. Podczas zajęć zatytu-
łowanych „Na wsi” p. Luiza Wiśniewska 
postawiła przed swoimi podopiecznymi 
szereg celów: utrwalanie właściwego 
toru oddechowego, kształtowanie dyna-
miki wydmuchiwania powietrza, wzmac-
nianie czucia narządów artykulacyjnych, 
odpowiadanie na pytania pojedynczymi 

słowami lub prostymi zdaniami, zrozu-
miałe wypowiadanie w zabawie głoskami 
dwuwargowymi, identyfikowanie i naśla-
dowywanie odgłosów zwierząt, reago-
wanie zmianą miejsca na ustalone bodźce 
dźwiękowe oraz na polecenia słowne. 
Wszystkie założone efekty zostały osią-
gnięte poprzez szereg zadań. Pierwszym 
z nich były ćwiczenia przed lustrem, 
które wzmacniały świadomość funkcjo-
nowania narzędzi mowy oraz wzmagały 
ich sprawność. Dzieci dmuchały także 
przez słomki a intensywność wydechu 
musiały dopasować do wyznaczonego 
zadania umieszczenia papierowej kropki 
w określonym miejscu. Obrazki z gry 
Memo zostały przez p. Luizę Wiśniewską 
wykorzystane do nauki nazw zwierząt. 
Dzieci mogły także odsłuchać brzmienie 
odgłosów zwierząt oraz naśladować 
wybrane z nich. Spostrzegawczość trzy-
latków była z kolei sprawdzana podczas 
łączenia takich samych obrazków w pary. 
Przedszkolaki musiały się także wykazać 
właściwą percepcją swojego ciała i wska-
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zywać konkretny jego element u siebie 
oraz na rysunku. W nagrodę za pilną pracę 
wszyscy podopieczni Luizy Wiśniewskiej 
otrzymali kolorowe naklejki zwierząt. 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej 
prowadzi p. Iwona Gołyńska a uczęszcza 
na nie kilkanaścioro wychowanków Miej-
skiego Przedszkola nr 1. Celem ćwiczeń 
jest zapewnienie wszechstronnej, zgodnej 
z potrzebami rozwojowymi aktywności 
ruchowej. Zgodnie z założeniem p. 
Iwony Gołyńskiej, prowadzone przez nią 
zajęcia mają przeciwdziałać powstawaniu 
oraz pogłębianiu się wad postawy ciała 
u dzieci.

Plan spotkania mającego redu-
kować płaskostopie zakładał wzmocnienie 
mięśni wysklepiających stopy, wyrabianie 
nawyku prawidłowej postawy, rozcią-

ganie przykurczowych mięśni w kośla-
wości stopy oraz wzmacnianie mięśni 
brzucha. Jak każde zajęcia, rozpoczęły 
je ćwiczenia organizacyjno-porządkowe 
oraz zabawy wprowadzające. W ramach 
części głównej dzieci wykonały szereg 
zadań sprawnościowych. Wcielając się 
w „gąsienice” poruszały się chodem 
larwy motyla i rozwijały sprawność 
palców u stóp.  Przy pomocy wypełnio-
nych ziarnami woreczków „robiły ciasto”, 
a korzystając z szarf – „wieszały bieliznę”. 
Przedszkolaki wykonywały także popu-
larne ćwiczenie „rowerek” oraz „pływały 
łódką” w parach. Wszystkie wyznaczone 
zadania były wykonywane pod czujnym 
okiem p. Iwony Gołyńskiej, która poma-
gała nieradzącym sobie dzieciom. Na 
zakończenie zajęć przedszkolaki przebrały 

się ze strojów gimnastycznych w swoje 
normalne ubrania i powróciły do czekają-
cych na nie rodziców. 

Projekt „Zabawa uczy i doskonali” 
stwarza najmłodszym możliwość uczest-
niczenia w zajęciach dostosowanych do 
ich potrzeb. Dzięki temu korygowane 
są ich problemy społeczne i dysfunkcje 
fizyczne. Zajęcia, realizowane w ramach 
Projektu, korzystnie wpływają także 
na rozwój wszystkich podopiecznych 
Miejskiego Przedszkola nr 1. Realizując 
zadanie „Zabawa uczy i doskonali” na 
przestrzeni kilkunasty miesięcy placówka 
będzie mogła nie tylko wprowadzić, ale 
i utrwalić pozytywne zmiany w funkcjo-
nowaniu swoich wychowanków.

Dagmara Bednarek

Przedszkolaki uczą się pierwszej 
pomocy

W dniu 6 listopada 2017 r. odbyły się zajęcia z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Poprowadził je wykwalifi-
kowany ratownik medyczny w towarzystwie uczniów z Liceum 
Ogólnokształcącego w Mszczonowie. Podczas zorganizowanego 
spotkania dzieci mogły poczuć się, jak mali ratownicy. Poznały 
procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz 
obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć i utraty 
świadomości. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu 
resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem 
pana ratownika mogły samodzielnie wykazać się praktyczną 
znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze 
sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alar-
mowych.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych 

i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi 
czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób 
dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z prze-
kazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoce-
niony efekt – ratowanie życia.

Iwona Dziuba

Spotkanie z teatrem
W dniu 24.11.2017 r. w Mszczonowskim Ośrodku 

Kultury, na sali kinowej, odbyło się przedstawienie teatralne 
„Domek z piernika”, które przygotował Kielecki Teatr Lektur. Na 
spektaklu były obecne przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola 
Nr 1. Całe przedstawienie było zrealizowane na podstawie bajki 
„Jaś i Małgosia”  i opowiadało historię Jasia, jego mamy i taty – 
drwala, którzy przy pomocy czarów próbują zmienić zachowanie 
syna. Jaś nie lubi dbać o wygląd lasu, nie szanuję swojego 
otoczenia i przyrody. 

Przedszkolaki dzięki występowi aktorów poznały, jak 
należy postępować, aby stać się prawdziwym ekologiem 
i przyjacielem lasu. Barwna scenografia i kolorowe kostiumy 
bardzo podobały się dzieciom i wywoływały wielkie zadowolenie. 
Na zakończenie wszyscy nagrodzili aktorów gromkimi brawami 

i powrócili do przedszkola z wielkimi uśmiechami na  twarzach.
M.S.
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W dniu 17 listopada 2017 roku w Publicznym Przedszkolu 
„Bajkowa Kraina’’ w Mszczonowie odbyła się uroczystość 
Pasowania na Przedszkolaka. Do ceremonii przystąpiły 3-latki 
z grupy Biedronki oraz kilkoro dzieci starszych z grup Misiów 
oraz Motylków.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.  Przybyłych 
gości witał napis „Pasowanie na Przedszkolaka”. Po powitaniu 
dyrekcji, rodziców i przybyłych gości, rozpoczęła się część 
artystyczna, którą przygotowała wychowawczyni wspólnie 
z dziećmi. Przedszkolaki w niebieskich biretach na głowach 
pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki, ilustrując je 
ruchowo.

Najważniejszym punktem imprezy była przysięga 
złożona przez dziec, a także ceremonia pasowania. Wobec 
wszystkich zebranych, dzieci zobowiązały się przestrzegać słów 

przyrzeczenia. Aktu pasowania na przedszkolaka dokonała 
Pani Dyrektor za pomocą olbrzymiej kredki. Dzieci z powagą 
i w olbrzymim skupieniu oczekiwały na wypowiedzenie 
znaczących słów: „Pasuję cię na przedszkolaka”. Po pasowaniu 
dzieci otrzymały dyplomy oraz małe upominki od grupy Misiów. 
Występ dzieci został nagrodzony  oklaskami.

Bajkowa Kraina

„Cztery Pory Roku” - wizyta 
w gospodarstwie agroturystycznym

29 listopada przedszkolaki z grup Kotki i Misie 
z Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie uczestniczyły 
w wycieczce do Gospodarstwa Agroturystycznego „Cztery 
Pory Roku” w Powsinie. W obiekcie przywitał nas prawdziwy 
Gospodarz. Na początek naszej przygody w przytulnym, 
wiejskim domu malowaliśmy drewniane choinki, pisaliśmy 
listy do św. Mikołaja, a następnie odbyła się zabawa ruchowa 
ze świątecznymi prezentami. Przedszkolaki miały pokonać tor 
i dotrzeć do wyznaczonego miejsca. 

Po zabawie zabraliśmy się do pieczenia świątecznych 
pierników i słodkiej degustacji. Następnie dzieci zjadły pyszną 
zupę pomidorową i udaliśmy się zapoznać z mieszkańcami 
gospodarstwa. Dzieci spotkały i poznały zwyczaje świnek 
wietnamskich, królików, barwnych, ozdobnych kur i gąski 

Balbiny.
Wszyscy wrócili do przedszkola pełni pozytywnych 

wrażeń, przywożąc ze sobą pamiątki z pobytu - wykonane 
własnoręcznie choinki.

Iwona Dziuba

„Bajkowa Kraina”

Pasowanie na Przedszkolaka

JESIEŃ WOKOŁO 
A W BAJKOWEJ KRAINIE 
ZAWSZE JEST WESOŁO!
Wizyta człowiek orkiestry

Przedszkolaki wzięły udział 
w audycji muzycznej „Człowiek Orkie-
stra”, w czasie której dzieciom zostały 
zaprezentowane różne instrumenty m.in. 
Kazobo Kazobie, pianino, dzwonki, bum 
bum, rurki, grzechotki i wiele innych.

Przedszkolaki w czasie audycji 
miały możliwość dotknąć tych 
instrumentów, jak również na 

nich zagrać, co wywołało dużo radości 
i uśmiechu.

Marzena Siatkowska

Wizyta przedszkolaków w Urzę-
dzie Pocztowym

Wszystkie grupy przedszkolne 
wybrały się do Urzędu Pocztowego. Celem 
wycieczki było zapoznanie z instytucją 
poczty i pracą listonosza. Dzieci poznały 
zakres usług pocztowych, zadania jakie 
spełnia ten urząd w naszym życiu oraz 
dowiedziały się jak potrzebna i odpowie-
dzialna jest praca listonosza.

Dzieci poznały drogę listu, paczki 
i innych przesyłek. Wizyta na poczcie 

była również dobrą okazją do utrwalenia 
nawyku kulturalnego zachowania się 
w miejscu publicznym.

Na zakończenie dzieci w podzię-
kowaniu za miłą wizytę wręczyły na ręce 
Pani Naczelnik pamiątkowy dyplom.

Patrycja Banasiak

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Wycieczka do sali zabaw „Tęcza” w Warszawie
Dzieci z przedszkola „Bajkowa Kraina” radośnie spędziły 

czas na wycieczce w sali zabaw „TĘCZA” w Michałowicach. 
Sam przejazd autokarem wywołał wiele emocji, ponieważ dla 
niektórych przedszkolaków była to pierwsza podróż autokarem. 
W przeddzień wycieczki dzieci zostały zapoznane z zasadami 
zachowania się podczas pobytu w sali zabaw i przestrzegania ich, 
aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Celem wycieczki 
było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności 
oraz orientacji przestrzennej.

Sala zabaw to wymarzone miejsce dla przedszkolaków. 
Mogli w niej aktywnie, atrakcyjnie i kreatywnie spędzić czas. 
Trzy godziny szalonej zabawy w tunelach, na zjeżdżalniach, 
w basenie z kolorowymi piłkami minęły bardzo szybko. Była to 
doskonała okazja do integracji trzech grup przedszkolnych oraz 
spożytkowania niezmierzonych pokładów energii.

Lekko zmęczone, pełne wrażeń, ale bardzo zadowolone 
dzieci z uśmiechem na twarzy wróciły do naszego przedszkola. 
Wycieczka była bardzo, bardzo udana.

Marzena Siatkowska

Zbiórka na rzecz zwierząt przebywających 
w schronisku

Tegoroczna akcja wolontaryjna po raz kolejny zakończyła 
się pełnym sukcesem! Tym razem zorganizowaliśmy zbiórkę 
darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Udział 
w akcji wzięły dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wraz ze 
swoim rodzicami.

Patrycja Banasiak

Spacer grupy Misiów do parku
Pewnego dnia dzieci z grupy Misie wybrały się na spacer 

do parku, gdzie wysłuchały wiersza „Drzewo” czytanego przez 
nauczyciela, wyróżniały i nazywały części drzewa, określały 
różnice między drzewem a krzewem oraz poznawały wybrane 
gatunki drzew po liściach. Był także czas na chwilę zabawy 
wśród kolorowych, jesiennych liści.

Patrycja Banasiak

Dzień Edukacji Narodowej 
13 października był w naszym przedszkolu wyjątkowym 

dniem. Na twarzach Pani Dyrektor, nauczycielek oraz wszystkich 
pracowników przedszkola pojawiły się jeszcze większe niż na 
co dzień uśmiechy, a serca zabiły mocniej. Ten pogodny i ciepły 
nastrój zawdzięczamy naszym podopiecznym, którzy dla wszyst-
kich zaproszonych gości pięknie zaprezentowali specjalnie przy-

gotowane na tę okazję występy.
Dzieci z każdej grupy złożyły serdeczne życzenia dla 

swoich cioć w postaci przygotowanej piosenki, wierszyków, oraz 
własnoręcznie przygotowanych upominków. Przedszkolaki były 
bardzo dumne i pełne powagi podczas artystycznego wystą-
pienia.

 Na uwagę zasługuje również fakt, że był to pierwszy 
występ dzielnych przedszkolaków z tej okazji. Dzieci spisały się 
na medal! Wszystkie przedszkolaki otrzymały wielkie brawa.

Pani Dyrektor złożyła nauczycielom ciepłe życzenia 
radości i sił, których z pewnością nie zabraknie nam na kolejne 
miesiące. Zatrzymamy w pamięci wspaniałą atmosferę, jaką 
stworzyliśmy, będąc tego szczególnego dnia razem ze wszyst-
kimi naszymi wychowankami.

Patrycja Banasiak

Wizyta niezwykłego gościa
Do dzieci z Publicznego Przedszkola Bajkowa Kraina 

przybył niezwykły gość – Yorkshire terier. Z niezwykłą radością 
powitał siedzące na dywanie dzieci, merdał ogonem na ich 
widok i chciał się bawić. Ciocia Patrycja opowiedziała dzieciom 
o Kilerze, jak należy dbać o czworonoga, karmić oraz przedsta-
wiła im kilka ciekawostek z zachowania i charakteru tego psiaka. 
Dzieci dowiedziały się, że yorki są: żywiołowe, lubią zabawy 
także z innymi psami; są aktywne i silne, przywiązują się do 
swoich opiekunów, lubią zabawy z dziećmi. Na zakończenie 
zajęć dzieci powiedziały, że PIES = ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Patrycja Banasiak

Dzień Kredki

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę.
Kolorowe kredki bardzo lubią mnie.
Kolorowe  kredki,  kiedy  je  poproszę,  namalują wszystko,  to  co 
chcę... 

22 listopada 2017 r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu 
Dzień Kredki. Jak się domyślacie, nudy nie było. Święto to jest 
w szczególny sposób związane z dziećmi. Swoje pierwsze prace 
dzieci wykonują właśnie przy użyciu kredki. Dlatego też w tym 
dniu kredka znajdowała się w centrum naszych oddziaływań. 

Na początku dzieci wysłuchały i nauczyły się piosenki 
„Kolorowe kredki”, a potem wspólnie zastanawialiśmy się: „co 
by było, gdyby nie było kolorów”. Przedszkolaki wykazały się 
dużą pomysłowością odpowiadając na to pytanie. 
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Na zakończenie dzieci wyko-
nały pracę plastyczną malując sylwetkę 
kredki różnymi kolorami. Nie wiadomo 
kiedy, a szary, listopadowy dzień poma-
lowaliśmy na „niebiesko, fioletowo, 
żółto i różowo, na czerwono, na zielono 
i pomarańczowo”.

Marzena Siatkowska

Warzywno-owocowe zwierzaki 
cudaki

W Bajkowej Krainie odbył się 
konkurs na „Warzywno – Owocowe Zwie-
rzaki Cudaki”. Przedszkolaki biorący udział 
w konkursie otrzymały dyplomy i drobne 
nagrody.

Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie było wykonanie z pomocą 
rodzica zwierząt, roślin lub innych 
tworów z warzyw i owoców.

Laureaci:
I MIEJSCE – Julcia (gr. 5-latków)
II MIEJSCE – Laura ( gr. 4-latków)
III MIEJSCE – Karol (gr. 3-latków)
Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
i dziękujemy za udział w konkursie.

Patrycja Banasiak

Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych

1 grudnia 2017 r. obchodziliśmy 
w naszym przedszkolu Międzynaro-
dowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. 
Tego dnia dzieci wcieliły się w rolę osób 
niepełnosprawnych wykonując różnego 

rodzaju czynności. Dzięki tej akcji przed-
szkolaki uświadomiły sobie zmagania 
osób niepełnosprawnych z codzienno-
ścią. Ponadto, zrozumiały ideę niesienia 
pomocy osobom z różnymi deficytami.

Patrycja Banasiak

* ROLETY W KASETACH

* PLISY

* ŻALUZJE

* ROLETY DZIEŃ - NOC

* ROLETY ZEWNĘTRZNE

* MOSKITIERY - SIATKI 
   PRZECIW OWADOM

 * WERTIKALE
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ROZKŁADY JAZDY
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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

FIRANY, ZASŁONY, TKANINY
Poprawki Krawieckie
Komplety do łóżeczek 
dziecięcych
Mszczonów Ul. Traugutta 2
(róg Sienkiewicza)
tel. 697-633-616
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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”

  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

  ZATRUDNIĘ: 
-Sprzedawcę do sklepu w Bobrowcach 
tel. 668 - 893 - 490

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.   

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

Sklep spożywczy w pawi-
lonie „Hermes” zaprasza 
do zakupów świątecznych, 
w atrakcyjnych cenach: 
- karp żywy  -  13,60/kg
- pyszne ciasta domowe - 17,50/kg

Promocyjne ceny na świeże warzywa 
i owoce, oraz artykuły spożywcze:
 

- masło Osełka „Sobin”  300g - 9,99/szt
- ser żółty - 18/40/kg
- ser biały OSM Grodzisk Mazowiecki - 
12,70/kg
- mąka „Dalachowska” - 1,99/kg
- chleb „łamany ze słonecznikiem na 
zakwasie” - 8,00/kg
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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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