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WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 20 grudnia 2017 roku, odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której rozpatrywano szereg 
uchwał dotyczących m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budżetu na 2018 r. oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Zgromadzeni radni rozpoczęli od rozpatrzenia skargi na 
działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej Grzegorza Ludwiaka. Jej tematem było rzekome nieusu-

nięcie korozji w rurach znajdujących się 
na terenie prywatnej posesji. Przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof 
Krawczyk poinformował zebranych, że 
podczas obrad przeanalizowano skargę 
i uznano ją za bezzasadną.

Milena Suska-Tomaszewska, 
koordynator Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
przedstawiła główny dokument 
dotyczący jej działalności. Gminny 
program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz prze-
ciwdziałania narkomanii i przemocy 
w rodzinie obejmuje zadania doty-

czące np. zwiększenia dostępności do pomocy, kontroli punktów 
sprzedających alkohol  oraz profilaktyki uzależnień. 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Janina Sitek 
przedstawiła uchwałę dotyczącą spróchniałego drzewa znajdu-
jącego się na terenie Ośrodka Szkoleniowego ZUS w Osuchowie. 
W efekcie zniesiona zostanie ochrona jesiona, który stanowi 
zagrożenie dla przechodzących osób.

Naczelnik Teresa Koszulińska przedstawiła uchwałę doty-
czącą przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu miejscowości Badów Górny. Korekty 
dotyczyły przeznaczenia znajdujących się w jego obrębie działek.

Wyjaśnienia dotyczące skargi na działalność Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej złożyła kierownik instytucji Barbara 
Ciszewska. Po wysłuchaniu szczegółowego przedstawienia 
sytuacji przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki 
analizy pisma. W związku ze wszystkimi przekazanymi informa-
cjami radni uznali skargę za bezzasadną.

Kolejna uchwała również dotyczyła pisma, które wpły-
nęło do Rady Miejskiej. Skarga obejmowała tym razem dzia-
łalność dyrektora szkoły podstawowej w Mszczonowie. Wyja-
śnienia w tej sprawie złożyła Ewa Zielińska, kierująca Centrum 
Usług Wspólnych. Po ich wysłuchaniu przewodniczący Koperski 
z uwagi na złożoność sprawy złożył wniosek o rozpatrzenie skargi 
podczas kolejnych obrad.

Wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski przedstawił założenia 
budżetowe na 2018 r. Na kolejny rok zaplanowano wydatki 
w kwocie ponad 74 mln zł przy dochodach rzędu ponad 72 mln 
zł. Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła zmiany w bieżącej 
uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
Na tym zakończono ostatnie obrady Rady Miejskiej w 2017 r.

Dagmara Bednarek, GCI



4   styczeń 2018 / nr 1 (266)

Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego
Stan bezpieczeństwa pożarowego ocenił Zastępca 

Komendanta Powiatowego PSP Sławomir Dobrowolski. Przed-
stawił on charakterystykę obszaru i potencjalne źródła zagrożeń. 
W 2017 r. na terenie gminy Mszczonów odnotowano 263 
zdarzenia, co w porównaniu z ubiegłym dało wzrost o 44,5%. 
Komendant Dobrowolski przedstawił także statystyki doty-
czące ofiar śmiertelnych i rannych w zdarzeniach, które zdarzyły 
się w latach 2010-2017. W swoim wystąpieniu dużo miejsca 
poświęcił także działalności operacyjnej i szkoleniowej jedno-
stek OSP z terenu gminy Mszczonów. Starosta powiatu żyrar-
dowskiego Wojciech Szustakiewicz chwalił funkcjonowanie 
strażaków i podziękował komendantowi PSP za ich wspieranie. 
Swoje sprawozdania złożyli także prezes Powiatowego Zarządu 
Związku OSP Waldemar Suski oraz Mieczysława Korzonkowska, 
która zajmuje się sprawami przeciwpożarowymi w Urzędzie 
Miejskim. Następnie głos zabrali przybyli na sesję RM przedsta-
wiciele lokalnych jednostek OSP. Na zakończenie za ich służbę 
i poświęcenie strażakom podziękowali burmistrz Kurek, prze-
wodniczący Koperski oraz radny Wirowski.

Pożegnanie naczelnika Urzędu Miejskiego

W czasie sesji Rady Miejskiej odbyło się także pożegnanie 
długoletniego pracownika Urzędu Miejskiego. Janina Sitek, 
naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, po wielu latach służby 
dla mieszkańców i Ziemi Mszczonowskiej, odeszła na zasłużoną 
emeryturę. W imieniu władz samorządowych wraz z bukietem 
kwiatów życzenia złożyli jej przewodniczący RM Łukasz Koperski 
oraz jego zastępcy, Marek Zientek i Andrzej Osiński. Ustępująca 
naczelnik nie kryła wzruszenia a w swoim krótkim wystąpieniu 
podziękowała władzom za lata owocnej współpracy.

Podjęte uchwały
Ewa Zielińska, dyrektor CUW, przedstawiła uchwałę 

w sprawie skargi złożonej na dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie. Pismo to częściowo zostało uznane za bezza-
sadne. Zaprezentowała również projekt dotyczący ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowa-
dzania kontroli prawidłowości ich pobierania w wykorzy-
stania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych 
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie 
gminy Mszczonów. Zmiana przepisów spowodowała koniecz-
ność ponownego przyjęcia uchwały, w której wprowadzono 
niezbędne korekty.

Naczelnik Teresa Koszulińska przedstawiła uchwałę  doty-
czącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu miasta Mszczonów, który znajduje się w blisko 
dworca kolejowego. Po zmianie planu zagospodarowania prze-
strzennego teren ten otrzyma przeznaczenie pod zabudowę 
wielorodzinną. Kolejna zaprezentowana uchwała dotyczyła 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – drogi 
w miejscowości Lublinów.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła korekty 
w budżecie gminy na ten rok oraz wynikające z nich zmiany 
zapisów w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Sprawozdanie 
z działalności pomiędzy sesjami złożył burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek. W okresie tym wydał on pięć zarządzeń, które dotyczyły 
m.in. stawek wynajmu budynków komunalnych. Burmistrz poin-
formował także zebranych o postępach w sprawie utworzenia 
nowej drogi prowadzącej do Park of Poland. Na tym zakończono 
sesję RM, podczas której zatwierdzono wszystkie przedstawione 
uchwały.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W piątek, 26 stycznia 2018 roku, odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której rozpatrywano szereg 
uchwał dotyczących m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budżetu na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. Wiodącym tematem była ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów. Obrady 
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.
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18 grudnia 2017 r.

Głównym  tematem  Komisji  Budżetu, 
Rozwoju  i  Rolnictwa  było  zaopiniowanie 
projektu  budżetu  gminy  Mszczonów  na 
2018 r. Oprócz tego podczas obrad opra-
cowano także plan pracy organu na 2018 
r.  oraz  zatwierdzono  materiały  na  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 Dariusz Olesiński, radny 
Andrzej Osial i radny Mirosław Wirowski.

Jadwiga Jeznach 
z biura projektowego 
przedstawiła projekt 
uchwały dotyczący przy-
stąpienia do zmiany 
planu zagospodaro-
wania przestrzennego 
fragmentu miejscowości 
Badów Górny. Korekty 
dotyczyły przeznaczenia 
znajdujących się w jego 
obrębie działek. 

Skarbnik Jadwiga Barbulant przed-
stawiła projekt budżetu gminy na 2018 
r. podkreślając, że uzyskał on pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Na kolejny rok zaplanowano wydatki 
w kwocie ponad 74 mln zł przy docho-
dach rzędu ponad 72 mln zł. Skarbnik 
przedstawiła także zmiany w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej, która jest ściśle 
powiązana z uchwałami budżetowymi. 
Korekty zostały dokonane także w planie 
finansowym gminy na 2017 r.

Naczelnik Janina Sitek przedsta-
wiła projekt uchwały dotyczący zniesienia 
formy ochrony przyrody w Osuchowie. 
Dotyczył on jesiona położonego w parku 
należącym do Ośrodka Szkoleniowego 
ZUS. Jak wyjaśniła, drzewo jest stare 
i stwarza zagrożenie dla przechodzących 
osób. Zły stan jesiona potwierdziła opinia 
specjalisty w zakresie dendrologii.

Wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski 
poinformował, że do końca tego roku 
nie zostanie zakończone zadanie polega-
jące na stworzeniu systemu ostrzegania 
i alarmowania ludności gminy. infor-
mację taką wystosował do władz Mszczo-
nowa starosta powiatu żyrardowskiego. 
Zadanie to jest wspólnym przedsięwzię-
ciem kilku gmin, stąd opóźnienia w jego 
realizacji. W związku z tym pieniądze 
przeznaczone w budżecie na ten cel 
zostają pozostawione na przyszły rok jako 

14 grudnia 2017 r.

Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji 
było  zaopiniowanie  projektu  budżetu 
gminy Mszczonów na 2018 r. Oprócz tego 
członkowie  podsumowali  także  pracę 
organu w 2017 r. oraz opracowali plan na 
przyszły rok.

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

O projekcie budżetu gminy 
Mszczonów na 2018 r. opowiedział wice-

burmistrz Grzegorz Kozłowski.  Na kolejny 
rok zaplanowano wydatki w kwocie 
ponad 74 mln zł przy dochodach rzędu 
ponad 72 mln zł. Najwięcej pieniędzy 
z gminnej kasy tradycyjnie zostanie wyko-
rzystanych na zadania z zakresu oświaty 
i wychowania (ponad 19,5 mln zł). Wice-
burmistrz przedstawił także plan inwe-
stycyjny na 2018 r., który obejmuje m.in. 
stworzenie parku na przykościelnych 
błoniach i zakończenie termomoderni-
zacji obiektów gminnych – szkół podsta-
wowych w Osuchowie i Piekarach oraz 
budynku w pierwszej z wymienionych 
miejscowości.

Plan pracy Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych przedstawiła jej przewodni-

cząca, radna Barbara Gryglewska. Będzie 
on obejmował m.in. informacje o prze-
biegu akcji „Zima w mieście” (styczeń), 
omówienie funkcjonowania OSiR (luty), 
ocenę działalności MOPS (marzec), 
MOK (kwiecień), Biblioteki (wrzesień), 
służby zdrowia (listopad) a także analizę 
projektów organizacyjnych szkół (maj) 
oraz wydatków ponoszonych na oświatę 
(sierpień). Oprócz zatwierdzenia planu na 
2018 r. członkowie Komisji podsumowali 
także jej działalność w bieżącym roku.

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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9 stycznia 2018 r.

Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji 
było wysłuchanie  informacji dotyczących 
akcji  przygotowanych  na  ferie  zimowe 
w mieście.

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

Ofertę atrakcji na czas ferii zimo-
wych jako pierwsza przedstawiła Anna 
Czarnecka, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Swoje propozycje do dzieci 
i młodzieży kierują zarówno mszczo-
nowska siedziba, jak i filia w Osuchowie. 
W głównym budynku Biblioteki odbywać 
się będą zajęcia z duetem animacyjnym 
Małpie Figle, pokaz przedstawienia 
teatralnego „Żółta ciżemka”, turnieje 
gier planszowych oraz na konsolę Xbox 
a także warsztaty fotograficzne. 

Filia w Osuchowie przygotowała 
dla swoich młodych czytelników zajęcia 
budowania karmników dla ptaków, foto-
ferie, spotkania plastyczno-literackie oraz 
Baśniowy Escape Room. Oprócz tego 
przez cały okres ferii zimowych trwać 
będzie konkurs fotograficzny dla dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Mszczonów. 
Zadaniem jego uczestników będzie wyko-
nanie zdjęcia nawiązującego do jego 
tytułu „Moje ferie z książką”. Najlepsze 
fotografie zostaną wybrane przez użyt-
kowników fanpage`u Biblioteki na face-
booku.

Pracownik Gminnego Centrum 
Informacji, Dagmara Bednarek, zapre-

zentowała program atrakcji w ramach 
„Zimowych ferii z mszczonowskimi izbami 
pamięci”. W czasie zimowej przerwy 
dzieci, młodzież i dorośli będą mogli wziąć 
udział w internetowym konkursie „Śledź 
nas na faceboku”. Na fanpage`u biuletynu 
„Merkuriusz Mszczonowski” trzykrotnie 
publikowane będą zagadki historyczne. 
Pierwsze osoby, które udzielą popraw-
nych odpowiedzi, zostaną nagrodzone 
atrakcyjnymi nagrodami. W Izbie Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej odbędą się także 
warsztaty dotyczące historycznych 
znaków. Oparte będą one o grę plan-
szową „Znaj Znak”. Miłośnicy dawnych 
dziejów będą również mogli odnaleźć 
skarb, do którego zaprowadzi ich hasło 
tematycznej krzyżówki. 

W budynku Izby Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów odbędą się z kolei 
spotkania przy zimowej herbatce. W ich 
trakcie zaproszeni goście czytać będą 
mszczonowskie legendy. 22 stycznia, 
czyli w 155. rocznicę wybuchu powstania 
styczniowego, w Gminnym Centrum 
Informacji przeprowadzone zostaną 
zajęcia z komputerem, które utrwalą 
wiedzę uczestników o tym zrywie niepod-
ległościowym.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekre-
acji Michał Szymański zaprezentował 
zimową ofertę swojej instytucji. Trady-
cyjnie już dzieciom i młodzieży od ponie-
działku do piątku udostępniony zostanie 
obiekt hali sportowej. Tam czekać będą 
na nich bezpłatne zajęcia odbywające się 
pod opieką wykwalifikowanych instruk-
torów. W dni robocze w wyznaczonych 
godzinach uczniowie i studenci skorzy-
stać będą również mogli z promocyjnych 
biletów wejścia na lodowisko, które znaj-
duje się na terenie Term.

O atrakcjach przygotowanych na 
okres ferii w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury opowiedział jego kierownik, 
Marek Baumel. Tegoroczne zajęcia 
swoją tematyką nawiązywać będą do 
filmu „Gwiezdne wojny”. Każdego dnia 
MOK proponuje uczniom wiele atrakcji. 
Codziennie rozpoczynać je będzie 
poranek filmowy. W ramach zimowego 
kina Ośrodek przypominać będzie wcze-
śniejsze części „Gwiezdnych wojen”. 
Tematyka ferii nie jest w końcu przy-
padkowa. Na ekrany kin weszła właśnie 
kolejna część produkcji zatytułowana 
„Ostatni Jedi”. Jak podkreślał Marek 
Baumel, warto przypomnieć sobie 
wcześniejsze obrazy, z których pierwszy 
powstał w 1977 r.

Na tych, którzy zechcą odwie-
dzić w ferie MOK czekać będą różno-
rodne atrakcje. Układanie puzzli 3D, 
nauka tańca, zajęcia plastyczne, aero 
step, warsztaty muzyczno-ruchowe czy 
wokalne, to tylko niektóre z nich. Swoje 
propozycje Ośrodek kieruje także do 
dorosłych, zapraszając ich m.in. na zajęcia 
w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
tańczenie zumby, naukę gry na gitarze 
oraz lektoraty językowe. W ofercie MOK 
odnaleźć można także zabawy karnawa-
łowe, imprezy karaoke, konkursy inocne 
seanse. Zaprezentowane przez przedsta-
wicieli plany atrakcji dostępnych podczas 
ferii zimowych spotkały się z aprobatą 
członków Komisji.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

środki niewygasające. Członkowie Komisji 
zatwierdzili także plan pracy organu na 
przyszły rok.

W ramach wolnych wniosków 
radny Mirosław Wirowski zapytał, czy 
jest możliwe przywrócenie poprzedniego 

dźwięku syreny alarmowej znajdującej 
się na budynku OSP Mszczonów. Swoją 
prośbę argumentował tym, że sygnał ten 
jest uciążliwy dla mieszkańców okolicz-
nych posesji.  Burmistrz Kurek obiecał, że 
zapyta strażaków, czy możliwe jest przełą-

czenie syreny na poprzedni dźwięk. Wyja-
śnił także, że jego zmiana była spowo-
dowana koniecznością dostosowania 
alarmu do nowych przepisów. Na tym 
zakończono spotkanie członków Komisji.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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26 stycznia 2018 r.

Głównym  tematem  Komisji  Budżetu, 
Rozwoju  i  Rolnictwa  było  zaopiniowanie 
materiałów na 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.

Jako pierwsza swój projekt przed-
stawiła naczelnik Teresa Koszulińska. 
Dotyczył on zadrzewionych fragmentów 

miasta Mszczonowa sąsiadujących 
z dworcem PKP. Po zmianie planu zago-
spodarowania przestrzennego teren ten 
otrzyma przeznaczenie pod zabudowę 
wielorodzinną. Radny Robert Głąbiński 
zapytał, czy władze czekają na inwestora, 
który zbuduje na nim bloki mieszkalne. 
W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek wyjaśnił, że najprawdopodob-
niej teren ten zostanie wykorzystany 
w ramach programu „Mieszkanie Plus”. 
Kolejny projekt uchwały przedstawiony 
przez naczelnik Koszulińską dotyczył 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości – drogi w miejscowości 
Lublinów.

Ewa Zielińska, dyrektor CUW, 
przedstawiła projekt uchwały odno-
szącej się do skargi złożonej na dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. 
Pismo to częściowo zostało uznane za 
bezzasadne. Kierująca CUW zaprezento-
wała także projekt dotyczący ustalenia 
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz 
trybu przeprowadzania kontroli prawi-
dłowości ich pobierania w wykorzystania 
dla publicznych i niepublicznych przed-
szkoli oraz innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie 
gminy Mszczonów. Uchwała ta była już 
podjęta, ale zmiana przepisów spowodo-
wała konieczność jej ponownego zatwier-
dzenia.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przed-
stawiła korekty w budżecie gminy na ten 
rok oraz wynikające z nich zmiany zapisów 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na 
tym zakończono obrady Komisji, podczas 
których radni pozytywnie zaopinio-
wali wszystkie przedstawione projekty 
uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

Zakończenie roku przy-
niosło kolejną nagrodę, którą 
otrzymała gmina Mszczonów. 
W środę, 20 grudnia, 
w Warszawie odbył się finał 
plebiscytu „Lider Zmian, 

Samorząd 2017”. Mszczonów 
uzyskał I miejsce w kategorii 
Najaktywniejsi w subregionie 
warszawskim zachodnim 
wśród beneficjentów RPO 
WM 2014-2020. Organiza-

torem plebiscytu była Mazo-
wiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

Nagroda „Lider Zmian, 
Samorząd 2017” została przy-
znana gminie za osiągnięcia 
w pozyskiwaniu dofinanso-
wania na projekty realizo-
wane w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 

2014-2020. Pierwsze miejsce 
oznacza, że w subregionie 
warszawskim zachodnim, to 
właśnie Mszczonów był najak-
tywniejszy i najskuteczniejszy, 
pozyskując łącznie najwyższą 
kwotę w przeliczeniu na 
mieszkańca.

Dagmara Bednarek, 
GCI

Nagroda

Mszczonów Liderem Zmian 

WIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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Burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek podsumowuje 
2017 r. i opowiada o samo-

rządowych planach dla gminy 
Mszczonów na rok 2018. 

Rozmawia Mateusz Milczarek.

Panie Burmistrzu, tradycyjnie witając Nowy Rok dokonu-
jemy podsumowania dokonań ostatnich dwunastu miesięcy 
i snujemy plany na przyszłość. Nim zajmiemy się tym, co czeka 
Mszczonów w roku 2018, podsumujmy najpierw rok mijający. 
Jaki był on dla gminy Mszczonów?

Witam wszystkich mieszkańców w Nowym Roku i życzę, 
aby był ona dla nas i dla naszej gminy wyjątkowy. Z pewno-
ścią doczekamy się w nim rozwinięcia największej z dotych-
czas realizowanych na Ziemi Mszczonowskiej inwestycji, czyli 
Parku SUNTAGO. Park wodny, który jest pierwszym etapem 
Park of Poland ma powstać właśnie w tym roku. Ufam, że uda 
się uniknąć opóźnień. Jednak zanim przejdziemy do planów, 
naprawdę dokonajmy podsumowania dotychczasowych prac 
wykonanych na terenie gminy. 

Przy realizacji wszystkich przedsięwzięć w roku 2017 
stosowaliśmy zasadę priorytetowego traktowania tych 
projektów, na które uzyskiwaliśmy dofinansowanie zewnętrzne. 
Z funduszy unijnych lub innych źródeł.

Na terenach wiejskich gminy kontynuowaliśmy termo-
modernizację dwóch szkół, w Piekarach i Osuchowie, oraz 
budynku komunalnego w Osuchowie, w którym znajduje się filia 
GCI oraz punkt rehabilitacji. Koszty tych działań są niebagatelne. 
Całkowity koszt inwestycji to ok. 4 mln zł, z czego dofinanso-
wanie zewnętrze wyniesie 2,4 mln zł. W tym roku prace przy 
tych przedsięwzięciach będą finalizowane.

Nie zapomnieliśmy także o sprawach oświatowych na 
terenie miasta. Również z dofinansowaniem zewnętrznym prze-
prowadzona została bardzo kosztowna rozbudowa i moder-
nizacja wschodniego budynku Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie. Na jego drugim piętrze po poważnych pracach adapta-
cyjnych przygotowaliśmy miejsca dla nowych oddziałów przed-
szkolnych. Dzięki temu przedsięwzięciu zabezpieczono miejsca 
dla stu nowych przedszkolaków. Koszty inwestycji przekroczyły 
2 mln zł.

Mieszkańcy co roku układają samorządowi długą listę potrzeb 
remontowych dróg i ulic. Co z niej udało się zrealizować w roku 
2017? 

Od lat stawiamy na poprawę komunikacji na terenie 
gminy i dlatego też co roku łożymy na modernizację już istnie-

jących i budowę nowych dróg oraz ulic. Na terenach wiejskich 
zostały w 2017 r. zmodernizowane: ul. Leśna w Osuchowie, 
ul. Spokojna w Dwórznie, ul. Sosnowa w Gąbie, ul. Działkowa 
w Nosach Poniatkach, ul. Leśna w Zdzieszynie, ul. Graniczna 
w Lublinowie, ul. Główna w Szeligach i ul. Ogrodowa w Olszewku. 
Gmina partycypowała również w pracach remontowych dróg 
powiatowych w: Badowo Dańkach, Piekarowie - do granicy 
z Hutą Zawadzką, a także w Grabcach Towarzystwo i Olszówce.

W mieście przebudowana została natomiast ul. 
Warszawska - od Term do ronda przy szkole. Zmodernizowa-
liśmy ponadto ulice Szkolną i Sportową, które zostały dodat-
kowo połączone na wysokości budynku MOK, usprawniając 
tym samym komunikację w obrębie kompleksu szkolnego. 
Przeprowadzone także zostały remonty ulic Ługowej i Logi-
styki. Wstępne prace remontowe wykonane zostały również 
na ul. Północnej, gdzie metodą natryskową została naniesiona 
warstwa ścieralna. Poważniejsze inwestycje na tej ulicy zostaną 
zapoczątkowane dopiero po wykonaniu modernizacji sieci, jakie 
są położone w tym ciągu komunikacyjnym. Poprawiliśmy też 
stan ulic Fabrycznej, Piekarskiej i Olchowej.

Wspominając o inwestycjach komunikacyjnych nie 
sposób zapomnieć o wartym ok. 1,2 mln zł remoncie dwóch 
wiaduktów kolejowych - w Grabcach Towarzystwo i w Powąz-
kach. Należy wiedzieć, że naprawy wiaduktów w ciągach dróg 
krajowych są finansowane z budżetu centralnego, natomiast 
w ciągach dróg gminnych – z budżetów lokalnych. Nie mogliśmy 
więc uniknąć poniesienia tych wydatków.

Jakie jeszcze inne inwestycje zostały poczynione w mieście i na 
terenach wiejskich gminy?

Zbudowaliśmy nowe wodociągi w Dwórznie i Gąbie. 
Zakończony rok był wyjątkowo mokry i może trudno dziś w to 
uwierzyć, ale w przyszłości czekać nas będą problemy z pozy-
skiwaniem wody dla mieszkańców. Dlatego już teraz wykona-
liśmy dwie dodatkowe studnie głębinowe w Badowo Dańkach 
i Osuchowie. W Mszczonowie pobudowana została kanalizacja 
sanitarna w ulicach Grójeckiej i Zarzecznej.

Podsumowując rok 2017 nie można też pominąć inwe-
stycji wykonanych z funduszy sołeckich. Właśnie dzięki nim 
w OSP Piekary przybyło nowego, specjalistycznego wyposa-
żenia. Strażacy pozyskali też samochód.

Mieszkańcy decydowali oprócz tego o przeznaczeniu 
swych funduszy na utrzymanie dróg w należytym stanie tech-
nicznym. Z pieniędzy sołeckich w roku 2017 za przeszło 340 tys. 
zł wyremontowano aż sześć kilometrów dróg.

Co nas natomiast czeka w roku 2018? 
Zacznę ponownie od terenów wiejskich i znowu „z naci-

skiem” na kwestie komunikacyjne, które naprawdę traktujemy 
priorytetowo. Modernizowane w tym roku będą: ul. Sosnowa 
w Lutkówce Kolonii, ul. Jodłowa w Badowo – Dańkach, ul. Stra-
żacka w Grabcach Towarzystwo, ul. Zachodnia w Zdzieszynie, ul. 
Polna w Osuchowie, ul. Brzozowa w Kowiesach oraz ul. Szkolna 
i Środkowa w Bobrowcach.

W związku z budową kompleksu SUNTAGO we Wręczy,od 
ronda w Słabomierzu - na trasie nr 50 - aż do budowanego Parku 
Wodnego powstanie 

Wywiad

Wykonane inwestycje i plany  
na 2018 rok

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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nowe połączenie drogowe, które być może nazwiemy Aleją im. 
Piotra Skargi.

Komunikacja na trasie nr 50, która zapewnia dojazd do 
miasta, poprawi się wraz z zakończeniem trwających już prac 
związanych z budową dwóch rond - przy Keramzycie oraz zjeź-
dzie na Budy Mszczonowskie i Grabce Józefpolskie.

W mieście także nie zabraknie inwestycji drogowych. 
Opracowaliśmy dokumentację na remont ul. Brzoskwiniowej 
i w 2018 roku rozpoczniemy to przedsięwzięcie. Wyko-
nane ponadto zostaną remonty ulic: Jeżynowej i Malinowej. 
Powstanie również droga dojazdowa do terenów inwestycyj-
nych przy Keramzycie.

Dlaczego nowa droga do Parku Suntago ma otrzymać nazwę 
Alei Piotra Skargi?
To zupełnie odrębna i bardzo ciekawa historia, którą może 
rozwinę przy innej okazji, ale teraz wspomnę jedynie, że 
najnowsze badania historyczne wykazały, iż wiązany dotychczas 
wyłącznie z Ziemią Grójecką Piotr Skarga ma też bardzo mocne 
związki z Ziemią Mszczonowską. Jego rodzina jest związana ze 
wsią Powązki, leżącą koło Mszczonowa.

Co z planowanym połączeniem kolejowym Mszczonów – 
Warszawa?
Prawdziwy bój, jaki od lat toczymy o takie połączenie ze stolicą 
za chwilę może zakończyć się dla nas zwycięsko. Po zakończeniu 
modernizacji trasy kolejowej Skierniewice – Pilawa pociągi 
z Mszczonowa do stolicy będą mogły kursować przez Tarczyn 
i Piaseczno. To niewątpliwie jeszcze lepiej skomunikowałoby 
nas z Warszawą. Jeśli dołożymy do tego planowane zakończenie 
prac modernizacyjnych na S8, to – żartując – już będziemy mogli 
się traktować jak dzielnica stolicy (uśmiech).

Podobno poważne inwestycje zostaną także wykonane 
w kwestiach przesyłu wody (wodociągi), a także jej pozyski-
wania?
Tak jak już wspominałem podsumowując inwestycje roku 2017, 
bardzo poważnie podchodzimy do kwestii zabezpieczenia 
potrzeb gminy w tym zakresie. W roku 2018, jeśli tylko gmina 
otrzyma dofinansowanie z NFOŚ, to na terenie Szkoły Podsta-
wowej we Wręczy wykonany zostanie nowy odwiert geoter-
malny. Dodatkowa studnia głębinowa wykonana zostanie 
również w Markowie. W rozpoczętym roku kontynuować też 
będziemy prace przy rozbudowie wodociągu w Szeligach.

Wraz z rozbudową sieci wodociągowej z pewnością rozrastać 
się będzie także sieć kanalizacyjna?

Z pewnością tak. Jedną z wsi, która oczekuje teraz na 
własną kanalizację jest Wręcza. Póki co kolektor ściekowy 
z mszczonowską oczyszczalnią, jaki powstanie w jej kierunku-
,podciągnięty zostanie tylko do budowanego Parku Wodnego 
Suntago. Jednak wraz z tą inwestycją pojawią się możliwości na 
późniejszą rozbudowę sieci, aby docelowo mogła ona zaspo-
koić potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych z terenu 
Wręczy i okolic.

Jeśli mówimy już o rozbudowie sieci kanalizacyjnej, to 
należy wspomnieć, że w tym roku czeka nas przebudowa kanali-
zacji na Osiedlu Dworcowa III w Mszczonowie.

Podobno gmina Mszczonów chce być samowystarczalną ener-
getycznie? 

Na pewno taka samowystarczalność by nam nie zaszko-
dziła (uśmiech). Póki co w 2017 roku przystąpiliśmy jedynie 
do programu pod nazwą „Gmina samowystarczalna energe-
tycznie”. Zgodnie z jego założeniami planujemy na naszym 
terenie budowę wydajnej elektrowni gazowej. Jednak ta inwe-
stycja, to na pewno perspektywa dłuższa niż rozpoczęty właśnie 
rok. 

Przy okazji tej sprawy chciałbym jeszcze nawiązać do 
tak pożądanej przez mieszkańców rozbudowy istniejącej sieci 
gazowej na terenie gminy. Niestety, nie wszędzie na naszym 
terenie Polskie Sieci Gazowe chcą inwestować. Stawiają bardzo 
wymagający warunek wysokiego współczynnika odbiorców 
na kilometr wykonanej sieci. Będziemy jednak walczyć oraz 
popierać inny pomysł, jaki pomoże nam rozwiązać sprawę 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców na dostęp do „niebieskiego 
paliwa”. Otóż możliwe jest wejście w porozumienie z firmą 
prywatną, która dla określonych grup odbiorców stawiać będzie 
duże zbiorniki z gazem skroplonym. Następnie, ci mieszkańcy 
będą korzystać z sieci łączącej ich posesje z tymi zbiornikami.

Co z rozpoczętą i tak nagle wstrzymaną budową nowego komi-
sariatu policji?
Ta budowa zostanie wznowiona. Wyłoniony już został kolejny 
wykonawca i obiekt ma zostać oddany do użytku w tym roku.

Czy coś jeszcze należy dodać do listy inwestycji czekających 
Mszczonów?

Wciąż oczekujemy na przyznanie dotacji na wykonanie 
prac rewitalizacyjnych. Chcemy w tym roku rozpocząć budowę 
obiecanego mieszkańcom parku przy kościele oraz na przypa-
rafialnych błoniach. To pozwoliłoby zupełnie odmienić pod 
względem estetyki wjazd do miasta od strony zachodniej. 
W ramach rewitalizacji mamy też zamiar przebudować budynek 
starej lecznicy weterynaryjnej przy ul. Tarczyńskiej. Powstanie 
tam centrum rehabilitacyjne oraz dom dziennego pobytu dla 
osób starszych i schorowanych.

Z myślą o zwiększeniu oferty rehabilitacyjnej będziemy 
też rozbudowywać i unowocześniać nasze Termy. Kompleks 
będzie sukcesywnie zmieniany w centrum rehabilitacji wodnej. 
Trzeba tu przy okazji wspomnieć, że prywatny inwestor zacznie 
niebawem budować przy Termach basen o głębokości 40 m dla 
nurków.

Listę planowanych na 2018 rok miejskich inwestycji 
chciałbym zamknąć zapowiedzią pojawienia się na osiedlu 
Tarczyńska II nowego oświetlenia. O dołożenie nowych lamp 
w istniejących już ciągach oświetleniowych dopominają się 
mieszkańcy praktycznie każdej gminnej wsi, a także wielu miej-
skich ulic. Wszystkie te potrzeby zrealizujemy po uruchomieniu 
dopłat do budowy lamp. W ramach kompleksowego projektu, 
jaki wtedy powstanie, będzie można dokonać także wymiany 
oświetlenia sodowego na ledowe.

WIEŚCI Z RATUSZA
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O przedszkolnym projekcie „Zabawa uczy i doskonali” z Ewą 
Osińską, wicedyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1, rozmawia 

Dagmara Bednarek. 

Zacznijmy od początku. Skąd wziął się pomysł na pisanie 
wniosku o dofinansowanie?
Zaczęło się od informacji o tym, że prowadzony będzie nabór 
projektów w tym zakresie. To zmobilizowało nas, by zastanowić 
się, z jakim pomysłem moglibyśmy w nim wystartować. Zdecy-
dowaliśmy się postawić na rozwój. Opracowaliśmy plan i złoży-
liśmy projekt. Wreszcie, okazało się, że dostaniemy dofinanso-
wanie na jego przeprowadzenie.

Ile kosztował będzie cały projekt i jaką wysokość dofinanso-
wania udało się uzyskać? 
Całkowita wartość projektu wyniesie 765 527,93 zł. Wysokość 
dofinansowania z Funduszy Europejskich, to 612 137,93 zł, czyli 
ok. 80%. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa: - Edukacja dla rozwoju regionu, 
Działanie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie - 
Edukacja przedszkolna. 

W jakim okresie Miejskie Przedszkole będzie realizowało 
projekt i czego on dokładnie dotyczy?
Projekt zakończy się z ostatnim dniem listopada 2018 r. Osią 
całego pomysłu jest utworzenie 100 nowych miejsc przedszkol-
nych. Oprócz tego, poszerzymy także ofertę edukacyjną o dodat-
kowe zajęcia m.in. integrację sensoryczną i trening umiejętności 
społecznych.  Każde przedszkole, to przede wszystkim ludzie, 
dlatego zaplanowaliśmy również udział w szkoleniach dla kadry 
pedagogicznej. Ostatnim ważnym zadaniem będzie zakup 
pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu, narzędzi do 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, wspoma-
gania rozwoju dzieci itp. 

Dzięki realizacji projektu „Zabawa uczy i doskonali” wzrośnie 
więc ilość miejsc w przedszkolu. W jaki sposób wpłynie to na 
zapotrzebowanie na edukację na tym poziomie? Czy zostaną 
one utrzymane po zakończeniu realizacji?
Dodatkowe sto miejsc w naszym przedszkolu sprawiło, że zaspo-
kojone zostaną potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Każde 
dziecko w naszej gminie będzie miało zapewnioną możliwość 
edukacji w publicznej placówce. Oczywiście, po zakończeniu 
projektu nie zamierzamy likwidować tych miejsc. Otrzymana 
dotacja obliguje nas zresztą do utrzymania ich przez co najmniej 
2 lata.

Na jakie korzyści mogą liczyć dzieci, które biorą udział 
w projekcie?
Dzięki projektowi będą one mogły uczestniczyć w nowych, 
ciekawych zajęciach. Pozwolą one przedszkolakom na rozwi-
janie zdolności i umiejętności a także redukcję deficytów. Myślę 
też, że chodząc na zajęcia będą też po prostu dobrze się bawić. 
Wszystkie korzyści dla przedszkolaków podsumowuje chyba 
tytuł naszego projektu – „Zabawa uczy i doskonali”.

Co powiedziałaby Pani rodzicom, którzy wahają się, czy dla 
swoich dzieci wybrać Miejskie Przedszkole w Mszczonowie?
Powiedziałabym, że zapraszamy do odwiedzin! Strony inter-
netowe, ulotki, informacje od znajomych – wszystkie one są 
ważnymi źródłami wiedzy o przedszkolach, ale nic nie jest 
w stanie zastąpić własnej obserwacji. Zapraszamy więc do nas, 
by zobaczyć, jak naprawdę wygląda pobyt dziecka w naszej 
placówce. Myślę, że ani rodzice, ani najmłodsi nie wyjdą od nas 
rozczarowani.

Wywiad

Rozwój, nauka i zabawa

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

W rozmowie o planach na rozpoczęty rok nie sposób zapo-
mnieć o czekających nas wyborach. Z pewnością będzie to 
okres bardzo „gorący” dla gminy.
Nie chciałbym wdawać się teraz w dyskusje wyborcze. 
Z pewnością mieszkańcy dowiedzą się o wyborach z oficjal-
nych obwieszczeń, a także z promocyjnych plakatów i banerów. 
Wszyscy jeszcze doświadczymy przesytu wyborczej propagandy 
(uśmiech). Ważne tylko, aby w tym natłoku informacji nie dać 
się zmanipulować i dokonać takiego wskazania na karcie wybor-
czej, które zapewni naszej gminie dalszy, dynamiczny rozwój. 

Wierzę, że każdy z Mieszkańców, kiedy przyjdzie czas udania się 
do urn wyborczych, dokona najlepszego, zgodnego z jego prze-
konaniami, wyboru. Tego właśnie życzę na Nowy Rok (uśmiech).

Może Pan na koniec zdradzić jedynie, czy wystawi swą kandy-
daturę w czekających nas wyborach na burmistrza miasta?
Odpowiem krótko i bez rozwijania tematu. Tak, będę startował.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.

Mateusz Milczarek, GCI
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Koniec roku, to czas podsumowań i tworzenia planów na 
kolejne miesiące. Właśnie z tej okazji w mszczonowskim ratuszu 
z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem spotkali się sołtysi 
z terenu gminy Mszczonów.

Podczas spotkania jako pierwsza głos zabrała Agnieszka 
Romańska z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Opowie-
działa zebranym o problemie dotyczącym rozprzestrzeniania się 
wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ta groźna choroba nie 
jest, co prawda, niebezpieczna dla ludzi, jednak może spowo-
dować znaczne straty wśród hodowców trzody chlewnej. 
W swoim wystąpieniu Agnieszka Romańska przedstawiła zasady 

postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika oraz 
sposoby zabezpieczania zwierząt przed zarażeniem się ASF.

Kilka słów do zgromadzonych sołtysów skierował także 
Piotr Bogumił – dyrektor Rejonu Energetycznego Żyrardów. 
Opowiadał on o problemach z dostawami energii elek-
trycznej, które dotykają mieszkańców terenów wiejskich gminy 
Mszczonów. Zgodnie ze słowami dyrektora są one spowodo-
wane awariami oraz modernizacjami sieci przesyłowej. Piotr 
Bogumił odpowiedział także na pytania zebranych i zachęcał do 
zgłaszania dostrzeżonych problemów.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek przedstawił sołtysom 
sprawy bieżące wiążące się z terenami wiejskimi. Pierwszym 
podjętym tematem był fundusz sołecki. Burmistrz Kurek dzię-
kował zebranym, że jego duża część jest przeznaczana na drogi. 
Poinformował także, że są już plany utwardzeń nawierzchni 
na kolejny rok. W ramach spotkania z sołtysami burmistrz 
opowiadał również o dystrybucji nakazów płatniczych, moderni-
zacji oświetlenia ulicznego, konieczności zmiany dźwięku syren 
alarmowych, obowiązkowym oznakowaniu posesji, oczekiwaniu 
na rewitalizację oraz przyszłej modernizacji linii kolejowej prze-
chodzącej przez Mszczonów. 

Komendant Krzysztof Puszcz poinformował zebranych, 
że od 15 września tereny wiejskie podlegają nowemu dziel-
nicowemu – starszemu sierżantowi Arkadiuszowi Wójcikowi.  
Opowiedział także o budowie nowego komisariatu. Komen-
dant Puszcz apelował o ostrożność przy podpisywaniu nowych 
umów. Często zdarza się, że ludzi nie czytają otrzymywanych 
dokumentów przez co padają ofiarą oszustów. Komendant przy-
pomniał także o właściwym oznaczaniu posesji. Niedopełnienie 
tego obowiązku może skutkować mandatem a także zagroże-
niem życia w przypadku, gdy służby nie są w stanie zidentyfi-
kować miejsca niebezpiecznego zdarzenia.

Dagmara Bednarek, GCI

Gmina Mszczonów

Spotkanie z sołtysami

Jaka będzie przyszłość Miejskiego Przedszkola? Czy planujecie 
pisanie i realizację kolejnych projektów?
Chcemy nadal się rozwijać. Oczywiście, wymaga to pieniędzy, 
dlatego nadal będziemy próbowali pozyskiwać zewnętrzne 
dofinansowania na różne działania. Dodatkowe środki pozwolą 
nam jeszcze udoskonalić funkcjonowanie przedszkola, podnosić 
kwalifikacje nauczycieli, rozbudowywać ofertę zajęć. Oczywi-
ście, jeżeli się nie uda, będziemy się starali jak najlepiej wykorzy-

stywać budżet, który mamy. Zawsze będziemy wychodzić z zało-
żenia, że chcąc uczyć dzieci, samemu także trzeba nieustannie 
się rozwijać i szkolić. Właśnie taka będzie przyszłość naszej 
placówki. Rozwój, nauka i zabawa.

Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.

Dagmara Bednarek

WIEŚCI Z RATUSZA
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Połowa grudnia, to doskonały czas, by podsumować 
całoroczną działalność organizacji. Właśnie dlatego 13 grudnia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmońskiego” zorganizowała 
swoje siedemnaste Walne Zebranie Członków, które odbyło się 
w mszczonowskim ratuszu. Tradycyjnie już obrady rozpoczęła 
prezes Zarządu Magdalena Podsiadły, która serdecznie powitała 
wszystkich zebranych. Przedstawiła również projekt uchwały 
wnoszącej drobne zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju „Ziemi 
Chełmońskiego”, które zgromadzeni Członkowie przyjęli jedno-
głośnie. Prezes Podsiadły przedstawiła także sprawozdanie 

merytoryczne z wdrażania tego najważniejszego dla LGD doku-
mentu. Opowiedziała m.in. o przeprowadzonych naborach dla 
osób pragnących założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą. 
Na zakończenie zaprosiła wszystkich na część nieoficjalną.

Wigilijne spotkanie rozpoczęły świąteczne życzenia, 
które złożyła prezes Magdalena Podsiadły. Oprócz ciepłych 
słów nie zabrakło także symbolicznego łamania się opłatkiem. 
XVII Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmoń-
skiego” zakończył wspólny posiłek, do którego zasiedli przed-
stawiciele Zarządu, Rady, pracownicy biura Stowarzyszenia oraz 
Członkowie. Atmosfera spotkania była prawdziwie świąteczna 
– nie zabrakło nawet kolęd, których śpiewanie zaintonował 
Wacław Siedlicki z OSP Skuły. Walne Zebranie było więc nie 
tylko pretekstem do podsumowania mijającego roku, ale także 
doskonałą okazją do spotkania się i podzielenia bożonarodze-
niową radością.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

LGD „Ziemia Chełmońskiego”

Wigilijne Zebranie Lokalnej Grupy 
Działania

Bezpieczeństwo

Policja ostrzega seniorów
Rekordziści z gminy Mszczonów, którzy padli ofiarami 

oszustów, oddali im 36 tysięcy złotych. Pieniądze wyłudzono 
metodą na tzw. „wnuczka”. O tym jak ustrzec się oszustów 
ostrzegał mszczonowskich seniorów Sławomir Zieliński, dzielni-
cowy z Komisariatu Policji w Mszczonowie. 

Schemat zwykle jest taki sam. Telefon zdesperowanego 
„wnuczka” proszącego o pomoc finansową. Zaaferowani dziad-

kowie chcą pomóc. Nie weryfikują informacji. Obcej osobie, 
przesyłanej przez rzekomego wnuczka, oddają często oszczęd-
ności całego życia. - Największa kwota jaką oddało oszustom 
starsze małżeństwo z gminy Mszczonów to 36 tysięcy złotych 
– mówi Sławomir Zieliński. Ostrzegał seniorów, że metoda na 
„wnuczka” ewoluuje. Pieniądze od starszych osób oszuści wyłu-
dzają podjąć się za policjantów, prokuratorów czy pracowników 
pomocy społecznej. Próba jednego z takich wyłudzeń również 
miała miejsce w Mszczonowie. Do starszej kobiety dzwoniła 
rzekoma synowa prosząc o pomoc. Teściowa odwiedziła bank 
i podjęła 20 tys. 
zł z konta. - Tylko 
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przypadek sprawił, że wychodząc z banku minęła się ze swoją 
synową – wspomina dzielnicowy.

Seniorzy mogli obejrzeć film, pokazujący metody dzia-
łania oszustów. Zwracano uwagę na podstawowe błędy. Z poli-
cyjnych statystyk wynika, że codziennie w Polsce dochodzi do 1-2 
oszustów na „wnuczka”. - Nie dajcie się łapać na takie telefony 
– apelował dzielnicowy. – Policja nigdy nie prosi o pieniądze. 
Jeśli otrzymacie taki telefon powiadomcie policję lub spróbujcie 
zweryfikować informacje – dodaje. - Odebrałam raz telefon. 
Jakaś kobieta mówiła mi, że zbiera na chore dziecko. Powie-
działam jej, że nie jestem w stanie sprawdzić, czy takie dziecko 
w ogóle jest chore – opowiadała jedna z uczestniczek spotkania.

Okres przedświąteczny i związane z nim zamieszanie 
może być kuszące dla oszustów. Liczba zagrożeń rośnie. Poli-
cjant uczulił też na pilnowanie zbliżeniowych kart płatniczych. 
Zwłaszcza w dużych aglomeracjach, nie brakuje złodziei, którzy 
skanują kartę specjalnymi urządzeniami. Ponieważ transakcje 
do 50 zł nie wymagają potwierdzenia kodem PIN, mogą w ten 
sposób wyczyścić konto. - Wystarczy specjalne etui na kartę, by 
jej zeskanowanie nie było możliwe – mówi Sławomir Zieliński.

Dzielnicowy zapowiada cykliczne spotkania z seniorami. 
Jak mówi, potrzebna jest współpraca mieszkańców i policji. - To 

wy wiele widzicie. Wiecie czy ktoś obcy kręci się po osiedlu. Jeśli 
widzicie coś niepokojącego dzwońcie na policję. Nawet jeśli nie 
podacie swoich danych, policja na pewno sprawdzi doniesienie 
– zapewnia funkcjonariusz.

Jarosław Pięcek

Z ŻYCIA GMINY

Pożegnanie
W ostatnim dniu minionego roku, w wieku 69 lat, odszedł 
wielki przyjaciel Ziemi Mszczonowskiej, Ryszard Szymczak. 
Na zawsze zapamiętamy go jako pomysłodawcę nadania 
szkole podstawowej w Lutkówce imienia majora Józefa 
Wiśniewskiego. Ryszard Szymczak dbał o utrwalanie wiedzy 
o tej miejscowości oraz ochronę jej zabytków - zawsze miał 
wiele pomysłów na to, jak upamiętniać osoby związane z tą 
ziemią. Był bezinteresownym społecznikiem, człowiekiem 
mądrym i oczytanym. Aktywnie włączał się w działania para-
fialne i wspierał lutkówiecką szkołę, choć nie uczyły się w niej 
jego dzieci, ani wnuki. Działał bezinteresownie i właśnie tak 
wszyscy go zapamiętają – jako człowieka, który był wzorem 
zaangażowania, który poprzez swoje pomysły zapisał się na 
zawsze we wdzięcznej pamięci mieszkańców Ziemi Mszczo-
nowskiej. Spoczywaj w pokoju…
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W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Pożegnanie

Pani Władysława Wrocławska, którą niedawno 
pożegnaliśmy była nauczycielką z 40-letnim stażem 
pracy. Przez całą swoją karierę uczyła w szkołach 
podstawowych na terenie Ziemi Mszczonowskiej 
– w Bronisławowie, Badowo-Dańkach oraz Mszczo-
nowie. Pracę pedagoga zakończyła w 1991 r. Za swoje 
działania na rzecz kształcenia młodych otrzymała 
m.in. Złoty Krzyż Zasługi. 

Panią Władysławę zapamiętamy przede 

wszystkim jako świetnego nauczyciela i dobrego czło-
wieka. Zawsze służyła za wzór młodszym pedagogom. 
Nawet na emeryturze nie przestała się interesować 
sprawami mszczonowskiej placówki. Pani Władysława 
była dobrym i ciepłym człowiekiem. Z ogromną pasją 
poświęcała się swojej pracy a naukę i wychowanie 
dzieci traktowała jak misję. Zawsze skromna i wierna 
swoim zasadom ofiarnie służyła ludziom. Świeciła 
przykładem i służyła radą. Właśnie taką ją zapamię-
tamy – jako wspaniałego pedagoga i cudownego czło-
wieka.

OSTATNIE POŻEGNANIE BYŁEJ 
KOMENDANT KP MSZCZONÓW 
PODINSP. JANINY WANDY 
SZEWCZENKO – BALCERSKIEJ

W dniu 5 stycznia 2018 roku odbył się pogrzeb podinsp. 
Janiny Wandy Szewczenko-Balcerskiej, byłej Komendant 
Komisariatu Policji w Mszczonowie. Urna z jej prochami 
spoczęła na cmentarzu w Żyrardowie. Wanda Szewczenko 
zmarła w dniu 24 grudnia 2017 r. Podinsp. Janina Wanda 
Szewczenko służbę pełniła w latach 1982-2005, kiedy to 
odeszła na zaopatrzenie emerytalne ze stanowiska Komen-
danta Komisariatu Policji w Mszczonowie. Oficerem służb 
była od 1984 r. Stopień podinspektora Policji otrzymała 
w roku 2001 r. Podczas służby cały czas była związana 
z powiatem żyrardowskim. Pełniła m.in. funkcje: Naczelnika 
Wydziału Prewencji, Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-
-Śledczego KPP, Komendanta Komisariatu Policji w Wiskit-
kach, najpierw Zastępcy a potem Komendanta KP w Mszczo-
nowie. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przyznanym 
przez Prezydenta RP (2000 r.), Brązową Odznaką „Zasłużony 
Policjant” (2002 r.), Medalem XXV-lecia NSZZ Policjantów 

(2015 r.). Była wieloletnim członkiem i wiceprzewodniczącą 
NSZZ Policjantów w KPP w Żyrardowie. 

Społecznie angażowała się w działania Stowarzy-
szenia FILOS, gdzie pomagała głównie kobietom, ofiarom 
przemocy. Lubiana i ceniona wśród lokalnej społeczności. 
Zawsze otwarta na pomoc drugiemu człowiekowi. Była 
nauczycielką, prawdziwą mentorką dla wielu policjantów, 
którzy korzystając z jej rad i doświadczenia uczyli się, jak 
powinna wyglądać ofiarna służba.
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Pierwsze kontakty z komputerem i obsługą sytemu 
operacyjnego mają już za sobą. Ostatnia grupa uczestników 
kursu komputerowego organizowanego przez Gminne Centrum 
Informacji w Mszczonowie odebrała dyplomy jego ukończenia.

Przez dwadzieścia godzin mieszkańcy Mszczonowa 
w wieku 50+ uczyli się obsługi komputera, tworzenia doku-
mentów tekstowych czy komunikacji internetowej. Pod okiem 
Michała Goldaka, odkrywali kolejne tajniki wirtualnego świata. 
Zajęcia odbywały się w dwóch grupach, a cały kurs był bezpłatny. 
- Każde spotkanie trwało trzy godziny szkoleniowe – informuje 
Aleksandra Kacprzak z GCI w Mszczonowie.

Szkolenia odbywały się w ramach Programu Rewitali-
zacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Ich organizatorem 
jest Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie. Ostatni kurs 
odbył się w środę (13.12). Wszyscy uczestnicy odebrali dyplomy 
zaświadczającego o jego ukończeniu.

GCI

GCI

Kursanci zakończyli naukę

Podsumowanie mszczonowskiego finału 
Szlachetnej Paczki 2017

Mszczonowski weekend finalny Szlachetnej Paczki odbył 
się 9-10 grudnia w hallu miejscowej Szkoły Podstawowej. 
Właśnie w tym miejscu - w tzw. magazynie „Szlachetnej Paczki” 
- zebrali się wolontariusze, sponsorzy oraz osoby wspierające 
w różnych wymiarach całe przedsięwzięcie. Tu też zgromadzone 
zostały świąteczne podarunki, które następnie rozwiezione 
zostały do rodzin włączonych w tegoroczny projekt. 

Jego koordynatorka Monika Kubiak podziękowała 
wszystkim za zaangażowanie i wsparcie. Wyraziła też swoje 
zadowolenie z olbrzymiego poparcia darczyńców, czyli firm, 
grup przyjaciół, rodzin i indywidualnych ofiarodawców, którzy 
sfinansowali zakup paczek. Podziękowała ponadto sponsorom 
samego finału, tj. tym, którzy wsparli projekt od strony organiza-
cyjnej oraz ufundowali poczęstunek finalnego weekendu.

Szlachetna Paczka nie jest przedsięwzięciem tak nagło-
śnionym, jak wiele innych akcji o charakterze charytatywnym;jej 
darczyńcy pozostają też zgodnie z przyjętą zasadą anonimowi. 
Wniosek z tego, iż ci, którzy się w nią angażują postępują szla-
chetnie jedynie z potrzeby serca i tym większa należy się im 
wdzięczność. Jest to jak najbardziej zgodne z tym co powiedział 
Prezes Stowarzyszenia„WIOSNA”, pomysłodawca Szlachetnej 
Paczki, Ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek: Uważam,  że  nie może 
być  tak,  że  czym  więcej  pomocy,  tym  więcej  potrzebujących. 
Chcemy  pomagać  tak,  aby  ludzie  sami  radzili  sobie  w  życiu. 

Nie  chcemy  biedy.  Nie  chcemy  rekordów.  Chcemy  prawdziwej 
miłości wzajemnej. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Za podjęcie szlachetnej inicjatywy wszystkim zaanga-
żowanym w niesienie pomocy potrzebującym podziękowała 
w imieniu władz samorządowych gminy Mszczonów sekretarz 
Urzędu Miejskiego Zofia Krukowska. Podczas podsumowania 
finału głos zabrała także kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Barbara Ciszewska. Jej zdaniem Szlachetna Paczka, 
to prawdziwy sojusznik Opieki Społecznej, gdyż wyciąga ludzi 
z biedy, a jej pomoc jest świadczona mądrze i dyskretnie. Pani 
kierownik wyraziła też swoje zadowolenie, iż w organizację akcji 
włączyły się osoby, które są obecnie lub były w przeszłości, zwią-
zane zawodowo z MOPS-em.

Koordynatorka mszczonowskiej Szlachetnej Paczki 
Monika Kubiak podsumowując wyniki wykonanej pracy stwier-
dziła, że w tym roku pomoc udało się okazać dwudziestu 
pięciu rodzinom. Wiele pracy w całe dzieło włożyli wolonta-
riusze, którzy koordynowali współpracę pomiędzy darczyń-
cami, a obdarowanymi. W grupie wolontariuszy znaleźli się: 
Agnieszka Dobrzyńska, Agnieszka Wodnicka, Martyna Bagińska, 
Karolina Rutkowska i Grzegorz Wierzbicki. Samych darczyńców 

Szlachetna Paczka

SZLACHETNA PACZKA – POMOC 
SZLACHETNYCH LUDZI

Z ŻYCIA GMINY
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W Wigilię pod naszymi choinkami znaleźć można było wiele 
wspaniałych prezentów, które wzbudzały uśmiech na naszych 
twarzach. Nie od dziś jednak wiadomo, że o wiele lepiej jest 
dawać niż otrzymywać. O tej znanej zasadzie pamiętali wolonta-
riusze z grupy, którą organizatorzy mszczonowskiej „Szlachetnej 
Paczki” ochrzcili mianem: „Paweł i jego wspaniała ekipa”. Ta 
grupa darczyńców liczyła blisko 50 osób. Obdarowana przez nich 
została mieszkanka gminy Mszczonów, która po stracie męża 
samotnie wychowuje pięcioro dzieci. W sumie przed Świętami 
Bożego Narodzenia trafiło do niej: 1610 kilogramów węgla oraz 
51 kartonów wypełnionych produktami spożywczymi, chemicz-

nymi, ubrankami dla dzieci, pościelą, ręcznikami i innymi prezen-
tami. „Paweł i jego wspaniała ekipa”, to darczyńcy z Mszczo-
nowa i okolic naszego miasta, a także z Warszawy. 

MM

Szlachetna Paczka

Prezenty lepiej jest dawać niż 
otrzymywać

Trzy pary małżeńskie odebrały 
Medale za Długoletnie Pozycie Małżeń-
skie. W uroczystości towarzyszyła jubi-
latom rodzina oraz przyjaciele.  - Dotrzy-
maliście przyrzeczenia, które składaliście 
sobie ponad pół wieku temu – mówiła 
Barbara Kłopotowska, kierownik USC 
w Mszczonowie.

Janina i Kazimierz Kustosz oraz 
Zuzanna i Tadeusz Zarzeczni powiedzieli 
sobie „tak” w 1967 roku. Elżbieta i Kazi-
mierz Lipińscy zrobili to rok wcześniej, 
w 1966. Wszystkie pary zasłużyły na 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie przyznawany przez Prezydenta RP. 
W jego imieniu wręczył je Józef Grzegorz 
Kurek, burmistrz Mszczonowa. 

- Zazdroszczę wam, że się wam 
udało. To jest sztuka wytrwać ze sobą 
tyle lat. Coraz mniej jest na świecie takich 

małżeństw jak wy. Były przypadki, że 
ludzie rozwodzą się po 40 latach małżeń-
stwa. Życzę byście mogli doczekać kolej-
nych rocznic. By wasze dzieci były szczę-
śliwe. To dla rodzica jest najważniejsze 
– mówi burmistrz. - Dostałem już trochę 
medali w swoim życiu, ale ten jest najważ-
niejszy – dodaje.

Przyznaje, że musi na niego 
poczekać jeszcze 11 lat. Tymczasem 

jubilaci kroczą już ku kolejnej rocznicy – 
szmaragdowej.

- Nazwy rocznic sugerują, które 
z nich są piękne, które delikatne, mocne 
czy cenne. Za sprawą takich rocznic 
patrzymy na jubilatów z podziwem 
i szacunkiem – mówi Barbara Kłopo-
towska. - Najpiękniejsza jest miłość 
małżeńska, bo pozwala złożyć najcen-
niejszy dar dla drugiego człowieka – dar 

Jubileusz

Pół wieku razem

pani koordynator nie mogła ujawnić naszej redakcji, za to otrzy-
maliśmy do publikacji listę sponsorów finału, którzy pomagali 
w jego przygotowaniu finansowo lub organizacyjnie. Znaleźli 
się na niej: Cukiernia S. Rzeczkowski, Sklep CYTRUS Bożena 
Skoneczna, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie (udostęp-
nienie magazynu), Stołówka Szkoły Podstawowej w  Mszczo-
nowie, Lewiatan Mszczonów, Kebab Piekiełko, ZPC FLIS (Zakład 
Produkcji Cukierniczej), Sklep Papierniczy PAPIRUS, Piekarnia 
OSKROBA Mszczonów, Pracownia Reklamy Duo-Art. Mszczonów, 
Mszczonowski Ośrodek Kultury(miejsce spotkań wolontariuszy), 
mszczonowska oraz Restauracja Appetito Mszczonów (miejsce 

spotkań wolontariuszy), FHU Igor Tomasz Rutkowski (transport 
paczek).

Pani koordynator Kubiak nie omieszkała także wspomnieć 
w swoim wystąpieniu o osobach, które przygotowały historie 
rodzin, jakie następne zostały wytypowane do obdarowania 
Szlachetną Paczką. Wymagało to mozolnej pracy i właściwego 
uargumentowania zgłoszonych propozycji. W tej grupie znaleźli 
się: pracownicy MOPS i MOK-u, pracownicy Szkół Podstawo-
wych z Osuchowa, Mszczonowa oraz Lutkówki, a także osoby 
prywatne. 

MM

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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z samego siebie. To miłość najtrudniejsza 
i zarazem najpiękniejsza. Małżonkowie 
muszą się wspierać, szanować i ufać 
sobie. W małżeństwie jak w życiu – nie 
może być stale dobrze, ma być auten-
tycznie – dodaje.

Państwo Lipińscy wychowali 
dwoje dzieci. Doczekali się sześciorga 
wnucząt i trojga prawnucząt.

- Nie jest łatwo wytrwać pięćdzie-
sięciu lat razem. Ważny jest kompromis, 
by jedno rozumiało drugiego – przyznaje 
pani Elżbieta.

Państwo Zarzeczni wychwali 

dwoje dzieci (syna i córkę). Dziś cieszą 
się też z trojga wnucząt (dwóch wnuków 
i wnuczki). Byli sobie przeznaczeni, bo 
poznali się na weselu. 

- Taki traf – mówi z uśmiechem 
Pani Zuzanna.

- Taki dobry traf – dodaje pan 
Tadeusz. 

Jak wspominają, już wtedy obcy 
im ludzie stwierdzali, że są dobraną parą. 
Czas pokazał, że to prawda.

Janina i Kazimierz Kustosz wycho-
wali trzy córki. Doczekali dwojga wnucząt 
i dwojga prawnucząt. Pan Kazimierz przy-

znaje, że dobrze żyje się z czterema kobie-
tami pod jednym dachem. Jaka jest ich 
recepta na udany związek?

- Szczerość jest najważniejsza. 
Dobrze nam ze sobą pomimo wielkich 
trudności. Wzięliśmy przykład z rodziców. 
Długo razem żyli ze sobą. Dziadkowie też 
– zdradzają małżonkowie.

Były kwiaty, gratulacje i życzenia. 
Jubilatom odśpiewano „sto lat”. Poza 
medalami otrzymali też roczne karnety 
na Termy w Mszczonowie.

Jarosław Pięcek, GCI

W Mszczonowie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
zaczęła grać już w sobotę (13.01). O godzinie 9 ruszyła zbiórka 
krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi 
„STRAŻAK”. Chwilę później sportowa rywalizacja rozpoczęła się 
za sprawą tenisistów stołowych.

- Zbiórkę podczas WOŚP zorganizowaliśmy po raz 
pierwszy, choć od kilku lat chcieliśmy to zrobić. Trudno było 
dograć termin przyjazdu ambulansu. W tym roku się udało - 
mówi Emil Koperski, współorganizator zbiórki.

Pierwsza tegoroczna zbiórka i zarazem pierwsza podczas 
WOŚP zakończyła się wspaniałym wynikiem. Do oddania krwi 
zarejestrowało się 36 chętnych. Ostatecznie oddało ją 31 osób. 
W sumie zebrano 13,95 litrów krwi. Organizatorzy nie kryją 
zadowolenia. Jak przyznają, podczas każdej akcji pojawiają się 
nowe osoby, które chcą oddać krew.

- Udało nam się dołożyć małą cegiełkę do wielkiego 
dzieła jakim jest WOŚP - cieszą się krwiodawcy.

W sobotę odbył się też Turniej Tenisa Stołowego z okazji 
26 Finały WOŚP. Udział w rozgrywkach zadeklarowało 43 zawod-

ników.
- Rekordowy był pierwszy turniej, siedem lat temu. 

Wówczas udział wzięło 155 zawodników - mówi Dariusz Bier-
nacki, instruktor tenisa stołowego i organizator turnieju.

Do hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczo-
nowie zjechali zawodnicy z Mszczonowa, Lutkówki, Żyrardowa, 
Budek Piaseckich, Korytowa, Puszczy Mariańskiej, Zboisk 
i Radziejowic. Rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: 
szkół podstawowych (dziewczęta i chłopcy), gimnazjum i liceum 
(chłopcy), OPEN. Atrakcją turnieju było rozlosowanie nagród-
-niespodzianek wśród zawodników i zawodniczek. Wszystkie 
nagrody zostały ufundowane przez Michała Szymańskiego, 
dyrektora OSiR w Mszczonowie.

W trakcie trwania turnieju została przeprowadzona 
licytacja przedmiotów na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy: koszulka Jurka Owsiaka, książka „Opowiedz swoją 
historię”, kalendarz WOŚP oraz plakat z podpisem Jurka 
Owsiaka.  Przez cały czas trwania turnieju harcerze z komendy 
Hufca ZHP w Mszczonowie prowadzili loterię fantową, w której 
za 5 lub 10 zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
można było wylosować wspaniałe upominki. Tenisiści stołowi 
zebrali na rzecz WOŚP ponad 700 zł.

Jarosław Pięcek, GCI
fot. Jarosław Pięcek, GCI; Dariusz Biernacki

WOŚP

Zbiórka krwi i sportowe emocje

Z ŻYCIA GMINY
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W drugą niedzielę stycznia już po raz dwudziesty szósty 
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podczas tego-
rocznego finału na wszystkich darczyńców czekały aż dwa dni 
wyśmienitej zabawy.

Niedzielne atrakcje były zlokalizowane w dwóch punk-
tach. Tradycyjnie z WOŚPem zagrali: mszczonowska Szkoła 
Podstawowa wraz z halą sportową OSiR oraz Mszczonowski 
Ośrodek Kultury. W dawnym gimnazjalnym budynku tej pierw-
szej od rana działała kawiarenka, w której można było zjeść 
pyszne ciasto oraz napić się ciepłej herbaty czy kawy. Tłumnie 
odwiedzających ją gości obsługiwali wolontariusze – nauczyciele 
oraz rodzice uczniów SP.

Oprócz słodkości na miłośników domowych wypieków 
czekali także młodzi artyści – uczniowie Szkoły Muzycznej im. 
Antoniego Szalińskiego w Żyrardowie - filia w Mszczonowie. 
Muzycy, będący aktualnymi wychowankami i absolwentami 
lokalnej szkoły podstawowej, zaprezentowali swoje umiejęt-
ności wokalne oraz pokazali, jak świetnie wychodzi im gra 
na skrzypcach czy fortepianie. W kawiarence zlokalizowanej 
w dawnych gimnazjum wystąpili: Lilianna Kuczek, Antoni Olech, 
Klaudia Pytel, Jan Sadowski i Nikola Sendek. Stremowanym 
muzykom odwagi dodawali nauczyciele oraz dyrektor placówki, 
Małgorzata Rogozińska.

Po zakończeniu części artystycznej na plac przed budyn-
kiem gimnazjum wszystkich gości zaprosił Jacek Gołyński, 
przewodniczący Rady Rodziców SP. Tam, pomimo lekkiego 
mrozu, czekali już strażacy z mszczonowskiej jednostki Ochot-

niczej Straży Pożarnej. W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy dali oni pokaz swoich umiejętności z zakresu ratow-
nictwa technicznego w wypadkach drogowych. Były i syreny, 
i zniszczony samochód, i manekin symbolizujący zaklinowanego 
w nim kierowcę. Strażacy z OSP Mszczonów przy pomocy profe-
sjonalnego sprzętu udowodnili, że mając takich „opiekunów”, 
wszyscy możemy czuć się bezpiecznie w swojej okolicy. Na 
zakończenie pokazu naczelnik jednostki Grzegorz Koperski zlicy-
tował hełm bojowy, w którym ugaszono niejeden pożar i urato-
wano życie wielu osobom.

Dalsza część imprezy przeniosła się na halę mszczonow-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rozpoczęła ją licytacja obrazu 
podarowanego przez Romana Zabłockiego. Kopia słynnego 
dzieła Leonarda da Vinci „Dama z łasiczką” została przez niego 
wykonana dawną techniką malarską a całe płótno oprawiono 
w piękne ramy w kolorze starego złota. Jak zdradził sam autor, 
stworzenie obrazu zajęło mu aż pół roku. Licytacja była bardzo 
zacięta a uczestniczący w niej – nagradzani gromkimi brawami. 
Zwycięzcą został Zenon Ludwiniak, który za przepiękne dzieło 
Romana Zabłockiego zapłacił 2 500 zł. Oczywiście, w historii licy-
tacji prowadzonych przez lokalny Sztab był to absolutny rekord.

Na symbolicznej scenie na hali sportowej zaprezento-
wały się także cheerleaderki ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
„Fresh”. Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać 
dziewczęta ze wszystkich grup wiekowych. Energiczna muzyka, 
skomplikowana choreografia oraz różnorodność strojów spra-
wiły, że pokaz ten na pewno zostanie w pamięci na długo.

Tego dnia na hali sportowej zaprezentowali się także 
lokalni pasjonaci judo i karate. Ich pokaz wzbudził ogromny 
aplauz publiczności i na pewno przyciągnie wielu nowych 
zawodników.

Po nim członkowie Sztabu przenieśli się z powrotem do 
szkolnej kawiarenki, gdzie czekali już uczniowie Szkoły Podsta-

WOŚP

Niezwykły finał niezwykłej Orkiestry
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wowej w Mszczonowie. Przed tłumnie zgromadzoną publiczno-
ścią zaprezentowali oni swój program artystyczny, w którym nie 
zabrakło uroczego śpiewu.

Na zakończenie tej części finału na hali sportowej publicz-
ność porwały Marzena Dymecka i Monika Wicińska, które przy-
gotowały wspólne ćwiczenie zumby. Wraz z kilkunastoma kobie-
tami zaprezentowały wszystkim, jak energetyczny jest to taniec. 
Ich pokaz idealnie wpisał się w atmosferę Orkiestry.

Swoje atrakcje dla uczestników 26. finału WOŚP przygo-
tował także Mszczonowski Ośrodek Kultury. Jeszcze przed połu-
dniem zaprosił on wszystkich na dwa seanse kinowe – poranek 
filmowy i pokaz-niespodziankę. Po nich rozpoczął się niezwykły 
koncert. Tradycyjne jasełka w nowej odsłonie zaprezentowali 
podopieczni Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” wraz z wolonta-
riuszami z SP Mszczonów. Nad całością przedsięwzięcia czuwała 
opiekunka uczniów szkoły podstawowej, nauczyciel Beata Szust-
kiewicz.

Po wzruszającym występie scenę podbili strażacy 
z mszczonowskiej Orkiestry Dętej, którymi dyrygował kapel-
mistrz Jacek Zielonka. Kierowany przez Janusza Kozińskiego 
zespół zagrał dla publiczności tradycyjne kolędy. Potem, wraz 
z towarzyszącą im grupą cheerleaderek, zaprezentowali się 
także na hali sportowej. Tam repertuar był już bardziej rozryw-
kowy a ubogacały go występy taneczne dziewcząt także zrzeszo-
nych w Orkiestrze.

Nie można zapomnieć, że kolędy dla publiczności zgro-
madzonej w MOK zagrali i zaśpiewali także uczestnicy zajęć 
artystycznych prowadzonych przez sam Ośrodek. Doskonale 
dopracowany program także spotkał się z ogromnym aplauzem 
widowni. Oczywiście, w międzyczasie zarówno w MOK, jak 
i na hali sportowej, dalej odbywały się licytacje. Wśród przed-
miotów, które można było zakupić, znalazły się wośpowe 
koszulki, worki, kubek z podpisem Jurka Owsiaka czy kalendarz 
autorstwa Artura Mleczki.

Kolejną atrakcją, jaką przygotował Mszczonowski 
Ośrodek Kultury, był wernisaż „Artyści ze Skierniewic”. Na 
wystawie zgromadzono wiele dzieł, które wykonano w różnych 
technikach. Jak podkreślała opiekunka Małek Galerii MOK, 
Anna Lipińska-Broda, wśród zgromadzonych obrazów, fotografii 
i rysunków każdy może znaleźć „coś dla siebie”.

Mszczonowski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy przynosi zawsze wiele emocji a jego zakończenie jest 

niezwykłym doświadczeniem. Nie inaczej było i w tym roku. 
Tradycyjnie już, cały dzień atrakcji zwieńczyło „Światełko do 
nieba”, czyli pokaz fajerwerków. Pomimo mrozu, przed budyn-
kiem gimnazjalnym zgromadził się tłum mieszkańców. Jak co 
roku kolorowe „światełka” odpalali strażacy z OSP Mszczonów.

W budynku szkoły podstawowej, oprócz kawiarenki, 
przez cały czas można też było kupić los w loterii fantowej 
oraz zadeklarować się jako dawca szpiku. Na kolejnym stoisku 
harcerze zachęcali także do wstępowania w swoje szeregi.

Po zakończeniu finału członkowie mszczonowskiego 
Sztabu dowodzeni przez jego szefa, Damiana Sołtyka, przystą-
pili do liczenia zebranych środków. Już podczas późnych godzin 
wieczornych okazało się, że pobity zostanie ubiegłoroczny 
rekord. Licznik pieniędzy, które zostaną przeznaczone „na 
wyrównanie szans w leczeniu noworodków” zatrzymał się na 
kwocie 44 181,00 zł, w porównaniu do 32 671,80 zł z ubiegłego 
roku, co oznacza pobicie kolejnego rekordu.

Starania mszczonowskiego Sztabu, który towarzyszy 
Orkiestrze już od drugiego finału, doceniła także Fundacja WOŚP, 
ofiarowując mu pamiątkowy medal w 2017 roku. Nagroda ta, to 
uhonorowanie najdłużej działających sztabów, które wręczono 
po dwudziestym piątym wydarzeniu „za niezwykłą przyjaźń 
i energię”.

Lokalny 26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zakończył się olbrzymim sukcesem. Choć aura nie sprzyjała 
ani wolontariuszom, ani darczyńcom, mszczonowianie po raz 
kolejny udowodnili, że mają wielkie serca. W tym roku, po raz 
pierwszy, już od grudnia w lokalnych instytucjach stanęły także 
24 stacjonarne puszki. Podczas finału do skarbonek pieniądze 
zbierało 61 wolontariuszy a 23 osoby zadeklarowały swoją 
gotowość do zostania dawcami szpiku. Łączna kwota pozyska-
nych podczas finału środków przekroczyła poziom 44 tys. zł. 
Liczby te pokazują, jak wiele pracy w tegoroczną zbiórkę włożył 
szef Sztabu, jego wolontariusze oraz wszyscy, którzy wspierali 
mszczonowski WOŚP. Nie zawiedli także mieszkańcy – w końcu 
bez nich nie byłoby rekordu zebranych środków. Emocje, pasjo-
nujące licytacje, niezapomniane atrakcje – taki właśnie był 26. 
finał WOŚP w Mszczonowie i taki zostanie na pewno zapamię-
tany na długo.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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Tegoroczne „Jasełka Bożonarodzeniowe” Stowarzyszenia 
„Uśmiech Dziecka” odbyły się 12 grudnia w sali widowiskowej 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Ich organizatorami obok 
Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnospraw-
nych byli: Mszczonowski Ośrodek Kultury i Szkoła Podstawowa 
w Mszczonowie. 

Jasełkowy wieczór rozpoczęło przedstawienie muzyczne, 
a zaraz po nim nastąpiła licytacja ozdób świątecznych oraz 
uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na „Wianek 

Bożonarodzeniowy”. Wśród gości Stowarzyszenia „Uśmiech 
Dziecka”, którzy zasiedli na widowni i oklaskiwali dziecięce 
występy nie zabrakło w tym roku: burmistrza Mszczonowa 
Józefa Grzegorza Kurka, dyrektor MOK Grażyny Pływaczewskiej, 
kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Barbary 
Ciszewskiej oraz całej dyrekcji Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie wraz z panią dyrektor Agnieszką Walczyńską-Łoś na czele.

Ksiądz dziekan Tadeusz Przybylski z racji choroby wyjąt-
kowo nie pojawił się na Jasełkach, ale pamiętając o dzieciach 
przysłał na ich wielki występ podarunek, jaki został wręczony 
młodym aktorom zaraz po zakończeniu przedstawienia. Za 
doznania artystyczne i stworzenie niezapomnianego świątecz-
nego nastroju występującym artystom dziękowali i obdaro-
wywali ich także po 
spektaklu: burmistrz 

Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”

UŚMIECH DZIECKA = najpiękniejsze 
JASEŁKA

Poniżej prezentujemy listę 
instytucji i osób, którym 
mszczonowski Sztab WOŚP 
składa szczególne podzięko-
wania:
-	 Roman Zabłocki
-	 Mszczonów Klasycznie
-	 Mszczonowska TV
-	 Sylwia Niezgoda- 

Borkowska
-	 Karolina Barcel
-	 MOK
-	 Orkiestra OSP Mszczonów
-	 Hufiec ZHP Mszczonów
-	 Miejska Biblioteka 

Publiczna w Mszczonowie
-	 Klub Baba Jaga
-	 Szkoła Podstawowa 

w Mszczonowie
-	 Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Mszczonowie
-	 Rada Rodziców przy Szkole 

Podstawowej w Mszczo-
nowie

-	 Rada Pedagogiczna Szkoły 
Podstawowej w Mszczo-
nowie

-	 Szkoła Muzyczna im. A. 
Szalińskiego w Żyrardowie

-	 Grupa Judo działająca przy 
SP Mszczonów

-	 Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „FRESH”

-	 OSP Mszczonów
-	 Mszczonów24h.pl
-	 „Głos Żyrardowa i okolic”
-	 Hotel Panorama
-	 Artis Loft Hotel
-	 Gminne Centrum Infor-

macji w Mszczonowie
-	 Lokalna Grupa Działania 

„Ziemia Chełmońskiego”
-	 Artykuły Gospodarstwa 

Domowego ul. Sienkie-
wicza 15

-	 Aqua. Sklep zoologiczno – 
wędkarski

-	 Szkoła Podstawowa 
w Osuchowie

-	 Przedszkole Niepubliczne 
Smerfolania

-	 Przedszkole nr.1 
w Mszczonowie

-	 Janina i Łukasz Koperscy
-	 Komisariat Policji 

w Mszczonowie
-	 Pizzeria Familijna
-	 Bar „Toco”
-	 Bar u Małgosi
-	 Bar Sajgon
-	 KFC Radziejowice
-	 Punkt Informacji Tury-

stycznej
-	 Chór „Słoneczko”
-	 Duo Art. Pracownia 

Reklamy
-	 Gmina Mszczonów
-	 Mateusz Matysiak
-	 Agata Katafiasz – Matysiak
-	 „Merkuriusz Mszczo-

nowski”
-	 Mszczonowski Ośrodek 

Kultury
-	 Izba Pamięci Ziemi 

Mszczonowskiej
-	 Reklamownia
-	 HDK Strażak
-	 Emil Koperski
-	 Dariusz Biernacki
-	 Anna Biernacka
-	 Orkiestra OSP Mszczonów
-	 Jacek Gołyński

-	 Aleksandra Kacprzak
-	 Dagmara Bednarek
-	 Grzegorz Koperski
-	 Krzysztof Cieślik
-	 Krzysztof Brzozowski
-	 Katarzyna Malinowska
-	 Grupa Karate działająca 

przy SP Mszczonów
-	 Bokwa
-	 Marzena Dymecka
-	 Monika Wicińska
-	 Grażyna Pływaczewska
-	 Marek Baumel 
-	 Paweł Szustkiewicz
-	 Rafał Karwat
-	 Pro-wash
-	 Mateusz Urbaniak
-	 Kamil Bechcicki
-	 Fiege
-	 Sławomira Wacławek
-	 Jarosław Piecek
-	 Anna Łojszczyk
-	 Magdalena Podsiadły
-	 Spółdzielnia Handlowo-

-Usługowa w Mszczo-
nowie

-	 Anna Czarnecka
-	 Beata Szustkiewicz
-	 Liliana Kołczewska
-	 Ewa Zabłocka
-	 Suntago Wodny Świat
-	 Park Of Poland
-	 Szwalnia
-	 Termy Mszczonów
-	 Michał Szymański
-	 Kinga Banasiak
-	 Marcin Frentzel
-	 Zbigniew Grabek
-	 Magdalena Narożna
-	 Rafał Sołtyk
-	 Kamila Pokropek

-	 Natalia Kędziora
-	 Jakub Lasoń
-	 Adrian Klepacz
-	 Aleksandra Sęk
-	 Aleksandra Opaczyńska 

DKMS
-	 Magdalena Nalej
-	 Adrian Klepacz
-	 KS Mszczonowianka
-	 Alfa Usługi Stolarskie
-	 Impresja Fryzjerstwo 

Damsko-Męskie
-	 Pracownia Fryzjerska 

Mariola Dobrosz
-	 Sklep od 1zł do…
-	 Sultan Kebab
-	 Salon fryzjerski Ewelina 

Choińska
-	 Kwiaciarnia Kwiatowy 

Kącik
-	 Plackarnia
-	 Kwiaciarnia KLAUDIA
-	 DANNA
-	 Andrzej Zieliński
-	 Agnieszka Czarnecka
-	 Małgorzata Grabowska
-	 Szkoła Podstawowa 

w Lutkówce
-	 Szkoła Podstawowa 

w Piekarach
-	 KFC Radziejowice
-	 Małgorzata Dominiak
-	 Krzysztof Kurzepa
-	 Kwiaciarnia Żyrardów
-	 Michał Nowakowski
-	 Szkoła Podstawowa 

w Bobrowcach
-	 Anna Saiki
-	 Urszula Gowin
-	 Kwiaciarnia „ISMENA”

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Józef Grzegorz Kurek, dyrektor MOK Grażyna Pływaczewska 
i kierownik MOPS Barbara Ciszewska. 

Przedstawienie jasełkowe przybrało w tym roku 
konwencję świątecznego musicalu. Było dynamiczne, radosne 
i z dosłownie „wystrzałowym” finałem. Zasłużone brawa nale-
żały się odpowiedzialnym za reżyserię i scenografię widowiska 
paniom Małgorzacie Jakubiak i Beacie Szustkiewicz, nauczy-
cielkom SP Mszczonów. Publiczność doceniła też kunszt aktorski 
dzieci i młodzieży ze Świetlicy Terapeutycznej w Mszczonowie 
oraz współpracujących z nimi wolontariuszy ze Szkolnego Koła 
Wolontariatu Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.

Radości i uśmiechu nie zabrakło także w trakcie trady-
cyjnej aukcji „Wianków Bożonarodzeniowych”, którą bardzo 
skutecznie poprowadził Paweł Książek. Dochód z licytacji 
zostanie przeznaczony na Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” 
i wykorzystany na sfinansowanie wakacyjnego wyjazdu jego 
podopiecznych. Licytowane ozdoby powstały w ramach Rodzin-
nego Konkurs Plastycznego na Najpiękniejszy Wianek Bożona-
rodzeniowy, w jakim udział wzięły placówki oświatowe (szkoły 
podstawowe, przedszkola i zespół szkół) z: Mszczonowa, 
Bobrowiec, Osuchowa, Radziejowic i Kuklówki. Nagrody dla 
zwycięzców konkursu ufundowała Rada Rodziców przy Szkole 
Podstawowej w Mszczonowie i Stowarzyszenie „Uśmiech 

Dziecka”. 
Warto zaznaczyć, że do artystycznego współzawod-

nictwa przystąpiła w tym roku około setka dzieci. Najpiękniejsze 
ich prace można było także zakupić na kiermaszu świątecznym, 
trwającym równolegle przez cały jasełkowy wieczór w Małej 
Galerii MOK. Kiermasz poprowadzili uczniowie-wolontariusze 
z mszczonowskiej podstawówki. 

MM, GCI

W Święto Objawienia Pańskiego w wielu parafiach odby-
wają się Jasełka. Są one odgrywane na różne sposoby. Najbar-
dziej widowiskowe są uliczne przedstawienia, zorganizowane 
z rozmachem, w formie „Orszaku Trzech Króli”. Jednak o wiele 
częściej tradycja kultywowana jest poprzez wystawianie kame-
ralnych przedstawień, z reguły z udziałem najmłodszych arty-
stów. Tak to też wygląda w kościele pw. świętego Ojca Pio, 
w którym co roku opowieść o Narodzeniu Pańskim, a także 
przybyciu do stajenki betlejemskiej trzech monarchów lub 
inaczej mędrców, jest przedstawiana przez dzieci i młodzież 
uczniowską, skupioną w parafialnej Scholi. Artystów do spek-
taklu przygotowują od lat katechetka Anna Matyjas i organista 
Mariusza Gajda. Nad całym przedsięwzięciem pieczę sprawuje, 
oczywiście, proboszcz ks. Sławomir Tulin. 

Jasełka w kaplicy Ojca Pio zostały odegrane także w tym 
roku. Nigdy jednak nie są one jednakowe. Za każdym razem 
zaskakują czymś nowym. Tym razem zostały wzbogacone 
opowieściami o tradycjach świątecznych z różnych państw. Arty-
styczny wysiłek młodzieży został zasłużenie nagrodzony grom-
kimi brawami przez publiczność zebraną w parafialnej kaplicy. 
Na zakończenie przedstawienia wszyscy młodzi aktorzy, a także 
ich opiekunka Anna Matyjas, pozowali do wspólnego pamiątko-
wego zdjęcia.

W przedstawieniu jasełkowym „Europo, nie możesz żyć 
bez Boga” wystąpiły dzieci skupione w parafialnej Scholi: Olga 

Smulska, Bartek Ziółkowski, Agata Kubis, Michalina 

Byliniak, Aleksandra Czarnecka, Martyna i Aleksandra Nowa-
kowskie, Julia Dudek, Natalia Starostka, Ania Różańska, Wiktoria 
Wiśniewska, Amelka Żelazo, Hubert Woszczyk, Marcelina 
i Patrycja Kulickie, Julia Witczak, Amelka Piotrowska, Klaudia 
Zawistowska, Zosia Niedźwiadek. Śpiew: Klaudia Woszczyk, 
Natalia Kubis, Dagmara Gajda. Na instrumentach muzycz-
nych akompaniowali: Mariusz i Dawid Gajda oraz Dominika 
Ścisłowska. Przygotowanie scenariusza - Anna Matyjas - kate-
chetka. Dzieci po zakończonym występie otrzymały słodkie 
smakołyki zakupione przez ks. proboszcza Sławomira Tulina. 

MM

Kościół pw. świętego Ojca Pio

JASEŁKA u OJCA PIO

Z ŻYCIA GMINYKULTURA 
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W święto Trzech Króli kościół pw. św. Jana Chrzciciela 
rozbrzmiewał bożonarodzeniową muzyką. Jej wykonawcami 
byli uczestnicy zajęć umuzykalniających, które Gminne Centrum 
Informacji prowadzi w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewi-
czów. Na scenie pojawił się także gość specjalny – Sylwester 
Maciejewski. Znany m.in. z serialu „Ranczo” aktor urodził się 
w Mszczonowie.

Koncert rozpoczęli prowadzący go już tradycyjnie przed-
stawiciele Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego 
– Barbara Gryglewska i Piotr Dymecki. Po nich przy kościelnej 
mównicy pojawił się Sylwester Maciejewski. Pochodzący 
z Mszczonowa artysta opowiedział o świętach Bożego Naro-
dzenia, które pamięta ze swojego dzieciństwa. Oczywiście, 
wszystkie anegdoty i historie były związane z miejscem jego 
narodzin. Gość nie krył sentymentu związanego z miastem, 
w którym jako dziecko uczył się i wychowywał. W swoich 
kolejnych występach Sylwester Maciejewski zaśpiewał dla 
publiczności dwie kolędy. Pierwszą z nich wykonywał niegdyś 
podczas egzaminu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej 
w Warszawie. Druga kolęda pochodziła z filmu „Miś” a autorem 
jej tekstu był sam Stanisław Tym. Obydwa utwory zostały przez 
Sylwestra Maciejewskiego bardzo emocjonalnie wykonane, co 
dodatkowo pogłębiło wrażenie wywołane ich słowami.

Oczywiście, na scenie nie mogło także zabraknąć 
uczniów bezpłatnych zajęć umuzykalniających, które GCI 
prowadzi w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Licznie zgro-
madzona w kościele publiczność mogła wysłuchać najbardziej 

znanych kolęd takich, jak Cicha  noc, Przybieżeli  do  Betlejem 
czy Jezus  malusieńki, ale też tradycyjnej, świątecznej melodii 
walijskiej. W utworach tych zaprezentowali się (w kolejności 
występowania): Anna Jankowska, Maja Jankowska, Olaf Chmie-
lewski, Weronika Błażejewska, Barbara Wisławska i Szymon 
Wróblewski (pianino, dzwonki i instrumenty perkusyjne), 
Wiktoria Wiśniewska i Wioleta Strojek (flet poprzeczny), Alek-
sandra Sokołowska i Zuzanna Olczak (keyboard), Filip Wrona 
(perkusja), Gracjan Zacharski (ride i chimes), Ksawery i Kornel 
Adamczyk (śpiew), Maciej Piwowarczyk i Eryk Biedrzycki (akor-
deon), Anita Chojecka (keyboard), Oliwia Banaszek i Oliwier 
Nowakowski (gitara), Natalia Sadkowska (śpiew i gitara), Klaudia 
Zarzeczna i Natalia Sadkowska (gitara) oraz Michał Kiejrys 
(perkusja). Muzyków przygotowali instruktorzy zajęć: Ludmiła 
Drobot-Kierzkowska, Dagmara Bednarek, Tomasz Ziułek, Marcin 
Fibich, Dariusz Kołtuniak i Daniel Strojczyk.

Największe wrażenie na publiczności zrobiły wykonania 
najmłodszych artystów, którzy pokonali tremę i zaprezentowali 
przed widownią swoje umiejętności gry i śpiewu. Dla większości 
z nich był to pierwszy tego typu występ, stąd też z pewnością 
zasłużyli na gromkie brawa, które otrzymali. Nie można zresztą 
zapomnieć, że wszyscy muzycy uczą się grać na instrumentach 
dopiero od lutego minionego już roku. Pomijając przerwy waka-
cyjne i świąteczne, było to zaledwie kilka miesięcy muzycznej 
edukacji, która zaowocowała wzruszającym koncertem 
i uroczymi wykonaniami bożonarodzeniowych utworów. Na 
zakończenie występów uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe 
dyplomy a następnie wraz ze swoimi nauczycielami i gościem 
specjalnym zapozowali do pamiątkowej fotografii.

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

Za pomoc w organizacji Koncertu Świątecznego szczególne 
podziękowania dla:
Księdza proboszcza Tadeusza Przybylskiego
Aktora Sylwestra Maciejewskiego
Instruktorów zajęć umuzykalniających: Ludmiły Drobot-Kierz-
kowskiej, Dagmary Bednarek
Tomasza Ziułka, Marcina Fibicha, Dariusza Kołtuniaka 
i Daniela Strojczyka
Dyrektor Grażyny Pływaczewskiej, kierownika Marka Baumela 
oraz pracowników MOK
Przedstawicieli Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycz-
nego Barbary Gryglewskiej i Piotra Dymeckiego

GCI

Muzyczne wspomnienie Bożego 
Narodzenia

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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Sylwester Maciejewski to jeden z wielu znanych mszczonowian. 
Aktor zagrał w wielu kultowych już dziś filmach „Rozmowy, 
kontrolowane”, „Pieniądze to nie wszystko” czy serialu 

„Ranczo”. Z aktorem rozmawiamy o jego wspomnieniach zwią-
zanych z Mszczonowem, karierze aktorskiej i świętach.

Mszczonów to Pana rodzinne miasto. Lubi Pan do niego wracać? 
Lubię. Mam z nim związanych wiele wspomnień. W kościele 
p. w. Jana Chrzciciela byłem chrzczony. Tu brałem ślub. Gdy 
byłem dzieckiem z kolegami strzelaliśmy z petard w parku 
obok, podczas Wielkanocy. Z górki za kościołem zjeżdżało się na 
sankach.

Bardzo się zmieniło miasto przez lata?
Zmian jest wiele. Ulica Sienkiewicza wygląda zupełnie inaczej. 
Osiedla obok obecnych term nie było. Na końcu ulicy Targowej 
był koński targ. Życie się toczy i wszystko się zmienia. Tego się 
nie uniknie.

Jak doszło do tego, że pomyślał Pan o aktorstwie?
W szkole podstawowej i w liceum zawsze brałem udział 
w różnych przedstawieniach i apelach. Lubiłem przedmioty 
humanistyczne. Ścisłe jakoś mi nie szły. W szkole średniej zacho-
rowałem. Tydzień byłem w domu i odwiedził mnie wówczas 
kuzyn. Zapytał jakie mam plany po skończeniu liceum. Lubiłem 
historię i myślałem o studiowaniu prawa. Zapytał mnie wtedy, 
czy nie spróbowałbym zdawać do szkoły aktorskiej. Ta myśl 
utkwiła mi w głowie. Spróbowałem.

Trudno było się dostać? Wielu aktorów  wspomina, że zdawało 
nawet  kilka razy.
Zdałem za pierwszym razem z drobną poprawką. Egzamin prze-
biegał w trzech etapach. Najwięcej osób odpadało po pierw-
szym. Gdy poszedłem sprawdzić listę osób, które go przeszły nie 
było mnie na niej. Pod nią wisiała jednak kartka z informacją, 
bym zgłosił się do dziekanatu w celu zdania egzaminu popraw-
kowego. Miałem pewne naleciałości językowe, które wyłapała 
komisja. Tak dostałem się do szkoły aktorskiej.

Trudno jest być aktorem?
Kiedyś było inaczej. Każdy, po szkole miał gwarancję etatu 
w teatrze. Dziś o etat jest bardzo trudno. Od 10 lat jestem 
„wolnym strzelcem”. Gram w różnych teatrach, filmach, seria-
lach. Aktorstwo to dla mnie też podróże. Rocznie samochodem 
pokonuje około 60 tysięcy kilometrów.

Z pewnością ogromną sławę i rozpoznawalność przyniosła Panu 
rola  Solejuka  w  serialu  „Ranczo”.  Serial  cieszył  się  przez  lata 
niesłabnącą  popularnością  i  oglądalnością  powyżej  siedmiu 
milionów widzów. Wszystko  za  sprawą wielkich  kreacji  aktor-
skich. Po drugiej stronie są seriale z osobami, które przed kame-
rami znalazły się przypadkiem. Jak Pan to ocenia?

Często do seriali brane są osoby ze względu na popularność. 
Warsztat aktorski ma drugorzędne znaczenie. Irytują mnie 
wypowiedzi w których niektórzy, twierdzą, że są aktorami, bo 
zagrali w reklamie. Jeśli są aktorami to co z tymi, którzy kilka lat 
spędzili w szkole aktorskiej?

Wracając na chwilę do Świat Bożego Narodzenia, pamięta Pan 
swoje święta w Mszczonowie?
Oj, bardzo dobrze. Ubieraliśmy choinkę malowanymi na srebrno 
orzechami. Wieszało się cukierki. Mama pilnowała, by ich nie 
wyjadać. Miałem na to sposób, bo odwijałem ostrożnie cukierek, 
a papierek zawijałem tak, by mama myślała, że cukierek nadal 
tam jest. Pamiętam jak dziadek przyjeżdżał po nas saniami spod 
Mszczonowa. Pożyczał drugiego konia od brata i saniami zaprzę-

gniętymi w dwa konie nasza rodzina jechała do 
dziadków do domu.

To były na pewno piękne święta.
Bardzo piękne. Od pół roku jestem dziadkiem 
i będę chciał, by moja wnuczka miała równie 
piękne wspomnienia.

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia 
w nowej roli – roli dziadka.

Rozmawiał Jarosław Pięcek

Wywiad

Lubię wracać do Mszczonowa
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Grudzień, to czas świątecznych spotkań, podczas których 
członkowie lokalnej społeczności składają sobie życzenia 
i symbolicznie dzielą się opłatkiem. Nie inaczej było w mszczo-
nowskim Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Przedstawi-
ciele tego Stowarzyszenia zebrali się w sali widowiskowej OSP 
Mszczonów, by połamać się opłatkiem, podziękować za wspólny 
rok i złożyć życzenia świąteczne i noworoczne.

Bożonarodzeniowe spotkanie otworzył prezes Cechu 
Zbigniew Bednarek, który serdecznie powitał całą rzemieśl-
niczą rodzinę. Wśród gości tegorocznego opłatka rzemieśl-
ników znaleźli się: burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, 
starosta powiatu żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, prezes 
OSP Mszczonów Janusz Legięcki, naczelnik OSP Mszczonów 
Grzegorz Koperski oraz księża proboszczowie Tadeusz Przybylski 

i Sławomir Tulin. Na szczególnie ciepłe słowa kierującego Stowa-
rzyszeniem zasłużyły także cechowe seniorki IrenaDomalska 
i Marianna Kwiatkowska, radni Piotr Chyła i Robert Głąbiński, 
a także przedstawiciele mediów Tadeusz Sułek („Życie Żyrar-
dowa”) i Dagmara Bednarek („Merkuriusz Mszczonowski”). 

Prezes Zbigniew Bednarek złożył także świąteczne 
życzenia wszystkim zgromadzonym, życząc wspaniałego Bożego 
Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Przedstawił 
także nową kierownik biura Cechu, Danutę Szkop, oraz uczącą 
się pod jej okiem stażystkę Karolinę Olczak. Na zakończenie 
swojego wystąpienia poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci 
dwóch zmarłych w tym roku członkiń Stowarzyszenia -  Jadwigi 
Rybińskiej i Małgorzaty Olczak.

Starosta powiatu żyrardowskiego Wojciech Szustakie-
wicz przypomniał zebranym o św. Józefie – patronie ludzi pracu-
jących, który również był rzemieślnikiem. Dziękował za to, że 
Cech opiekuje się uczniami i przygotowuje młodych do wyko-
nywania przyszłego zawodu. Starosta złożył także życzenia świą-
teczne i przypomniał, że w tym czasie warto zwracać szczególną 

Zgodnie z parafialną tradycją co roku 6 stycznia, czyli 
w Święto Objawienia Pańskiego, w kościele w Lutkówce wysta-
wiane są Jasełka. Przygotowują je uczniowie miejscowej Szkoły 
Podstawowej we współpracy z Parafią. Całości przedsięwzięcia 
patronuje ks. proboszcz Zbigniew Chmielewski. 

W tym roku młodych artystów do niezwykłego wyda-
rzenia, przypominającego przybycie Trzech Królów do stajenki 
betlejemskiej, przygotowali: Agnieszka Kwiatkowska, Ewa 
Baumel oraz organista Marek Baumel. 

W Jasełkach wystąpili: (Maryja) Oliwia Skarżyńska, 
(Święty Józef) Michał Borowski, (czwórka pastuszków) Klaudia 
Bożej, Maja Własiuk, Natalia Wojtyniak, Oliwia Ernest, (Trzej 
Królowie) Kacper Basiński, Adrian Rodrigues, Kinga Krajewska, 
(aniołowie) Ewa Łuszczyk, Julia Zylbert, Gabriela Wesołowska, 
Anna Pawlak, (Adam) Stanisław Kostrzewski, (Ewa) Anna 

Centkowska, (śmierć) Paulina Sobczyk, (diabły) Oliwia Bożej, 
Bartek Wietecki, Klaudia Potrzebowska, (król Herod) Jan Dziża, 
(dworzanin Heroda) Klaudia Gajewska, (narrator) Monika Wyle-
zińska.

MM

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA

Kościół w Lutkówce

Jasełka w Lutkówce

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Wigilijne spotkanie rzemieślników
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Gdy strażacy z OSP Mszczonów oraz ich goście rozpo-
czynają swoje coroczne spotkanie opłatkowe, to zawsze w sali 
balowej Domu Strażaka rozbrzmiewają kolędy w wykonaniu 
strażackiej orkiestry. Tak też było i w tym roku - w piątek 15 
grudnia. Muzycy w mundurach kierowani przez druha kapelmi-
strza Jacka Zielonkę wprowadzili wszystkich przybyłych w świą-
teczny nastrój, witając ich krótkim koncertem. 

Spotkanie opłatkowe prowadził prezes powiatowy OSP 
dh Waldemar Suski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
miejscowych kapłanów, w tym kapelana OSP - ks. Sławomira 
Tulina - proboszcza Parafii pw. Świętego Ojca Pio. Na opłat-
kowym spotkaniu pojawili się także: burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa Łukasz 
Koperski, starosta Wojciech Szustakiewicz, prezes Cechu 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zbigniew Bednarek, prezes KS 
„Mszczonowianka” Zdzisław Banasiak, a także przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych jednostek OSP i zawodowi strażacy, w tym 
dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży 
Pożarnej st. brygadier Andrzej Oklesiński oraz komendant PSP 
w Żyrardowie mł. brygadier Roman Murgrabia.

Zaproszeni goście składając kolejno życzenia druhom 
ochotnikom, życzyli im spokojnego, kolejnego roku, a także jak 
najwięcej nowego sprzętu i ciągłego doskonalenia strażackich 
umiejętności. Opłatek, którym wszyscy podzielili się, składając 
sobie szczere życzenia, poświęcił ksiądz kapelan Sławomir Tulin.

Drugi z obecnych na spotkaniu księży - ks. wikariusz 
Krzysztof Przesmycki - wcielił się natomiast w rolę Świętego 
Mikołaja. Ponoć, w takim stroju będzie go też można spotkać 
w wigilijny wieczór, więc jeśli zapuka do Państwa drzwi przyj-
mijcie go z honorami. 

Na zakończenie relacji ze strażackiego opłatka warto 
jeszcze przytoczyć niecodzienne, wierszowane życzenia, jakie 
gospodarzom uroczystości złożyli przyjaciele z Bartnik, w tym 
prezes OSP Bartniki Krzysztof Sobczyk. 

***
„Siadając dziś z Wami 
Przy tym wigilijny stole, Druhowie…
Mamy dla Was tyle życzeń, 
Że ledwie mieszczą się nam w głowie…
Są wielkie, serdeczne i są też te mniejsze… 
Dziś powiem Wam tylko te najważniejsze.
Życzymy Wam, by moc tego opłatka białego,
przyniosła Wam radość i moc szczęścia rodzinnego.
By na Waszym stole nie zabrakło chleba, 
a dobry Jezusek dał w darze wszystko co trzeba…
miłości i zdrowia Wam i Waszym bliskim…
bo to najważniejsze jest…przede wszystkim!

OSP

SPOTKANIE OPŁATKOWE W OSP 
MSZCZONÓW

uwagę na osoby potrzebujące a także przepraszać i wybaczać 
innym, bo właśnie na tym polega istota Bożego Narodzenia.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek w swoim krótkim wystą-
pieniu podsumował mijający rok. Opowiedział m.in. o programie 
rewitalizacji i postępach w budowie Park of Poland. Podkreślał, 
że właśnie powstanie wielkiego, rekreacyjnego obiektu stwarza 
dla rzemieślników ogromną szansę rozwoju – zwłaszcza dla tych, 
którzy będą potrafili odnaleźć dla siebie niszę i ją wykorzystać. 
Na zakończenie burmistrz Kurek życzył wszystkim dużo zdrowia, 
realizacji planów oraz tego, by Mszczonów rósł w silę a miasto 
i jego mieszkańcy żyli dostatniej.

Słowa Pisma Świętego podczas rzemieślniczego 
spotkania odczytał Mariusz Dąbrowski. Następnie, ksiądz Przy-
bylski pobłogosławił opłatek przypominając o pojednaniu, 
które było celem przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Proboszcz 
podkreślał, że rzemieślnicy wprost realizują Boży nakaz zapisany 
w Biblii i „czynią sobie Ziemię poddaną”. Po słowach księdza 
wszyscy obecni podzielili się opłatkiem składając sobie świą-
teczne życzenia i kończąc tym samym oficjalną część spotkania, 
po której na wszystkich czekał bożonarodzeniowy poczęstunek.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINYKULTURA 
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Piątek, 15 grudnia, pozostanie w pamięci wielu osób 
na długo. Tego dnia, w sali klubowej MOK, odbyło się wigi-
lijne spotkanie zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mszczonowie. Przy świątecznie przystrojonym 
stole zasiedli seniorzy - często osoby samotne i schorowane. 
Właśnie dzięki Ośrodkowi mieli okazję przeżyć wigilijny posiłek 
w większym gronie i podzielić się opłatkiem ze swoimi przyja-
ciółmi.

Spotkanie otworzyła kierownik MOPS, Barbara Ciszewska, 
która powitała wszystkich przybyłych i życzyła im dobrej 
zabawy. Podczas wspólnego, bożonarodzeniowego posiłku nie 
mogło także zabraknąć słów Pisma Świętego. Ewangelię zwia-
stującą Narodzenie Pana odczytała kierownik Ciszewska. Po 
niej kilka słów do zgromadzonych skierował ksiądz proboszcz 
Tadeusz Przybylski. Przedświąteczne spotkanie było doskonałą 
okazją, by przypomnieć wszystkim o istnieniu aniołów i tym, że 
każdy z nas może być taką istotą. Wystarczy dobre serce i troska 
o potrzeby innych. Ksiądz Przybylski podkreślał, że współcześni 
wysłannicy niebios wcale nie muszą mieć skrzydeł. Często na 
miano aniołów zasługują ci, którzy pomagają starszym, schoro-
wanym sąsiadom. Jak powiedział ksiądz Przybylski, wyjątkowi 
są także wszyscy ci, którzy zorganizowali to piękne spotkanie 
dla seniorów. Proboszcz poprowadził także okolicznościową 
modlitwę oraz pobłogosławił opłatki, którymi następnie poła-
mali się wszyscy uczestnicy świątecznego spotkania. W imieniu 
nieobecnego burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, przy wigilijnym 
stole zasiadła sekretarz gminy Zofia Krukowska.

Oprócz typowo bożonarodzeniowego poczęstunku na 
seniorów czekała także przesympatyczna niespodzianka. Wigilię 
zorganizowaną przez MOPS odwiedziły dzieci z Niepublicz-
nego Przedszkola „Smerfolandia”. Ubrani w niebieskie szaty 
najmłodsi zaprosili seniorów do wspólnego śpiewania znanych 

kolęd oraz zagranicznych piosenek świątecznych. „Cichą noc” 
wykonali nawet w trzech językach – po polsku, angielsku i fran-
cusku. Oczywiście, dzieciom towarzyszyły dzielnie je wspiera-
jące „ciocie” a śpiew dodatkowo uatrakcyjniał akompaniament 
Luizy Sadowskiej. Za swój trud przedszkolaki otrzymały drobne 
upominki, które wraz z gromkimi oklaskami były symbolicznym 
podziękowaniem za cudowny występ i wspólne kolędowanie. 
Kierownik i pracownicy Ośrodka nie zapomnieli także o senio-
rach. Każda z obecnych osób również otrzymała prezent, który 
będzie przypominał o radości piątkowego spotkania.

Dagmara Bednarek, GCI

Sponsorzy świątecznego spotkania:
Radny Rady Miejskiej Jerzy Siniarski
Sklep Papierniczy PAPIRUS
Firma Handlowo Usługowa Krzysztof Kłopotowski
EKOFARM
GABOL-MEBLE Sławomir Czarnecki
P.H.U. „Zbiroża” Zenon Ludwiniak
Sklep LEWIATAN
Sklep Ogólno Spożywczy ERYK Biedrzycki Andrzej
Związek Sadowników RP
Moja Zielona Pracownia - Renata Choła
Elżbieta Zdunik Stołówka Przyszkolna

Oprawa artystyczna:
Przedszkole Niepubliczne SMERFOLANDIA

Upominki dla seniorów przygotowały:
Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
Szkoła Podstawowa w Lutkówce
Szkoła Podstawowa w Osuchowie
Szkoła Podstawowa w Piekarach
Szkoła Podstawowa w Bobrowcach
Szkoła Podstawowa we Wręcz
 
Udostępnienie sali:
Miejski Ośrodek Kultury w Mszczonowie

MOPS

Świąteczne spotkanie z seniorami

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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W środę (13.12) mszczonowscy seniorzy zasiedli przy 
wigilijnym stole. Kilkadziesiąt osób przybyło do Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury, by spotkać się i złożyć sobie życzenia. 
Wśród zaproszonych gości byli, między innymi – Wojciech 
Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego, ks. Sławomir 
Tulin, proboszcz parafii p.w. Św. Ojca Pio oraz Zofia Krukowska, 
sekretarz Gminy Mszczonów.

Na stołach nie zbrakło wigilijnych specjałów – pierogów 
czy śledzi. Każdy przełamał się też opłatkiem, składając życzenia. 
Seniorzy święta zamierzają spędzić w domu, z rodziną. Jak przy-
znają, to jedne z niewielu dni, gdy jest okazja się spotkać, poroz-
mawiać. Na co dzień wszyscy są zaganiani.

- Czasem wyjeżdżamy, ale to też zwykle do rodziny. 
W sumie to najważniejsze w czasie świąt jest spotkanie się 
z rodziną, dziećmi. Czeka się na te chwilę cały rok – mówi pan 
Zbyszek oraz panie Celina i Maria

Mijający rok uznają za dobry. Życzą sobie, by kolejny był 
choć taki sam jak obecny. By nie było podwyżek, by nieco wzrosły 
emerytury. Na każdego seniora czekał słodki upominek. Niespo-
dzianką były też koperty życia, które otrzymał każdy z gości.

Jarosław Pięcek, GCI

Kolędowanie z Mszczonowskim 
Ośrodkiem Kultury

W niedzielne popołudnie, 17 grudnia, uczestnicy zajęć 
odbywających się w Mszczonowskim Ośrodku Kultury zadbali 
o to, by wprowadzić mieszkańców w prawdziwie świąteczny 
nastrój. Tego dnia scenę MOK przejęli ci, którzy na co dzień 
doskonalą swoje artystyczne umiejętności w grupie wokalnej 
„Voice”, studiu piosenki „Wokaliza” oraz studiu tańca „Jazz”. 
Wspaniały koncert poprowadzili Iwona Skwarek i Piotr Sadowski 
– instruktorzy zajęć. 

Widownia sali kinowej Ośrodka była wypełniona aż do 
ostatniego miejsca. Licznie zgromadzona publiczność przy-
była by oklaskiwać występujących podczas Koncertu Bożona-
rodzeniowego – dzieci, młodzież a także dorosłych artystów. 
W programie nie zabrakło znanych, tradycyjnych kolęd takich, 

jak „Cicha noc”, „Przybieżeli do Betlejem” i „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”, jednak na zgromadzonych czekały także inne atrakcje. 
Podczas koncertu publiczność mogła także wysłuchać świą-
tecznych piosenek, np. „Last Christmas” i „Coraz bliżej święta” 
oraz mniej znanych utworów takich, jak „Mario, czy ty wiesz?”. 
Swoją energią publiczność zarazili także tancerze - zarówno ci 
najmłodsi, jak też i ci już dorośli. Skomplikowana choreografia, 
świąteczne rekwizyty i piękna muzyka sprawiały, że na widowni 
uśmiech pojawiał się na każdej twarzy. 

Na zakończenie koncertu wszyscy artyści wspólnie 
zaśpiewali piosenkę „Chcę z tobą spędzić święta”, która idealnie 
podsumowała muzyczne wydarzenie. Właśnie takie, jak ono, 
powinno być całe Boże Narodzenie – pełne radości i energii, 
rozśpiewane i wypełnione magią słów i melodii, które w sali 
MOK płynęły prosto z serc artystów.

Dagmara Bednarek, GCI

MOK

Wigilia u seniorów

Z ŻYCIA GMINYKULTURA 
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Nietypowa wystawa w MOK
W dniu finału WOŚP, 14 stycznia, w Mszczonowskim 

Ośrodku Kultury odbył się wernisaż nietypowej wystawy. Tym 
razem swoje prace prezentuje na niej nie jeden artysta, ale aż 
kilkunastu. Na wystawie można podziwiać obrazy, grafiki i foto-
grafie. Ich autorami są artyści ze skierniewickiej grupy niefor-
malnej: Sabina Piwowaron, Krystyna Czarnołęcka, Marlena 
Mazurek, Maria Kowalczyk, Danuta Zglińska, Ewa Reszka, 
Małgorzata Cybulska, Darek Piwowarski, Halina Antos, Joanna 
Skrobacz, Zbigniew Gradowski, Dominika Radomska, Stani-
sława Kołodziejek, Grzegorz Michałowski, Katarzyna Micha-
łowska, Zbigniew Matysek, Mateusz Bednarczyk, Ala Hanna 
Murgrabia, Tomasz Kirst, Halina Urbaniak, Aleksandra Jaworska, 
Elżbieta Bębnowska, Ewa Żukowska, Stanisław Szczech, Anna 
Chmiel, Roksana Chudon, Józefina Sikorska-Szlenker oraz Hanna 
Lipińska.

Wystawę rozpoczęła Anna Lipińska-Broda, opiekunka 
Małej Galerii MOK, witając przybyłych artystów oraz gości. 
Podkreślała, że bardzo cieszy się z możliwości urządzenia 
wystawy tak wielu prac wykonanych przez różnych autorów. 
Przypomniała także zebranym, że niektórzy z nich prezentowali 
już swoje dzieła w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Na zakoń-
czenie swojego wystąpienia każdemu z artystów wręczyła czer-

woną różę jako podziękowanie za udostępnienie swoich prac 
mieszkańcom Ziemi Mszczonowskiej.

Wystawa w Mszczonowskim Ośrodku Kultury robi 
ogromne wrażenie swoją różnorodnością. Zgromadzono na niej 
m.in. grafiki przedstawiające ludzi, płótna podejmujące tema-
tykę przyrodniczą czy też przejmujące fotografie. Jak powie-
działa podczas otwarcia Anna Lipińska-Broda, ta różnorodność 
sprawia, że każdy znajdzie wśród wystawianych prac dzieło, 
które przemówi do niego.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA

W sobotę, 9 grudnia, w Małej Galerii MOK odbył się 
wernisaż grupy plastycznej „Kolor”. Zajęcia malarskie dla lokal-
nych amatorek odbywają się już od 2008 r. Grudniowa wystawa 
jest podsumowaniem kolejnego roku ich działalności. Na 
wystawie można było podziwiać prace siedmiu artystek: Anny 
Bednarek, Agnieszki Mentek, Danuty Mazur, Danuty Kwiecień, 
Janiny Nogi, Niny Radkiewicz oraz Izabelli Redlich.

Spotkanie otworzyła Anna Lipińska-Broda, instruktorka 
grupy „Kolor”, której obrazy również można zobaczyć w Małej 
Galerii. Rozpoczynając wernisaż opowiedziała o historii powsta-
wania wystawy retrospektywnej. Nie mogło także zabraknąć 
podziękowań dla kierującej Ośrodkiem oraz uczestniczek zajęć 
malarskich, które z zaangażowaniem rozwijają swoją pasję. 
Ciepłe słowa do artystek skierowała także dyrektor MOK, 
Grażyna Pływaczewska. Podkreślała ona, jak wielkim zaskocze-
niem dla wielu osób może być odkrycie, że tak piękne obrazy 
malują ludzie, którzy mieszkają w sąsiedztwie; ludzie, których 
można po prostu minąć idąc ulicą. Jej zdaniem prezento-
wane na wystawie dzieła każdy chciałby powiesić w swoim 
domu. Dyrektor Pływaczewska serdecznie podziękowała także 
wszystkim uczestniczkom, które znajdują czas na pielęgno-
wanie swojej pasji. Jesteście moją perełką i zawsze będę z was 

dumna – te słowa kierującej MOK na pewno zapadną w pamięć 
wszystkim artystkom. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Anna Czarnecka także przyłączyła się do wyrazów zachwytu 
i obiecała zachęcać do oglądania wystawy swoich czytelników. 

Członkinie grupy plastycznej „Kolor” w podziękowaniu za 
swoje zaangażowanie oprócz słów otrzymały także symboliczne 
róże. Kwiaty z rąk dyrektor Grażyny Pływaczewskiej odebrała 
także instruktor Anna Lipińska-Broda. Na zakończenie wernisażu 
wszyscy jego uczestnicy symbolicznie połamali się opłatkiem 
życząc sobie radosnych, wypełnionych weną twórczą, świąt 
Bożego Narodzenia.

Dagmara Bednarek, GCI

MOK

Lokalne artystki i ich dzieła
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Ferie z atrakcjami
Każdy, kto zdecydował się ferie zimowe spędzić 

w Mszczonowie, mógł wybierać wśród wielu atrakcji. Oferty 
dla młodszych i starszych mieszkańców przygotowały Gminne 
Centrum informacji, Mszczonowski Ośrodek Kultury, biblio-
teka oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chętnych do korzystania 
z oferty nie brakowało.

Biblioteka przyciąga nie tylko książkami. W zimowej 
ofercie znalazły się też spektakl „Żółta ciżemka”, gry planszowe, 
czy gry na konsoli. Historię Wawrzusia Skowronka z baśni 
„Żółta ciżemka” przedstawili aktorzy teatru Blaszany Bębenek. 
Dzieci mogły nie tylko ją poznać, ale uczestniczyły w spektaklu 
razem z aktorami. Śmiech i oklaski były najlepszym dowodem 
dobrej zabawy. Biblioteka oferowała też gry i zabawy w filii 
w Osuchowie. Dzieci lepiły tam karmniki, robiły kleksy z Panem 
Kleksem oraz uciekały z baśniowego escaperoomu. 

- Pewnie jak by nas tu nie było, to byśmy się nudziły 
w domu albo oglądały bajki – mówią Amelka i Sara. – Nam 
o zajęciach mówiły mamy – dodają.

 – Większość dzieci jest z Osuchowa i gdyby chciały 
skorzystać z oferty w Mszczonowie musiały by tam dojechać. 
Tak, mają zajęcia na miejscu – mówi prowadząca zajęcia.

Z opakowań po jajkach, rolek po papierze toaletowym 
i papierowych ręcznikach, powstały świetne karmniki, z których 
korzystają już okoliczne patki.

Do zabawy z historią zachęcało Gminne Centrum Infor-
macji. W Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej dzieci mogły 
poczuć się jak Indiana Jones szukając skarbu. Uczestnicy podpo-
wiedzi szukali wśród eksponatów Izby Pamięci Ziemi Mszczo-
nowskiej. Każde z haseł przybliżało ich do rozwiązania. To z kolei 
wskazywało, gdzie ukryty jest skarb. Po kilkudziesięciu minutach 
poszukiwań udało się go odnaleźć. Było warto. Skarb powę-
drował bowiem w ręce jego odkrywców. Były też gry związane 
z odgadywaniem symboli związanych z historią Polski. 

Ferie można też było spędzić w odległej galaktyce za 
sprawą Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, który przygotował 
ferie ze „Star Wars”. W programie emisja sześciu części sagi 
Gwiezdne Wojny, oraz gry i zabawy z nimi związane. Dzieci 
lepiły, rzeźbiły i układały z puzzli 3D mistrza Yodę.

- Nigdy takich puzzli jeszcze nie układaliśmy. Są bardzo 
fajne – przyznawali uczestnicy zajęć. 

Nie zabrakło też zajęć tanecznych i muzycznych. O nieco 
starszych mieszkańcach pamiętał Mszczonowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Były zajęcia aerobiku wodnego, nauka języka 
angielskiego, gry na gitarze czy seanse filmowe.

Przez całe ferie, od poniedziałku do piątku w hali spor-
towej w Mszczonowie, każdy mógł wziąć udział w bezpłatnych 
zajęciach sportowych, pod okiem instruktorów. Uczniowie oraz 
studenci z terenu gminy Mszczonów mogli też podczas ferii 
korzystać z lodowiska płacąc jedynie złotówkę za godzinę.

Jarosław Pięcek

Ferie w mieście nie muszą być nudne
Ferie zimowe, to niewątpliwie czas zasłużonego odpo-

czynku od szkoły. Nie wszyscy jednak spędzają te dni na 
śnieżnych szaleństwach w górach. Dla tych, którzy z różnych 
powodów musieli pozostać w domach, gminne instytucje przy-
gotowały w tym roku wiele atrakcji.

Mszczonowski Ośrodek Kultury swoje zajęcia powiązał 
tym razem z tematyką serii „Gwiezdne wojny”. Wybór ten nie 
był przypadkowy – zbiegł się on z odtwarzaniem w MOK najnow-
szej części filmowej sagi. W ramach „Zimowego kina” uczniom 

prezentowano wcześniejsze obrazy z tego cyklu. 

Dzieci i młodzież chętnie zapoznawały się z kultowymi filmami, 
z których pierwszy pochodzi z 1977 r. 

Oprócz seansów kinowych, goście MOK w drugim 
tygodniu mogli także skorzystać z innych atrakcji związanych 
z „Gwiezdnymi wojnami”. Wśród propozycji ośrodka znalazły się 
m.in. układanie puzzli 3D Star Wars, budowanie statku kosmicz-
nego, kolorowanie postaci z filmu, montowanie układu słonecz-
nego, wirtualne gry komputerowe i „międzygalaktyczny” bal.

Na nudę nie mogli także narzekać uczestnicy stałych 
kół artystycznych prowadzonych przez MOK. Instruktorzy zajęć 

Z ŻYCIA GMINYKULTURA 
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wokalnych czy nauki tańca czekali także na wszystkich, którzy 
mieli ochotę wypróbować swoje zdolności i je poszerzyć.

Mszczonowski Ośrodek Kultury nie zapomniał także 
o seniorach. Przez całe ferie zimowe trwała nauka w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W drugim tygodniu szkolnej 
przerwy można było wziąć udział w zajęciach gimnastyki zdro-
wotnej, lektoratach języka angielskiego, wieczorkach tanecz-
nych, warsztatach plastycznych oraz nauce gry na gitarze. 
Bogata oferta MOK sprawiła, że jego siedzibę licznie odwiedzali 
i najmłodsi, i trochę starsi mieszkańcy.

Gminne Centrum Informacji w tym roku zapraszało 
uczniów i dorosłych na „Zimowe ferie z mszczonowskimi Izbami 
Pamięci”. Jedną z ich atrakcji były seryjne konkursy „Śledź nas na 
facebooku!”. Proste zagadki o tematyce historycznej były publi-
kowane na stronie „Merkuriusza Mszczonowskiego”. Na osoby, 
które najszybciej udzieliły odpowiedzi, czekały kubki termiczne 
z logo Mszczonowa.

GCI zaplanowało także ciekawe spotkania, które przycią-
gnęły grono najmłodszych. Aleksandra Kacprzak, opiekująca się 
zbiorami Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, zaprosiła uczniów 
do zabaw z grą „Znaj Znak”. Dzięki temu mogły one poznać 
popularne i mniej znane symbole związane z dziejami Polski. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się również poszukiwanie 
skarbu ukrytego w Izbie Pamięci. Drogę do niego wskazywała 
historyczna krzyżówka. 

22 stycznia, w 155. rocznicę wybuchu powstania stycz-
niowego, w siedzibie Gminnego Centrum Informacji można 
było z kolei wziąć udział w specjalnej lekcji historii z wykorzy-

staniem kompu-
tera. Uczestnikom 
zajęć udało się nie 
tylko zdobyć wiedzę 
o tym narodowowy-
zwoleńczym zrywie, 
ale także stworzyć 
„gazetkę” z najważ-
niejszymi informa-
cjami. Na zakończenie 
ferii, w Izbie Pamięci 
Rodziny Maklakiewi-
czów, każdy mieszka-
niec mógł się dowie-
dzieć „Jak kiedyś 
spędzano długie, 
zimowe wieczory?”. 
Chętnych do pozna-

wania mszczonowskich legend oraz dawnych, często już zapo-
mnianych gier, nie brakowało. Niezwykle interesujące i wesołe 
spotkanie stało się prawdziwą okazją do międzypokoleniowej 
integracji oraz zdobycia nowej wiedzy. Składanie samolotów 
z papieru, gra w „Kartofla” czy „Inteligencję”, stały się okazją do 
wspomnień oraz znakomitej zabawy.

O wypoczywających uczniach nie zapomniała także 
Miejska Biblioteka. W swojej mszczonowskiej siedzibie podczas 
drugiego tygodnia ferii czekała na pasjonatów gier planszowych. 
Podczas zorganizowanego przez Bibliotekę turnieju uczniowie 
mogli sprawdzić swoją szybkość, spostrzegawczość a także zdol-
ność logicznego myślenia. W ofercie zimowej MBP nie mogło 
także zabraknąć zajęć z duetem Małpie Figle. Plastyczno-lite-
rackie warsztaty jak zawsze cieszyły się ogromną popularno-
ścią. Najmłodsi poznawali ciekawe książki oraz mogli wykazać 
się artystycznym talentem. Tym razem wraz z Małpimi Figlami 
mogli wziąć udział m.in. w „Wyprawie Shackletona”. Na miło-
śników nowych technologii czekały z kolei zajęcia fotograficzne. 
Za pomocą tabletów i aplikacji PhotoFunia uczniowie mogli 
w niezwykły sposób upiększyć swoje zdjęcia lub… dodać im 
trochę magii prosto ze świata Harry`ego Pottera. 

Swoje propozycje dla uczniów przygotowała również 
osuchowska filia Biblioteki, w której odbyły się niesamowite 
zajęcia w „Baśniowym Escape Roomie”. Ogromnym powodze-
niem cieszyła się także „Kleksografia”. Podczas tych zajęć dzieci 
przeczytały fragmenty książki Jana Brzechwy a wraz z jej boha-
terem, Panem kleksem, uczyły się interpretować kolorowe 
plamy i przeradzać je w artystyczne obrazki.

Ośrodek Sportu i Rekreacji podczas ferii zimowych 
udostępniał uczniom swoje obiekty. W hali sportowej na dzieci 
i młodzież codziennie czekali instruktorzy. W ramach bezpłat-
nych zajęć pomagali oni ćwiczyć umiejętności w grach zespo-
łowych, a także prowadzili zabawy i konkursy dla uczniów 
w różnym wieku. Jak co roku, odpoczywającym od szkoły OSiR 
zaproponował także promocyjne bilety na lodowisko, które 
znajduje się przy obiekcie mszczonowskich Term.

Drugi tydzień ferii obfitował więc w atrakcje a oferta była 
tak różnorodna, że każdy mógł w niej odnaleźć coś dla siebie. 
Mszczonowskie instytucje zadbały, by nie nudzili się ani pasjo-
naci dawnych dziejów, ani miłośnicy aktywnego trybu życia, ani 
entuzjaści nowych technologii, dalekich galaktyk czy plastyki. 
Kto tylko miał ochotę opuścić ciepłe łóżko i swój pokój, na 
pewno nie mógł narzekać na nudę.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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9 stycznia uczniowie klas VIb, VIIa i VIId udali się 
gościnnie do Miejskiej Biblioteki Publicznej, aby wziąć udział 
w niezwykle ciekawym spotkaniu autorskim z panią Ewą Nowak, 
znaną pisarką i publicystką, autorką felietonów, opowiadań oraz 
powieści dla dzieci i młodzieży, a także pedagogiem.

Pisarka z wielkim entuzjazmem przywitała się z młodymi 
czytelnikami, nawiązując z nimi świetny kontakt. Jak sama 
podkreśliła - najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Stwierdziła 
również, że wśród zgromadzonych znajduje się jeden przyszły 
artysta. Pani Ewa Nowak okazała się bardzo żywiołową i radosną 
osobą. Opowiedziała kilka ciekawostek dotyczących jej warsz-
tatu pisarskiego, o swoich inspiracjach a nawet zdradziła 
niektóre wątki życia prywatnego.

Kiedy przyszedł czas na pytania, pani Nowak znalazła 
się w ich „ogniu”. Pisarka chętnie i wyczerpująco 
na nie odpowiadała. Mówiła m.in.o swojej drodze 

do sukcesu, o okolicznościach powstawania książek, o swoich 
ulubionych czytadłach. Zdradziła swój sposób na sukces, który 
młodzież obiecała wcielić w życie, a mianowicie nie odkładać 
niczego na później i „złapać” swojego lenia i nie pozwolić mu 
rządzić naszym życiem.  

Spotkanie było bardzo udane. W niecodzienny sposób 
uczniowie zapoznali się ze znaną  pisarką i jej twórczością. 
Sympatyczną pamiątką były z pewnością dla uczniów książki, 
które można było nabyć i imienne autografy, po które ustawiła 
się długa kolejka.

Beata Pietrzyk

Jasełkami uczcili pamięć Wojciecha 
Siemiona

Okres Bożego Narodzenia, to tradycyjny czas, gdy wysta-
wiane są przedstawienia jasełkowe. Opowieści o Narodzinach 
Jezusa, wizycie pastuszków i Trzech Króli, prezentowane są 
w kościołach, szkołach i świetlicach. Swój przegląd takich spek-
takli co roku organizuje także Mszczonowski Ośrodek Kultury. 
W czwartek, 11 stycznia, w sali teatralnej instytucji odbył się 
XIV Gminny Festiwal Przedstawień Jasełkowych im. Wojciecha 
Siemiona. 

Na scenie zaprezentowało się siedem zespołów arty-
stycznych z terenu Ziemi Mszczonowskiej: grupa Tabaluga 
(SP Mszczonów), Wesoła gromadka (SP Wręcza), Kleksik (SP 
Lutkówka), Wesołe skrzaty (SP Piekary), Arlekin (SP Bobrowce), 
Drugie piętro (SP Osuchów), Alternatywa (klasy gimnazjalne SP 
Mszczonów). Każdy zespół mógł wystawić przedstawienie trwa-
jące do pół godziny z ilością aktorów do 20. Spektakle oceniało 
jury w składzie:  Barbara Kasper-Siemion (przewodnicząca), 
Hanna Fibich (instruktor teatralny) oraz Jerzy Janeczek (aktor 
i reżyser).

Wszystkie przedstawienia ukazywały tradycyjną historię 
Narodzenia Jezusa Chrystusa w nowy, często bardzo reflek-
syjny sposób. Oprócz gry aktorskiej nie zabrakło także muzyki, 
śpiewu i tańca. Każdy spektakl skłaniał do przemyśleń o tym, jak 
obecnie ludzie przeżywają Boże Narodzenie i cały świąteczny 
okres.Wszystkie grupy teatralnezaprezentowały bardzo wysoki 
poziom – jury nie miało więc łatwej decyzji. Ostateczne wyniki:

I miejsce ex aequo:
Młodzieżowa grupa teatralna Alternatywa (SP 

Mszczonów)
Grupa teatralna Kleksik (SP Lutkówka)

II miejsce:
Grupa teatralna Tabaluga (SP Mszczonów)

Wyróżnienie:
Grupa teatralna Wesołe skrzaty (SP Piekary)

Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody a wszyscy uczest-
nicy i ich opiekunowie upominki ufundowane przez gminę 
Mszczonów. Na młodych aktorów czekał także słodki poczę-
stunek.

Dagmara Bednarek, GCI

SP Mszczonów, MBP

Spotkanie autorskie z Ewą Nowak
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W niedzielę, 17 grudnia, w Mszczonowie odbył się VI 
ŚWIĄTECZNY BIEG Z TERMAMI MSZCZONÓW. Organizatorami 
imprezy byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie oraz LKS 
Osuchów. W tym roku na starcie stanęło ok. 200 osób podzie-
lonych na kilka kategorii, w tym polski lekkoatleta specjalizujący 
się w biegach długich, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski 
Seniorów oraz reprezentant naszego kraju na Igrzyskach Olim-
pijskich w Moskwie w 1980 roku - Andrzej Sajkowski. 

Wszyscy zawodnicy rozpoczęli swoje zmagania na terenie 
Term Mszczonów i tam również znajdowała się meta biegu oraz 
marszu nordic walking. Po pokonaniu dystansu przypisanego do 
swojej kategorii, każdy z uczestników imprezy otrzymał pamiąt-
kowy medal oraz voucher rabatowy, upoważniający do skorzy-
stania z kąpieli w mszczonowskiej wodzie termalnej w bardzo 

atrakcyjnej cenie. Po zakończeniu rywalizacji na wszystkich 
zawodników czekał gorący poczęstunek. 

Tuż po uroczystej dekoracji, podczas której zdobywcy 
miejsc na podium w poszczególnych kategoriach otrzymali 
puchary oraz nagrody rzeczowe, odbyło się losowanie warto-
ściowych upominków ufundowanych przez sponsorów.

Dziękujemy wszystkim sponsorom za okazane wsparcie 
finansowe i rzeczowe, a wszystkim zawodnikom oraz przy-
byłym kibicom za wspaniałą atmosferę, którą stworzyli na trasie 
biegu. Zapraszamy do wspólnej zabawy podczas kolejnej edycji 
imprezy.

OSiR Mszczonów

Sponsorami imprezy były firmy:
TCL Operations Polska Sp. z o.o.
FLOATROOM,
Z.P.C. Flisan,
Fiege Sp. z o.o.,
Ristorante Appetito
FIT4U Siłownia&Fitness
Szwalnia

SW NUMERZESPORT

Kolejne spotkanie w swojej hali wygrali siatkarze UKS 
Olimpijczyk 2008 Mszczonów. Pojedynek z LKS Olymp Błonie 
był siódmym wygranym meczem w tej edycji IV ligi. Mecz od 
początku do końca mszczonowianie mieli pod kontrolą. Jedynie 
w końcówce trzeciego seta rywale zmusili gospodarzy do pełnej 
mobilizacji i doprowadzili do wyrównania 23:23. Końcówka, to 
jednak popis zimnej krwi ze strony Olimpijczyków i pełna pula 
punktów została w Mszczonowie. 

Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0 
(25:21, 25:17, 25:23). Zespół wystąpił w składzie: Tomasz 
Malewski © (10 pkt), Łukasz Jasiński (13 pkt), Damian Szacho-
wicz (7 pkt), Michał Gmurek (6 pkt), Mateusz Boczkowski (3 pkt), 

Mateusz Antoszewski (2 pkt), Damian Sieczkowski (2 pkt), Dawid 
Baka, Michał Szymański, Mikołaj Osiński i Kamil Ziółkowski.

UKS Olimpijczyk

OSIR

VI Świąteczny Bieg z Termami 
Mszczonów

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów

Hala w Mszczonowie wciąż niezdobyta
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Przedświąteczną niespodziankę dla swoich zawodników 
przygotował Klub Sportowy Mszczonowianka. W poniedziałek 
(11.12) w MOK odbyły się Mikołajki. Impreza przyciągnęła tłumy.

W poniedziałkowe popo-
łudnie znalezienie wolnego 
miejsca na sali widowiskowej 
MOK było niemożliwe. Oblę-
żone przez uczestników były 
nawet schody. Wszystko za 
sprawą Mszczonowianki, która 
postanowiła podziękować 
zawodnikom za mijający rok. 

- Za osiągnięte wyniki 
w rundzie jesiennej dziękuję 
i gratuluję, oraz życzę dalszych 
sukcesów w rundzie wiosennej 
i przyszłym sezonie – mówił, 
witając gości, Zdzisław Bana-
siak, prezes KS Mszczono-
wianka.

Grażyna Korzonokowska 
podsumowała rundę jesienną 
sezonu 2017/2018. Zagrało 

w nim siedem drużyn – zespół seniorski, kobiecy oraz pięć drużyn 
młodzieżowych. Zawodnicy ćwiczyli pod okiem trenerów. 

- W pracy z młodzieżą, podczas zajęć staramy się wpoić 
młodym zawodnikom ogólne zasady gry w piłkę, a także nauczyć 
ich zdrowego, sportowego współzawodnictwa w drużynie oraz 
przygotować do rozgrywek w zakresie piłki nożnej – wyjaśniają 
działacze klubu.

Wspólną zabawę poprowadzili podczas Mikołajek Luzia 
i Piotr Sadowscy. Dzieci i młodzież rywalizowały w wielu niety-
powych konkurencjach – wyścigi ślimaka i żółwia, skoki żab 
przez kałuże. Śpiewano też kolędy, a najodważniejsi akompanio-
wali na scenie.  Nie zabrakło też pamiątkowych zdjęć. Na zawod-
ników czekały również upominki. Zabawę zakończył słodki 
poczęstunek w sali klubowej MOK.

Jarosław Pięcek

Przed Sylwestrem warto jeszcze było zrobić trochę miejsca na 
nowe smakołyki, a wiadomo, że najlepiej traci się zbędne kalorie 
spędzając miło czas w lesie na manewrach. Mszczonowscy 
Strzelcy ćwiczyli 30 grudnia współdziałanie drużyny w terenie. 
Patrolowanie, maskowanie, szyki marszowe, zrywanie kontaktu, 
obserwacja... Słowem powtórka z zajęć, przeprowadzanych na 
zbiórkach, a także przygotowanie do działań komponentowych, 
których w Nowym Roku 2018 na pewno nie zabraknie.

MM

GRH

Przed Sylwestrem warto jeszcze było 
poćwiczyć

KS Mszczonowianka

Mikołajkowa zabawa 
z Mszczonowianką
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Zakończony 2017 rok był dla mszczonowskich Strzelców 
wyjątkowy pod względem obchodzonych rocznic. Wzięli oni 
m.in. udział w rozbudowanych, całorocznych obchodach 640. 
rocznicy nadania praw miejskich miastu Mszczonów. Jednak 
najważniejszymi z punktu widzenia grupy były dwie, inne 
rocznice, związane bezpośrednio z patronem GRH i Jednostki 
Strzeleckiej 5132. 2 czerwca Strzelcy wspominali 30. rocz-
nicę śmierci pułkownika Wincentego Wnuka (wrześniowego 
dowódcy 31 pSK), a 6 października uczcili 120. rocznicę jego 
urodzin. Zarówno w czerwcu jak też w październiku przedsta-
wiciele mszczonowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej oraz 
Jednostki Strzeleckiej 5132 („Strzelców Rzeczypospolitej”)
odwiedzili mogiłę pułkownika, znajdującą się na Cmentarzu 
Komunalnym Północnym na Wólce Węglowej w Warszawie-
(kwatera W XIII-7-11-19).

Podczas październikowej wizyty złożyli na mogile Patrona 
pamiątkową tablicę, z wygrawerowanymi informacjami o wrze-
śniowych losach śp. płk. Wincentego Wnuka. Znalazł się na niej 
– co bardzo istotne- zapis o tym, iż był on zwycięzcą w Bitwie 
Mszczonowskiej, jaka miała miejsce 11.09.1939 roku. Tych infor-
macji brakowało na grobie Bohatera. Do tej pory osoby odwie-
dzające mogiłę, które nie znały biografii pułkownika Wnuka, 
mogły jedynie z epitafium dowiedzieć się, iż w roku 1940 dowo-
dził on 3 pułkiem grenadierów, walczącym we Francji. Tablica 
pamiątkowa, ufundowana przez Strzelców oraz Mszczonowskie 
Stowarzyszenie Historyczne, została kolorystycznie i gabary-
towo dopasowana do głównej tablicy mogiły. Nie zamocowano 
jej trwale, a jedynie złożono na silikonowych wspornikach, które 
umożliwiają swobodny przepływ wód opadowych, spływających 
po pomniku. Takie rozwiązanie było konieczne, aby nie uległa 
zniszczeniu płyta odnowionego niedawno grobu, a także, aby 
zaburzona nie została estetyka mogiły.

O okrągłych rocznicach urodzin i śmierci dowódcy 31 
pułku SK Strzelcy pamiętali także podczas obchodów 78. rocz-
nicy Bitwy Mszczonowskiej, a także w trakcie tegorocznego 
Rajdu Nocnego Szlakiem Strzelców Kaniowskich, jaki już po raz 
czwarty skupił pasjonatów historii Kaniowszczyków. Przypo-
mnijmy, że odbywa się on na trasie od Puszczy Mariańskiej do 
Mszczonowa i upamiętnia podejście podkomendnych (wtedy 
jeszcze) podpułkownika Wincentego Wnuka z miejsca postoju 
w lasach okalających Puszczę Mariańską, do Mszczonowa, gdzie 
31 pSK pokonał następnie oddziały XVI Korpusu Pancernego 
Wehrmachtu, ofiarowując mszczonowianom ostatnie godziny 
wolności przed długą, trwającą pięć lat okupacyjną nocą.

MM

Zmierzyć się z OP1 i OP2
Strzelcy na zbiórce w dniu 29 grudnia ćwiczyli z kombinezonami 
op1 i op2. Zakładanie tych wdzianek na czas, gdy ma się na 
sobie maskę p.gaz. nie należy do rzeczy łatwych. Rekord drużyny 
ubrania się w op1 jest obecnie na poziomie 9 minut.

MM

GRH

TE ROCZNICE BYŁY dla Strzelców 
NAJWAŻNIEJSZE w 2017 roku…

SW NUMERZETRADYCJA I HISTORIA
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Dokładnie 22 stycznia 1863 r. rozpoczął się jeden 
z najbardziej znanych zrywów narodowowyzwoleńczych – 
Powstanie Styczniowe. W tym roku przypada 155. rocznica 
tego wydarzenia, więc z tej okazji przypominamy powstańczą 
historię Mszczonowa.

***

Opowieść o powstańczych dziejach Ziemi Mszczo-
nowskiej warto rozpocząć od księdza proboszcza Władysława 
Polkowskiego. Postać ta jest z pewnością znana wszystkim, 
którzy odwiedzają kościół pw. św. Jana Chrzciciela. W mszczo-
nowskiej świątyni farnej znajduje się tablica upamiętniająca 
powstańczego naczelnika miasta. Kim jednak był Władysław 
Polkowski?

Proboszczem Mszczonowa został mianowany w 1862 
r. Oficjalna jego nominacja odbyła się 11 maja tego roku, tuż 
po uroczystości poświęcenia i wmurowania kamienia węgiel-
nego pod budowę nowej świątyni. Ks. Władysław Polkowski 
nie poprzestał jedynie na działalności duszpasterskiej. Wraz 
z Konradem Kejsingerem (właściciel Korabiewic) zaangażował 
się w formowanie oddziału partyzanckiego pod dowódz-
twem Hipolita Jaworskiego ps. Drewnowski. Od dowództwa 
przyjął także nominację na powstańczego naczelnika miasta 
Mszczonów. Nie była to funkcja wyłącznie tytularna. Ks. Włady-
sław Polkowski modlił się wraz z powstańcami oraz pogłębiał ich 
morale, święcił oręże, ale zdobywał także pieniądze na jedzenie 
i broń dla walczących.

Niestety, jego działalność przerwało podstępne aresz-
towanie w dniu 7 czerwca 1863 r. na dworcu w Warszawie. 
Tymczasowo Władysław Polkowski został osadzony w cytadeli. 
Sąd wojenny skazał go na karę śmierci, którą zamieniono na 12 
lat katorgi w kopalniach syberyjskich. Ciężka praca wywołała 

pogorszenie się stanu zdrowia kapłana. Nigdy już nie wrócił do 
swojej ojczyzny. Zmarł w Irkucku 21 stycznia 1872 r. w wieku 
52 lat.

Ksiądz Władysław Polkowski, to nie jedyna postać 
związana z powstańczymi dziejami Ziemi Mszczonowskiej. 
Podobnie, jak na terenie całej Polski, jego historia rozpoczęła 
się od demonstracji przywiązania na ojczyzny. Już 10 maja 1861 
r. w Mszczonowie podczas nabożeństwa wierni zaintonowali 
pieśń patriotyczną. Oskarżonych o namawianie ludzi do tego 
czynu aresztowano i odesłano do sądu. Nocą, kilka godzin po 
tym incydencie, nieznani sprawcy powybijali szyby w ratuszu 
i rozkleili w mieście paszkwile dotyczące wikariusza Wasilew-
skiego, który wezwał policję do zajęcia się osobami „zakłóca-
jącymi porządek” podczas mszy świętej. Już po kilku miesią-
cach odbyła się demonstracja patriotyczna przed budynkiem 
lokalnych władz. Mszczonowiacy nie poddali się więc naciskom 
zaborców i nadal okazywali swoje przywiązanie do ojczyzny.

W kwietniu 1863 r. w okolicach miasta uformował się 
oddział powstańczy, dowodzony przez Hipolita Jaworskiego ps. 
Drewnowski.  W jego powstaniu duży udział mieli właściciel 
Korabiewic Kejsinger i wspomniany ksiądz proboszcz Polkowski. 
Pod komendą Jaworskiego znalazły się znaczne siły: cztery 
plutony strzelców, pluton żuawów, trzy plutony jazdy oraz 
sześciuset kosynierów. Po zakończeniu rekrutacji oddział wyru-
szył w stronę Pilicy i tam stoczył swoją pierwszą bitwę. Rozpro-
szeni podczas potyczki pod Nową Wsią, powstańcy wycofywali 
się z powrotem w stronę Mszczonowa.

Kolejny oddział walczących składał się z synów chłopów 
z Puszczy Mariańskiej oraz ochotników z Ziemi Mszczonowskiej. 
Sztab oddziału znajdował się w Puszczy, tam też kuto kosy i piki 
dla walczących. Powstańcy niszczyli tory kolejowe oraz toczyli 
boje z mniejszymi grupami wroga. Partia powstańcza przestała 
istnieć na skutek zdrady.

Najbardziej znanym oddziałem pochodzącym z okolic 
Mszczonowa, były „Dzieci Warszawskie”, które uformowano 
w podosuchowskim folwarku Dębu. Stworzył go Ludwik 
Żychliński – naczelnik sił zbrojnych powiatów rawskiego 
i warszawskiego. Gdyby dysponował większą ilością broni, 

mógłby wystawić potężny oddział – liczący 
nawet ok. 3000 osób. Ostatecznie, wypo-
sażenia wystarczyło dla 814 powstańców. 
W samym Mszczonowie Żychliński zorgani-
zował szwadron konnych strzelców, który 
był złożony z jego obywateli.

W okolicach miasta doszło w 1863 
r. do kilku bitew: pod Babskiem (17 maja),  
Radziwiłłowie (20 maja), w Kaskach (4 
lipca), pod Wolą Pękoszewską (29 sierpnia) 
oraz próba zaatakowania stacji kolejo-
wych w Radziwiłłowie, Rudzie Guzow-
skiej, Grodzisku i Pruszkowie (1 listopada). 
Powstanie zakończyło się okresem represji 
przeciwko tym, którzy pragnęli wolności 
swojej ojczyzny i walczyli przeciwko cara-
towi. 

oprac.: Dagmara Bednarek, GCI

155. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Mszczonów w czasach powstania

Z ŻYCIA GMINYTRADYCJA I HISTORIA
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Wojsko na ulicach. Brak możliwości wyjazdów bez 
specjalnej przepustki. Przejęcie przez wojsko radia, telewizji 
oraz wielu zakładów pracy. Dla uczniów Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie to już odległa historia. Wielu z nich trudno 
sobie wyobrazić, że takie sceny rozegrały się zaledwie 36 lat 
temu. 

W 36 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego 
(13.12) w Szkole Podstawowej w Mszczonowie odbył się apel 
poświęcony wydarzeniom z tego okresu. Prezentacja multi-
medialna w połączeniu z muzyką i wielkimi przebojami robiła 
ogromne wrażenie. Zdjęcia żołnierzy ogrzewających się przy 

koksownikach, czy to najsłynniejsze „Czas Apokalipsy” wyko-
nane przez Chrisa Niedenthala oddawały dobitnie nastroje 
1981 roku. - To historia naszego narodu, która nie powinna się 
była wydarzyć – mówili podczas inscenizacji uczniowie.

Jarosław Pięcek, GCI

To już kolejna odsłona turnieju upamiętniającego ofiary 
Stanu Wojennego. Tym razem XII Międzyszkolny Turniej Piłki 
Nożnej Halowej odbył się 15 grudnia. Organizatorzy, Zespół Szkół 
w Mszczonowie, do rywalizacji zaprosili drużyny reprezentujące: 
Zespół Szkół nr1 w Żyrardowie, Zespół Szkół nr3 w Wiskitkach, 
Liceum Ogólnokształcące im. Cz. Tańskiego w Puszczy Mariań-
skiej i Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach.

Drużyny rywalizowały w systemie „każdy z każdym” 
a wyniki były następujące:

„Najwszechstronniejszy zawodnik” – Patryk Czarnecki (ZS 
w Mszczonowie)
„Najlepszy bramkarz” – Kamil Polny (ZS nr1 w Żyrardowie)

Nagrody zwycięzcom wręczyli Starosta Powiatu Żyrar-
dowskiego p. Wojciech Szustakiewicz, dyrektor Zespołu Szkół 
w Mszczonowiep. Dorota Powązka, właściciel Szkoły Jazdy 

„BALTEX” p. Dariusz Kazimierczak i nauczyciel wychowania 
fizycznego p. Grzegorz Piątkowski.

Szczególne podziękowania niewątpliwie należą się spon-
sorom, bez których Turniej nie odbyłby się. W tym roku byli to:

-	 Burmistrz Mszczonowa p. Józef Grzegorz Kurek
-	 Starosta Powiatu Żyrardowskiego p. Wojciech Szusta-

kiewicz
-	 Szkoła Jazdy „BALTEX” p. Dariusza Kazimierczaka
-	 Rada Rodziców Zespołu Szkół w Mszczonowie

DZIĘKUJEMY!!!
Również w piątek w Zespole Szkół miał miejsce szkolny 

konkurs wiedzy o Stanie Wojennym. Autorką testu i organiza-
torem konkursu była Wioletta Pokora, nauczycielka historii 
i wos-u. Do rywalizacji przystąpili uczniowie wszystkich klas 
technikum (z każdej klasy jedna lub dwie osoby), ogółem osiem-
naścioro uczniów. Najwyższy wynik i tym samym I miejsce zajął 
Kamil Nabrzyski kl. IV TH, II miejsce przypadło Patrycji Ziółkow-
skiej z klasy III TE a na III miejscu uplasował się Rafał Drężek 
z klasy II TS. Zwycięzcom wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy.

ZS Mszczonów

LO Skiernie-
wice

ZS nr3 
Wiskitki

LO Puszcza 
Mariańska

ZS nr1 
Żyrardów

ZS Mszczonów PUNKTY MIEJSCE

LO Skierniewice 0:0 0:0 0:3 2:1 5 IV
ZS nr3 Wiskitki 0:0 2:4 1:3 0:2 1 V
LO Puszcza Mariańska 0:0 4:2 0:0 1:4 5 III
ZS nr1 Żyrardów 3:0 3:1 0:0 0:1 7 II
ZS Mszczonów 1:2 2:0 4:1 1:0 9 I

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

ZS w Mszczonowie

13 grudnia 1981 - PAMIĘTAMY

Szkoła Podstawowa w Mszczonowie

Wspominali stan wojenny
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Nietypowe przedstawienie jasełkowe przygotowali 
uczniowie mszczonowskiej szkoły podstawowej. Świąteczną 
opowieść zrealizowali pod opieką dwóch nauczycielek – Joanny 
Spurgiasz i Anety Dropińskiej. Dekoracje przygotowała Emilia 
Kurowska a od strony technicznej młodych aktorów wspierał 
Stanisław Zarębski.

Przedstawienie rozpoczęło się od przygotowań do… 
spektaklu. Związane z tym zamieszanie było pretekstem do 
rozważań o znaczeniu świąt Bożego Narodzenia dla współcze-
snych ludzi. Oprócz Maryi i Józefa, prowadzili je także anioł 
Gabriel i Gwiazda Betlejemska. Świąteczne przedstawienie 
oprócz dialogów i monologów składało się także z wierszy, tańca, 
śpiewu i muzyki. Młodzi artyści w różnorodny sposób opowia-
dali o utracie wartości Bożego Narodzenia, złych emocjach, 
grzechu i samotności. Na zakończenie, w pomysłowy sposób, 
życzyli wszystkim „świąt pełnych nadziei”.

Jasełka z reguły są przedstawieniami opowiadającymi 
historię Narodzin Jezusa. Wszystkim kojarzą się więc z paste-
rzami, mędrcami oraz stajenką. Uczniowie i pedagodzy mszczo-
nowskiej szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych 

pokazali, że na temat ten można spojrzeć inaczej – pomijając 
tradycyjną konwencję. Zamiast o bożonarodzeniowej radości 
można opowiedzieć o tym, jak zmieniło się nasze przeżywanie 
świąt. Przy okazji młodzi aktorzy przypomnieli także często już 
zagubione przez ludzi wartości i pokazali, że nie dla wszystkich 
czas ten jest wypełniony radością. Chyba w niejednej głowie 
po przedstawieniu pojawiały się pytania: czym jest dla mnie 
Boże Narodzenie?, czy naprawdę jest ono czasem wybaczenia 
i pojednania?, czy w moim sercu panuje miłość czy nienawiść? 
Młodzi wykonawcy w doskonałym stylu pomogli w uzyskaniu na 
nie odpowiedzi.

Dagmara Bednarek, GCI

Nauka poprzez zabawę
W szkole w Złotej Górze został zlikwidowany szkolny 

sklepik. Nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz dyrekcja starają się 
rozwiązać problem. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie wcielili się w role postaci ze Złotej Góry. Wszystko 
z elementami języka niemieckiego.

Jak uczyć się języka, by nauka była przyjemna? Najlepiej 
poprzez zabawę. Doskonale wiedzą o tym pracownicy Instytutu 
Goethego w Warszawie. Od trzech realizują nietypowy projekt 
nauki języka. W ramach projektu szkoły mają możliwość otrzy-
mania jednego z 1000 pakietów z materiałami dydaktycznymi 
do wykorzystania w nauce, promocji języka niemieckiego lub do 
przeprowadzenia niestandardowej lekcji pokazowej.

- To forma nauki i zabawy. Uczniowie nie tylko wyko-
rzystują język niemiecki, ale szukają też rozwiązania problemu 
– mówi Justyna Ciecharowska, koordynatorka projektu „Erleb-
nisreise mit Deutsch / Z niemieckim w drogę”.

Jak mówi projekt sprawia, że zmienia się wiele szkół, 
a uczniowie chętnie angażują się w życie szkoły. Są kreatywni. 
Widzą, że mogą zmieniać szkolną rzeczywistość. Nowatorska 
forma nauki bardzo spodobała się uczniom. Wcieli się w role 
nauczycieli, dyrektor, rodziców oraz samych siebie – uczniów. 
Każdy otrzymał nową tożsamość. Uczniowie mogli je stworzyć 
wymyślają im hobby, ulubioną potrawę lub wiek. 

- Bardzo fajne są tego typu zajęcia – mówi Klaudia Pyter, 
uczennica klasy II B.

- Takie lekcje są nietypowe. Nauka w ten sposób jest 
bardzo ciekawa – dodaje Martyna Ścisłowska, z klasy II B.

Mszczonowska szkoła do projektu przystąpiła po raz 
pierwszy. Już sam fakt zakwalifikowania się można uznać za 
sukces. Chętnych jest bowiem znacznie więcej niż miejsc. Lekcja 
w formie gry jest jedynie początkiem całego projektu. Reszta 
jest w rękach uczniów i szkoły. Kreatywność, zaangażowanie 
i praca zostają docenione poprzez nagrody. 

- Pracy jest bardzo dużo. Trzeba zrobić dokumentację 
z realizacji. Czasem nie wiadomo od czego zacząć – przyznaje 
Magdalena Dobrzyńska, nauczycielka języka niemieckiego w SP 
w Mszczonowie.

Jarosław Pięcek, GCI

Szkoła Podstawowa w Mszczonowie

Melancholijne jasełka w szkole 
podstawowej

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Stypendia firmy Mostva przyznane
Cztery uczennice Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 

odebrały w środę (13.12) stypendia firmy Mostva. Przyzna-
wane są od kilku lat za wybitne osiągnięcia naukowe i spor-
towe. W tym roku powędrowały do Gabrieli Gołyńskiej, Marty 
Chuchry, Katarzyny Hanszke i Julii Ścisłowskiej.

- Gabrysia w zeszłym roku została laureatką olimpiady 
znajomości prawa. Mam nadzieję, że będzie kontynuowała 
swoje zainteresowania i w tym roku też przystąpi do tej olim-
piady. W zeszłym roku otrzymała stypendium Burmistrza 
Mszczonowa. Marta otrzymała stypendium Mostvy za osią-
gnięcia naukowe – wylicza Anna Rusinowska, wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.

Katarzyna Hanszke i Julia Ścisłowska  otrzymały stypendia 
Mostvy za osiągnięcia sportowe. - Na niwie sportowej są 
bardzo aktywne, wyróżniają się. Zajmowały czołowe miejsca 
w zawodach cheerleader – argumentuje wicedyrektor. Jestem 
bardzo zadowolona i szczęśliwa. Gratuluję nagrodzonym. Życzę 

dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że pieniądze, które otrzy-
macie w ramach stypendium mądrze wydacie na swój rozwój 
– dodaje.

O stypendia Mostvy w tym roku starało się 11 osób. 
Można o nie wnioskować dwa razy. Każdy ma szansę je otrzymać.

Jarosław Pięcek, GCI

Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie
Nauka i zabawa z mBotem
W grudniu dotarła do nas Robopaczka z mBotem. Przez tydzień 
testowaliśmy robota. Dzięki temu  na lekcjach zajęć kompute-
rowych i informatyki uczniowie mieli okazje poznać kolejnego 
robota. Także młodzi entuzjaści programowania, biorący udział 
w zajęciach koła informatycznego, rozwijali swoje praktyczne 
umiejętności programistyczne m.in. przy pomocy zestawu 
edukacyjnego mBot.  Układali skrypty sterujące robotem 
w mBlock. Nasz mBoot, jeździł, omijał przeszkody, wydawał 
dźwięki, pomagał w nauce języka angielskiego i matematyki. 
Uczniowie układali historyjki i zadania, z którymi robot musiał 
się zmierzyć. mBota poddano wielu testom ku radości uczniów 
z różnych klas. Bardzo przypadł on do gustu młodym programi-

stom z naszej szkoły. Wszyscy są zgodni co do tego: Chcemy mieć 
takie roboty!
mBot to wielofunkcyjny robot zaprojektowany zarówno w celu 
bawienia dzieci, jak i uczenia ich podstaw programowania, 
elektroniki oraz robotyki. Kontrolę nad nim zapewnia oprogra-
mowanie graficzne mBlock oparte na rozwiązaniach znanych 
z wizualnego i intuicyjnego języka programowania Scratch 2.0. 
Do nawiązania łączności z robotem, w zależności od wersji, 
można posłużyć się technologią Bluetooth lub Wi-Fi.

Wyniki konkursu informatycznego Bóbr
Zakończyła się XII Edycja Konkursu 

Bóbr i pragniemy poinformować, że  Maciej 
Kozicki uczeń klasy II oddziałów gimnazjal-
nych został jego laureatem z wynikiem 
103,5 pkt na 120 możliwych do zdobycia. 
Uroczyste zakończenie konkursu, na które 
został zaproszony  nasz laureat,  odbędzie 
się 9 marca 2018 roku na Wydziale Mate-
matyki i Informatyki Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu.  W konkursie 
wzięło udział 7575 uczniów z 1081 gimna-
zjów.  Gratulujemy Maciejowi i życzymy 
dalszych sukcesów.

Czy znasz bajki Charlesa Perraulta?

Pod takim tytułem odbył się 9 stycznia w bibliotece 
szkolnej konkurs czytelniczy dla trzecioklasistów.  Aby wziąć 
udział w konkursie należało znać treść bajek Charlesa Perraulta. 
W konkursie udział wzięli przedstawiciele poszczególnych klas 
trzecich.

W jury 
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zasiadły: pani dyrektor Agnieszka Walczyńska-Łoś, bibliotekarz 
Elżbieta Grzybowska i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
Małgorzata Zgórzak. Konkurs przygotowała i przeprowadziła 
Ewa Bińkowska. Uczniowie zmierzyli się z 15-toma konkuren-
cjami:  czternaście  z nich dotyczyło  treści książki i biografii 
autora, piętnasta zaś była pracą plastyczną. Poszczególne klasy 
miały narysować dowolną techniką wylosowaną postać i tak : 
klasa IIIa-  Czerwony Kapturek,  klasa IIIb- Kot w butach, klasa 
IIIc - Kopciuszek, klasa IIId - Wróżki, klasa IIIe - Śpiąca królewna, 
klasa IIIf - Paluszek. Wszystkie drużyny były świetnie przygoto-
wane do konkursu.
Pierwsze miejsce w konkursie zajęli uczniowie klasy IIIc- zdoby-
wając 59,5 punktu.
Drugie miejsce przypadło uczennicom  z klasy IIId - 59 punktów.
Na trzecim miejscu uplasowała się klasa IIIf - zdobywając 58,5 
punktu. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Informacje zebrała Beata Pietrzyk

Quest do przyszłości z mszczonowską młodzieżą
Jak mówią eksperci, wśród 10 najważniejszych umie-

jętności poszukiwanych na rynku pracy w 2016 r. były m.in.: 
zarządzanie projektami, komunikatywność oraz praca w grupie. 
Ich rozwój ma gwarantować dobry start młodych ludzi w doro-
słym życiu. Kształcenie tych umiejętności było celem projektu 
Quest  do  przyszłości, który realizowaliśmy w naszej szkole od 
maja do listopada 2017r. Dzięki współpracy z Kuźnią Inicjatyw 
Wiskitki.org. możliwym było stworzenie gry terenowej przez 
grupy uczniów z czterech partnerskich szkół (Bartnik, Mszczo-
nowa, Radziejowic i Puszczy Mariańskiej) - opartej o lokalną 
historię, kulturę lub przyrodę, a następnie rozegranie tejże gry 
z udziałem wszystkich uczniów. Naszą szkołę reprezentowały 
głównie uczennice z klasy IIId: Gabriela Owczarek, Gabriela 
Biernat, Zuzanna Olczak, Agata Fedorowicz, Zofia Szymańska 
i Patrycja Grzelak, które brały udział najpierw w cyklu warsz-
tatów przygotowujących do wspólnego działania. 

Podczas warsztatów uczestnicy poznawali się wzajemnie, 
uczyli się stawiać sobie cele i nazywać je tak, by właściwie je 
przedstawić pozostałym odbiorcom. Podczas spotkań pozna-
wali również różne techniki wykorzystania wybranych aplikacji 
multimedialnych w opracowaniu wybranej przez siebie trasy 
oraz uczyli się całego procesu w organizacji imprezy na wybrany 

przez siebie temat.
Nasze uczennice jako cel nadrzędny postawiły sobie 

powrót do przeszłości Mszczonowa i osób żyjących na jego 
terenie, które w pełni zasłużyły na to, by pamięć o nich nie zagi-
nęła. Szlakiem sławnych mszczonowian, to tytuł przygotowanej 
przez zespół gry terenowej, w której 28 listopada wzięły udział 
łącznie 3 grupy ze szkół z Radziejowic, Bartnik oraz naszej, do 
której włączyliśmy pilotażowo klasę VIIa.

Na podstawie aplikacji zawierającej aktualny plan miasta 
młodzież oznaczyła najważniejsze miejsca upamiętniające 
znane postacie, m.in. Jana Adama Maklakiewicza, Aleksandra 
Tańskiego, Stanisława Zarachowicza, jak również umożliwia-
jące poznanie najważniejszych symboli miasta i gminy dawniej 
i dzisiaj. Organizatorki podzieliły się tak zadaniami, że na 12 
stacjach udało się logistycznie rozplanować pracę tylko 6 osób. 
Przygotowały pytania i zadania dla poszczególnych grup angażu-
jące zarówno logiczne myślenie i wiedzę, jak również asertyw-
ność i komunikatywność z całkiem przypadkowymi przechod-
niami. Jak się okazało - bardzo niechlubnie zresztą - zaczepione 
przypadkowo osoby nie potrafiły wskazać niedawnego patrona 
nieistniejącej mszczonowskiej szkoły - tj. Jana Adama Maklakie-
wicza... ale to pozostawmy bez komentarza.

Całość trasy wraz z zadaniami, jakie przygotował nam 
zespół projektowy, zajęła poszczególnym grupom ok. 90 minut. 
Mimo niesprzyjającej aury  gra zakończyła się ogromnym 
sukcesem.

Podobnie rzecz miała miejsce podczas gry terenowej 
w Radziejowicach, gdzie młodzież oddziałów gimnazjalnych 
zaprosiła nas na historyczny spacer po pięknych terenach włości 
radziejowickich. Dodatkową atrakcją zorganizowanej imprezy 
było zwiedzanie z przewodnikiem Pałacu w Radziejowicach oraz 
wspólny obiad podsumowujący imprezę.

Uczestnictwo w takim projekcie to kolejne doświad-
czenie zdobyte w murach naszej szkoły. Okazało się ono bardzo 
czasochłonne, ale każdy z nas wychodzi z przeświadczeniem, że 
najciekawsza i najlepsza nauka odbywa się poprzez doświad-
czanie na sobie samym różnych procesów. Dziękujemy za 
wsparcie naszym nauczycielom i dyrektorom szkół oraz uczest-
nikom szkół partnerskich, dzięki którym nasze działania nie 
mogłyby stać się rzeczywistością.

Katarzyna Malinowska
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Podsumowanie 
projektu 
matematycznego

Zanim uczniowie 
rozpoczną świąteczną przerwę 
w mszczonowskiej Szkole Podsta-
wowej podsumowano projekt 
matematyczny dofinansowany z Fundacji mBanku w ramach 
programu „mPotęga”. Podczas krótkiego apelu pomysłodaw-
czyni i koordynatorka Agata Wiśniewska wręczyła nagrody 
najaktywniejszym uczniom. Projekt matematyczny obejmował 
klasy 3a i 3b gimnazjalne i to właśnie z nich wyłoniono najlep-
szych uczestników.

Najaktywniejszym uczniem okazał się Jakub Antolak. 
Dyplomy oraz upominki odebrali również: Maciej Kozicki, Patryk 
i Michał Żukowscy, Zachariasz Wasiak, Jakub Badowski, Wiktoria 
Gadomska, Patryk Zawadzki, Emilia Swaczyńska, Natalia 
Borowska, Paulina Skowrońska i Nadia Czaplarska. Najbardziej 
zaangażowani uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody: sprzęt 
elektroniczny oraz książki dotyczące gier strategicznych. Cieka-
wostką było to, że każdy mógł sam wybrać sobie upominek. 
Oczywiście, wszystkie musiały dotyczyć tematyki projektowej, 
czyli matematyki lub technologii. Wszyscy uczniowie projekto-
wych klas otrzymali pamiątkowe gadżety.

Jak podkreślała Agata Wiśniewska, początkowo zakła-
dano rywalizację dwóch klas, ale wskutek dysproporcji zaan-
gażowania, koordynatorka musiała zmienić system oceniania 
uczestników. Ostatecznie, wszyscy uczniowie byli punktowani za 
swoje działania w ramach projektu. Właśnie tak wyłoniono tych 
najaktywniejszych.

Podsumowanie projektu nie oznacza, że zamknięte 
zostają utworzone na jego potrzeby kanały i profile matema-
tyczne. Koordynator Agata Wiśniewska zamierza zadbać o trwa-
łość efektów i właśnie dlatego planuje już dalsze działania. 
Oczywiście, wszystkie one będą służyć realizacji tego samego, 
projektowego celu – promowaniu wiedzy matematycznej i obja-
śnianiuzadań z tej dziedziny.

Dagmara Bednarek, GCI

Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego „Bajkowy Zakątek” 
w Bobrowcach od początku roku szkolnego przez naukę i zabawę 
zdobyły mnóstwo umiejętności. W ramach promocji zdrowego 
trybu życia przygotowały sałatki owocowe i warzywne, aby je 
następnie ze smakiem zjeść. W ramach programu „Śniadanie 
daje moc” wykonały zdrowe kanapki i przekąski. Poznały też 
wartość witamin i minerałów dla naszych organizmów. 

Uczestniczyły w akcji „Sprzątanie świata”, po której 
czekały na nich gorące kiełbaski ufundowane przez niezastą-
pioną Radę Rodziców. Dzieci spotkały się z policjantem, aby 
utrwalić zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz 
brały udział w próbnej ewakuacji ze szkoły. świetnie bawiły się 
też w październiku,gdy szkołę odwiedził cyrk.

W ramach obchodów Święta Niepodległości na akademii 
szkolnej odśpiewały z całego serca pieśń „Płynie Wisła”. Akom-
paniował im na akordeonie tata jednego z uczniów - pan Rado-
sław Płuciennik. Z tą pieśnią wystąpiły również na Spotkaniu 
z Piosenką Patriotyczną w Mszczonowskim Ośrodku Kultury 15 
listopada 2017 r., gdzie oprócz występów czekał na nich słodki 
poczęstunek i bajka „Balerina”.

Dzień później odbyło się w szkole ich uroczyste Paso-
wanie Na Przedszkolaka. Po zaprezentowaniu swoich umiejęt-

ności i przyjęciu do grona przedszkolaków, dzieci bawiły się na 
dyskotece przy poczęstunku zorganizowanym dla nich przez 
rodziców.

Ostatnim wyjątkowym akcentem były odwiedziny 
św. Mikołaja w dniu jego imienin. Niezwykły Gość rozmawiał 
z dziećmi oraz wysłuchał wielu piosenek i wierszy przygotowa-
nych specjalnie dla niego. Nie zapomniał również o prezentach 
dla każdego dziecka, bo przecież małe dziecięce psoty zawsze 
można wybaczyć. Przedszkolaki obiecały jednak, że postarają się 
zachowywać grzecznie w przedszkolu i w domu. Kiedy pożegna-
liśmy Mikołaja na twarzach dzieci jeszcze długo gościł uśmiech 
i szczęście. Szkoda tylko, że ten wyjątkowy Gość odwiedza nas 
tylko raz w roku... 

Teresa Liszewska

SP Bobrowce

Działo się w „Bajkowym Zakątku” 
w Bobrowcach
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Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie wzięły 
udział w programie edukacyjnym ,,Bezpieczne przedszkole”. 
W ramach niego zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Celem wprowadzenia edukacji 
ratowniczej jest minimalizowanie skutków zagrożeń oraz prze-
kazanie najmłodszym wiedzy z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. Zadaniem programu jest uświadomienie dzieciom 
o grożących niebezpieczeństwach i uwrażliwienie ich na dbałość 
o własne życie. 

Dzieci mogły się poczuć jak mali ratownicy. Poznały 
procedury zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu. 
Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji 
wykonany na fantomie. Dzieci mogły samodzielnie wykazać 
się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy na 

misiach, które przyniosły z domu. Dzięki tej lekcji maluchy już 
wiedzą, co robić kiedy trzeba komuś pomóc.

M. Taras

SP Osuchów

Mały ratownik w Osuchowie

Szkolne Koło Caritas w Osuchowie
Od listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej 

w Osuchowie swoją działalność rozpoczęło Szkolne Koło Caritas. 
Jest to nowa forma katolickiego wolontariatu w szkołach. Do 
tej pory w naszej szkole organizowane były pojedyncze akcje 
mające na celu pomoc innym, jednak teraz dołączyliśmy do 
ponad 50 tysięcy dzieci i młodzieży w Szkolnych Kołach Caritas 
z całej Polski.

Młodzież z Osuchowa zawsze chętna była do bezinte-
resownej pomocy innym. W tej chwili nasze SKC liczy 12 osób. 
Zasadniczym celem pracy koła jest pomoc potrzebującym 
w różnej formie i działaniach. Opiekunem parafialnym naszego 
koła jest ks. Proboszcz Jerzy Witkowski a koordynatorem 
szkolnym - p. Elżbieta Olborska.

Caritas to miłość mająca na celu podnosić oraz wspierać 
i akceptować wszystkich potrzebujących. Caritas to pomoc dla 
wszystkich bliźnich. Nieistotne jest tutaj pochodzenie, kolor 
skóry, wyznanie. Każdy zasługuje na odrobinę miłości, na odro-
binę pomocy. Jan Paweł II naucza: ,,Wolontariat stanowi znak 
i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym 
darem z siebie samego – darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza 
tym najuboższym i potrzebującym”. 

Sprawne działanie SKC wymaga współpracy, abyśmy 
wspólnie mogli pomagać bliźnim w sposób planowany, zorga-
nizowany i systematyczny. Działania jakie nasze koło podejmie 
w tym roku szkolnym zostały zaproponowane przez samych 
członków. Pierwszą podjętą przez nas akcją była zbiórka darów 
na paczki dla rodzin wielodzietnych. Przygotowaliśmy 14 paczek, 
które zostały przekazane potrzebującym ich rodzinom jeszcze 
przed Świętami Bożego Narodzenia. Inne formy wolontariatu, 
których podejmiemy się w tym roku, to pozyskiwanie funduszy 
na cele Caritas, pomoc młodszym uczniom w lekcjach, zbiórka 

makulatury itp.

Zasadniczym celem istnienia SKC jest zaangażowanie 
dzieci i młodzieży w działalność charytatywną i opiekuńczą 
wśród osób potrzebujących pomocy. Przyczynia się to do kształ-
towania młodego człowieka, unikania bezczynności i nudy.

Zaangażowanie w szkolne koło Caritas jest czasem 
najowocniejszej pracy społecznej, okresem najlepszej współ-
pracy i zrozumienia z innymi. Poprzez prace na rzecz koła 
kształtuje się u nas wrażliwość, szlachetność czynów. Wolon-
tariat pozwala uczniom inaczej spojrzeć na świat. Dzięki niemu 
lepiej dostrzegamy potrzeby drugiego człowieka, pragniemy 
poświęcać swój czas dla innych; wyzbywamy się egoizmu 
i wygodnictwa. Częściej niesiemy pomoc z własnej woli, nawet 
przez najdrobniejsze gesty. Młodzi w SKC uczą się empatii, by 
zrozumieć innych i tworzyć wspólnotę. Uczą się szacunku dla 
godności własnej oraz innych osób.

Wraz z działalnością charytatywną jaką wykonujemy na 
rzecz koła pogłębia się nasza formacja chrześcijańska. Spełnia 
się cel wychowania młodego człowieka w duchu miłosierdzia, 
miłości bliźniego i pełnego współdziałania z kościołem. SKC jest 
organizacją, która wspiera rozwój 
duchowy, moralny i religijny wolon-
tariuszy. Dzieje się to bezwiednie, 
na skutek oddziaływania czynio-
nego dobra oraz świadomie, dzięki 
prowadzonej w SKC systematycznej 
formacji religijno-moralnej.

Wolontariusze, choć 
pracują bez zapłaty, zyskują cenne 
doświadczenia i nowe umiejęt-
ności. Praca w SKC daje satysfakcję 
i rodzi radość z bycia potrzebnym 
dla innych osób.

Uczennica Katarzyna Dominiak
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W dniu 8 stycznia do oddziału 
przedszkolnego przybył bardzo miły gość. 
W ramach projektu „Czytające przed-
szkole” została zaproszona emerytowana 
nauczycielka wychowania przedszkol-
nego,pani Jadwiga Seklecka. Pani Jadzia 
przygotowała piękne książeczki dla dzieci 
do oglądania oraz przeczytała przed-
szkolakom opowieść „Kopciuszek rok po 
ślubie”. 

Dzieci, a w tym wnuczka pani Jadzi, 
słuchały bardzo uważnie. Po przeczytaniu 
całej książeczki nasz gość zadawał dzie-
ciom pytania dotyczące treści utworu. 
Wszyscy świetnie na nie odpowiadali. 
W nagrodę za uważne słuchanie dzieci 
dostały wspaniałe upominki. Pani Jadzia 

przygotowała dla każdego dziecka zeszyt 
z ołówkiem oraz rozdała słodkie cukierki. 
Przedszkolaki natomiast pobawiły się 
z panią Jadzią w przedszkolne zabawy 
i wręczyły wcześniej przygotowany 
dyplom dla Przyjaciela Książki w ramach 
akcji „Czytające Przedszkole”. 

Wszyscy byli bardzo zadowo-
leni z wizyty naszego gościa w przed-
szkolu - mamy nadzieje, że z wzajemno-
ścią. Liczymy na to, że takie wizyty będą 
odbywać się częściej. 

Aneta Piasecka 

Zadbali o ptaki
Pierwszego dnia ferii zimowych w filii biblioteki publicznej 

w Osuchowie kilkunastu uczestników wykonywało karmniki dla 
ptaków. W ruch poszły opakowania po jakach, rolki po papierze 
toaletowym i papierowych ręcznikach. Wszystkie dzieci stwier-
dziły, że robienie karmników to fajna zabawa.

- Już drugi raz robię karmnik – mówi Patryk. – Łatwiej 
robi się takie tekturowe jakie robimy dziś. Trudniej jest zbić 
karmnik z desek – dodaje.

W pracach ręcznych równie ochoczo co chłopcy, udział 
brały też dziewczęta. Łączyły poszczególne elementy karm-
ników, przyklejały ziarenka i mieszały je ze smalcem.

- W sumie jestem tu przez przypadek. Przyszłam do 
biblioteki, zobaczyłam,że dużo dzieci się kręci i zostałam – mówi 
Klaudia.

- Pewnie jak by nas tu nie było to byśmy się nudziły 
w domu albo oglądały bajki – dodają Amelka i Sara. – Nam 
o zajęciach mówiły mamy – dodają.

W pierwszych zajęciach zimowych ferii w bibliotece 
w Osuchowie wzięło udział 13 uczestników.

 - Liczyłam na 10 osób. Jest trochę więcej. To dobrze – 
mówi prowadząca zajęcia. – Większość dzieci jest z Osuchowa 
i gdyby chciały skorzystać z oferty w Mszczonowie musiały by 
tam dojechać. Tak, mają zajęcia na miejscu – dodaje.

Biorąc pod uwagę ostatnie przymrozki, nowe karmniki 
na pewno się ptakom przydadzą.

Jarosław Pięcek, GCI

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miły gość z wizytą 
u przedszkolaków
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Feryjne spotkanie z policjantem
W dniu 19 stycznia dzieci z Miejskiego Przedszkola 

w Mszczonowie odwiedził policjant – pan Sławomir Zieliński 
w ramach akcji „Bezpieczne ferie”. Spotkanie miało na celu 
utrwalenie wśród maluchów zasad bezpiecznego korzystania ze 
świętego powietrza podczas zimy.

Policjant zachęcał do uprawiania wraz z rodzicami 
sportów zimowych i przestrzegania zasad bezpieczeń-
stwa. Dzieci z wielką uwagą słuchały przestróg oraz rad, jak 
bezpiecznie bawić się z dorosłymi na dworze w trakcie zimy. 
Całe spotkanie wywarło na przedszkolakach ogromne wrażenie, 
co było widoczne na buziach najmłodszych. Na zakończenie 
maluchy gorąco podziękowały gościowi za wizytę.

M. Sałajczyk

Dzieci z Przedszkola Bajkowa Kraina w Mszczo-
nowie wprowadzały świąteczny klimat. Wszystko za 
sprawą jasełek i przedstawień, które zaprezentowały 
dzieci. Wszystkie występy rodzice nagradzali oklaskami.

Świąteczny spektakl rozpoczęli najmłodsi - grupa 
Biedronek. Trzylatki zaprezentowały pastorałki oraz 
świąteczne piosenki. Po nich, na scenie, zagościły czte-
rolatki – grupa Misie. Anioły zaprezentowały nowo-
czesny taniec. Zdobyły też dzwoneczki od owieczek, 
by mogły wszystkim oznajmić radosną nowinę o naro-
dzeniu Jezusa. 

Tradycyjne jasełka zaprezentowały pięciolatki – 
grupa Motylki. Była stajenka, Józef, Maryja oraz Dzie-
ciątko, których odwiedzili trzej królowie i pasterze, 
a diabły przekomarzały się z aniołami. 

Dal wszystkich rodziców dzieci przygotowały 
drobne, świąteczne upominki. Niespodzianka czekała 
też na najmłodszych. Specjalne wideo z pozdrowieniami 
przesłał maluchom Święty Mikołaj. Dzieci z wypiekami 
na twarzach oglądały fabrykę zabawek Mikołaja. Cieszyły 
się, bo widziały, że wyruszył już do nich z prezentami. 
Świąteczne spotkanie zakończył słodki poczęstunek.

Jarosław Pięcek, GCI

Przedszkole Bajkowa Kraina

Bajkowe święta przedszkolaków
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P O D Z I Ę K O W A N I A
 W imieniu własnym, Burmistrza Mszczo-
nowa, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  składam podziękowania na ręce 
Dyrektorów, Prezesów i wszystkich pracowników  
za pomoc w dofinansowaniu paczek choinkowych dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, wielodzietnych 
i niepełnosprawnych, upominki dla seniorów - ludzi 
starszych, samotnych i schorowanych z terenu gminy 
Mszczonów. Dzięki Waszemu altruizmowi udało się 
zebrać łącznie na te cele kwotę w wysokości 18 350,00 
zł oraz zabawki i paczki zrealizowane we własnym 
zakresie przez darczyńców. W roku 2017 ze szczodrości 
sponsorów skorzystało około 470  osób.

PODZIĘKOWANIA DLA:
1.	 Dyrektorów – Andrzeja Wrońskiego i Martina 

Konecnego oraz wszystkich pracowników P3 
Mszczonów Park Sp. z o.o.,

2.	 Prezesa – Marka Balcera oraz wszystkich 
pracowników GEOTERMII MAZOWIECKIEJ,

3.	 Dyrektora – Akiry Iwamury  oraz wszystkich 
pracowników  YKK,

4.	 Prezesa – Antoniego Podniesińskiego oraz 
wszystkich pracowników  Centrum Wolnocło-
wego Wschód – Zachód,

5.	 Właścicieli - Bogusława i Magdaleny Lis oraz 
wszystkich pracowników firmy produkującej 
meble  –  LIS MEBLE,

6.	 Firmy oraz wszystkich pracowników – Jeronimo 
Martins Dystrybucja S.A. Centrum Dystrybu-
cyjne - Mszczonów,

7.	 Przewodniczącej oraz członkom Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych,

8.	 Dyrektora – Piotra Niedzieli oraz wszystkich 
pracowników DSM NUTRITIONAL PRODUCTS 
Sp. z o.o.

9.	 Sklepu Spożywczego „LEWIATAN” - Pro Novum 
Sp. z o.o. w Mszczonowie

10.	Prezesa – Piotra Kohmanna oraz wszystkich 
pracowników FIEGE Sp. z o.o.

11.	Szkoły Podstawowej we Wręczy oraz dla 
wszystkich uczniów

12.	Szkoły Podstawowej w Mszczonowie oraz dla 
wszystkich uczniów

13.	Szkoły Podstawowej w Lutkówce oraz dla 
wszystkich uczniów

14.	Szkoły Podstawowej w Osuchowie oraz dla 
wszystkich uczniów,

15.	Szkoły Podstawowej w Piekarach oraz dla 

wszystkich uczniów,
16.	Szkoły Podstawowej w Bobrowcach oraz dla 

wszystkich uczniów,
17.	Szkoły Podstawowej we Wręczy oraz dla 

wszystkich uczniów,
18.	Przedszkola Miejskiego nr 1 w Mszczonowie 

oraz dla wszystkich przedszkolaków,
19.	Przedszkola Niepublicznego – „Smerfolandia”,
20.	Radnego Marka Zientka wraz z żoną Zdzisławą 

Zientek,
21.	Radnego Jerzego Siniarskiego,
22.	Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wszyst-

kich Radnych, 
23.	Dyrektora – Michała Szymań-

skiego oraz wszystkich pracowników  
„Term – Mszczonów”,

24.	Dyrektora – Grażyny Pływaczewskiej oraz 
wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Mszczonowie,

25.	Kościoła Parafialnego w Mszczonowie pod 
wezwaniem Jana Chrzciciela,

26.	Kościoła Parafialnego w Mszczonowie pod 
wezwaniem Ojca Pio,

27.	Kościoła Parafialnego w Lutkówce pod wezwa-
niem Trójcy Św.,

28.	Kościoła Parafialnego w Osuchowie pod 
wezwaniem Św. Stanisława Biskupa  
i Męczennika,

29.	Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej,
30.	Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie,
31.	Firmy KNAUF INDUSTRIES POLSKA Sp. z o.o.,
32.	Firmy „CERA-BUD” w Mszczonowie,
33.	Sklepu Papierniczego w Mszczonowie - 

„Papirus”,
34.	Firmy Handlowo-Usługowej – Krzysztof Kłopo-

towski,
35.	Gospodarstwa Rybackiego w Grzegorzewicach 

„EKOFARM”,
36.	Sławomira Czarneckiego - właściciela Zakładu 

Stolarskiego w Mszczonowie „GABOL”,
37.	  Firmy PH-U „Zbiroża” – Zenon Ludwiniak,
38.	Sklepu Przemysłowego „ERYK” – Andrzej 

Biedrzycki,
39.	Związku Sadowników RP,
40.	Mojej Zielonej Pracowni  - Renaty Choły,
41.	 „Stołówki Przyszkolnej” - Elżbiety Zdunik 

w imieniu  własnym i pracowników

Kierownik MOPS

Barbara Ciszewska

OGŁOSZENIA / REKLAMY
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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 biurowe na II piętrze 
w pawilonie ”Hermes” w Mszczonowie 
- Lokal po gabinecie lekarskim o pow. 43m2 
przy ul. Warszawskiej ( przy usługach rentge-
nowskich „AMA MED”)   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

Sklep spożywczy w pawi-
lonie „Hermes” 
zaprasza do zakupów.
 
Oferujemy towary w atrakcyj-
nych cenach, m.in.: 
- pyszne ciasta domowe - 17,50/kg 

- ser żółty „Gołda” - 15,99/kg 
- ser biały - OSM Grodz. Maz. 
- 12,70/kg 
- chleb „łamany ze słoneczni-
kiem na zakwasie” - 8,00/kg 
- świeże warzywa i owoce - spraw-
dzona jakość
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Egzemplarz bezpłatny, nakład 2 300 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 + 1 zdjęcie): 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 2300 egzem-
plarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jednora-
zowe pojawienie się ogłoszenia w „Merku-
riuszu Mszczonowskim”. 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą 
być zwolnione organizacje i instytucje 
niekomercyjne, w zależności od treści 
i objętości materiałów przekazanych 
redakcji. 
5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamiesz-
czane na pierwszej stronie. 
6. W przypadku wkładki reklamowej 
osoba korzystająca z tej usługi jest zobo-
wiązana dostarczyć materiały reklamowe 
w ilości przewidzianej do umieszczenia 
w Merkuriuszu Mszczonowskim.
Warunki zamieszczenia artykułu sponso-
rowanego 
1. Artykuł sponsorowany jest artykułem 
płatnym. 
2. Autorem tekstu artykułu jest zamawia-
jący, tekst musi być podpisany imieniem 
i nazwiskiem autora. 
3. Zamawiający dostarcza artykuł 
w formie elektronicznej przygotowanej do 
umieszczenia 
w gazecie. 
Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy 
publikacji artykułów lub ogłoszeń nie 
odpowiadających profilowi pisma lub 
jeśli ich forma lub treść może spotkać 
się z negatywnym odbiorem czytelników 
pisma. 

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

41 1020 1055 0000 9102 
0371 0787

Prosimy dokonywać wpłat za 
reklamy i ogłoszenia w MM na 
podane konto lub bezpośrednio 
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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