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WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 28 lutego 2018 roku, odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan bezpieczeństwa 
publicznego na  terenie gminy oraz zatwierdzono uchwały m.in. w sprawie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Grabce Józefpolskie i Marków-Towarzystwo 
oraz budżetu na 2018 r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Jako pierwszy podczas obrad sesji wystąpił przedstawiciel 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który w kilku 
zdaniach przedstawił zasady składania wniosków w formie  
elektronicznej i nowy dokument – oświadczenie potwierdza-
jące brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przy-
znanie płatności złożonego w roku poprzednim.

Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego
Sprawozdanie z działal-

ności Komisariatu Policji w Mszczo-
nowie za 2017 r. przedstawił 
zebranym radnym komendant 
Krzysztof Puszcz. W okresie tym 
jednostka realizowała powierzone 
sobie zadania w ramach dwudzie-
stoośmioosobowego składu, 
podzielonego na trzy zespoły: 
Kryminalny (7 osób), Dzielnico-
wych (3 osoby) i Patrolowo-Inter-
wencyjny (18 osób). Komendant 
zwrócił uwagę na fakt, że w listo-
padzie 2017 r. ostatnia z grup funk-
cjonariuszy została powiększona 
o dwa etaty. Podczas obrad przed-
stawiono również sytuację taboru 
samochodów transportowych 
Komisariatu.

Krzysztof Puszcz dokonał 
podsumowań statystycznych 

w zakresie siedmiu przestępstw, które są objęte strategią 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu: 
kradzieży (45 zdarzeń), kradzieży z włamaniem (43), 
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uszkodzeń mienia (15), rozbojów (1), bójek, pobić (5) i uszko-
dzeń ciała (5). W 2017 r. na terenie podlegającym mszczo-
nowskiemu Komisariatowi dokonano także siedmiu kradzieży 
pojazdów. . W omawianym okresie odnotowano też 142 kolizje 
drogowe i 19 wypadków (w tym 2 śmiertelne). Łącznie w 2017 r. 
funkcjonariusze przeprowadzili 440 postępowań a ogólna 
wykrywalność osiągnęła poziom 59,13%.  

Oprócz działalności kryminalnej, policjanci podejmowali 
także działania edukacyjne, profilaktyczne, w sprawie nielet-
nich czy przemocy w rodzinie. Kontynuowano również służbę 
w ponadnormatywnym zakresie czasu, na którą środki przeka-
zuje gmina Mszczonów.

Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie Arkadiusz 
Zgieb przedstawił stan bezpieczeństwa całego, podlegającego 
sobie terenu w 2017 r.. W swoim wystąpieniu przedstawił on 
m.in. roczny rozkład wakatów w KPP, ocenę pracy procesowo-
-wykrywczej oraz statystyki dotyczące wybranych przestępstw 
popełnionych na terenie całego powiatu.

Przewodniczący Łukasz Koperski postulował o zwięk-
szenie ilości funkcjonariuszy w mszczonowskiej Komendzie. 
Zwrócił też uwagę, że słuszność tego argumentu potwierdza 
także duża ilość zdarzeń w Radziejowicach, które podlegają 
lokalnej Policji. 

Głos w sprawie bezpie-
czeństwa publicznego na terenie 
gminy Mszczonów zabrał również 
Wojciech Szustakiewicz, starosta 
powiatu żyrardowskiego i jedno-
cześnie przewodniczący Powia-
towej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku. Oprócz przedsta-
wienia zagadnień bezpieczeństwa 
na podlegającym sobie terenie, 
zwrócił się do obecnych przedsta-
wicieli Policji ze słowami uznania 
za ich owocną pracę, która sprawia, 
że wszyscy przestępcy nie mogą 
czuć się bezkarni.

Na zakończenie wystąpień 
podziękowania za pracę funkcjona-
riuszy na ręce komendantów złożyli 
przewodniczący Łukasz Koperski 
oraz burmistrz Kurek.

Podjęte uchwały
Pierwszą uchwałę przedsta-

wiła Barbara Ciszewska, kierownik 
mszczonowskiego MOPS. Przedsta-
wiła ona gminny program przeciw-
działania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

w Gminie Mszczonów na lata 2018-2021. Swoje wystąpienie 
rozpoczęła od podziękowań dla Komendanta Puszcza i jego 
podwładnych, którzy często pomagają w pracy Ośrodka. 
Kierownik Ciszewska poinformowała, że gminny program działa 
już od 2011 r., kiedy to został powołany zespół interdyscypli-
narny składający się z poszczególnych przedstawicieli jednostek 
(łącznie 11 osób), którego przewodniczącą jest właśnie ona. Do 
końca marca składane są sprawozdania z realizacji jego zadań, 
które zapisano właśnie w gminnym programie. Bez zatwier-
dzenia tego dokumentu, nie jest możliwe działanie zespołu. 
Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych, podkreśliła, że projekty uchwały został 
pozytywnie zaopiniowany podczas obrad tego organu. 

Naczelnik Teresa Koszulińska przedstawiła uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejsco-
wości Grabce Józefpolskie i Marków-Towarzystwo. Korekcie 
ulegną przeznaczenia terenów zawartych w obrębie tego 
terenu, m.in. by w przyszłości możliwa była rozbudowa istnie-
jącej oczyszczalni ścieków. Drugi omówiony przez naczelnik 
dokument dotyczył zmian studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. Również 
on zakładał drobne korekty w przeznaczeniu działek objętych 
studium.

Kolejna uchwała dotyczyła podziału gminy Mszczonów na 
okręgi wyborcze. Przedstawiła ją Aneta Orzechowska, naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich. Konieczność zatwierdzenia 
nowej uchwały została wywołana przez nowe ustawodawstwo. 
Ilość ani zasięg okręgów wyborczych nie będą zmienione.

Projekt zmian w uchwale budżetowej gminy Mszczonów 
na 2018 r. przedstawił wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski. 
Zakładał on podwyższenie zarówno dochodów, jak i wydatków, 
o kwotę 96 505 zł. Wiceburmistrz przedstawił także zmiany 
konieczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Mszczonów oraz projekt uchwały dotyczący udzielania pomocy 
finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu. Radny Ryszard Stusiński 
poinformował, że wszystkie dokumenty uzyskały pozytywną 
opinię podczas obrad Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 
której przewodniczy.

Działalność burmistrza
W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Kurek wydał 

sześć zarządzeń dotyczących m.in. zmiany budżetu na 2018 r. 
oraz powołania zespołu do nadzoru nad powstawaniem trasy 
do Park of Poland. Włodarz gminy opowiedział także o ogłoszo-
nych przetargach na budowę dróg. Dwa sołectwa złożyły także 
wnioski do marszałka o dotację z funduszu sołeckiego, które 
udało się uzyskać. W ramach wolnych wniosków zgromadzeni 
radni przedstawiali burmistrzowi sugestie przekazane im przez 
mieszkańców. Na tym zakończono obrady sesji Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Przeciwdziałanie przemocy 
i plany OSiR

Podczas  wtorkowego  (12.02) 
posiedzenia  komisji  oświaty  i  spraw 
społecznych  radni  zajęli  się  dwoma, 
skrajnymi  tematami.  Pierwszy  dotyczył 
uchwały w sprawie gminnego programu 
przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinnie 
oraz  ochrony  ofiar  przemocy  w  rodzinie 
w gminie Mszczonów na lata 2018-2021. 
Drugi  spraw  związanych  z  tegorocznym 
funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Mszczonowie.

Pierwszą sprawą, którą zajęli 
się członkowie komisji była uchwała 
w sprawie gminnego programu prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinnie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
w gminie Mszczonów na lata 2018-2021. 
Temat przybliżyła członkom komisji, 
Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej

- Przemoc w rodzinach rośnie 
niestety coraz bardziej. Najbardziej 
w rodzinach klasy średniej. To nadal 
temat tabu – mówi Barbara Ciszewska.

Świadczą o tym badania, oraz 
liczba niebieskich kart. W ubiegłym roku 
było ich 19. Kierownik przekonywała, że 
utrudnieniem w przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie jest bardzo wąski ich 
zakres uprawnień pracowników MOPSU. 
Pracownicy, w przypadkach przemocy 
w rodzinie, mogą jedynie zapraszać na 
spotkania do ośrodka. Nie mają upraw-
nień takich jak policja. Nie mogą nikogo 
wzywać. Na spotkaniach nie pojawiają 
się zarówno sprawcy jak i ofiary. Główną 
przyczyną powstawania przemocy nadal 
jest alkohol. Nie jest to jednak jedyny 
powód. Zdarzają się też przypadki, gdy 
niebieska karata nie musi być zakładana.

- Patrolowi czasem trudno ocenić, 
czy wezwany jest do konfliktu rodzinnego, 
czy też chodzi o przemoc, która trwa 
dłużej – stwierdza Barbara Ciszewska.

- Karta czasem staje się orężem 
podczas spraw rozwodowych – mówi 

Robert Głąbiński, radny Rady Miejskiej 
w Mszczonowie.

Zdaniem Barbary Ciszewskiej, 
takich przypadków jest już coraz mniej, 
choć jak przyznaje, kiedyś faktycznie 
prawnicy podpowiadali, by takie karty 
zakładać. W jej opinii, od razu wyczuwa 
się z jakiego powodu założona jest karta.

- Ludzie są coraz bardziej świa-
domi tego, że mają prawa, że nie wolno 
ich bić – podkreśla kierownik.

Wszyscy członkowie jednogłośnie 
poparli projekt uchwały.

Drugim z referentów był Michał 
Szymański, dyrektor Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Przedstawił harmonogram 
tegorocznych imprez.

- Styczniowe już się odbyły. OSiR 
ponownie wspierał Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy obiektami i zaanga-
żowaniem pracowników. Była też akcja 
Zima w Mieście. Staraliśmy tak dopa-
sować godziny, by młodzież się wyspała 
i jeszcze pograła w piłkę i pojeździła na 
łyżwach – mówi Michał Szymański.

Jak przyznaje coraz trudniej zachęć 
młodzież do aktywnego wypoczynku. 
Lodowisko cieszyło się zainteresowa-
niem, lecz nie w godzinach 9-13, kiedy 
korzystanie z niego kosztowało uczniów 
zaledwie złotówkę za godzinę. Lodo-
wisko działać jeszcze będzie przez kilka 
tygodni. W tym czasie odbędą się na nim 
dwie imprezy sportowe. Ostatniego dnia 
lutego zaplanowano Mistrzostwa Gminy 
Mszczonów w Łyżwiarstwie Szybkim Szkół 
Podstawowych. Na początku marca, już 

po raz siódmy, odbędą się Amatorskie 
Mistrzostwa w Hokeju na Lodzie o Puchar 
Dyrektora OSiR Mszczonów. Tytułu 
mistrza bronić będą Diabły Grabce. 

W ciągu całego roku nie zabranie 
imprez sportowych. Zawody lekkoatle-
tyczne przeplatać się będą z turniejami 
siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej 
i ręcznej, czy rajdami rowerowymi. Więk-
szość imprez weszła już na stałe do kalen-
darza sportowych wydarzeń w gminie 
Mszczonów. 

Jak podkreśla Michał Szymański 
obiekty sportowe na terenie gminy cieszą 
się zainteresowaniem mieszkańców, 
zwłaszcza sportowców – amatorów. 

- Ośrodek Sportu i Rekreacji 
udostępnia swoje obiekty stowarzysze-
niom i klubom sportowym, działającym 
na terenie miasta i gminy Mszczonów, 
celem organizacji wszelkiego rodzaju 
imprez o charakterze sportowo – rekre-
acyjnym – mówi dyrektor OSiR.

Lodowisko, po godzinach jego 
zwykłego funkcjonowania, okupują hoke-
iści, którzy chętnie na nim trenują do 
późnych godzin wieczornych. Podobnie 
jest z boiskiem orlik czy halą sportową. 
Takie wykorzystanie obiektów oznacza 
też dodatkowe wpływy do budżetu OSiR. 

Ten rok, to również jubileusz Term. 
Mija dziesięć lat od ich uruchomienia. 
Obiekt zyskał pozycję w regionie, o czym 
świadczą liczby. Co roku z Term w Mszczo-
nowie korzysta około 180 tysięcy osób. 
Z racji jubileuszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości w planach 
jest organizacja nocnego rajdu pieszego. 

Radni bez uwag przyjęli zarówno 
harmonogram wydarzeń sportowych jak 
i sprawozdanie z funkcjonowania OSiR.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

WIEŚCI Z RATUSZA
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26 lutego 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 wice-
przewodniczący RM Marek Zientek 
i 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. 
Gościnnie podczas spotkania członków 
Komisji obecni byli przewodniczący RM 
Łukasz Koperski oraz radna Barbara 
Gryglewska.

Jako pierwsza swój projekt 
uchwały przedstawiła naczelnik Teresa 
Koszulińska. Dokument w przedsta-
wionej sprawie został już zatwierdzony 
w 2017 r., kiedy to zmieniano studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Mszczonów. 
Obecnie plan ten ma podlegać jeszcze 
nieznacznym korektom. Polegać one 
będą m.in. na zmianie przeznaczenia 
terenów po firmie Budokrusz, które będą 
mogły być wykorzystane na działalność 
sportową i rekreacyjną. Radny Robert 
Głąbiński zapytał naczelnik, gdzie będzie 
zlokalizowany drugi odwiert Geotermii 
Mazowieckiej. W odpowiedzi uzyskał 

informację, że znajdzie się on na prze-
cięciu ulic Termalnej i Północnej. Radny 
Andrzej Osial zapytał o działkę we Wręczy, 
która będzie objęta zmianą studium. 
Naczelnik Koszulińska wyjaśniła, że jest 
to teren będący własnością firmy Global 
– inwestora Park of Poland.

Kolejny projekt, w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia planu zago-
spodarowania przestrzennego, dotyczył 
fragmentów obszarów wsi Grabce Józe-
fpolskie i Marków-Towarzystwo. Obszar 
objęty uchwałą był podzielony na trzy 
składowe – dla części z nich już wyko-
nano takie opracowanie. W związku 
z rozbudową gminy, konieczne jest 
sporządzenie planu po to, by przezna-
czenie działek zaspokajało potrzeby 
mieszkańców. Niezbędna będzie także 
w przyszłości rozbudowa działającej 
oczyszczalni ścieków, która znajduje się 
właśnie na tym terenie. Burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek wyjaśnił, że uchwała ta 
jest bardzo ważna i zabezpieczy potrzeby 
nie tylko mieszkańców, ale także usługo-
dawców, którzy będą działali w okolicy 
Park of Poland. Zdaniem włodarza gminy, 
oczyszczanie ścieków na swoim terenie 
jest zdecydowanie bardziej opłacalne niż 
zlecanie tego sąsiednim samorządom.

Projekt uchwały zmieniającej 
budżet gminy Mszczonów na 2018 rok 
przedstawił wiceburmistrz Grzegorz 
Kozłowski. Zakładał on podwyższenie 
zarówno dochodów, jak i wydatków, 
o kwotę 96 505 zł. Wiceburmistrz przed-
stawił także zmiany konieczne w Wielo-

letniej Prognozie Finansowej Gminy 
Mszczonów. Dotyczyły one dwóch części 
WPF – finansowej oraz wykazu przedsię-
wzięć wieloletnich. Burmistrz Kozłowski 
zaprezentował też projekt uchwały doty-
czący udzielania pomocy finansowej 
Powiatowi Żyrardowskiemu. Środki 
w wysokości 130 tys. zł będą przezna-
czone na remont drogi powiatowej poło-
żonej na terenie gminy. W odpowiedzi 
na pytanie radnego Andrzeja Osińskiego 
burmistrz Kozłowski poinformował, że 
Powiat Żyrardowski na ten sam cel prze-
znaczy 150 tys. zł.

Grzegorz Ludwiak, dyrektor 
ZGKiM, opowiedział o sposobie połą-
czenia Park of Poland z oczyszczalnią 
ścieków. Niezbędne przyłącze inwestor 
wykona opłacając je z własnych środków.

Burmistrz Kurek poinformował 
radnych, że najprawdopodobniej wkrótce 
wróci sprawa lokalizacji linii 400kV. 
Odczytał także list w sprawie brakują-
cego ogrzewania w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela. Radni dowiedzieli się także, 
że wyłoniony został już wykonawca parku 
na mszczonowskich błoniach. Gdy tylko 
pogoda ulegnie poprawie, rozpocznie 
się budowa drogi do Park of Poland.  Na 
tym zakończono obrady Komisji, podczas 
których radni pozytywnie zaopinio-
wali wszystkie przedstawione projekty 
uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Jakie są obwiązki członka komisji 
rewizyjnej? Na czym polegają kontrole 
prowadzone przez te komisję? Jak 
pilnować wydatków i jednocześnie 
zabiegać o nowe inwestycje? O tym 
rozmawiamy z Krzysztofem Kraw-
czykiem, Przewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej i członkiem Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych.

Jest Pan Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. To jedna 
z najważniejszych komisji w radzie gminy, a jednocześnie wielu 
chętnych chyba do niej nie ma, bo to komisja, której zadaniem 
jest kontrola jednostek urzędu gminy.
Przeprowadzając kontrole nie prowadzimy ich tak, jak instytucje, 
np.: NIK czy RIO. Naszym zadaniem jest doradzić. Jak wyjaśniano 
nam podczas licznych szkoleń, kontrola to porównanie. Staramy 
się pilnować wydatków budżetowych porównując plany z ubie-
głego roku z bieżącymi wydatkami. Wszystko po to, by ich nie 
przekraczać. Komisja rewizyjna bada w szczególności gospo-
darkę finansową kontrolowanych podmiotów. Analizujemy też 
wykonanie budżetu gminy, by udzielić Burmistrzowi absoluto-
rium, stosując się do obowiązujących przepisów. Komisja rozpa-
truje też skargi, które wpływają na Burmistrza, jak również na 
dyrektorów jednostek.

To chyba jedna z najbardziej zapracowanych komisji?
Komisja nie działa jako odrębna jednostka. By przygotować się 
do kontroli musimy przejrzeć sprawozdania i dostarczone mate-
riały. Pracujemy zgodnie z planem pracy komisji uchwalonym 
przez Radę Miejską. Najwięcej pracy mamy przy analizie wyko-
nania budżetów w kontrolowanych jednostkach oraz budżetu 
gminy. W przypadku skarg wzywane są na posiedzenia zaintere-
sowane strony, byśmy mogli bliżej poznać sprawę. 

Członkowie komisji rewizyjnej są w dość trudniej sytuacji. 
Z jednej strony, jako radni, chcieliby, by inwestycji było jak 
najwięcej. Z drugiej muszą kontrolować wydatki.
Nie zawsze ograniczamy wydatki. Czasem popieramy wnioski 
jednostek o zwiększenie wydatków, np.: ze względu na jakieś 
pilne potrzeby. Na sesjach argumentujemy wówczas, dlaczego 
większe koszty trzeba ponieść.

Komisja Rewizyjna kontroluje wiele jednostek zajmujących 
się różnymi sprawami – oświatą, sportem, inwestycjami. 
To bardzo szeroki przekrój wiedzy. Czy można znać się na 
wszystkim? 
Kontrole merytoryczne w poszczególnych działach prowadzą 

instytucje nadrzędne, państwowe. My sięgamy 
do planu, do tego jak to zostało ujęte w planach. 

Do pomocy mamy prawników, jeśli wymaga tego sytuacja. 
Cieszy mnie to, że dzięki wykwalifikowanej kadrze zatrudnionej 
w jednostkach podległych gminie, jej wieloletnim doświad-
czeniu w planowaniu oraz realizacji powierzonych zadań, Regio-
nalna Izba Obrachunkowa wnosi niewiele uwag, do budżetów 
opiniowanych przez komisję i otrzymujemy ocenę pozytywną 
z ich wykonania.

Co daje Panu bycie radnym?
Pomaga mi to w pracy zawodowej. Dzięki byciu radnym mam 
lepszy kontakt z instytucjami, przez co mogę skuteczniej 
pomagać mieszkańcom. Jako pracownikowi spółdzielni miesz-
kaniowej zależy mi np.: na szybkiej interwencji służb odbierają-
cych odpady. Jeśli ktoś z mieszkańców osiedla wyniesie odpady 
o dużych gabarytach, np.: stary tapczan, itp... na bieżąco jest to 
odbierane. Nie mamy gdzie takich rzeczy magazynować. Dzięki 
temu nie psuje to estetyki osiedla. Jak również zimą, przy obfi-
tych opadach śniegu, oprócz naszego sprzętu, proszę o pomoc 
służby odśnieżające miasto. Burmistrz, miasto pomagają też 
w realizacji inwestycji – oświetlenie osiedla, kanalizacja. Bycie 
radnym daje mi także satysfakcję z pomocy innym, pracuję 
w tym społeczeństwie już bardzo dużo czasu, cieszy mnie 
uśmiech na twarzy moich wyborców jeśli mogę być pomocny.

Wspomina Pan o inwestycjach. Które w ostatniej kadencji zali-
czyłby Pan do najważniejszych?
Na pewno wymiana oświetlenia na osiedlu Dworcowa II 
i remont kanalizacji. Chciałbym, by w ramach programu rewi-
talizacji powstały miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Dworcowej. 
Brak jest dojazdu do banku, apteki, czy choćby do spółdzielni 
mieszkaniowej. Kiedyś nie można było zrobić tych miejsc, bo 
ulica była częścią trasy tranzytowej. Niestety nie wszyscy miesz-
kańcy się zgadzają na taką inwestycję,  jednak wielu ludziom 
usprawniłoby to funkcjonowanie.

Pełni Pan funkcję radnego od 16 lat. Jak ocenia Pan ten czas? 
Które z inwestycji uważa Pan za kluczowe dla gminy?
Bardzo ważny był remont oczyszczalni ścieków. Za istotną 
uważam budowę Term. Oczywiście są głosy, że utrzymanie 
Term kosztuje, ale dzięki nim dzieci nie kąpią się w niekontrolo-
wanych miejscach. Nie brakuje informacji z całej Polski o dzie-
ciach, które toną w jeziorach, bo nikt nie nauczył ich pływać. 
Na basenie są ratownicy, którzy dbają o bezpieczeństwo. Nie 
wiadomo na ile żyć przełożyła się budowa Term. Znam opinie 
małych dzieci, które bardzo chwalą nasze Termy. Dobrze, że 
udało się wybudować nowy ratusz. Zdania na ten temat też były 
podzielone. Dziś wszyscy chwalą inwestycję. Dbając o rozwój 
oświaty zmodernizowano szkoły gminne oraz przedszkola.

Będzie Pan startował w tegorocznych wyborach 
Reprezentuję wyborców z Komitetu Wyborczego Wyborców 
Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i myślę, że swoją 
dotychczasową postawą nie straciłem zaufania 

Jakie ma Pan plany z związane z kolejna kadencją?
Chcę nadal pracować w komisjach, mieć swój udział w dosko-
naleniu wyglądu gminy, jak też zabiegać o poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Chcę pomagać w remoncie ulic na terenie 

Wywiad

Dofinansowanie to priorytet 
w inwestycjach

WIEŚCI Z RATUSZA
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osiedli i zwiększeniu miejsc parkingowych oraz budowie placu 
zabaw. Osiedla, które były budowane 40 – 50 lat temu nie były 
przewidziane dla tylu aut. Nikt z resztą tego nie wymagał. Dziś 
przepisy zobowiązują do utworzenia około 1,2 miejsca parkingo-
wego na każdy lokal. Inaczej inwestor budujący budynek wielo-
rodzinny nie otrzyma pozwolenia na jego użytkowanie. W całej 
gminie musi być zrównoważony rozwój. Musimy pamiętać 
o całej gminie, nie tylko o mieście. Są miejsca, gdzie ludzie mają 
problem z dojazdem do swoich posesji. 

Trudno to pogodzić?
Bardzo trudno, bo chodzi o finanse. Jak wybrać miedzy budową 
chodnika dla wielu mieszkańców, a budową kawałka drogi dla 
ludzi, którzy nie mogą dojechać do domu? Cała rada z takimi 

problemami się boryka. Wszystkie inwestycje, które staramy się 
realizować muszą uzyskać dofinasowanie. To priorytet. Dopiero 
wówczas zabezpieczamy wkład własny z budżetu gminy. 

Nie jest sztuką wydać tyle, ile się ma. Sztuką jest powiększyć 
budżet.
Zgadza się. Najlepszym sposobem na to jest, świadome plano-
wanie wydatków. Zawsze trzeba też myśleć o tym, że jeśli coś się 
wybuduje trzeba będzie to utrzymać. Jeśli powstanie chodnik, 
to trzeba dbać o niego, by nie zarósł trawą.

Jak najwięcej inwestycji z dofinasowaniem zatem życzę i dzię-
kuję za rozmowę.

Rozmawiał Jarosław Pięcek

Wywiad

Targi, to okazja do zawierania 
kontraktów

W tym roku polskie stoisko na 
targach Fruit Logistica w Berlinie 
obchodziło dziesięciolecie. Jego 
uroczystego otwarcia dokonał 

Mirosław Maliszewski, poseł oraz 
prezes Związku Sadowników RP. 
Z Mirosławem Maliszewskim 
rozmawiamy o tym co targi 

przynoszą polskim sadownikom, 
oraz o sytuacji polskich procentów 

owoców na świecie.  

Polskie stoisko jest już po raz dziesiąty na targach Fruit Logistica 
w Berlinie. Widzi Pan zmianę na przestrzeni tych lat?
Mam wrażenie, że stoisko jest coraz bardziej otwarte, 
poważne. Coraz lepiej eksponuje nasz potencjał eksportowy. 
Na tych targach jesteśmy głównie dlatego, że to są największe 
targi tego typu. Ponad dziesięć lat temu zdecydowaliśmy, że 
Polska, jako liczący się w świecie producent i eksporter nie 
może sobie pozwolić na to, by nie być na tego typu imprezie. 
Zdecydowaliśmy się to robić w formie narodowego stoiska. By 
była to promocja naszego produktu i kraju.

Uważam, że polskie jabłko, w naszym kraju jest marką. Czy za 
granicą również nasze jabłka są tak postrzegane?
Zdecydowanie tak. Nabrało to znaczenia, gdy kilka lat temu 
wyszliśmy na miejsce pierwszego w świecie eksportera. Ludzie 
się zaczęli interesować, co to za kraj, który ma  taką dużą ofertę. 
Niestety, jeszcze większego znaczenia to nabrało, gdy Rosja 
wprowadziła embargo na import polskich jabłek. Szukaliśmy 
miejsc sprzedaży. Dziś większość importerów wie, że Polska ma 
w ofercie jabłka oraz inne owoce.

Dla większości Polaków jabłko zielono czerwone nie jest 
niczym  niezwykłym.  Okazuje  się,  że  poza  granicami  naszego 
kraju wzbudza mieszane uczucia. To prawda?

W Europie jest kultura jabłek dwukolorowych. W Azji, bo 

na tamtejszy rynek patrzymy z dużą nadzieją, są przyzwyczajeni 
by jeść jabłka albo całe czerwone, albo zielone. Azjaci uczą się 
jedzenia jabłek dwukolorowych. Przez lata byli poddani ofercie 
ze Stanów Zjednoczonych, a tam są dwa rodzaje – red delicious 
(czerwone) i golden delicious (zielone). Taki pogląd został w Azji 
ukształtowany, ale skutecznie go odwracamy. Prowadziliśmy 
w Chinach kampanię – Europejskie jabłka dwukolorowe.

Niektórym może się wydawać dziwne, że kolor odgrywa aż takie 
znaczenie.
Są kraje, gdzie je się tylko brązowe banany, a takie jak są u nas 
są nie do przyjęcia. U nas brązowe banany się nie przyjęły. Je się 
tylko żółte, albo zielone.

Co  jeszcze  polscy  producenci  mają  do  zrobienia,  by  wbić  się 
mocniej w rynek światowy?

Trzeba przeprowadzać całą masę działań, by uzyskiwać 
lepsze ceny. To, że jesteśmy głównym eksporterem jest 
spowodowane głównie tym, że oferta jest  tania. Mamy dobrą 
jakość, dobre produkty, ale przede wszystkim tanie i tym 
wygrywamy. Inni producenci rywalizują już czymś innym. Mają 
produkt bardzo twardy, odpowiednio wybarwiony. Prowadzą 
akcje promocyjne, a później sprzedają go po wysokich cenach. 
To próba manipulacji konsumentem, która wydaje się być 
skuteczna. Musimy te wszystkie mechanizmy wdrożyć także 
w Polsce.

Polskie jabłko jest marką, ale jako sam owoc. Nie ma 
wykreowanej precyzyjnej marki – jednej, dwóch odmian, które 
kojarzyłyby się wybitnie z Polską. Brakuje brandu handlowego, 
pod którym moglibyśmy sprzedawać owoce tak jak Holendrzy 
czy Włosi. Pozostaje kwestia zorganizowania sprzedaży. U nas 
nadal jest duża liczba podmiotów, które ze sobą konkurują.

 
Jeszcze kilka  lat temu ze zrzeszaniem się sadowników nie było 
łatwo.  Czy  to  się  zmieniło?  Czy  sadownicy  przekonali  się,  że 
razem łatwiej?
To ewoluuje. Obawa przed wspólnym działaniem, to jeszcze 
relikt czasów komunistycznych, w których na siłę próbowano 
organizować państwowe gospodarstwa czy spółdzielnie, które 
nie miały nic wspólnego ze spółdzielnią. Wtedy każdy bronił 
gospodarstwa indywidualizmem. Dziś są takie czasy, że trzeba 
organizować sprzedaż wspólnie. Jakiś czas temu wywalczyliśmy 
korzystne przepisy, które pozawalały organizować się 
sadownikom w grupy 
producenckie. Takich 
podmiotów powstało 

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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w Polsce kilkaset. Niestety dofinansowanie spowodowało, że 
mentalność przegrała z pieniądzem. Gdy można było uzyskać 
wsparcie na realizację inwestycji do 75 procent to to zachęcało 
sadowników, by tworzyć wspólne podmioty handlowe i grupy 
producenckie. Dziś już tego mechanizmu nie ma. Te podmioty 
nie potrafią też jeszcze odpowiednio zachować się na rynku, 
co powoduje odwrót od zrzeszania się. W krajach dobrze 
rozwiniętych pod względem handlowym większość owoców 
sprzedaje się poprzez organizowane podmioty. Dzięki temu 
uzyskuje się lepsze ceny. To jeszcze przed nami.

Co  udział  w  berlińskich  targach  daje  zrzeszeniom,  grupom 
producenckim, sadownikom?
Beneficjentem takich targów powinien być sadownik. Staramy 
się spowodować sprzedaż polskich jabłek, ich eksport. To 
przełoży się na wzrost popytu, a ten na ceny. Polska jest 
ogromnym eksporterem jabłek i innych owoców. Nie jesteśmy 
w stanie w kraju tej produkcji zagospodarować. Tego typu targi 
służą temu, by skojarzyć partnerów, by kupcom z różnych części 
świata pokazać, że mamy doskonałą ofertę. Firmy takie oferty 
przedstawiają i w efekcie za kilka miesięcy podpisywane są 
kontrakty i umowy. To nawiązanie relacji handlowych wprost 
pomiędzy sprzedającym i kupującym. 

Czy na targach można zapoznać się też z nowinkami 
w produkcji owoców? 

Funkcje tych targów są różne. Spotykają się tu wszyscy, 
którzy na świecie są w tej branży. Jest wyścig między oferentami 
– rodzajem opakowania, rodzajem produktu. Jeździmy, by 
podpatrzeć co robią konkurenci i staramy się wdrażać to u siebie. 
To pole do wymiany poglądów.

Patrząc na to co dzieje się w produkcji owoców na świecie, jest 
Pan spokojny o polskie sadownictwo?
W długiej perspektywie raczej tak. Zapotrzebowanie na 
żywność, na świecie wzrasta. Jest to spowodowane wzrostem 
liczby ludności, zamożności. W krótkiej perspektywie nie należy 
być przesadnym optymistą, dlatego, że liczba producentów 
jabłek na świecie rośnie, zwłaszcza w Europie wschodniej i Azji, 
a tam też są rynki zbytu. Będziemy tam napotykali konkurencję. 
Rosyjskie embargo sprawia, że do największego importera 
nadal nie możemy sprzedawać. Nasze starania, by duże ilości 
sprzedawać do krajów odległych – Chin, Wietnamu, czy krajów 
arabskich, to na razie początek. Nadal będziemy sprzedawać na 
rynki Europy wschodniej – to podstawowy kierunek sprzedaży, 
a tam mamy problemy. Nie widać, że nagle otworzy się jakieś 
miejsce, które będzie kupować z Polski setki tysięcy ton jabłek, 
tak jak to robiła Rosja. 

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jarosław Pięcek, GCI

Trwają największe na świecie targi związane z branżą 
owocową i warzywną – Fruit Logistica w Berlinie. Jak co roku 
silną obsadą są też polscy producenci. Jubileusz w tym roku 
obchodzi również polskie stoisko, które od dziesięciu lat skupia 
większość polskich wystawców.

- Tutaj są wszystkie owoce i warzywa, które można 
spotkać na świecie – mówią wystawcy.

W środę (7.02) w Berlinie, rozpoczęły się światowe Targi 
Fruit Logistyka, które potrwają do piątku (9.02). Wśród wielu firm 
nie zabrakło również tych z Polski, z główną ofertą – jabłkami. Jak 

się okazuje polskie jabłka, choć 
wysokiej jakości, nie wszystkim 
się podobają.

- Dziś sprzedaje się 
jabłko, które jest albo zielone, 
albo czerwone. My jesteśmy 
przyzwyczajeni do jabłka 
dwukolorowego (zielono – 
czerwonego – przyp. red.). 
Staramy się przekonywać 
odbiorców do naszych jabłek 
– mówi Witold Boguta, 
prezes Krajowego Związku 
Grup Producentów Owoców 
i Warzyw.

Polscy producenci 
oferowali nie tylko jabłka, ale 
też maliny czy borówki.

- Targi to dobry czas dla producentów do szukania 
kontrahentów, zawierania umów – mówią przedstawiciele 
Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej.

Po kilku latach uczestnictwa w berlińskich targach pojawił 
się pomysł skupienia polskich wystawców w narodowym stoisku. 
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. 

- Chcieliśmy, by nasze owoce kojarzyły się nie tylko 
z firmą, ale też Polską – mówi Mirosław Maliszewski, prezes 
Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym roku stoisko wystawione zostało po raz dziesiąty. 
Z tej okazji odbyło się jego uroczyste otwarcie. 

- Jest nam bardzo miło, że możemy po raz dziesiąty to 
stoisko otwierać prezentując polski potencjał – mówi Mirosław 
Maliszewski. 

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Targi

Polskie owoce na światowych targach
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W poniedziałek, 12 lutego, w sali obrad mszczonowskiego 
ratusza podpisana została umowa na dofinansowanie budowy 
nowej drogi. Połączy ona trasę powiatową nr 4715W Olszówka – 
Mszczonów z drogą krajową nr 50 Sochaczew – Grójec. Podczas 
podpisywania umowy obecni byli: Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik, Wójt Gminy Radziejowice Urszula 
Ciężka,Burmistrz Gminy Mszczonów Józef Grzegorz Kurek, 
Burmistrz Gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński, Zastępca Wójta 
Gminy Jaktorów Zbigniew Guzewski oraz skarbnicy wymienio-
nych jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie rozpoczął burmistrz Józef Grzegorz Kurek, 
który powitał wszystkich zebranych samorządowców, a także 
pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych i przedstawicieli przybyłych mediów. Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam Struzik w swoim wystąpieniu 
akcentował zasadę pomocniczości – jedną  z  fundamentalnych 
zasad,  na  których  opiera  się  funkcjonowanie  nowoczesnych 
krajów.  Właśnie ona była przesłanką do tego, by samorząd 
województwa mazowieckiego przeznaczył środki finansowe na 
wsparcie projektów ważnych pod względem rozwojowym. 

Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński opowiedział 
o głównych atrakcjach, które są zlokalizowane w jego gminie. 
Planowana droga ułatwi dostęp do walorów tego terenu oraz 
usprawni komunikację Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” mają-
cego swoją siedzibę właśnie w tej okolicy. Wójt Gminy Radziejo-
wice Urszula Ciężka serdecznie dziękowała za wsparcie i wyraziła 
nadzieję, że nowa droga podniesie poziom aktywizacji terenów 
przy niej położonych. Zastępca Wójta Gminy Jaktorów Zbigniew 
Guzewski opowiedział o inwestycji na jego terenie, która 
uzyskała dofinansowanie samorządu województwa. Ponad 7 
mln zł z RPO WM 2014-2020 zostanie wykorzystane na zbudo-
wanie dwóch parkingów „Parkuj i Jedź”. Jak podkreślił burmistrz 
Mszczonowa,dla mieszkańców jego terenu i sąsiednich Radzie-
jowic, marszałek oraz radni sejmiku wojewódzkiego wpisali się 

złotymi zgłoskami w rozwój Mazowsza. Szczegóły inwestycji 
drogowej przedstawił zebranym Wojciech Parciński – przedsta-
wiciel biura projektowego. Na zakończenie spotkania podpi-
sane zostały umowy na przekazanie dofinansowania dla gmin 
Mszczonów, Radziejowice, Brwinów oraz Jaktorów. Marszałek 
Adam Struzik wręczył także samorządowcom symboliczne czeki 
z wypisanymi kwotami wsparcia udzielonego przez samorząd 
województwa mazowieckiego.

Nowy odcinek drogi gminnej o długości 2,936 km 
połączy trasy zlokalizowane na terenie dwóch gmin: Mszczo-
nowa i Radziejowic. W pierwszej z nich powstanie jego część 
o długości 1 785 mb, a w drugiej – 1 151 mb. Całkowity koszt 
drogi położonej na terenie Ziemi Mszczonowskiej wyniesie 
10 558 648 zł. Na realizację tej inwestycji gminie przyznano 5 mln 
zł z budżetu województwa mazowieckiego. Wsparcie w wyso-
kości 3 mln zapewni również państwo, w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019”. Wkład własny gminy Mszczonów będzie opiewał na 
kwotę 2 558 648 zł.

W ramach przedsięwzięcia, oprócz powstania samej 
drogi, zostaną m.in. wybudowane i przebudowane skrzyżowania, 
wykonane chodniki, ścieżki rowerowe (prawie 6 tys. m2), zatoki 
autobusowe z peronami i wiatami, odwodnienia powierzchnio-
wego korpusu drogowego, niezbędne oświetlenie, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, przejścia dla pieszych, most 
na rzece Okrzeszy oraz nasadzenia zieleni. 

Inwestycja będzie wykonywana w oparciu o decyzje 
Starosty Powiatu Żyrardowskiego. Jej realizacja ma przyczynić 
się do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego dużej liczby 
pojazdów dojeżdżających do Park of Poland oraz ułatwić dostęp 
do terenów inwestycyjnych wzdłuż projektowanej drogi. Właści-
ciele obiekty szacują bowiem, że dziennie miejsce rozrywki 
odwiedzać będzie ok. 15 tys. osób, a w skali całego roku liczba 
ta zbliży się do miliona turystów. Dodatkowo, Park of Poland 
będzie miejscem pracy dla ok. 600 ludzi, a dodatkowe 1 000 
etatów powstanie w jego otoczeniu. Planowana olbrzymia ilość 
odwiedzających i pracowników obiektu sprawiła, że konieczne 
stanie się stworzenie drogi, która będzie w stanie obsłużyć ruch 
komunikacyjny w tamtym rejonie.

Dagmara Bednarek, GCI

Inwestycje

5 mln zł na drogę od marszałka 
województwa

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W środę, 7 lutego, w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewi-
czów, młodzi uczniowie mogli się wybrać w niezwykłą podróż. 
Prowadziła ona poprzez historię pieniądza a przewodniczką 
wyprawy była Aleksandra Kacprzak z Gminnego Centrum Infor-
macji.

W niecodziennej lekcji historii i ekonomii udział wzięły 
trzy klasy mszczonowskiej Szkoły Podstawowej: Ia, IIa i IIIa. 
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się m.in. czym był barter, kiedy 
powstały pierwsze pieniądze oraz jakie monety były najcen-
niejsze. O swojej pasji, numizmatyce, opowiedział także Damian 
Sołtyk, który już od dwudziestu lat kolekcjonuje stare i pamiąt-
kowe środki płatnicze. Do oszczędzania namawiały z kolei przed-
stawicielki lokalnego oddziału banku PKO BP – dyrektor Ewa 
Adamiak i koordynatorka SKO Agnieszka Ziemińska.

Oprócz ciekawych spotkań i dużej ilości wiedzy, uczniowie 
mogli także w praktyce poznać trudności wiążące się z wymianą 

bezgotówkową (barterem), zaprojektować swój własny pieniądz 
oraz obejrzeć ciekawe filmy edukacyjne. Wiele emocji wzbudziło 
także pojawienie się Rafała Kwaczyńskiego, pracownika Gmin-
nego Centrum Informacji, który urządził pokaz wybijania monet 
za pomocą ręcznej mennicy na co dzień wystawionej w Izbie 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Każdy z uczestników spotkania 
otrzymał na pamiątkę właśnie taki pieniążek – symbolicznego 
1 mszczona. Wszyscy uczniowie opuszczali dawną kamienicę 
Maklakiewiczów uśmiechnięci i przejęci nowo zdobytą wiedzą 
o znaczeniu i wartości pieniędzy.

Dagmara Bednarek, GCI

GCI

Podróż przez historię pieniądza

Tegoroczne eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy o Pożarnictwie, jakie odbyły się w sobotę 10 lutego 
w Domu Strażaka w Mszczonowie, zakończyły się niekwestio-
nowanym sukcesem młodzieży z OSP Zbiroża i OSP Osuchów. 
Na dziewięć osób, które wywalczyły sobie prawo do reprezen-
towania gminnych jednostek w etapie powiatowym turnieju aż 
sześć jest ze Zbiroży. Reprezentantka tej jednostki zwyciężyła też 
w kategorii młodzieży w wieku klas młodszych szkoły podsta-
wowej. 

W dwóch pozostałych kategoriach- klasy gimnazjalne 
i szkoły średnie - nie do pokonania okazali się natomiast młodzi 
strażacy z Osuchowa. Awans do etapu powiatowego przyzna-
wano trójce najlepszych strażaków z każdej kategorii wiekowej. 
Listę tych osób publikujemy poniżej: (szkoły podstawowe) Oliwia 
Bożek - Zbiroża, Mateusz Banasiewicz-Zbiroża, Kamil Cyrkano-
wicz – Zbiroża, (klasy gimnazjalne) Cezary Dębski - Osuchów, 
Aleksandra Borowska - Zbiroża, Jakub Cyrkanowicz – Zbiroża, 
(szkoły średnie) Sylwia Strojek - Osuchów, Ewelina Domasiak - 
Wręcza, Patryk Skoneczny - Zbiroża. 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki, 
które Zarząd Gminny OSP Mszczonów w związku z organi-
zacją turnieju pozyskał od Gminnego Centrum Informacji 
w Mszczonowie. Podczas gali wręczenia nagród gratulacje dla 
zwycięzców współzawodnictwa i podziękowania dla dyrekcji 
GCI za okazane wsparcie, przekazał osobiście prezes powiatowy 
OSP druh Waldemar Suski, który pełnił tego dnia funkcję prze-
wodniczącego konkursowego jury. Pozostałymi jurorami byli: 
Mieczysława Korzonkowska (sekretarz), Mirosław Zielonka, 

Jan Lipiński, Janusz Legięcki, Łukasz Strojek, Robert 
Starostka, Jarosław Dębski i Arkadiusz Bieńkowski.

W eliminacjach gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
2018 uczestniczyli (pełna lista): 
(szkoły podstawowe) Oliwia Bożek - Zbiroża, Mateusz Banasie-
wicz - Zbiroża, Kamil Cyrkanowicz – Zbiroża, Natalia Starostka – 
Mszczonów i Patryk Majewski – Mszczonów. (klasy gimnazjalne) 
Cezary Dębski-Osuchów, Aleksandra Borowska- Zbiroża, Jakub 
Cyrkanowicz – Zbiroża, Dariusz Włodarski – Grabce Towarzy-
stwo, Kacper Adamczyk – Zbiroża, Szymon Basiński – Zbiroża, 
Ewa Łuszczyk – Zbiroża, Klaudia Bożek – Zbiroża, Aleksandra 
Gaik – Mszczonów, Daria Kierlanczyk – Mszczonów, Kacper 
Basiński – Zbiroża, Bartłomiej Krawczyk – Osuchów, Weronika 
Szustkiewicz – Mszczonów, Natalia Stępień – Mszczonów, Patryk 
Mogielnicki – Mszczonów, Patryk Cyrkanowicz – Mszczonów, 
Michał Tomaszewski – Mszczonów. 
(szkoły średnie) Sylwia Strojek - Osuchów, Ewelina Doma-
siak - Wręcza, Patryk Skoneczny – Zbiroża, Konrad Narożny 
– Mszczonów, Paweł Rużyk – Mszczonów, Maciej Rużyk – 
Mszczonów.

MM

OSP

Najzdolniejsi ze strażackiej młodzieży

Z ŻYCIA GMINY
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Straż potrzeba nam jest do życia
Około 130 dzieci przeszło kurs udzielania pierwszej 

pomocy. Wszystko dzięki druhom i druhnom z OSP Zbiroża 
oraz akcji „Ratujemy i uczymy ratować”. – To dopiero początek. 
Zamierzamy kursy w szkołach przeprowadzać dwa razy w roku – 
zapowiadają strażacy.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został partnerem 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Propozycje przystą-
pienia do realizowanego wspólnie z orkiestrą programu „Ratu-
jemy i uczymy ratować” dotarły do jednostek OSP. Strażacy ze 
Zbiroży postanowili wziąć w nim udział. 

- Na początku stycznia zarejestrowaliśmy jednostkę 
w programie. Nasze działania w szkołach to właśnie tego efekt– 
mówi Łukasz Strojek, członek OSP Zbiroża.

Strażacy odwiedzili szkoły podstawowe w Lutkówce 
i Bobrowcach oraz w sąsiednim Karolewie (gmina Pniewy). 
W szkoleniach i pokazach ratowniczych wzięło udział łącznie 
około 130 dzieci – przedszkolaków, uczniów klasy „0” oraz klas 
I – III. Głównym założeniem była nauka resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej.

- Mieliśmy fantomy niemowlęcia, dziecka i osoby doro-
słej. Oprócz tego uczyliśmy pierwszej pomocy przy codzien-
nych urazach – skaleczeniach, zadrapaniach, czy użądleniach 
przez owady – wylicza Łukasz Strojek. - Pokazaliśmy też na czym 
polega praca strażaków –dodaje.

Druhowie i druhny nie mają wątpliwości, że przeprowa-
dzenie tego typu akcji w szkołach jest potrzebne. 

- Warto uczyć dzieci już w tym wieku. Czym skorupka za 
młodu nasiąknie… Im wcześniej, tym lepiej. Nie będzie blokady, 
obawy, że może zaszkodzimy próbując udzielać pierwszej 
pomocy – argumentuje Marta Sadowska, druhna z OSP Zbiroża.

Nawet jeśli dziecko nie będzie w stanie udzielić pomocy, 
być może podpowie osobie dorosłej, jak to zrobić.

- Dorośli ludzie boją się udzielać pierwszej pomocy. 
Wiemy to z doświadczenia. Albo panikują, albo się ulatniają – 
mówią strażacy.

Przyznają, że dzieci zaskoczyły ich zapałem i chęcią do 
udzielania pierwszej pomocy. Ustawiały się w kolejkach, by 
spróbować swoich sił na fantomach. Chętnie przymierzały też 
strażackie umundurowanie i sprzęt.

- Nawet aparat oddechowy zakładały. Za wszelką cenę 
chciały spróbować – mówi Patryk Skoneczny, druh z OSP Zbiroża.

- Dzieci próbują i niczego się nie boją. Mają też wiedzę 
co do numerów telefonów służb ratowniczych – dodaje Łukasz 
Strojek. 

Jak dodaje, tegoroczna akcja to dopiero początek. 
Druhowie ze Zbiroży chcą, by podobne spotkania w tych szko-
łach odbywały się dwa razy w roku. Wszystko po to, by utrwalać 
wiedzę o pierwszej pomocy. 

Praca strażaków ze Zbiroży z dziećmi zaczęła mieć 
wymierny efekt. W jednostce powstała młodzieżowa drużyna 
pożarnicza. Licząca początkowo 3-4 osoby dziś ma około 27 
członków. 

- Nasz największy, dotychczasowy sukces to wygrana 
przed drużynę MDP zawodów sportowo-pożarniczych na 
szczeblu powiatowym. W tym roku będziemy uczestniczyć 
w eliminacjach wojewódzkich - mówi Łukasz Strojek, będący 
opiekunem MDP Zbiroża.

Szkoląc innych druhowie nie zapominają też o sobie. 
W ostatnim czasie zrobiło się o nich głośno za sprawą tzw. 
ronda. To nietypowy bieg, bo odbywający się po schodach. Ze 
Zbiroży wzięły w nim udział dwie drużyny, dwuosobowe.

- Wieża ma 38 pięter i trzeba w jak najkrótszym czasie 
wbiec na górę.  Wbiega się w pełnym umundurowaniu oraz 
masce i oddycha powietrzem z butli. Byliśmy tam 3-4 razy, 
by ćwiczyć – opowiada Damian Strojek, strażak OSP Zbiroża 
i uczestnik biegu. - Najgorsze są chyba pierwsze piętra. Kiedy 
wie się, że jeszcze ich tyle do końca. Potem już jeden drugiego 
wspiera, pogania. Udało się nam, obie pary weszły – dodaje.

Zdaniem strażaków tego typu zadanie pozwala pokonać 
swoje słabości. Na 
równi z mężczyznami 

BIEG NA SZCZYT RONDO 1
W sobotę, 24 lutego, czterech druhów OSP Zbiroża rywalizo-
wało w biegu na szczyt wieżowca budynku N1 w Warszawie. 
W kompletnym ubraniu strażackim z aparatami ODO stra-
żacy mieli do pokonania 38 pięter (836 schodów). Wszyscy 
bezpiecznie dotarli na szczyt. Druhowie, którzy brali udział 
w biegu: Robert Borowski, Damian Strojek, Bartłomiej Jagiełło 
i Grzegorz Kosowski.

OSP Zbiroża

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ
W dniu 21 lutego strażacy z OSP Zbiroża przeprowadzili 

szkolenia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w Karo-
lewie, Lutkówce i Bobrowcach w ramach programu RATUJEMY 
I UCZYMY RATOWAĆ organizowanego przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy.

Temat szkoleń obejmował resuscytacje krążeniowo-
-oddechową u niemowlaków, dzieci i dorosłych a także pierwszą 
pomoc przy drobnych wypadkach u dzieci spotykanych w życiu 
codziennym. Zajęcia przeprowadzili: dh Łukasz Strojek, 
dh Damian Strojek, dh Marta Sadowska, dh Grzegorz Kosowski, 
dh Patryk Skoneczny.

OSP Zbiroża

walczą z nimi też kobiety. Marta Sadowska, w ostatnim czasie 
przeszła szkolenie w komorze dymowej.

- Na kursie było ponad 20 osób i część tej komory nie prze-
szła. A byli to duzi mężczyźni. Można by pomyśleć, gdzie ja, mała 
dziewczynka, na komorę się nadaję – przyznaje Marta. - Najtrud-
niejszy jest pierwszy moment, gdy wchodzi się i kompletnie nic 
nie widać. Trzeba przyzwyczaić wzrok, przemóc się i iść dalej.  

Jest bardzo ciasno. To jedna, wielka klatka z różnymi przejściami. 
Czasem jest tunel przez, który trzeba się przecisnąć, a by to 
zrobić trzeba zdjąć butlę – dodaje.

Jak mówią druhowie z OSP Zbiroża, straż to ich świat. Jest 
im potrzebna do życia niczym krew. Zawsze znajdą dla niej czas.

Tekst. Jarosław Pięcek, GCI
Fot. OSP Zbiroża

Ponad 112 litrów krwi i absolutorium 
dla Zarządu

Mszczonowscy krwiodawcy podsumowali swoją dzia-
łalność. Zebranie sprawozdawcze Klubu Honorowych Dawców 
Krwi „STRAŻAK” odbyło się w niedzielę, 18 lutego, w świetlicy 
Domu Strażaka przy Placu Piłsudskiego. Prowadzili je wspólnie 
prezes Klubu Robert Klimkowski i wiceprezes Emil Koperski. 
Główny punktem obrad było głosowanie nad udzieleniem abso-
lutorium obecnemu Zarządowi. Doszło do niego po przedsta-
wieniu uczestnikom zebrania sprawozdania z działalności orga-
nizacji krwiodawców za 2017 r., rozliczenia finansowego, a także 
podsumowania całorocznej pracy Komisji Rewizyjnej. Po przy-
jęciu trzech wspomnianych sprawozdań krwiodawcy zagłosowali 
za udzieleniem absolutorium. Dzięki temu Zarząd Klubu HDK 
STRAŻAK działa obecnie w niezmienionym stanie osobowym: 
prezes Robert Klimkowski, wiceprezes Emil Koperski, skarbnik 
Karolina Cieślik i sekretarz Marta Sadowska.

Kolejnymi punktami obrad były dyskusja nad planem 
działalności Klubu na rok 2018, a także przygotowanie listy 
nominowanych do otrzymania odznaczeń za ilość oddanej krwi, 
które wręczone zostaną podczas majowych obchodów święta 
strażaka. W trakcie spotkania zastanawiano się ponadto nad 
usunięciem z klubowej listy członków osób, które nie płacą 
składek oraz nie angażują się w inne sprawy kluczowe dla dzia-
łalności organizacji. Wszystko wskazuje na to, że tym samy ilość 
krwiodawców zrzeszonych w Klubie HDK „STRAŻAK” w roku 
2018 drastycznie spadnie. 

Oficjalnie w roku 2017 organizacja zrzeszała 43 osoby, 
w tym 9 osób miało status członków wspierających. Klub 

„STRAŻAK” zorganizował 6 zbiórek krwi, podczas 
których zebrano 112,5 l krwi. Rekordowa zbiórka 

odbyła się w marcu 2017 roku. Pozyskano wtedy aż 25,2 l bezcen-
nego płynu. Uczestnicy zebrania komentując te wyniki stwier-
dzili, że roczny plan, jaki sobie założyli, został wykonany. Przy-
pomnijmy, iż celem było osiągnięcie pułapu 100 litrów. Zarząd 
Klubu podkreślał, iż zorganizowane zbiórki cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy. Krwiodawstwo 
staje się coraz popularniejsze wśród młodzieży szkolnej. Wynik 
zbiórek roku 2017 jest o 12 litrów wyższy niż w roku 2016 
i aż o 30 litrów przewyższa efekt, jakim „STRAŻAK” zakończył 
pierwszy rok swojej działalności. Powodem do zadowolenia jest 
również malejąca liczba osób niezakwalifikowanych do donacji. 
Świadczy to ewidentnie o wzroście świadomości krwiodawców.

W roku 2018 w planach jest 6 zbiórek krwi, z czego 
jedna odbyła się już w styczniu, a zorganizowano ją wspólnie 
ze sztabem WOŚP Mszczonów. Kolejne zbiórki odbędą się 
w marcu, maju, sierpniu, październiku i grudniu. Informacje 
o wszystkich publikowane będą w lokalnych mediach oraz na 
profilu klubowym na FB.

Krwiodawcy podczas obrad oficjalnie podziękowali 
firmie „DuoArt” za dotychczasową pomoc i współpracę. Swoją 
wdzięczność za wspieranie działalności wyrazili też pod adresem 
Zarządów OSP Mszczonów i OSP Wręcza.

MM (na podstawie informacji Klubu HDK „STRAŻAK”)

Z ŻYCIA GMINY
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Podsumowanie roku w OSP 
Mszczonów 

Tradycyjnie przed nastaniem wiosny strażacy z jednostki 
OSP Mszczonów podsumowali działalność swojej organizacji 
podczas Walnego Zebrania. Rozpoczął je koncert niezawodnej 
Orkiestry Dętej, funkcjonującej w ramach jednostki. 

Spotkanie strażaków otworzył Prezes Zarządu – Janusz 
Legięcki. Na przewodniczącego zebrania wybrano Jana Lipiń-
skiego, a protokolantkami zostały Ewelina Paluchowska i Magda-
lena Klimkowska. Zanim przystąpiono do realizacji założonego 
porządku obrad, ślubowanie złożyła strażacka młodzież. Do tego 
podniosłego wydarzenia przygotowywał ją Robert Starostka. 
W trakcie zebrania obecni byli: ksiądz proboszcz Sławomir 
Tulin - Kapelan Powiatowy i Komendant Powiatowy PSP Roman 
Murgrabia. Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek podzię-
kował strażakom za ich zaangażowanie i poświęcenie oraz współ-
pracę z samorządem, która owocuje zwiększaniem się bezpie-
czeństwa na terenie gminy. Za prężną działalność jednostki OSP 
Mszczonów podziękowania i gratulacje przekazał także komen-
dant Murgrabia.

Sprawozdanie z działalności OSP Mszczonów przedstawił 
Sekretarz Zarządu, Piotr Olczak. Organizacja obecnie liczy 127 
członków (94 – zwyczajni, 29 – honorowi, 4 – wspierający). 
Podzielona jest na następujące zespoły: Kobiecą Drużynę Pożar-
niczą, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) dziewczęcą 
i chłopięcą a także Orkiestrę Dętą. 

W 2017 r. członkowie OSP uczestniczyli w 165 akcjach 
ratowniczych, przeprowadzili 7 spotkań z młodzieżą, zorganizo-
wali 7 pokazów ratownictwa gaśniczo-technicznego. W okresie 
tym najaktywniejszymi druhami byli: Tomasz Nowakowski 
(93 wyjazdy), Grzegorz Koperski (86), Robert Klimkowski (85), 
Bartłomiej Legięcki (69), Paweł Grzelak (68), Arkadiusz Danielik 
(64), Emil Koperski (63), Kamil Krajewski (58), Robert Starostka 
(50) i Paweł Lasoń (45). Orkiestra Dęta OSP odbyła 90 prób 
i wystąpiła 22 razy. Jej kapelmistrzem jest niezmiennie Jacek 
Zielonka, a kierownikiem – Janusz Koziński.

Strażacy brali także udział w Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej. W minionym roku uczestniczyło w nim 
12 druhów MDP. Członkowie OSP zorganizowali pokaz sprzętu 
podczas Pikniku Rodzinnego w Szkole Podstawowej w Mszczo-
nowie. W czerwcu 2017 r. odbyły się zawody na szczeblu 
gminnym, w których 4 miejsce zajęła drużyna MDP. Kobiecy 
zespół wygrał zawody w swojej kategorii. W konkursie powia-
towym brały udział wszystkie drużyny mszczonowskiej jednostki, 
które zajęły następujące pozycje: kobieca – 2 miejsce, seniorzy 
– 5 lokatę a zespół młodzieżowy – 4 miejsce. 

Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Zarządu, 
Arkadiusz Bieńkowski. Wykazało ono, że kondycja ekonomiczna 
jednostki jest bardzo dobra. Brak uchybień w prowadzeniu 
finansów potwierdziło także wystąpienie Maksymiliana Hincza, 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Prowadzony przez niego 
organ wnioskował także o udzielenie absolutorium Zarządowi 
OSP Mszczonów. Zebrani członkowie zdecydowanie potwierdzili 
zaufanie, którym darzą swoich przedstawicieli.

Sprawozdanie z działalności Honorowych Dawców Krwi 
„Strażak” złożył Robert Klimkowski. W 2017 r. Klub zorgani-
zował 6 zbiórek, podczas których zebrano łącznie 112,5 l życio-
dajnego płynu. Podczas wolnych wniosków naczelnik Grzegorz 
Kozłowski apelował o doświetlenie elewacji Domu Strażaka od 
strony garaży wyjazdowych oraz zamontowanie monitoringu na 
tej części remizy. Na tym zakończono zebranie, podczas którego 
mszczonowscy strażacy podsumowali działalność oraz przedys-
kutowali plany jednostki na bieżący rok.

Dagmara Bednarek, GCI

„Zakochani są wśród nas” – o tym fakcie w przeddzień 
Walentynek przypomnieli mszczonowianom członkowie Grupy 
Wokalnej VOICE. Specjalny koncert z okazji obchodów Dnia 
Zakochanych stanowił okazję do promocji Grupy, a także zapre-
zentowania mszczonowskiej publiczności jej nowych członków, 
którzy dopiero zaczynają swą sceniczną przygodę. Występy 
swych utalentowanych podopiecznych zapowiadał osobiście 
opiekun zespołu, instruktor MOK Piotr Sadowski. W przygoto-
waniu walentynkowego wydarzenia wspomagała go małżonka 
Luiza Sadowska.

VOICE jest jedną z sekcji artystycznych, jakie działają 
w ramach Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Grupa liczy kilka-

naście osób. Trzon formacji stanowi młodzież, która systema-
tycznie występuje na wszystkich sztandarowych wydarzeniach 
kulturalnych i artystycznych, jakie ośrodek organizuje na terenie 
gminy Mszczonów.

MM

MOK i Grupa Wokalna VOICE

Koncert ZAKOCHANI SĄ WŚRÓD NAS - 
Walentynki w MOK

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W niedzielne popołudnie, 18 lutego, w Małej Galerii 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odbyło się otwarcie wystawy 
malarstwa Beaty Skrzypczyk - Pękały. Wernisaż wspólnie 
z autorką prac zainicjowały dyrektor MOK-u Grażyna Pływa-
czewska i instruktor Anna Lipińska-Broda, odpowiedzialna za 
prowadzenie Małej Galerii. Jak zwykle w otwarciu uczestniczyli 
też zaproszeni goście i pasjonaci sztuki. Tym razem w tym gronie 
dominowali przedstawiciele grupy artystycznej z sąsiedniej 
Puszczy Mariańskiej, zaprzyjaźnieni z artystką. 

Beata Skrzypczyk – Pękała jest związana z ośrodkiem 
w Puszczy Mariańskiej, gdyż sama pochodzi z Radziwiłłowa. 
Z wykształcenia jest chemikiem. – To  nadzwyczajne,  iż  ścisły 
umysł potrafi tworzyć kompozycje tak fantazyjne i różnobarwne 
– stwierdziła przemawiając do zebranych dyrektor Pływa-
czewska. Sama artystka przyznała, iż malarstwem zajęła się 
dopiero po przejściu na emeryturę i wtedy mogła rozwinąć swą 
pasję, gdyż wcześniej zwyczajnie brakowało jej czasu na praco-
chłonne hobby. Jednak sztuka, a szczególnie malarstwo, zawsze 
zajmowało ważne miejsce w jej życiu. Poza tym w czasie wolnym 
odwiedzała wystawy, sięgała po literaturę, słuchała wykładów 
z historii sztuki. 

Pomimo wykształcenia – jak to określiła- uznawanego 
za „ścisłe”, zawsze odczuwała potrzebę obcowania z tym, co 
pozostaje po stronie artystycznej, humanistycznej… Marzenie 

o własnej twórczości zaczęła realizować zaledwie kilka lat temu. 
Lekcje rysunku i malarstwa pobierała od artysty malarza Włodzi-
mierza Warulika, w prowadzonej przez niego pracowni w MCK 
w Skierniewicach. 

Jako pierwsze spod jej ręki wychodziły prace w ołówku, 
węglu i pastelach. Dopiero później zaczęła specjalizować się 
w akrylu. Mszczonowska wystawa artystki nosi właśnie tytuł 
„Akrylowa martwa natura”. Dla artystki malarstwo jest – jak to 
sama przyznaje- oderwaniem się od rzeczywistości, wejściem 
w świat iluzji, wyobraźni… Jest też ciągłym poszukiwaniem 
i odkrywaniem nowych sposobów oraz środków wyrazu – to 
przygoda, która wciąga, uzależnia, ale też nigdy do końca nie 
zadowala… To ostatnie wyznanie napawa optymizmem, gdyż 
daje gwarancję, iż wciąż spod pędzla artystki będą wychodzić 
kolejne prace, które cieszyć będą zmysły odbiorców. To podą-
żanie za doskonałością będzie trwać.

Mszczonowską wystawę Beaty Skrzypczyk – Pękali 
będzie można podziwiać w Małej Galerii MOK-u do 14 marca. 
Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia.

MM

MOK

„Akrylowa martwa natura” w MOK-u 

Panie świętowały
Kwiaty od Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza Mszczo-

nowa i słodkości od Wojciecha Szustakiewicza, starosty powiatu 
żyrardowskiego. To upominki jakie trafiły do pań z Klubu Seniora 
Złota Jesień w Mszczonowie. W środę (7.03), w MOK, panie 
świętowały Dzień Kobiet.

- Najlepsze życzenia dla nas to życzenia zdrowia 
i nowego lokalu. Bardzo lubimy się spotykać, a nie mamy gdzie 
– mówią panie z Klubu Seniora Złota Jesień. – Przydałaby się też 
podwyżka emerytur – dodają z uśmiechem.

Zgodnie przyznają, że w Mszczonowie żyje się im bardzo 
dobrze. Stąd pochodzą, tu się wychowały, chodziły do szkoły. 
Duże znaczenie ma dla nich bezpieczeństwo, na które w Mszczo-
nowie narzekać nie mogą. 

- Mamy tu swoje rodziny. Nigdzie nie chciałybyśmy iść. 
Mszczonów ma dobrego gospodarza. Jest nam bardzo dobrze 
– przyznają panie. – Mogłoby tylko być więcej lekarzy – specja-
listów – dodają.

W sali klubowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
panie spotkały się przy kawie i herbacie oraz słodkich wypie-
kach. Nie zabrakło też życzeń. W imieniu burmistrza złożył je 
Artur Jankowski. Przekazał też każdej z pań kwiat. Pogody ducha 
i uśmiechu na twarzy życzył każdej z nich.

- Mam już trzy kobiety w domu i wiem jak to jest, gdy 
przychodzę zmordowany do domu i rzucają mi się na szyję, 
dwie córki, żona. Ściskają i od razu świat się poprawia. Jesteście 
wspaniałe – dziękował Artur Jankowski.

Zaproszenie pań ze Złotej Jesieni, przyjął też Wojciech 
Szustakiewicz, starosta żyrardowski.

Z ŻYCIA GMINYKULTURA 
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- Czy może być bardziej wyraziste święto niż wasze 
święto – pytał panie Wojciech Szustakiewicz. – Wnosicie piękno, 
wrażliwość, wyrozumiałość. Podtrzymujecie nas, słabszą płeć, 
na duchu. Inspirujecie nas do działań i wyzwań. Dzięki wam 
wszystko się udaje. Bardzo za to dziękuję. Życzę wam byście 
złotą jesienią mogły cieszyć się jak najdłużej – mówił starosta.

Dla każdej z pań przygotował słodki upominek. Poinfor-
mował też, że starostwo zwiększyło o 20 tysięcy złotych budżet 
PEFRON na dofinasowania do wyjazdów, podróży i rekreacji 
osób niepełnosprawnych.

- Może to nie jest wielka kwota, ale to prawie drugie tyle, 
co było – zwraca uwagę starosta. 

Serdecznie słowa powędrowały też w stronę pań od… 
pań.

- Życzę wszystkim paniom dużo zdrówka i zapraszam na 
nasze wyjazdy. Są od jednodniowych po ośmiodniowe – zachę-
cała prezes Złotej Jesieni.

Życzenia złożyła też Barbara Ciszewska, kierownik MOPS 
w Mszczonowie.

- Życzę bardzo dużo zdrowia, radości i uśmiechu, by 
każda chwila była piękną. Byście panie były zawsze szanowane 
i piękne jak dziś – mówiła kierownik. 

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Żołnierze Niezłomni w Mszczonowie 
 „Nie dajmy zginąć poległym” - taki tytuł nosił 
uroczysty koncert, zorganizowany w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. Odbył 
się on w niedzielę, 4 marca. Jego gośćmi honorowymi była 
trójka kombatantów: pułkownik Weronika Sebastianowicz ps. 
„Różyczka”, kapitan Franciszek Szamry i kapitan Alfred Szota. 
Słowo wstępne przed koncertem wygłosił mecenas Andrzej 
Siedlecki. Mówił on o heroicznej postawie Żołnierzy Wyklę-
tych, zwanych też coraz częściej Żołnierzami Niezłomnymi. 
Przedstawił też gości honorowych, opisując ich wojenne losy. 
Pułkownik Sebastianowicz ps. Różyczka, żołnierz Armii Krajowej 
oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, to uczestniczka naro-
dowego powstania antykomunistycznego z lat 1944–1963. 
Za udział w walce z sowieckim okupantem została zesłana na 
Syberię. Obecnie jest przewodniczącą Stowarzyszenia Żołnierzy 
AK na Białorusi oraz bardzo aktywną działaczką polską, kulty-
wującą na Białorusi tradycje narodowe. Za swoją patriotyczną 
postawę została udekorowana Orderem Odrodzenia Polski 
i jako kombatantka awansowana do stopnia pułkownika Wojska 
Polskiego. Urodziła się w 1931 roku w Pacewiczach, a teraz 
zamieszkuje w mieście Skidel. Kapitan Franciszek Szamry, miesz-
kaniec Szczuczyna, to żołnierz II Batalionu KRYSI - Jana Boryse-
wicza. Kapitan Alfred Szota, był żołnierzem Zgrupowania Północ 
77 pułku piechoty Ziemi Nowogródzkiej. Obecnie mieszka 
w Lidzie, gdzie – jak zaznaczył mecenas Siedlecki - wciąż blisko 
połowa mieszkańców ma polskie korzenie.
 Koncert ku pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizo-
wany został w Mszczonowskim Ośrodku Kultury przy współpracy 
z Fundacją Ave Patria, a poprowadził go prezes tej Fundacji - 
Piotr Białek. Wystąpili w nim zespół instrumentalny SUWENIR 
z Mińska na Białorusi oraz kapela SONORUS – również z Biało-
rusi.
 Wydarzenie, jakie odbyło się w MOK-u w dniu 4 marca, 
miało podwójny wymiar. Druga część koncertu została zadedy-
kowana wszystkim Paniom z okazji zbliżającego się ich święta, 
jakie co roku obchodzone jest 8 marca. W „Muzycznym bukiecie 
dla Pań” śpiewali: Lidia Kitlińska - śpiewaczka, sopranistka 

z Opery Narodowej oraz Aleksander Kamedulski – baryton. 
Akompaniowała im Oksana Svekla. 
 Po zakończeniu obu koncertów do zebranych prze-
mówiła pułkownik Weronika Sebastianowicz. W krótkich, 
żołnierskich słowach przybliżyła, jak wyglądało jej wstąpienie 
w szeregi Armii Krajowej, a także jak wyglądały losy tych, którzy 
nie wyrzekli się polskości i za swoją postawę zostali zesłani. 
Mszczonowianie po tym przemówieniu powstali i odśpiewali 
Pani Pułkownik „Sto lat”. Na sali rozległy się też okrzyki – „cześć 
i chwała Bohaterom!”.
 Uroczystościom, jakie odbyły się w MOK-u, patronował 
Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. Podczas koncertu 
reprezentował go Artur Jankowski (Urząd Miejski Mszczonów). 
Wśród obecnych w sali widowiskowej Ośrodka Kultury nie 
zabrakło też oczywiście: dyrektor MOK-u Grażyny Pływaczew-
skiej i kierownika Marka Baumela. Radę Miejską reprezento-
wała przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury - radna Barbara 
Gryglewska. W wydarzeniu uczestniczyła ponadto dyrektor 
GCI Beata Sznajder. O oprawę historyczną mszczonowskich 
obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych zadbali rekonstruktorzy 
z GRH STRZELCY im. 31 pSK.
 Po koncercie wykonana została pamiątkowa foto-
grafia, do której wspólnie zapozowali kombatanci, organiza-
torzy koncertu, zaproszeni goście i rekonstruktorzy.

MM
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Uhonorowano sołtysów
Co roku, 11 marca, obchodzone jest święto, które ma 

przypomnieć wszystkim o ludziach reprezentujących miesz-
kańców terenów wiejskich. Nikt nie wie, od kiedy obcho-
dzony jest Dzień Sołtysa, jednak faktem jest, że w ostatnich 
latach zyskuje on na coraz większej popularności. Szczególnie 
w gminach, które mają na swoim terenie obszary wiejskie. Taką 
właśnie jest Mszczonów – podzielony na aż 34 sołectwa.

Dzień Sołtysa w Polsce bywa obchodzony niekoniecznie 
11 marca. Tak też stało się w tym roku w Mszczonowie. Gminne 
obchody tego święta zorganizowano w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury dwa dni przed celebrowaną datą.

Spotkanie rozpoczął burmistrz Józef Grzegorz Kurek, 
który omówił sprawy bieżące dotyczące obszarów wiejskich. 
W swoim wystąpieniu poruszył kwestie m.in. internetu, 
remontów dróg, gazyfikacji oraz dopłat do wymiany pieców 
węglowych na bardziej ekologiczne. Oczywiście, nie mogło 
również zabraknąć życzeń, które przedstawicielom terenów 
wiejskich złożył burmistrz Mszczonowa. Rozpoczęły się one 
nietypowo, ponieważ dzień wcześniej swoje święto miały panie. 
Właśnie im na początek burmistrz Kurek powiedział, że są 
dzielne i wspaniałe i życzył, by takie właśnie pozostały. Sołtysom 
włodarz gminy podziękował za współpracę oraz zaangażowanie. 
Życzył im zdrowia, pomyślności,  wytrwałości oraz docenienia 
działalności, którą prowadzą.

Na licznie zgromadzonych w sali kinowej MOK sołtysów 
czekała także artystyczna niespodzianka, przygotowana przez 
podopiecznych tej placówki. Na scenie zaprezentowali się człon-
kowie kół zainteresowań: Studia Piosenki Wokaliza prowadzo-
nego przez Iwonę Skwarek, Grupy Wokalnej Voice Piotra Sadow-

skiego oraz sekcji tańca, której opiekunką jest Marta Lesiewicz. 
Publiczność mogła więc liczyć na energetyczne utwory oraz 
doskonałe choreografie. Na zakończenie występów artystycz-
nych przedstawicielki młodych artystów obdarowały widownię 
czekoladkami, o których śpiewała jedna z wokalistek.

Spotkanie w Mszczonowskim Ośrodku Kultury zakoń-
czyło wręczenie sołtysom symbolicznych upominków. W imieniu 
przedstawicieli obszarów wiejskich głos zabrał Piotr Słojewski.  
Przewodzi on sołectwu Nosy-Poniatki. Przemawiając dziękował 
za organizację święta i docenienie wkładu sołtysów w działal-
ność gminy. Oczywiście, nie mogło także zabraknąć słów uznania 
za inwestycje, które władze realizują na terenach wiejskich. 
Życzenia wszystkim sołtysom złożyła także przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Barbara Gryglewska. 
Oprócz niej, na spotkaniu obecni byli także inni członkowie Rady 
Miejskiej: wiceprzewodniczący Andrzej Osiński, Waldemar Suski, 
Andrzej Osial i Dariusz Olesiński. Po zakończeniu obchodów 
w sali kinowej, wszyscy sołtysi zostali zaproszeni na dalszą część 
świętowania – przy słodkim poczęstunku.

Dagmara Bednarek, GCI

Zbliżają się święta wielkanocne, więc Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej tradycyjnie już nie zapomniał o seniorach 
z terenu gminy Mszczonów. W remizie lokalnej OSP pracownicy 
MOPS przygotowali uroczyste „śniadanie”, podczas którego 
nestorzy spotkali się przy wspólnym stole.

Spotkanie rozpoczęła kierownik jednostki, Barbara 

Ciszewska, dziękując wszystkim gościom oraz swojemu zespo-
łowi, który zorganizował świąteczny poczęstunek. Słowa uznania 
skierowała także pod adresem sponsorów, dzięki którym 
możliwe było przygotowanie tak obfitego stołu. Podczas wiel-
kanocnego spotkania nie mogło także zabraknąć świątecznych 
życzeń. Kierownik Ciszewska wszystkim gościom życzyła dużo 
zdrowia i radości, uśmiechów każdego dnia oraz wielu okazji do 
integracji. Przypomniała, że MOPS jest właśnie dla nich i mogą 
się do niego zwracać, gdy potrzebują pomocy.

Zanim rozpoczęto biesiadowanie głos zabrał także 
burmistrz Mszczonowa, Józef Grzegorz Kurek. Włodarz wyraził 

MOPS

Wielkanoc dla seniorów

Z ŻYCIA GMINYKULTURA 
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radość z tego, że seniorzy przyszli na to wspólne śniadanie 
i podziękował kierownik Ciszewskiej oraz jej pracownikom 
za zorganizowanie tego poczęstunku. Burmistrz złożył także 
seniorom życzenia pogodnej Wielkanocy w rodzinnym gronie.

Specjalnym gościem spotkania wielkanocnego był Inte-
gracyjny Zespół Pieśni i Tańca „Mazowiacy”, który zrzesza osoby 
dotknięte niepełnosprawnością intelektualną oraz wolonta-
riuszy. Grupa powstała w 1985 r., jednak średnia wiekowa jej 
członków wcale na to nie wskazuje. Wraz z zespołem przyje-
chała Hanna Szczepańska-Ploch, która jest autorką choreografii 
a także jedną z tańczących. 

Artyści, ubrani w stroje nawiązujące do polskiego folk-
loru, zaprezentowali seniorom układy do ludowych utworów. 
Kolorowe rekwizyty, piękne stroje, skoczne utwory i wspaniała 
muzyka wywołały wiele uśmiechów na twarzach seniorów. 
Zgromadzeni głośno oklaskiwali zespół, który wykonał m.in. 
piosenki „Poszła Karolinka” i „Łowiczanka”. Występ zakończył 
„Polonez Warszawski” i gromkie brawa. Program artystyczny 
urzekł seniorów do tego stopnia, że zgromadzona publiczność 
poprosiła o występ na bis. „Mazowiacy” chętnie spełnili to 
życzenie jeszcze raz ukazując piękno polskiej sztuki ludowej. 
Po zakończeniu części artystycznej burmistrz Kurek i kierownik 
Ciszewska złożyli na ręce Hanny Szczepańskiej-Ploch bukiet 
oraz symboliczny upominek, który ma przypominać o wizycie 
w Mszczonowie. Włodarz gminy, wszyscy członkowie zespołu 
oraz pracownicy MOPS zapozowali także do pamiątkowej foto-
grafii.

Po zakończeniu części oficjalnej, seniorzy wraz z gośćmi 
zasiedli do symbolicznego śniadania. Oprócz nestorów, przy 
świątecznie zastawionych stołach usiedli także ksiądz proboszcz 
Sławomir Tulin, członkowie zespołu „Mazowiacy” oraz gospo-
darze spotkania – kierownik i pracownicy MOPS.

Wielkanocny posiłek upływał w rodzinnej, sympatycznej 
atmosferze. Kierownik Ciszewska oraz personel MOPS zadbali, 
żeby seniorom niczego nie zabrakło. Zadbali nie tylko o uroz-
maicenie posiłku występem artystycznym, ale także o to, by 

każdy czuł się oczekiwanym gościem. Spotkania takie, jak zorga-
nizowane przez MOPS pokazują, że rodzinna atmosfera może 
pojawić się nie tylko wtedy, gdy do świątecznego posiłku zasia-
dają bliscy. Wystarczą tylko seniorzy, którzy naprawdę chcą się 
spotkać oraz dobrzy ludzie, którzy im to umożliwią.

Dagmara Bednarek, GCI

Sponsorami wielkanocnego spotkania byli:
-	 Lewiatan
-	 Sklep Ogólno Spożywczy Eryk - Biedrzycki Andrzej
-	 Spółdzielnia Handlowo-Usługowa,
-	 Piekarnia  Cukiernia  Sklep  Spożywczy  Pani Mariola  Lewan-

dowska
-	 Piekarnia Oskroba
-	 Rzeźnia Masarnia Kazimierz Kuran
-	 Andrzej Brzozowski
-	 Beata i Piotr Zygmunt Skup i Ubój Żywca oraz Handel Mięsem
-	 „M & Ł” Magdalena Łuczyńska
-	 Stołówka Przyszkolna Elżbieta Zdunik
 
Podziękowania dla:
-	 Kwiaciarnia „Klaudia” Pani Iwona Wiśniewska
-	 Kwiaciarnia Pani Elżbieta Laskowska
-	 Kwiaciarnia „Kwiatowy Kącik” Pani Irena Kućmierz za ufun-

dowanie kwiatów na wielkanocne spotkanie

Dziękujemy Ochotniczej  Straży Pożarnej  za udostępnienie  sali, 
Mszczonowskiemu  Ośrodkowi  Kultury  za  pracę  przy  oprawie 
muzycznej, Szkołom Podstawowym w Osuchowie. Lutkówce oraz 
Piekarach  za  przygotowanie  ozdób  wielkanocnych,  które  były 
miłym upominkiem dla naszych seniorów. Serdeczne podzięko-
wania dla  Integracyjnego Zespołu Pieśni  i Tańca „Mazowiacy” 
gościa wielkanocnego spotkania.

Zuchy z 14 gromady „Hakuna 
Matata” i harcerze z 6 drużyny 
harcerskiej „Kumple” rozpoczęli 
swoje ferie bardzo aktywnie. Poje-
chaliśmy na wycieczkę do Hangaru 
646 – miejsca, które wypełnione jest 
po brzegi trampolinami i miękkimi 
poduszkami! Wyruszyliśmy spod 
harcówki, by po przyjeździe rozpo-
cząć rozgrzewkę prowadzoną przez 
pracującego w Hangarze instruktora. 
Po rozgrzewce przyszła pora na lekcję 

WF-u, która składała się z szeregu 
aktywności dostosowanych do 
naszego wieku i sprawności fizycznej. 
Nauczyliśmy się podstaw skakania 
na trampolinach oraz rozegraliśmy 
w grupach turniej gry w zbijaka. 
Jednak najlepszym elementem 
zabawy były skoki z wysokości na 
ogromną i miękką poduchę! Wszyscy 
świetnie się bawiliśmy, a nasze 
pokłady energii zostały wyczerpane. 
Na pewno w przyszłości tam wrócimy.

Przypominamy o zbiórkach, 
które odbywają się we wtorki o godz. 
17.15 (zuchy) i 18.30 (harcerze) 
w harcówce przy ulicy Warszawskiej 
23, wejście od strony boiska.

ZHP Mszczonów

ZHP

Aktywne ferie harcerzy
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22 lutego każdego roku przypada nietypowy dzień. 
Wtedy właśnie harcerze i skauci z całego świata obchodzą 
swoje Święto Przyjaźni. Dzień Myśli Braterskiej upamiętnia datę 
narodzin sir Roberta Baden-Powella (1857 r.) i jego żony Olave 
Baden-Powell (1889 r.). Ten brytyjski wojskowy i pisarz był zało-
życielem skautingu. Właśnie dlatego datę jego urodzin co roku 
upamiętniają harcerze z całego świata. 

Idea ustanowienia tego dnia zrodziła się podczas 4. 
Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek w 1926 
r. w Stanach Zjednoczonych. Początkowo było to święto dziew-
cząt, jednak z czasem do jego obchodów dołączyli także chłopcy. 
Obecnie na świecie w skautingu działa ponad 40 mln osób ze 
163 państw. W Polsce członkiem WOSM (Światowa Organizacja 
Ruchu Skautowego) jest Związek Harcerstwa Polskiego. 

Tak duża liczba skautów sprawia, że większość z nich 
nigdy nie miała okazji się spotkać. Dzień Myśli Braterskiej przy-
pomina im, że wszyscy są dla siebie braćmi – bez względu na 
wiek, kolor skóry i narodowość. Z okazji tego święta harcerze 
składają sobie życzenia, przesyłają okolicznościowe kartki oraz 
organizują spotkania w duchu łączącej ich przyjaźni.

Hufiec ZHP Mszczonów również przygotował uroczyste 
obchody Dnia Myśli Braterskiej dla swoich członków. Rozpo-
częły się one 24 lutego i zakończyły okolicznościowym apelem 
o poranku kolejnego dnia. Harcerski biwak w siedzibie mszczo-
nowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów 
był doskonałą okazją do integracji, przemyśleń a także snucia 
planów na najbliższe miesiące.

Impreza rozpoczęła się pod lokalną harcówką od gry tere-
nowej zorganizowanej w godzinach popołudniowych. Zabawa 
sprawdzała wiedzę dzieci i młodzieży z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy, historii oraz symboliki związkowej. Młodzi 
harcerze musieli się także wykazać umiejętnością układania 
ognisk oraz ich zabezpieczania i odpalania. Kolejnym spraw-
dzianem było odkodowanie listu zaszyfrowanego za pomocą 
alfabetu Morse`a. Każdy harcerz musiał także spełnić jeden 
dobry uczynek dla mieszkańca Mszczonowa.

Dalsza część imprezy odbywała się już w siedzibie 
mszczonowskiego Liceum Ogólnokształcącego, gdzie na 
wszystkich czekała ciepła herbata, która rozgrzała uczestników 
po zimowych spacerach. Harcerski wieczór rozpoczął się od 
występów kabaretowych „DMB na wesoło”, które przygotowali 
członkowie ZHP. Po nich nastąpiła wspólna kolacja oraz trady-
cyjny „kominek”, podczas którego przybliżono ideę Dnia Myśli 
Braterskiej. Oczywiście, nie mogło także zabraknąć gawęd, które 
są nieodłącznym elementem harcerskich spotkań. Podczas 
„kominka” każdy z uczestników napisał także list „do samego 
siebie z przyszłości”, co również jest już tradycją takich wyda-
rzeń. 

Na zakończenie tego obfitującego we wrażenia dnia 
harcerze obejrzeli film niespodziankę a po nim młodsi druhowie 
udali się na odpoczynek. Kadra hufca wykorzystała ten czas, 
by podczas odprawy omówić ważne sprawy oraz plany na 
przyszłość. Podczas nocnych rozmów nie zabrakło tematów 
związanych z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości, 
ponieważ rocznica ta wiąże się również ze stuleciem ZHP. 
Właśnie dlatego Senat RP ustanowił 2018 Rokiem Harcerstwa.

Biwak mszczonowskiego hufca zakończył się w godzinach 
porannych następnego dnia uroczystym apelem podsumo-
wującym. Odczytano wówczas specjalny rozkaz komendanta, 
rozdano dyplomy oraz wykonano pamiątkowe zdjęcie. Na 
zakończenie zawiązano harcerski krąg. Tym symbolem przyjaźni 
druhowie zakończyli obchody swojego święta, które w tym roku, 
dzięki uprzejmości dyrekcji, odbywały się w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie.

tekst: Dagmara Bednarek, GCI
foto.: ZHP Mszczonów 

ZHP

Dzień Myśli Braterskiej 2018
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Mszczonowska 
Instruktor Godna 
Naśladowania

Już po raz drugi, 10 marca, 
w Sochaczewskim Centrum Kultury 
odbyła się Gala „Instruktor Godny Naśla-
dowania”. Jej organizatorem była Chorą-
giew Mazowiecka ZHP. Celem wyróż-
nienia jest promowanie instruktorów 
ze środowisk harcerskich – osób, które 
zasługują na uhonorowanie swojej pełnej 
poświęcenia służby w Związku. 

W ubiegłym roku laureatem 
nagrody został obecny komendant 
mszczonowskiego hufca, dh Damian 
Sołtyk. Sochaczew i teraz okazał się 
szczęśliwy dla lokalnych harcerzy. 
Tytuł Instruktora Godnego Naśla-
dowania w 2018 roku zdobyła  
dh Aleksandra Sęk. 

Galę nagrody zakończył wspaniały 
występ Sochaczewskiej Orkiestry Kame-
ralnej Camerata Mazovia. Po oficjalnej 

części obchodów odbyła się narada zgro-
madzonych komendantów mazowiec-
kich hufców. Na zakończenie Chorągiew 
zorganizowała warsztaty doskonalące dla 
instruktorów ZHP. Z pewnością w kolej-
nych latach jeszcze więcej osób zasłuży 

więc na zaszczytne wyróżnienie.
Druhnie Aleksandrze Sęk gratu-

lujemy i życzymy wytrwałości w dalszej 
pracy na rzecz mszczonowskiego hufca 
i lokalnej społeczności!

Dagmara Bednarek, GCI

Mszczonowscy hodowcy gołębi 
pocztowych podsumowali ubiegły rok. 
Liczba wręczonych pucharów oraz 
dyplomów była imponująca. Jednym 
z najlepszych okazał się Radosław Wójcik, 
który zgarnął kilka tytułów mistrza oraz 
wicemistrza. Równie imponującą kolekcję 
pucharów i dyplomów zabrał do domu 
Zygmunt Mariański. Hodowla gołębi 
pocztowych od lat ma w Mszczonowie 
wielu pasjonatów.

- Obecnie jest nas 28. W ubiegłym 
roku doszły dwie, nowe osoby – mówi 
Janusz Szymański, sekretarz Mszczonow-
skiej Sekcji Polskiego Związku Gołębi 
Pocztowych. 

W sobotę (27.01) mszczonowscy 
hodowcy podsumowali ubiegłoroczne 
osiągnięcia. Tych nie brakowało. Mszczo-
nowskie gołębie startowały zarówno 
w lotach krajowych jak i zagranicznych. 
Niestety jeśli chodzi o loty hodowcy 

mówią jedno – ostatni rok nie był 
najlepszy.

- Rok był deszczowy. Były trzy 
ciężkie loty, w których było dużo strat. 
Wiele gołębi nie wróciło – stwierdza 
sekretarz.

Jarosław Pięcek, GCI

Wyniki za 2017 rok Mszczonowskiej 
Sekcji Polskiego Związku Gołębi 

Pocztowych

Tytuł Mistrza 5 – 50tki
Mistrz – Radosław Wójcik
I wicemistrz – Zygmunt Mariański
II wicemistrz –Robert Laskowski
I przodownik – Robert Szymański
II przodownik – Cezary Czech

Tytuł Mistrza z całości 
Mistrz – Radosław Wójcik
I wicemistrz – Zygmunt Mariański
II wicemistrz –Robert Laskowski
I przodownik – Robert Szymański
II przodownik – Cezary Czech

Tytuł Mistrza Sekcji Mszczonów

Mistrz – Robert Laskowski
I wicemistrz – Zygmunt Mariański
II wicemistrz –Radosław Wójcik
I przodownik – Robert Szymański
II przodownik – Cezary Czech

Tytuł Mistrza Sekcji Mszczonów Loty 
Zagraniczne
Mistrz – Zygmunt Mariański
I wicemistrz – Radosław Wójcik
II wicemistrz –Robert Laskowski
I przodownik – Robert Szymański
II przodownik – Cezary Czech

Tytuł Mistrza Sekcji Mszczonów Typo-
wane
Mistrz – Robert Laskowski
I wicemistrz – Zygmunt Mariański
II wicemistrz – Radosław Wójcik
I przodownik – Robert Szymański
II przodownik – Cezary Czech

Tytuł Mistrza Sekcji Mszczonów Loty 
Krajowe
Mistrz – Radosław Wójcik
I wicemistrz – Cezary Czech

Polski Związek Gołębi 
Pocztowych

Puchary powędrowały 
do hodowców

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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II wicemistrz –Zygmunt Mariański
I przodownik – Robert Szymański
II przodownik – Robert Laskowski

Najlepsze Lotniczki Stare
I miejsce – Robert Laskowski
II miejsce – Radosław Wójcik
III miejsce –Robert Laskowski

Najlepsze - Lotniki Stare
I miejsce – Zygmunt Mariański
II miejsce – Cezary Czech
III miejsce – Robert Laskowski

Najlepsze Lotniczki roczne
I miejsce – Mariusz Balkowski
II miejsce – Robert Adamczyk
III miejsce – Paweł Stusiński

Najlepsze Lotniki roczne
I miejsce – Robert Adamczyk
II miejsce – Janusz Szymański
III miejsce – Janusz Pochylski

Młode 2017
1 lot Dybie
I miejsce – Michał Maciszewski
II miejsce – Michał Macieszewski
III miejsce – Cezary Czech
2 lot Żychlin
I miejsce – Michał Maciszewski 
II miejsce – Michał Maciszewski
III miejsce – Michał Maciszewski
3 lot Środa Wielkopolska
I miejsce – Michał Maciszewski

II miejsce – Michał Maciszewski
III miejsce – Michał Maciszewski
4 lot Środa Wielkopolska
I miejsce – Michał Maciszewski
II miejsce – Michał Maciszewski
III miejsce – Michał Maciszewski

Mistrz Młode z całości
Mistrz – Maciszewski Michał
I wicemistrz – Robert Adamczyk
II wicemistrz – Cezary Czech
I przodownik – Radosław Wójcik
II przodownik – Rafał Dobrogost

Mistrz Młode Typowane
Mistrz – Michał Maciszewski
I wicemistrz – Radosław Wójcik

II wicemistrz – Robert Adamczyk
I przodownik – Cezary Czech
II przodownik – Rafał Dobrogost

Lotniki Młode
I miejsce – Robert Adamczyk
II miejsce – Michał Maciszewski
III miejsce – Michał Maciszewski
IV miejsce – Robert Adamczyk
V miejsce – Michał Maciszewski

Super Mistrz (stare i młode)
Mistrz – Radosław Wójcik
I wicemistrz – Cezary Czech
II wicemistrz – Robert Laskowski
I przodownik – Zygmunt Mariański
II przodownik – Robert Szymański

W czwartek (8.02) mszczonowscy seniorzy spotkali 
się w bibliotece Publicznej w Mszczonowie. Powodem było 
spotkanie z dzielnicowym, który po raz kolejny miał infor-
mować seniorów o czyhających na nich zagrożeniach. – Dzielni-
cowy nie mógł przybyć, ze względu na szkolenie w komendzie. 
Wykorzystaliśmy jednak okazję i spotkaliśmy się przy herbacie 
i początku. W Końcu dziś tłusty czwartek – stwierdzają seniorzy.

Podczas spotkania poruszano wiele tematów. Były 
dyskusje o literaturze, bieżących wydarzeniach w kraju i na 
świecie. Uczestnicy spotkania dowiedli też, że porady poli-
cjantów biorą do serca. Podczas jednego z ostatnich spotkań, 
dzielnicowy Sławomir Zieliński przestrzegał przed złodzie-
jami skanującymi zbliżeniowe karty bankomatowe. Zachęcał 

do kupowania specjalnych etui, które zapobiegają 
skanowaniu karty.

- Mam już takie etui. Kupiłam przez internet – mówi 
jedna z uczestniczek spotkania.

Mszczonowscy seniorzy idą z duchem czasu. Wiele 
przynoszą spotkania. Ich uczestnicy zachęcają innych do 
wychodzenia z domu i spotkania się, spędzania czasu na miłej 
rozmowie. 

jp, GCI

MBP

Pogaduszki przy pączku
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Dilerka Emocji w Bibliotece
Mszczonowska Biblioteka Publiczna - tu miejscowi 

czytelnicy nie tylko znajdują klasykę i nowości wydawnicze, 
ale także spotykają się  z autorami swoich ulubionych pozycji. 
Kolejną pisarką, która zagościła w bibliotecznych murach przy 
ulicy Szkolnej była Agnieszka Lingas-Łoniewska. Spotkanie 
autorskie odbyło się we wtorek, 6 lutego. 

Wrocławska pisarka, która zasłużyła sobie na miano 
„Dilerki Emocji” słynie z książek łączących w sobie wątki 
sensacyjne, kryminalne i romantyczne. W Mszczonowie 
opowiadała swoim fanom o początkach kariery, a właściwie 
o tym, jak to się stało, iż w ogóle sięgnęła po pióro. Ponoć jako 
dziecko miała nieokiełznaną wyobraźnię, która skutkowała 
tym, iż jej mama zmuszona była nie raz tłumaczyć się z tego, 
co znowu córka naopowiadała publicznie. Żeby ulżyć bliskim 
podsunięto w końcu małej Agnieszce pomysł, aby wodze swej 
fantazji popuszczała przelewając rodzące się w jej głowie wizje 
wprost na papier. Tak zaczęły powstawać pierwsze opowiadania. 
Było ich coraz więcej. 

W końcu ich tworzenie stało się nie tylko pasją, ale 
także dochodowym zajęciem, któremu utalentowana artystka 
poświęciła się bez reszty. Mama pani Agnieszki była pierwszą 
recenzentką powstających dzieł. Ponoć miała też swój udział 
w przebiegu akcji niektórych powieści. Kiedyś ponoć nawet 
zapobiegła uśmierceniu jednego z bohaterów. Postawiła córce 
warunek, że jeśli chce pozostać jej dzieckiem, to ma nadal 
opisywać jego przygody. 

Autorka żartowała też podczas mszczonowskiego 
spotkania, że choć stara się unikać opisywania w swoich 
dziełach osób znajomych i sytuacji z życia wziętych, to czasami 
czytelnicy dopatrują się jednak w fikcyjnych postaciach i akcji jej 
książek odniesień do rzeczywistości. Wysnuła wręcz z tego faktu 
wniosek, aby nigdy, ale to nigdy nikomu nie podpadać, gdyż kto 
wie, czy w przyszłości nie stanie się on pisarzem, który może 
kiedyś nie najkorzystniej opisze cię w swej powieści, a kto wie - 
może nawet złośliwie uśmierci.

Na zakończenie spotkania w Mszczonowie fani autorki 
mogli zakupić jej powieści, zdobyć wpis do książki opatrzony 
autografem, a nawet zapozować do wspólnej fotografii.

Agnieszka Lingas-Łoniewska urodziła się w 1972 roku. 
Jej rodzinnym miastem jest Wrocław. W nim się wychowała 
i wykształciła. Filologię polską ukończyła na miejscowym 
Uniwersytecie. Jej oficjalny pisarski debiut miał miejsce w roku 
2010. Była to powieść „Bez przebaczenia”. W zaledwie kilka lat 
stworzyła ponad dwadzieścia bestsellerowych powieści i stała 
się współautorką kilku antologii. Na jej stronie internetowej 
tylko w podsumowaniu roku 2017 widnieją następujące wpisy: 
„wydane 3 powieści, jedna antologia, jedno wznowienie, 90 
spotkań autorskich na terenie całej Polski i napisane 3 nowe 
powieści”.

Jej najbardziej znane dzieła to: „Bez przebaczenia”, 
„Zakład o miłość”,  „W szpilkach do Manolo”, czy też trylogia 
„Zakręty losu”.

Pisarka w sieci tworzy stronę Czytajmy Polskich 
Autorów. Promuje cenną literaturę zagraniczną. Wspiera także 
debiutantów poprzez projekt „Pisarka czyta”. Nie stroni ponadto 
od pomagania fundacjom prozwierzęcym i schroniskom. Karmę 
dla zwierząt zbiera na swoich spotkaniach autorskich, realizując 
akcję „Karma zamiast Kwiatka”.

„Dilerka Emocji” została uhonorowana żelaznym glejtem 
Ambasadora Krakowskich Targów Książki, a także była laureatką 
konkursu na opowiadanie kryminalne z Dolnym Śląskiem w tle.

MM

Książki, które bawią i uczą
Zwierzę to nie zabawka – to odpowiedzialność. Jak się 

nim opiekować? Czego potrzebuje pies czy kot? Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie poznali odpowiedzi na te 
pytania podczas spotkania z pisarką Moniką Sawicką.

- Wszystko może stać się inspiracją do napisania książki. 
Dziś trochę się spóźniłam jadąc tutaj. Nawet to może być pomy-
słem na książkę – mówiła Monika Sawicka.

Pisała wyłącznie książki dla kobiet. Jej literacką drogę 
zmienił przypadkowo spotkany pies – Kajtek. Sprawił, że powstały 
książki „O Kajtku szczęściarzu” oraz „Zakochany Kajtek”. Litera-
tura skierowana do dzieci, która ma nie tylko bawić, ale i uczyć.

- Kajtek zostaje znaleziony przez jednego pana w rekla-
mówce zawieszonej na płocie. Mężczyzna nie może go zatrzymać, 
więc szuka dla niego domu – opowiadała Monika Sawicka.

Kajtek wędruje aż cztery razy do nowych domów, by 
w końcu znaleźć ten, w którym zamieszka na stałe. Przygody 
Kajtka były pretekstem do rozmów o zwierzętach. O tym jak 
należy się nimi opiekować. 

- Z psem trzeba chodzić do weterynarza – mówiła jedna 
z uczniów.

- Trzeba się z nim bawić i wychodzić na spacery – doda-
wała jego koleżanka.

Dzieci pokazały, że wiedzą, że posiadanie zwierzęcia to 
przede wszystkim odpowiedzialność. Same chętnie chwaliły 
się tym, jakie zwierzątka mają w domach. Spotkanie było też 
okazją do zdobycia autografu pisarki. Na chętnych czeka również 
konkurs plastyczny. Każdy może wykonać pracę plastyczną 
opartą na podstawie książek o Kajtku. Zostaną one przesłane 
za pośrednictwem 
w y c h o w a w c ó w , 

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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Z ŻYCIA GMINYKULTURA 

Monice Sawickiej. Autorów najlepszych prac, pisarka nagrodzi 
książkami. Komplety książek dla dzieci Moniki Sawickiej trafią 
do biblioteki Szkoły Podstawowej w Mszczonowie oraz Biblio-
teki Publicznej w Mszczonowie.

W drugiej części spotkania, na uczniów starszych klas 
czekały warsztaty. Wraz z Moniką Sawicką uczniowie tworzyli 

książkę marzeń. Jak przekonuje pomysłodawczyni , tego typu 
warsztaty uczą pracy zespołowej, ćwiczą wyobraźnię, edukują 
poprzez poznawanie historii sławnych ludzi, którzy osiągnęli 
woje cele, inspirują do nowych wyzwań, rozwijają zdolności 
manualne oraz kreatywność.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek

Już po raz dziesiąty 
mszczonowskie cheerleaderki 
ze Stowarzyszenia Kultury 
Fizycznej Fresh zawitały na 
garwolińskiej ziemi, by rywali-
zować z najlepszymi zespołami 
z całej Polski. W tym roku był 
to również sprawdzian najlep-
szych duetów,  dla których ten 
turniej miał być przepustką do 
XXI Mistrzostw Polski Cheerle-
aders, które odbędą się w tym 
roku w Chorzowie.

Niestety, mimo bardzo 
dobrego przygotowania 
i chęci, duety do finałowej 
szóstki się  nie dostały, ale 
w rywalizacji zespołowej 
pokazały się od jak najlepszej 
strony.

Turniej był bardzo 
długi i wyczerpujący - impreza 
trwała  do późnych godzin. 
Mszczonów reprezento-

wały aż 4 zespoły w 2 dywi-
zjach i 3 kategoriach wieko-
wych: Fresh, Fresh Dance, 
Fresh Junior oraz Freshky. 
To pierwszy występ naszych 
zawodniczek w tym roku 

kalendarzowym z prezen-
tacją nowych choreografii 
i w nowych składach.

W klasyfikacji końcowej 
miejsca na podium zagwaran-
towały sobie zespoły:
FRESH JUNIOR - I MIEJSCE
FRESH i FRESH DANCE - II 
MIEJSCE
FRESHKY - VIII miejsce

Przed nami kolejne 
turnieje z cyklu Grand Prix 

Polski Cheerleaders 2018, 
a najbliższy już 24 marca 
w Piotrkowie Trybunalskim 
oraz 7 kwietnia w Płocku. Trzy-
majmy kciuki za nasze wspa-
niałe zawodniczki, by sięgnęły 
po laury jeszcze nie raz.

Z cheerleaderskim pozdro-
wieniem

Katarzyna Malinowska
Prezes SKF Fresh/trenerka 

grupy

SKF Fresh

Garwolin szczęśliwy dla 
mszczonowskich cheerleaderek
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VIII Amatorskie Mistrzostwa w Hokeju na Lodzie 
o Puchar Dyrektora OSiRu Mszczonów zakończyły się zwycię-
stwem drużyny Orłów z Grodziska Mazowieckiego. W finale 
pokonali oni zespół Granatowych Milanówek 1:0. W małym 
finale naprzeciw siebie stanęli natomiast reprezentanci gminy 
Mszczonów – Diabły Grabce i TH GRYF Gardeja. Grabczanie 
zwyciężyli w tym pojedynku 3:1, zapewniając sobie tym samym 
trzecie miejsce.

Mistrzostwa odbyły się w niedzielę, 4 marca, na lodo-
wisku mszczonowskich Term. Zmierzyło się w nich dwana-
ście zespołów. W pierwszej grupie eliminacyjnej zagrali: Raki 
Skierniewice, Wydry Tarczyn, Dziki Nowy Dwór Mazowiecki, 

Granatowi Milanówek, Kaczory Radziejowice i TH Gryf Gardeja. 
W drugiej grupie w systemie każdy z każdym znalazły się zespoły: 
Jeże Zgierz II, Diabły Grabce, Orły Grodzisk Mazowiecki, NGH 
Otwock, Jeże Zgierz 

Nie tak mieli rozpocząć rywalizację w rundzie finałowej 
zmagań o awans do III ligi MWZPS siatkarze UKS Olimpijczyk 
2008 Mszczonów. Pierwszy mecz rozegrali 4 lutego w Mszczo-
nowie a rywalem był zespół ADS Wolta Warszawa.

Od samego początku gra nie układała się po myśli Olim-
pijczyków. Przeciwnik popełniał bardzo mało błędów a gospo-
darze grali ospale i przez pierwsze dwa sety nie potrafili „wejść 
w grę”. Słaba dyspozycja w obronie i mała skuteczność w ataku 
spowodowały, że rywal szybko odskoczył na 2:0 w setach.
Dopiero trzecia partia, to gra na własnym poziomie. Dało to 
oczekiwany efekt i set padł łupem zawodników z Mszczonowa. 
Nie bez znaczenia była tu skuteczność w ataku Michała Gmurka, 
który był nie do zatrzymania. Czwarty set był najbardziej wyrów-
nany, lecz w końcówce to rywal grał lepiej i zdołał zakończyć 
spotkanie zwycięstwem. Ostatecznie UKS Olimpijczyk przegrał 
1:3 (18:25, 21:25, 25:17, 23:25).

Zespół wystąpił w składzie: Tomasz Malewski © (17 
pkt), Michał Gmurek (18 pkt), Tomasz Antoniak (7 pkt), Damian 
Szachowicz (4 pkt), Łukasz Jasiński (3 pkt), Jakub Sobolewski (2 
pkt), Damian Sieczkowski (2 pkt), Jan Marat (2 pkt), Mateusz 
Boczkowski (2 pkt), Mateusz Antoszewski, Michał Szymański, 
Dawid Baka, Kamil Ziółkowski i Daniel Czarnecki.

UKS Olimpijczyk

W NUMERZEW NUMERZESPORT

Tym razem sukces
Kolejne spotkanie rundy finałowej walki o awans do III 

ligi MWZPS rozegrali Siatkarze UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 
w dniu 7 lutego w Przytyku.

Rywal, KS GROM Przytyk, to zespół, z którym lokalni siat-
karze mieli okazję grać w poprzednim sezonie w fazie grupowej. 
Mecze te były zawsze zacięte i zwycięstwo nie było pewne do 
samego końca. Nie inaczej było i tym razem. 

Gospodarze każdego seta rozpoczynali z przewagą kilku 
punktów a Olimpijczycy musieli odrabiać straty. W tym akurat 
meczu wychodziło im to znakomicie, choć rywal grał bardzo 
dobrze w obronie i każdy punkt trzeba było „wyszarpać”. 

Bardzo pomogła w tym postawa na boisku Damiana Sieczkow-
skiego, który zastąpił grającego z gorączką Łukasza Jasińskiego. 
Skuteczne ataki w wielu momentach pozwalały drużynie wrócić 
do gry. Cieszy postawa Damiana, który grał na nie swojej pozycji 
a mimo to sprostał zadaniu.

Cały zespół zasłużył na pochwałę, szczególnie za grę 
w obronie i walką do końca każdego seta bez względu na wynik. 
Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0 dla Olimpijczyków. 
Drużyna wystąpiła w składzie: Tomasz Malewski © (12 pkt), 
Damian Sieczkowski (14 pkt), Michał Gmurek (7pkt), Mateusz 
Boczkowski (5 pkt), Damian Szachowicz (5 pkt), Jakub Sobo-
lewski (3 pkt), Łukasz Jasiński (3 pkt), Michał Szymański (2 pkt), 
Mateusz Antoszewski, Kamil Ziółkowski i Daniel Czarnecki.

UKS Olimpijczyk

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów

Falstart w rundzie finałowej

OSiR

Orły po raz trzeci zdobywają puchar
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I i Kojoty Głosków. Awans do pojedynków półfinałowych z grupy 
A wywalczyli: TH Gryf Gardeja i Granatowi Milanówek. Z grupy 
B z pierwszego miejsca awansowały Diabły Grabce, a z drugiego 
- Orły Grodzisk. W obu meczach półfinałowych zespoły teore-
tycznie słabsze, bo wchodzące do fazy półfinałowej z drugich 
pozycji, pokonały swych rywali stosunkiem bramek 2:1. Grana-
towi pokonali Diabły, a Orły Gryfa.

Zwycięstwo grodziszczan w VII edycji Amatorskich 
Mistrzostw potwierdziło ich wysoki poziom gry, utrzymujący się 

do lat. Trzeba podkreślić, że ten zespół już trzykrotnie zdobywał 
Puchar Dyrektora OSiRu Mszczonów.

Tegoroczne mistrzostwa zakończyły się galą wręczenia 
pucharów. Osobiście czterem najlepszym drużynom przekazał 
je dyrektor Michał Szymański. Na koniec hokeiści zapozowali do 
wspólnej fotografii, a następnie wykonano pamiątkowe zdjęcia 
poszczególnych drużyn, które wywalczyły sobie prawo gry 
w wielkim i małym fiale.

MM

Awans piłkarzy ręcznych
We wtorek, 20 lutego, hala OSiR w Mszczonowie gościła 

drużyny rywalizujące w Międzyszkolnych Igrzyskach Powiatu 
Żyrardowskiego w piłce ręcznej dziewcząt. Zespoły rywali-
zowały systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego 
broniła drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariań-
skiej. Drużyna Zespołu Szkół w Mszczonowie zaprezentowała 
się dobrze, choć pełen sukces w zawodach nie był możliwy 
z powodu słabej skuteczności rzutowej. 

Wyniki zespołu:
Zespół Szkół w Mszczonowie – Liceum Ogólnokształcące 
w Żyrardowie 4:5
Zespół Szkół w Mszczonowie – Liceum Ogólnokształcące 
w Puszczy Mariańskiej 4:7
Zespół Szkół w Mszczonowie – Zespół Szkół nr 2 w Żyrardowie 

10:4
Ostatecznie drużyna Zespołu Szkół zajęła dobre III miejsce.

Zespół wystąpił w składzie: Aleksandra Zdzieszyńska 
© (7 bramek), Karolina Sobieska (5 bramek), Julia Okrasa (2 
bramki), Dominika Cymerman (1 bramka), Aleksandra Piekarek 
(1 bramka), Wiktoria Wojnarowska (1 bramka), Patrycja Ziół-
kowska, Patrycja Kowalska, Daria Ziółkowska, Wiktoria Momot, 
Karolina Cyrkanowicz (b) i Weronika Siedlecka (b).

Znacznie lepiej zaprezentowali się piłkarze ręczni, 
którzy 22 lutego uczestniczyli w zawodach chłopców, odbywa-
jących się w Żyrardowie. Pięć zgłoszonych zespołów rywalizo-
wało systemem „każdy z każdym”. Mszczonowski zespół grając 
bardzo skutecznie w ataku i w obronie osiągnął wyniki:
Zespół Szkół w Mszczonowie – Liceum Ogólnokształcące 
w Żyrardowie 7:5
Zespół Szkół w Mszczonowie – Zespół Szkół nr.2 w Żyrardowie 
13:3

SPORT
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155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego 
mszczonowscy Strzelcy uczcili biorąc udział w uroczystościach 
zorganizowanych przez Ambasadę Polską w Kijowie. Odbyły 
się one na terenie Twierdzy Kijowskiej, w której znajduje się 
ekspozycja poświęcona wydarzeniom z 1863 roku, a także 
marmurowy krzyż i tablice upamiętniające bohaterskich 
powstańców więzionych w tym mrocznym miejscu. Jako 
ciekawostkę należy podać, że oprawę audiowizualną 
wspomnianej ekspozycji stanowi film z inscenizacji powstańczej, 
jaka miała miejsce w podmszczonowskim Osuchowie w 2013 
roku. Autorem filmu jest FudexFilm.

Warto tu zadać  pytanie jak to się stało, iż mszczonowscy 
rekonstruktorzy oraz film z ich inscenizacji trafili do stolicy 
Ukrainy? Od lat Strzelcy bardzo aktywnie kultywują pamięć 
o Powstaniu Styczniowym i to nie tylko na swoim terenie. 
Uczestnictwo w wielu inscenizacjach oraz wydarzeniach 
patriotycznych na terenie kraju a także poza granicami 
(wspomnieć tu można chociażby o festiwalu powstańczym 
w Kownie w 2013 roku) sprawiło, iż rekonstruktorzy 
z Mszczonowa wypracowali sobie należytą renomę.

To właśnie dzięki niej otrzymali w tym roku prestiżowe 
zaproszenie do Kijowa. To, co wydarzyło się 22 stycznia 2018 
roku w Twierdzy Kijowskiej, miało wymiar międzynarodowy, 
jednoczący bratnie narody, których przodkowie 155 lat temu 
wspólnie upomnieli się o swoją wolność, 
zagarniętą przez carskiego ciemiężyciela. 
Kulminacyjnym momentem uroczystości, 
w jakich wzięli udział ambasadorzy Polski, 
Litwy, Estonii, a także reprezentanci władz 
kijowskich, było odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
Władysława i Zygmunta Padlewskich. Władysław 
za udział w powstaniu został rozstrzelany 
w Twierdzy Kijowskiej, zaś jego syn Zygmunt za 
umiłowanie Ojczyzny zapłacił równie wysoką 
cenę jak ojciec, ale jego egzekucja odbyła się 
w Płocku.

Nim jednak doszło do odsłonięcia 
tablicy, przy której wartę honorową 
zaciągnęli rekonstruktorzy, w ekspozycyjnych 
pomieszczeniach twierdzy odbył się jeszcze 
pokaz filmu „Powstanie Styczniowe” 

przygotowanego przez Muzeum Historii Polski, a także wykład 
płk. Tadeusza Krząstka „Tradycje Powstania Styczniowego 
w Wojsku Polskim w latach 1918 – 2017”. Gości jubileuszowych 
uroczystości przywitała, oczywiście, dyrektor Muzeum Twierdzy 
Kijowskiej Oksana Nowikowa-Wygran. Nie omieszkała też ona 
zaprezentować uczestnikom wydarzenia ekspozycji muzealnych 
znajdujących się w tzw. Skośnej Kaponierze. Po zwiedzaniu 
wszyscy zgromadzili się na placu przed Krzyżem Ofiar Powstania 
Styczniowego, gdzie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości 
z udziałem mediów. Przysięgę Powstańczą odczytał płk Tomasz 
Strycharz. Po złożeniu kwiatów pod Krzyżem, modlitwie 
i odsłonięciu tablicy do zgromadzonych przemówili kolejno: 
Ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło, zastępca mera Kijowa 
Ołeksij Reznikow i Ambasador Litwy na Ukrainie Marius 
Janukonis. W dalszej części obchodów odbyło się przekazanie 
pamiątek powstańczych, które dyrektor muzeum zostały 
wręczone przez znanego mecenasa polskich przedsięwzięć 
patriotycznych na Ukrainie Piotra Ciarkowskiego. Oprawę 
artystyczną uroczystości stanowił koncert Młodzieżowego 
Chóru „Świtocz” Nieżeńskiego Uniwersytetu Państwowego 
im. M. Gogola. Obchody zakończył raut na świeżym, mroźnym 
powietrzu przy obozowisku powstańczym, jakie zostało 
przygotowane także przy udziale mszczonowskich Strzelców. 
Należy dodać, że w wydarzeniu, zorganizowanym w tym 
roku w Twierdzy Kijowskiej uczestniczyli oprócz wcześniej 
wymienionych gości także: dyrektor Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie dr Adam Buława i dyrektor Studium Europy 
Wschodniej na Uniwersytecie Warszawskim dr Jan Malicki.

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Beata i Karol Jazowscy

GRH

W Kijowie na zaproszenie polskiej 
ambasady…

Zespół Szkół w Mszczonowie -  Liceum Ogólnokształcące 
w Puszczy Mariańskiej 13:5
Zespół Szkół w Mszczonowie – Zespół Szkół nr.1 w Żyrardowie 
5:6
Ostatecznie, po kilku latach plasowania się na drugim miejscu, 
zajął I miejsce awansując do Międzypowiatowego Finału Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody odbędą się 28 
lutego w Sochaczewie.

Zespół wystąpił w składzie: Mateusz Czerwiński © (12 
bramek), Igor Czeremużyński (8 bramek), Krystian Cymerman 
(6 bramek), Łukasz Kwiatkowski (6 bramek), Damian Samoraj 
(3 bramki), Kryspin Sobol (1 bramka), Szymon Łukasiewicz 
(1 bramka), Patryk Płuziński, Krystian Bartosiak, Sebastian 
Cymerman (B) i Maciej Szymański (B). Opiekun: Grzegorz Piąt-
kowski

ZS Mszczonów

W NUMERZEW NUMERZESPORT / TRADYCJA I HISTORIA
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Na manewrach 
z WOT-em

W Lasach Parczewskich, w okoli-
cach Ostrowa Lubelskiego, w weekend 
27-28 stycznia odbyły się manewry, 
w których stanęli naprzeciw siebie 
członkowie organizacji proobronnych 
i żołnierze WOT. Organizatorem działań 
proobronnych, którzy stanowili stronę 
czerwoną manewrów, było Stowarzy-
szenie 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. 
W składzie grupy „czerwonych” znaleźli 
się także Strzelcy, którym powierzono 
placówkę zachodnią, znajdującą się od 
strony rzeki Tyśmienica. Zadaniem „czer-
wonych” było utrzymanie powierzonych 
linii obrony, a także obserwacja ruchów 
patroli „niebieskich” i przenikanie przez 
linię obrony WOT-u. 

Manewry zakończyły się pokazem 
działań żołnierzy WOT, na ulicach Ostrowa 
Lubelskiego. Strzelcy powierzone im dzia-
łania wykonali skutecznie. Nie dopuścili 
do zajęcia swoich linii. Wykryli i odparli 

też działania wrogiej grupy dywersyjnej, 
jaka próbowała przeniknąć na kontrolo-
wany przez nich teren.

W drodze powrotnej do domu 
Strzelcy w ramach działań edukacyjnych 
i patriotyczno – historycznych odwie-

dzili ponadto cmentarz wojenny polskich 
żołnierzy, którzy zginęli w Bitwie pod 
Kockiem, jaka trwała od 2 do 5 paździer-
nika 1939 roku.
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BYKOWNIA – miejsce 
zadumy – świadectwo 
komunistycznego 
barbarzyństwa

Mszczonowscy Strzelcy podczas 
swego styczniowego pobytu na Ukrainie 
nie zapomnieli o odwiedzeniu Cmentarza 
Wojennego w Bykowni, gdzie spoczywają 
szczątki blisko 3500 polskich obywa-
teli z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej, 
zamordowanych w kijowskiej siedzibie 
NKWD. Polski cmentarz sąsiaduje z miej-
scem upamiętnienia Ukraińców, którzy 
także stali się ofiarami komunistycznego 
terroru. 

Sosnowy las, w którym odkryto 
doły śmierci dziś okrywa cisza, którą 
niekiedy rozprasza jedynie dźwięk 
dzwonu pamięci, jaki rozkołysany zostaje 
przez pielgrzymów, nawiedzających tą 
ziemię - uświęconą ludzkim cierpie-
niem. Drzewa przewiązane wstęgami 
w barwach narodowych Polski i Ukrainy 

są jak drogowskazy, doprowadzające do 
cmentarzy pomordowanych obu narodo-
wości. 

Przed postawieniem cmentar-
nych pomników na drzewach poprzypi-
nane były także zdjęcia ofiar. Tabliczki 
z nazwiskami zidentyfikowanych Polaków 
okalają nasz cmentarz wojenny. Lista 

zamordowanych znajduje się także na 
pokaźnych rozmiarów obelisku. Pośrodku 
cmentarza leży olbrzymi krzyż złożony 
na zbiorowej mogile ekshumowanych. 
Pobyt w Bykowni, to obowiązek każdego 
polskiego patrioty, któremu dane jest być 
w Kijowie. 

MM
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STRZELCY ku pamięci Żołnierzy 
Niezłomnych

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” mszczo-
nowscy Strzelcy uczcili 3 marca w Magdalence. Uczestniczyli 
tu w wydarzeniu, którego organizatorami byli: gmina Leszno-
wola, Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki, Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli 
oraz Centrum Sportu w gminie Lesznowola. 

Obchody rozpoczęto pod pomnikiem Bohaterów 
Państwa Podziemnego, jaki znajduje się na Uroczysku Magda-
lenka. Pod nim złożono kwiaty i zapalono znicze pamięci. Wartę 
honorową zaciągnęli członkowie grup rekonstrukcyjnych. 

Dalsza część Dnia Pamięci składała się z trzech części. 
Pierwszą był Bieg Żołnierzy Niezłomnych na symbolicznym 
dystansie 1963 m. Później odbyła się inscenizacja historyczna, 
w której wystąpili członkowie trzech grup rekonstrukcyjnych: 
GRH Niepodległość 1863, GEH Reduta Kurpiowska oraz GRH 
STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa. Uroczystości zakończyły 
się koncertem kapeli „Specjalsi”.

Reżyserem widowiska „Obława”, w której wystąpili 
rekonstruktorzy był Tadeusz Iwan z GRH Mszczonów. On też 
był odpowiedzialny za koordynację działań grup rekonstrukcyj-
nych.

Foto: Łukasz Olesiński

Takim sprzętem też trzeba umieć się 
posłużyć
W dobie komunikacji satelitarnej mimo wszystko warto 
pamiętać o korzeniach. Strzelecka młodzież z Mszczonowa na 
zbiórce, jaka odbyła się w piątek, 9 marca, uczyła się obsługi 
tradycyjnych telefonów polowych i łącznicy. Sieć zadziałała! 
Okablowany został cały budynek, w jakim odbyło się strzeleckie 
spotkanie. Po tej próbie następna odbędzie się już w terenie 
i dodane do niej będą inne zadania, mające na celu uspraw-
nienie działania strzeleckiej jednostki.

MM

Marsz Komponentu
Mszczonowscy Strzelcy 11 marca uczestniczyli 

w marszu Komponentu Pruszków. Wydarzenie odbywało 
się w gminie Raszyn. Jego uczestnicy, oprócz wykony-
wania postawionych zadań, zapoznali się także z najważ-
niejszymi miejscami, związanymi z bitwą pod Raszynem, 
jaka miała miejsce w 1809 roku.

Komponent Pruszków, do którego należą 
także mszczonowscy Strzelcy, uzyskał certyfikację 
MON-u w roku 2017.

MM
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Strzeleckie wydarzenia 2017, czyli 
podsumowanie całorocznej akcji 
„DUMNI ZE SWOJEJ HISTORII – 640 lat 
Miasta Mszczonowa”

Rok 2017 przyniósł mszczonowskim Strzelcom wiele 
atrakcyjnych wydarzeń. W sumie skupieni w grupie rekonstruk-
torzy, członkowie Jednostki Strzeleckiej oraz osoby koordynujące 
działalność Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego 
uczestniczyli w 193 przeróżnego rodzaju przedsięwzięciach.

Samych tylko inscenizacji historycznych i dioram było 27. 
Już w styczniu w Mszczonowie odbyła się pierwsza inscenizacja, 
połączona z wieczornicą poświęconą powstańczemu naczelni-
kowi Miasta Mszczonowa z roku 1863 - ks. Proboszczowi Włady-
sławowi Polkowskiemu. Był to mocny akcent rozpoczynający 
całoroczne obchody 640-lecia nadania praw miejskich Mszczo-
nowowi.

Lokalnych akcentów historycznych nie brakowało 
w trakcie całego jubileuszowego roku. Jednak nie tylko „lokal-
nościami” żyli mszczonowscy Strzelcy. Bardzo często promowali 
oni Mszczonów, biorąc udział w wydarzeniach poza granicami 
rodzimej gminy. Kolejne dwie inscenizacje, odwołujące się do 
wydarzeń z okresu Powstania Styczniowego, w jakich uczestni-
czyli mszczonowianie miały miejsce w: Bolimowie (luty) i Czasta-
rach (maj). Pierwszowojenne dioramy i inscenizacje odbyły się 
w: Bolimowie (kwiecień i wrzesień), Warszawie (maj), Wieru-
szowie (czerwiec), Brzustowie (październik) i w Giżycku, gdzie 
w sierpniu przez kilka dni swoje zbiory prezentowali rekonstruk-
torzy przybyli z terenu całej Polski.

Pierwszowojenną dioramą mszczonowscy Strzelcy 
zwyciężyli na tegorocznym konwencie GRENADIER, jaki odbywał 
się na terenie muzealnym warszawskiej cytadeli. Wielkie 
zwycięstwo roku 1920 mszczonowianie uczcili uczestnicząc 
w widowiskach historycznych we: Włocławku (lipiec) i Borkowie 
(sierpień). Wydarzenia z okresu wojny obronnej 1939 roku były 
tematami inscenizacji we: Włocławku (lipiec), Ryczywole (wrze-
sień), Turku (wrzesień) i Helu (wrzesień). Partyzanckie boje roku 
1944 rekonstruktorzy z Mszczonowa odtwarzali w: Malcanowie 
(maj), Warszawie (maj), Busku Zdroju (sierpień), Kuklówce  (sier-
pień) oraz Budach Zosinych (wrzesień). 

Zupełnie wyjątkowa była rekonstrukcja sportowo-histo-
ryczna, czyli reko- turniej piłkarski w Łowiczu, jaki odbył się 
w ostatnią sobotę czerwca. Drużyna strzelecka z Mszczonowa 
zajęła w tych piłkarskich zmaganiach drugie miejsce, ustę-

pując jedynie gospodarzom, po bardzo zaciętym pojedynku 
finałowym. Dokonując rocznego podsumowania nie sposób 
też, oczywiście, zapomnieć o inscenizacji strajku robotniczego 
w Żyrardowie, w trakcie której mszczonowianie nie tylko wcielili 
się w rolę carskiej piechoty, ale także zasilili szeregi buntujących 
się robotników.

W zakończonym roku Strzelcy równie często, co w wido-
wiskach historycznych, uczestniczyli też w uroczystościach reli-
gijnych oraz patriotycznych (27 wydarzeń). Nie zabrakło ich 
na Mszy Świętej dziękczynnej odprawionej z okazji 640. rocz-
nicy nadania praw miejskich Mszczonowowi (marzec), a także 
Mszach odprawianych z okazji Świąt Narodowych (3 maj i 11 
listopad). Tradycyjnie trzymali warty przy Grobie Pańskim 
w kaplicy Parafii pw. św. Ojca Pio w Mszczonowie oraz ponieśli 
krzyż podczas miejskiego nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Wzięli 
udział w dwóch inscenizacjach Męki Pańskiej w Lutkówce 
i Żyrardowie. Byli reprezentowani w Terespolu podczas akcji 
„Różaniec do Granic”. Zaciągnęli warty honorowe przy mogile 
swego patrona - pułkownika Wincentego Wnuka - w czerwcu 
z okazji 30. rocznicy jego śmierci oraz w październiku z okazji 
120. rocznicy urodzin, kiedy to pozostawili na grobie Bohatera 
tablicę pamiątkową, na której umieścili informacje o jego wrze-
śniowych losach. 

Inne wydarzenia, o których warto wspomnieć w tej 
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części podsumowania roku, to: Piknik Militarny na Placu Piłsud-
skiego w Warszawie (styczeń), uroczystości patriotyczne na 
Szańcu Hubala (kwiecień), Piknik Militarny „Razem Bezpieczni” 
(Warszawa - lipiec), uroczystości Święta Miasta Milanówka 
(czerwiec), kombatanckie święta w Kuklówce (lipiec, wrzesień 
i listopad), uroczystości z okazji wybuchu Powstania Warszaw-
skiego (Mszczonów i Hel), Święto Wojska Polskiego (uroczystości 
stołeczne), obchody Święta Pułkowego 31 pułku Strzelców 
Kaniowskich (14.07 - Mszczonów), uroczyste obchody 78. rocz-
nicy Bitwy Mszczonowskiej, wspomnienie zakończenia obrony 
Helu, czy też projekcja filmu i uroczyste otwarcie wystawy, 
poświęconej wypędzonym z Warszawy w 1944 roku (organizator 
– pruszkowskie Muzeum Dulag 121).

Strzelcy dokonując podsumowania swej aktywności 
w 2017 roku muszą też odnotować udział w marszach, rajdach 
i biegach (9 wydarzeń). Poniżej zamieszczamy te najistotniejsze. 
W styczniu odbył się Zimowy Marsz Strzelecki w Radziejowi-
cach, a także Rajd Powstania Styczniowego w Puszczy Kampi-
noskiej. W marcu w Magdalence miał miejsce Bieg Żołnierzy 
Niezłomnych. Kwiecień, to tradycyjny „Katyński Marsz Cieni” 
jak też Rajd Szlakiem Naszej Historii w Magdalence. Wrzesień, 
to oczywiście cyklicznie organizowany Nocny Marsz Śladami 
Strzelców Kaniowskich. Ten rok zaowocował też ekstremalnymi 
biegami, w których była reprezentowana jednostka strzelecka 
5132 (Kotlarnia i warszawski Runmageddon).

Ostatnie 12 miesięcy obfitowało ponadto w przygody 
filmowe. Plenerów nagraniowych z udziałem Strzelców było 
osiem. Do tego należy jeszcze odnotować udział w dwóch poka-
zach premierowych filmów z udziałem strzeleckich statystów. 
Najwięcej wrażeń przyniosła mszczonowianinom praca na planie 
filmu „Bolimów 1915 – obłoki śmierci” w reżyserii Ireneusza 
Skruczaja. Poza tym Strzelcy wystąpili też w produkcjach „Tarzan 
Ułan z Zawichostu” oraz „Narodowe Zjednoczenie Wojskowe – 
do końca wierni Polsce”.

Sesje zdjęciowe, to zupełnie odrębny temat rekonstruk-
cyjnej działalności. W 2017 roku zostały zorganizowane cztery: 
(marzec Magdalenka) „Żołnierze Niezłomni”, (marzec Bolimów), 
„Żołnierze I wojny Światowej”, (wrzesień Ryczywół) „1939” oraz 
(grudzień) „Sesja ujęć postapokalpitycznych”.

Wyjazdom strzeleckim towarzyszy często możliwość 
odbycia ciekawych wycieczek. Najciekawsza z nich miała miejsce 
pod koniec września. Jej celem był Hel. Wypada też wspomnieć 
o odwiedzeniu w roku 2017 takich miejsc jak: Muzeum Wojska 

Polskiego w Warszawie, starówka w Chełmnie, Jeruzal, czy też 
Sulejówek.

Zbiórek strzeleckich połączonych ze szkoleniami odbyło 
się aż 53. Szkoleń wyjazdowych, manewrów i poligonów było 
40. Tu najwięcej wrażeń przyniosła Strzelcom możliwość odbycia 
kilkudniowych szkoleń w Bolesławcu, Grudziądzu i Białobrze-
gach, a także wakacyjny udział w ekstremalnym obozie OSS. 
Mszczonowskiego, strzeleckiego akcentu nie zabrakło też na 
manewrach Dragon 17 (wrzesień) oraz poligonie w Wesołej 
(październik). Strzelcy organizowali także własne manewry 
w Osuchowie i Radziejowicach.

Ostatnie 18 wydarzeń, które należy wymienić w rocznym 
podsumowaniu, trudno zakwalifikować do wcześniej wymienio-
nych bloków tematycznych. Najbardziej interesujące z tej ostat-
niej grupy były: majowa gra terenowa zorganizowana z okazji 
Nocy Muzeów, udział w radomskich pokazach lotniczych „Air 
Show”, czy też marcowa sesja historyczna z okazji 640. rocznicy 
nadania praw miejskich Mszczonowowi, jaką urządzono w Izbie 
Pamięci Rodu Maklakiewiczów. Strzelcy w tym roku (1 listo-
pada) zaciągnęli też warty honorowe na wojennych mogiłach 
na cmentarzu w Mszczonowie. Przeprowadzili zbiórkę na rzecz 
ratowania zabytkowych pomników mszczonowskich nekropolii, 
zakupili replikę wozu pancernego wz. 34, a także wspomogli 
akcję charytatywną „Paczka dla Kresowiaka” zorganizowaną 
przez Muzeum Lwowa i Kresów. Na potrzeby grupy powstały też 
nowe repliki pierwszowojennego sprzętu, jakie zostały wyko-
nane przez jednego z członów GRH. Wzbogacane są też sukce-
sywnie zasoby Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, która rozwija 
się dzięki strzeleckiej pasji. Zapoczątkowano ponadto nowy 
projekt historyczny pn. „Marynarze II RP”. 

W podsumowaniu nie pojawiają się celowo żadne 
konkretne nazwiska, gdyż nie sposób wyliczyć wszystkich zaanga-
żowanych w wyliczone powyżej przedsięwzięcia. Kultywowanie 
tradycji, a także propagowanie postaw patriotycznych, to zbio-
rowy wysiłek mszczonowskich pasjonatów historii. Grupa trwa 
i rozwija się już od 2011 roku. Warto, aby zgodnie mogła funk-
cjonować przez kolejne lata i tym samym kontynuować swoją 
podstawową misję propagowania wiedzy o lokalnych dziejach, 
tak jak to właśnie miało miejsce w 2017 roku, przy całorocznej 
akcji pod hasłem „640 lat Miasta Mszczonowa – Dumni ze swojej 
historii”.

MM
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Wielki bal, zorganizowany na sto dni przed maturą dla 
klasy III mszczonowskiego Liceum im. Szarych Szeregów, odbył 
się w sobotę 10 lutego. Studniówka miała miejsce w sali balowej 
Hotelu Afrodyta, w miejscowości Tartak Brzózki. Uczestniczyła 
w niej grupa trzydziestu jeden uczniów wraz z zaproszonymi 
gośćmi, wśród których nie zabrakło oczywiście wychowawczyni 
klasy profesor Ewy Chmielewskiej oraz dyrektor LO profesor 
Marioli Mońko. 

Poloneza, jaki tradycyjnie rozpoczyna bal studniówkowy, 
podziwiali także starosta żyrardowski Wojciech Szustakiewicz 
i były dyrektor liceum – Bogdan Laskowski. Sygnał do rozpoczęcia 
zabawy, zgodnie z licealnym zwyczajem, dała dyrektor Mariola 
Mońko. Po jej słowach - „poloneza czas zacząć”, ruszył uroczysty 
korowód, który w pierwszej parze poprowadzili Monika Smusz 
i Jakub Homanowski.

Ten niezapomniany, jedyny w swoim rodzaju wieczór 
i szaloną, przetańczoną noc, pamięta się później latami. 
Uczniowie tegorocznej klasy maturalnej także zaliczać go później 
będą z pewnością do najpiękniejszych chwil swojego życia. Trzy-
majmy kciuki, aby egzamin dojrzałości, jaki czeka ich w tym 
roku, udał im się równie pomyślnie co studniówkowa zabawa. 
Tego właśnie życzył im podczas swojego przemówienia starosta 
Wojciech Szustakiewicz. Gratulował licealistom nie tylko panu-
jącej podczas balu atmosfery, ale także wysokiego poziomu 
nauki. Przypomniał, że mszczonowskie liceum szczyci się wyjąt-

kowo wysokim poziomem zdawalności matur. Zapowiedział też, 
że już niebawem odnowiona zostanie elewacja szkoły, a w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie powstanie nowoczesny kompleks 
sportowy.

MM

Wielkim sukcesem zakończyły się dla Zespołu Szkół 
w Mszczonowie Międzypowiatowe Finały Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w piłce ręcznej chłopców. Sukces tym większy, że 
pierwszy tak poważny w tej dyscyplinie.

Zawody odbywały się w Sochaczewie a mszczonowski 
zespół rywalizował z drużynami z Grodziska Mazowieckiego, 
Pruszkowa, Błonia i Sochaczewa. Po bardzo dobrej grze, mimo, 
że część zawodników była po chorobie albo nawet w trakcie 
leczenia, ambicja i zaangażowanie pozwoliły wywalczyć bardzo 
dobre II miejsce.

Wyniki drużyny:
Zespół Szkół w Mszczonowie - Zespół Szkół nr.1 w Pruszkowie 
8:5
Zespół Szkół w Mszczonowie -  Zespół Szkół nr.1 w Błoniu 9:6

Mecz finałowy:
Zespół Szkół w Mszczonowie – Zespół Szkół Technicznych i Ogól-

nokształcących w Grodzisku Mazowieckim 6:12
Mecz finałowy został przegrany, ale po 

intensywnej walce. Wszyscy obserwujący zgodnie przyznali, że 
zespół z Grodziska był poza zasięgiem innych drużyn (w składzie 
znalazło się kilku trenujących piłkę ręczną). Może w przyszłym 
roku będzie jeszcze lepiej.

Drużyna wystąpiła w składzie: Mateusz Czerwiński © (2 
bramki), Igor Czeremużyński (6 bramek), Krystian Cymerman 
(6 bramek), Damian Samoraj (3 bramki), Łukasz Kwiatkowski 
(2 bramki), Patryk Płuziński (1 bramka), Jakub Wodnicki (1 
bramka), Jakub Różycki, Krystian Bartosiak, Szymon Łukasze-
wicz, Sebastian Cymerman (b) i Maciej Szymański (b). Opiekun: 
Grzegorz Piątkowski

ZS Mszczonów

LO

Studniówka mszczonowskich 
licealistów

ZS Mszczonów

Sukces piłkarzy ręcznych

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Nie jesteśmy 
nieśmiertelni

Jakie mamy prawa, a jakie 
obowiązki? Jak powinniśmy zachowywać 
się na drodze prowadząc samochód, 
a jak będą pieszymi? Czy w samochodzie 
można pić alkohol? W czwartek (15.02) 
z uczniami Zespołu Szkół w Mszczonowie 
spotkał się Sławomir Zieliński, dzielni-
cowym Komisariatu Policji w Mszczo-
nowie, który pomógł znaleźć odpowiedzi 
na te i inne pytania.  Marcin Wiśniewski, 
naczelnik OSP Mszczonów pokazał, z kolei 
na fantomie, jak właściwie prowadzić 
resuscytację.

Spotkanie z uczniami mszczonow-
skiego zespołu szkół to pokłosie tragicz-
nego wypadku, do którego doszło 8.02 
w Walerianach, na drodze pomiędzy 
Puszczą Mariańską i Żyrardowem. Z piątki 
uczniów z Liceum Ogólnokształcącego 
w Puszczy Mariańskiej, jadących autem, 
jedna uczennica nie żyje. Jej koleżanka 
walczy o życie. Z ciężkimi obrażeniami 
skończyli też dwaj, z trzech pozostałych, 
pasażerów.

- Najbardziej zależało nam na 
spotkaniu z uczniami klas maturalnych, 
którzy posiadają już prawo jazdy. Kieru-
jąca samochodem w Walerianach prawo 
jazdy posiadała od dwóch tygodni  – 
wyjaśnia Sławomir Zieliński.

Pomysł okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Jak się okazało, z kilkudziesięciu 
uczestników spotkania tylko jeden, nie 
posiadał jeszcze uprawnień do prowa-
dzenia samochodów. Policjanci oraz 
strażacy chcieli uświadomić młodym 
kierowcom, jak wielką odpowiedzialno-
ścią jest bycie uczestnikiem ruchu.

- W wypadku w Walerianach brali 
udział wasi koledzy. Uczniowie klasy 
maturalnej, jak wy. Mieli plany, marzenia 
– mówił policjant.

Zwracał uwagę na przekraczanie 
dopuszczalnej prędkości przez kierowców. 
W powiecie żyrardowskim gmina 
Mszczonów niestety przoduje w tym 
zakresie w statystykach. W Krajowej 
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa najczę-
ściej wskazywaną, z tego powodu, jest 
ulica Grójecka. 

- W gminie Mszczonów jest ponad 
200 zgłoszeń przekroczeń prędkości – 
informuje Sławomir Zieliński.

Jak mówi, wystarczyło kilkanaście 
minut obserwacji kierowców przejeżdża-
jących obok szkoły, by wskazać najczęstsze 
braki - jazda bez pasów, wątpliwy stan 
pojazdów. Nie wszyscy kierowcy starają 
się też odśnieżać auta i dbają o dobrą 
widoczność.

- Samochód to nie czołg. Nie 
wystarczy przetarcie kreski na szybie. Za 
nieodśnieżenie samochodu jest mandat – 
ostrzega dzielnicowy.

Wypadek w Walerianach, był też 
pretekstem na rozwianie mitu nieza-
piętych pasów. Najmniejsze obrażenia 
odniósł bowiem jeden z pasażerów 
tylnego siedzenia, który z powodu nieza-
piętych pasów wypadł z samochodu. 

- To sytuacja jedna na milion. 
Złożyło się na to wiele czynników. Kiedy 
pasażer wypadał z samochodu ten, na 
skutek uderzenia w drzewo, nie miał 
już drzwi i przedniej szyby. Chłopak nie 
uderzył więc w pierwszą przeszkodę, 
która zwykle doprowadza do uszkodzeń 
kręgosłupa. Miał też olbrzymie szczęście 
nie uderzając w żadne drzewo – wyjaśnia 
policjant. 

Równie dużą uwagę radził przy-
kładać uczniom do bezpieczeństwa, 
gdy poruszają się jako piesi. Korzystanie 
z przejść dla pieszych, zwłaszcza na 
drogach dwujezdniowych powinno się 
zachowywać szczególną ostrożność.

- Nie liczcie na to, że będąc na 
pasach macie pierwszeństwo. Co z tego, 
że potwierdzi to policja przy wypadku, 
jeśli wy w nim ucierpicie lub zginiecie – 

stwierdza Sławomir Zieliński.
By poprawić widoczność, 

zwłaszcza po zmroku, każdy z uczniów 
otrzymał odblask. Dzięki Marcinowi 
Wiśniewskiemu, naczelnikowi OSP 
Mszczonów, uczniowie mieli też okazję 
sprawdzić swoje umiejętności w udzie-
laniu pierwszej pomocy. Jak pokazały 
ćwiczenia na fantomie, każdy z maturzy-
stów wiedział co należy zrobić w przy-
padku zatrzymania krążenia.

- Zasada to dwa wdechy i trzy-
dzieści uciśnięć. Jeśli z jakiegoś powodu 
nie możemy wykonywać wdechów, 
możemy robić tylko uciskanie klatki pier-
siowej – wyjaśnia Marcin Wiśniewski. 

Strażacy i policjanci wielo-
krotnie uczestniczą w pomocy ofiarom 
wypadków drogowych. Wiedzą jak ważne 
są pierwsze minuty. Zwykle pierwszej 
pomocy udzielają świadkowie. Niestety 
nie brakuje osób, które wolą nagrywać 
wypadek telefonem niż udzielić pierw-
szej pomocy. Za takie zachowanie grozi 
jednak odpowiedzialność karna.

- Kiedy widzicie wypadek podajcie 
dokładną lokalizację byśmy mogli szybko 
dotrzeć na miejsce – apeluje strażak.

Najlepiej podać numer słupka 
drogowego, który znajduje się najbliżej 
miejsca wypadku. 

Maturzyści poważnie potraktowali 
spotkanie. Nie brakowało pytań związa-
nych z obowiązującym prawem. Również 
kontrowersyjnych.

- Czy można pić alkohol w samo-
chodzie zaparkowanym przy drodze. 
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Czego nie robić podczas 
kontroli policji

Czy wolno palić na ulicy? Kiedy 
policjant może nas wylegitymować? Co 
robić, gdy policjant próbuje zatrzymać 
samochód, którym jedziemy? Młodzież 
z Zespołu Szkół w Mszczonowie, kolejny 
raz spotkała się ze Sławomirem Zieliń-
skim, dzielnicowym z Komisariatu Policji 
w Mszczonowie. To początek cyklu 
spotkań z mieszkańcami różnych grup 
wiekowych, które odbywać się będą 
przez najbliższe dwa lata.

- Policja to służba. To nie formacja, 
która ma z wami walczyć – mówił do 
maturzystów dzielnicowy. 

Podczas spotkania przekazał 
podstawową wiedzę dotyczącą upraw-
nień policjantów. Wyjaśnił między 
innymi, kilka kwestii związanych z zatrzy-
maniem samochodu do kontroli przez 
policję. 

- Policjant umundurowany 
może zatrzymać kierującego pojazdem 
na każdym obszarze i o każdej porze 
doby. Policjant nieumundurowany jest 
uprawniony do zatrzymania kierującego 
pojazdem wyłącznie w obszarze zabudo-
wanym – wyjaśniał Sławomir Zieliński. 
– Policjanci nieumundurowani najczę-
ściej zakładają kamizelki odblaskowe 
z napisem policja. Samochód zatrzymują 
przy pomocy tarczy (tzw. lizak – przyp. 
red.)lub latarki – mówił.

Istnieje możliwość niezatrzymania 
się do kontroli, gdy mamy podejrzenia co 
do tego, czy zatrzymują nas policjanci, 
a nie osoby tylko podające się za nich. 
Wówczas należy jednak niezwłocznie 
zadzwonić pod numer 997, by zgłosić 
próbę zatrzymania. 

Policjant duży nacisk kładł na 
wypełnianie poleceń policjantów, 

zarówno podczas kontroli samochodu 
i kierującego, czy podczas legitymowania. 

- Jeśli policjant prosi byście 
wyjęli ręce z kieszeni, albo położyli je 
na podszybiu, lub zgasili silnik zróbcie 
to. My nie wiemy kogo zatrzymujemy. 
Nie wiemy kto i co trzyma w kieszeni – 
tłumaczył dzielnicowy. – Nie prowokujcie 
policjantów zmuszając do użycia środków 
przymusu bezpośredniego – dodawał.

Tych funkcjonariuszom nie brakuje 
– od kajdanek, poprzez pałkę typu tonfa, 
gaz żelowy lub w ostateczności broń. 
Dzięki spotkaniu udało się rozwiać kilka 
mitów krążących w Internecie – jak ten, 
czy policja ma prawo prowadzić kontrole 
trzeźwości.

- Mamy prawo badać alkomatem. 
Jeśli ktoś się nie zgadza jest zabierany na 
badanie krwi – mówi Sławomir Zieliński.

Nie brakowało pytań, ze strony 
młodzieży. 

- Czy można nagrywać policjanta – 
pytał jeden z uczniów.

- Można. Nie poprawia to jednak 
komfortu pracy – mówił dzielnicowy. 

Zdziwienie u niektórych wywołała 
też informacja, że palenie na ulicy nie jest 
zabronione. Zakazem objętych jest kilka 
miejsc, takich jak przystanki, szpitale, 

szkoły itp.. 
- Jeśli jednak wypalicie papie-

rosa, a niedopałek wyrzucicie gdzieś 
obok dostaniecie mandat za zaśmiecanie 
terenu – ostrzegał policjant.

Podczas spotkania uczniowie 
mogli też dokładnie przyjrzeć się poli-
cyjnej legitymacji. Tę policjant umundu-
rowany ma obowiązek okazać na żądanie 
osoby legitymowanej. Funkcjonariusz 
nieumundurowany musi okazać ją zanim 
podejmie te czynności. Dzielnicowy 
zachęcał do odwiedzin i poszerzania 
swojej wiedzy.

- Możecie przyjść do komisa-
riatu, zapytać, porozmawiać. Czytajcie 
o prawie, przepisach, o tym co was 
dotyczy – proponował. 

Zainteresowanych zachęcał też do 
wstępowania w szeregi policji. Jak mówił 
– to trudna praca, ale potrafiąca dać 
satysfakcję. Uczniowie mszczonowskiego 
zespołu szkół byli bardzo zadowoleni 
z czwartkowego (1.03) spotkania.

- Można się dowiedzieć cieka-
wych rzeczy. Fajnie, że tego typu 
spotkania są – stwierdzają uczennice 
klasy maturalnej.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI
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Albo jadąc jako pasażer – dopytywali 
uczniowie.

Przepisy jasno to regulują. Spoży-
wanie alkoholu w zaparkowanym przy 
drodze publicznej aucie jest trakto-

wane jako picie w miejscu publicznym. 
Podobnie, gdy alkohol spożywa pasażer 
w jadącym drogą samochodzie. Policja 
w takich przypadkach może ukarać 
mandatem.

- Za chwilę skończycie szkołę. 
Wejdziecie w dorosłe życie. Będzie 
zakładać rodziny. Myślcie co robicie – 
apelował do młodzieży Sławomir Zieliński.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI
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26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
W drugą niedzielę stycznia już po raz dwudziesty szósty 

zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Już trzeci raz 
w akcję włączyła się Szkoła Podstawowa w Mszczonowie. 
W dawnym budynku gimnazjalnym od rana działała kawiarenka, 
w której można było zjeść pyszne ciasta oraz napić się herbaty, 
kawy i czekolady, a także wysłuchać śpiewu dzieci. Uczniowie, 
którzy umilali gościom czas spędzony w kawiarence, to:

Wiktoria Tomaszewska - IV a
Olga Smulska - IV a
Gołębiewska Klaudia - I b
Martyna Nowakowska - III f
Natalia Wiechowska - VII d
Emilia Słotwińska - IV c
Oliwia Baranek - VII c

Patrycja Kulicka - II a
Tłumnie odwiedzających gości obsługiwali wolontariusze 

– nauczyciele oraz rodzice uczniów placówki. Pyszne ciasta 
upiekli niezawodni opiekunowie dzieci.

Oprócz słodkości na gości kawiarenki czekali także młodzi 
artyści – uczniowie Szkoły Muzycznej im. Antoniego Szalińskiego 
w Żyrardowie – filia w Mszczonowie. Muzycy, będący aktualnymi 
wychowankami i absolwentami szkoły podstawowej, zaprezen-
towali swoje umiejętności gry na skrzypcach i fortepianie.

Po zakończeniu części artystycznej na placu przed budyn-
kiem czekali już strażacy z mszczonowskiej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Dali oni pokaz swoich umiejętności z zakresu 
ratownictwa technicznego w wypadkach drogowych. Rozcięto 
samochód i uwolniono manekina symbolizującego zaklinowa-
nego w nim kierowcę.

Dalsza część imprezy przeniosła się na halę mszczonow-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rozpoczęła ją licytacja obrazu 
podarowanego przez Romana Zabłockiego, kopii słynnego 
dzieła Leonarda da Vinci „Dama z łasiczką”. Licytacja była bardzo 
zacięta a uczestniczący w niej nagrodzeni brawami. Obraz został 
wylicytowany za 2500 
zł.

Zespół Szkół na Forum 
Dialogu

Od maja 2017 do lutego 2018 r. 
Zespół Szkół w Mszczonowie brał udział 
w nietypowym projekcie. Placówka 
włączyła się w program edukacyjny Szkoła 
Dialogu. Co roku organizuje go Forum 
Dialogu – największa i najstarsza polska 
organizacja pozarządowa zajmująca się 
dialogiem polsko-żydowskim. W ramach 
projektu uczniowie 40 szkół średnich 
i gimnazjalnych poszerzali swoją wiedzę 
o kulturze starozakonnych oraz ich dzie-
jach nierozerwalnie związanych z tere-
nami, które obecnie zamieszkują młodzi.

Do Szkoły Dialogu przystąpiło 
trzydziestu uczniów Zespołu Szkół wraz 
z koordynatorem grupy, nauczycielką 
języka polskiego, Marianną Sosińską. 
Młodzież wzięła udział w czterech warsz-
tatach, które zorganizowała fundacja 
Forum Dialogu. Uczniowie poznawali 
dzieje oraz kulturę polskich Żydów a także 
ich wkład w społeczny i ekonomiczny 
rozwój kraju. Kulminacyjnym punktem 
programu było stworzenie materiału, 
który ukazywał historię starozakonnych 
w Mszczonowie. Prezentacja, wzboga-
cona o narrację, przedstawiała nie tylko 
dzieje lokalnych Żydów, ale także cieka-
wostki o kulturze narodu, który przed II 
wojną światową stanowił prawie połowę 
ludności miasta.

Jako uczestnicy Szkoły Dialogu, 
uczniowie ZS wraz z opiekunem, 

Marianną Sosińską, zostali zaproszeni 
na galę podsumowującą bieżącą edycję 
programu Szkoła Dialogu. Impreza 
odbyła się w Teatrze Wielkim – Operze 
Narodowej w Warszawie. Zanim jednak 
rozpoczęło się podsumowanie programu, 
młodzi uczestnicy mogli wziąć udział 
w interaktywnej grze, którą organiza-
torzy przygotowali na jednym z pięter 
budynku. Swoje stoiska i zadania przygo-
towali przedstawiciele wielu organizacji 
i instytucji m.in. Muzeum Historii Polski 
i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. 

Podczas samej gali wręczone 
zostały nagrody dla zespołów, które 
realizując projekt przygotowały najcie-

kawsze materiały. Specjalnym gościem 
wydarzenia był George Elbaum – ocalały 
z Holokaustu autor książki „Bez wczoraj, 
bez jutra. Migawki z dzieciństwa w czasie 
Zagłady”. O swoich przeżyciach w okupo-
wanej Warszawie opowiadał w maju 
ubiegłego roku podczas spotkania 
z uczniami Zespołu Szkół, które zorga-
nizowano w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury. Jubileuszową, dwudziestą, galę 
fundacji Forum Dialogu swoją obecnością 
zaszczycili także m.in. Bogdan Borusewicz 
– wicemarszałek Senatu oraz Michael 
Schudrich – Naczelny Rabin Polski. 

tekst: Dagmara Bednarek, GCI
foto: Forum Dialogu

SP Mszczonów

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W MSZCZONOWIE
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Następnie na hali sportowej zaprezentowały się cheerle-
aderki ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Fresh” oraz pasjo-
naci judo i karate.

W tym czasie na scenie Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury zaprezentowali się podopieczni Stowarzyszenia 
„Uśmiech Dziecka”, którzy wraz z wolontariuszami ze Szkoły 
Podstawowej z Mszczonowa pokazali przedstawienie bożona-
rodzeniowe.

Po zakończeniu występów na hali część artystyczną 
zaprezentowali, we wciąż działającej kawiarence, uczniowie 
szkoły podstawowej. Przed tłumnie zgromadzoną publicznością 
zaśpiewali oni piosenki.

W kawiarence szkoły podstawowej były, oczywiście, 
zbierane pieniądze do puszek. Łącznie do czterech takich skar-
bonek zebrano ponad 4000 zł.

Takiego wyniku nie osiągnęlibyśmy bez rodziców i gości, 
którzy odwiedzili kawiarenkę. Dziękujemy bardzo i już dzisiaj 
zapraszamy za rok na 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy.

Zabawa karnawałowa
W dniu 2 lutego w Szkole Podstawowej w Mszczonowie 

odbyła się zabawa karnawałowa dla najstarszej grupy wiekowej. 
Uczniowie sami zadbali o wystrój i sprzęt grający. W czasie 
imprezy odbyły się wybory królowej i króla balu. Przez cały czas 
można było korzystać z przygotowanego poczęstunku w postaci 
ciast, ciasteczek, babeczek, cukierków, soków i napojów. Za 
przygotowanie zabawy odpowiedzialni byli uczniowie z samo-
rządu uczniowskiego. Ogromne podziękowania należą się 
Radzie Rodziców, która była fundatorem słodkiego poczęstunku 
dla uczestników. 

WARSZTATY ARCHEOLOGICZNE „EGIPT DAWNIEJ 
I DZIŚ”

W dniu 13 lutego uczniowie klas drugich uczestniczyli 
w warsztatach archeologicznych prowadzonych przez zespół 
WawaGra. Były to zajęcia godne poszukiwaczy prawdziwych 
przygód! Spotkanie z postacią Tutenchamona z egipskimi pira-
midami oraz mumiami w tle, sprawiło uczniom naprawdę wiele 
frajdy! Kultura odległa o tysiące kilometrów i lat okazała się dla 
naszych małych odkrywców niezwykle interesująca.

Ach, ten Walenty! Poczta walentynkowa
14 lutego  na terenie naszej szkoły działała „Poczta walen-

tynkowa”. Uczniowie z samorządu uczniowskiego prowadzili ją 
dla kolegów ze wszystkich grup wiekowych. Każdy, kto chciał 

posłać walentynkę wybranej osobie, mógł to uczynić za pośred-
nictwem profesjonalnych doręczycieli. Zapominalscy uczniowie 
mogli zaopatrzyć się w kartki u prowadzących pocztę. Wszystkie 
walentynki, które zostały przekazane przedstawicielom samo-
rządu, zostały uroczyście doręczone adresatom.

ŚWIĘTO SZKOŁY
Radosna atmosfera towarzyszyła tegorocznym 

obchodom Święta Szkoły, które odbyły się w środę, 14 lutego, 
w naszej szkole. Dzień rozpoczął się uroczystym apelem oraz 
przemówieniem pani dyrektor szkoły Agnieszki Walczyńskiej - 
Łoś.

Program artystyczny miał charakter humorystyczny 
i oparty był na kanwie programu telewizyjnego. Prezenterzy 
szkolnego serwisu informacyjnego zatytułowanego „Telewieści” 
przeprowadzili publiczność przez newsy ze szkoły, kraju i z zagra-
nicy. Z wiadomości można było dowiedzieć się, co działo się 
w świecie sportu, jaka będzie pogoda, a także co czeka poszcze-
gólne znaki zodiaku. Wszystko było doprawione lekką nutką 
humoru. 

Nie zabrakło kącika żartów szkolnych oraz twórczości 
adeptów sztuki pisarskiej, którzy zaprezentowali wiersze 
z kącika młodych poetów zamieszczających swoje dzieła 
w okolicznościowej gazetce „Spod szkolnej ławeczki”. Prezen-
terzy programu zapoznali zebranych z Kodeksem Szczęśliwego 
Ucznia. Nie zabrakło też na scenie występów osób utalentowa-
nych muzycznie, które zaprezentowały utwory ze światowych 
list przebojów. Dopełnieniem pokazu scenicznego były występy 
grupy Cheerleaders Fresh. Na zakończenie uczty artystycznej 
wystąpił kwartet w nowoczesnym repertuarze. Imprezie tej 
towarzyszył konkurs wiedzy o szkole i jej patronie. 
A oto zwycięzcy:
klasy IV 

1. miejsce Agnieszka Nowis
2. miejsce Aleksy Malowaniec
3. miejsce Krystian Grzelak i Natalia Świder

klasy V
1. miejsce Anna Kapela 
2. miejsce Aleksander Zielonka

klasy VI 
1. miejsce Karol Wiśniewski

klasy VII
        1. miejsce Gabriela Sosnowska
Wyłonionym zwycięzcom przekazano gratulacje i nagrody.

Informacje zebrała: Beata Pietrzyk
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Paryskie klimaty
W połowie stycznia grupa 

młodzieży z mszczonowskiej Szkoły 
Podstawowej wzięła udział w niezwy-
kłej wyprawie. Celem ich kilkudniowej 
wycieczki była stolica Francji – Paryż. 
Choć rozpoczęli ją prawie całodobowym 
przejazdem autokarem, to jednak nikt 
nie narzekał. Wszak na końcu drogi czekał 
magiczny Paryż ze wszystkimi swoimi 
atrakcjami.

Już pierwszego dnia uczestnicy 
wycieczki mogli podziwiać chyba najsłyn-
niejszy obiekt położony w stolicy Francji. 
Wieżę Eiffla, bo to o niej mowa, zbudo-
wano z okazji odbywającej się w Paryżu 
wystawy światowej w 1889 r. Miała ona 
upamiętniać setną rocznicę wybuchu 
rewolucji francuskiej oraz być swego 
rodzaju pomnikiem ówczesnych osią-
gnięć w dziedzinie inżynierii. Nie wszyscy 
wiedzą, że po 20 latach konstrukcja miała 
być rozebrana. Uchroniły ją od tego 
eksperymenty naukowe, które odbywały 
się na jej szczycie. Dzięki temu mszczo-
nowscy uczniowie mogli wraz z opieku-
nami wjechać na wieżę Eiffla, by stamtąd 
podziwiać panoramę Paryża.

Podróż po stolicy kraju obfitowała 
w poznawanie symboli miasta. Oprócz 
wieży Eiffla, młodzież mogła także podzi-
wiać Łuk Triumfalny – paryski pomnik 
upamiętniający poległych w wojnach 
napoleońskich oraz podczas rewo-
lucji francuskiej. Na budowli wyryte są 
nazwiska oficerów napoleońskich, w tym 
7 Polaków.

Obowiązkowym punktem 
wycieczki musiał być także największy 
i najsłynniejszy paryski cmentarz Père-
Lachaise. W nekropolii tej odnaleźć 
można groby m.in. Fryderyka Chopina 
oraz Jima Morrisona, lidera zespołu The 
Doors. Uczestnicy odwiedzili także Wersal 
– barokową rezydencję królów francu-
skich oraz Luwr – słynne muzeum sztuki. 
W tym ostatnim podziwiać mogli arcy-
dzieła takie, jak Mona  Lisa  Leonarda da 
Vinci, Nike z Samotraki czy Wenus z Milo.

Artystycznego natchnienia 
młodzież poszukiwała na wzgórzu Mont-
martre. Dzielnica ta przez wielu jest 
uważana za jedną z najbardziej malow-
niczych w Paryżu. Na jej szczycie wznosi 
się romańsko-bizantyjska bazylika Sacré-
Cœur, z której roztacza się piękna pano-

rama francuskiej stolicy. Sama świątynia 
jest także nazywana „białą” za sprawą 
elewacji wykonanej z granitu w tym 
właśnie kolorze (trawertynu).

Na uczestników wycieczki czekał 
także wieczorny rejs po Sekwanie, 
podczas którego mogli oglądać bajkowy, 
pięknie rozświetlony Paryż. Szczególną 
uwagę zwracała wieża Eiffla, której kolor 
podświetlenia często zmienia się w zależ-
ności od aktualnej sytuacji na świecie. 
Na zakończenie młodzież wybrała się do 
Eurodisneylandu - chyba najsłynniejszego 
parku rozrywki na świecie. Niezależnie od 
wieku wszyscy bawili się wspaniale a po 
południu zachwycali się cudowną paradą 
bajkowych postaci. 

Stolica Francji pozostawiła 
w sercach uczestników niezapomniane 

wrażenia. Podziwiając atrakcje, poru-
szając się komunikacją miejską i chłonąc 
artystyczną atmosferę, mieli okazję zoba-
czyć, jak zgodnie na co dzień żyją miesz-
kańcy tego wielokulturowego miasta. 
W XVI w. król Henryk IV trochę cynicznie 
stwierdził, że „Paryż wart jest mszy” 
nawiązując do zmiany wyznania, która 
zagwarantowała mu władzę. Mszczo-
nowska młodzież z pewnością może 
powiedzieć tak bez ironii, idealnie podsu-
mowując wspaniały czas, który spędziła 
w mieście artystów i magicznej atmos-
fery.

na podst. informacji opiekun 
wycieczki Agaty Wiśniewskiej

oprac. Dagmara Bednarek, GCI
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Dzień Babci i Dzień Dziadka, to najpiękniejsze dni w roku. 
W tych czasie Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególnymi 
dowodami miłości.

W dniu 6 lutego w Szkole Podstawowej w Bobrowcach 
odbyła się uroczystość z okazji Dni Babci i Dziadka. Zaproszeni 
goście przybyli licznie, aby podziwiać występy swoich wnucząt. 
Gościem honorowym był pan Jerzy Siniarski, radny Rady Miej-
skiej w Mszczonowie. Jego wnuki również pojawiły się tego dnia 
na scenie.

Dla kochanych gości wykonano wspaniały program arty-
styczny. Przygotowania do niego trwały już od dłuższego czasu. 
Wykonano również tematyczne dekoracje korytarza szkolnego.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Grażyna Frelik, 
która gorąco powitała zaproszonych gości i złożyła im serdeczne 
życzenia. Następnie wystąpiły dzieci z punktu przedszkolnego 
„Bajkowy zakątek” pod kierunkiem wychowawczyni, pani Teresy 
Liszewskiej. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, 
a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa. 

W dalszej części uroczystości uczniowie klas I-III pod 
przewodnictwem wychowawczyń Hanny Żukowskiej, Bożeny 
Bochenek i Angeliki Woźniak, wcielili się w rolę babć, dziadków 
i ich wnucząt. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, 
tańczyły oraz przedstawiały scenki tematycznie związane 

z codziennością Babci i Dziadka. Na zakończenie wszystkie 
wnuczęta zaśpiewały swoim gościom „Sto lat”.

W drugiej części uroczystości Babcie i Dziadkowie zostali 
obdarowani własnoręcznie wykonanymi upominkami oraz  
poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców. Frekwencja 
była wspaniała, za co serdecznie dziękujemy. Gorące słowa 
podziękowań należą się również Rodzicom, którzy nie tylko 
dowieźli honorowych gości na uroczystość, ale okazali też dużą 
pomoc w przygotowaniu imprezy. Był to dzień, w którym na 
twarzach gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości.

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz 
życzymy samych pięknych, pogodnych chwil w życiu i tego, aby 
zawsze byli dumni ze swych wnuków.

Hanna Żukowska

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobrowcach składają 
serdeczne podziękowanie za zorganizowanie zabawy karnawałowej, z której dochód 
umożliwi zorganizowanie Dnia Dziecka w naszej szkole. 

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Przewodniczącej Rady - Pani Ewy 
Kiełkiewicz oraz Komendanta Straży Pożarnej w Bobrowcach Pana Waldemara 
Kaźmierczaka. 

Dziękujemy także: Panu/Pani Teresie Wasilewskiej, Annie i Markowi Woźniakom, 
Annie i Krzysztofowi Słomińskim, Zdzisławowi Rzepeckiemu, Małgorzacie Dębowskiej, 
Justynie Jankowskiej, Annie Wójcik, Paulinie Utkowskiej, Katarzynie Gronkiewicz, 
Katarzynie Chyle, Iwonie i Emilowi Bartosińskim. 
 

 

SP Bobrowce

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach

MERKURIUSZ SZKOLNY



38   luty 2018 / nr 2 (267)

W dniu 31 stycznia 2018 r. 
w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. 
Mariana Lipskiego w Osuchowie odbył się 
Bal Karnawałowy, którego organizatorem 
była Rada Rodziców.

Na początek na hali sportowej 
odbył się krótki apel,podczas którego pani 
Urszula Gowin, dyrektor szkoły, rozdała 
uczniom dyplomy za 100% frekwencję 
w pierwszym półroczu roku szkolnego 
2017/2018. Nagrodzeni uczniowie 
otrzymali gromkie brawa od pozostałej 
społeczności szkolnej. 

Następnie rozpoczęła się dysko-
teka. DJ był Bartek Krawczyk, ale pomagali 
mu gimnazjalni koledzy. Na imprezie było 
wiele utworów, do których można było 
tańczyć solo, w parach oraz grupowo. 
Tańce grupowe, to nasza specjalność. 
Ponad połowa naszej ogromnej sali 
gimnastycznej była zajęta tańczącymi. 
Okazuje się, że taniec łączy pokolenia. 

Do piosenek takich, jak: „Belgijka”, 
„Opaopa”, „Cheche re che” oraz „Nosa 
nosa” tańczyli wszyscy - od trzecioklasi-
stów z gimnazjum, czwartoklasistów z SP 
po nauczycieli i rodziców. 

Po pewnym czasie do zabawy 
dołączył oddział przedszkolny. Maluchy 
były poprzebierane za strażaków, super-

bohaterów, księżniczki czy biedroneczki. 
Przez całą imprezę na dolnym korytarzu 
mięliśmy poczęstunek, który przygotowali 
dla nas nasi rodzice. Po zakończeniu balu 
uczniowie tanecznym krokiem wracali do 
swoich domów. Takiej świetnej zabawy 
nie da się szybko zapomnieć.

Klaudia Sokołowska, kl. 6

Z rodziną doświadczamy 
samych pięknych chwil

Dzień babci i dziadka w Szkole 
Podstawowej w Osuchowie jak zawsze 
wywołał wiele uśmiechów na twarzach 
najstarszych członków naszych rodzin. 
Odbył się on 8 lutego, w ostatnim 
tygodniu karnawału.

Całą uroczystość rozpoczęła pani 
Urszula Gowin, dyrektor osuchowskiej 
szkoły, składając piękne życzenia 
przybyłym gościom. Część artystyczna 
zaczęła się od przedstawienia 
jasełkowego przedszkolaków. Następnie 
ze świątecznym spektaklem wystąpiły 
starsze dzieci. 

W dalszej części akademii 
uczniowie prezentowali swoje talenty 
śpiewając i tańcząc. Ciekawe i niekiedy 
zabawne aranżacje utworów dodawały 
uroku całej uroczystości. Na stołach 

nie zabrakło słodkiego poczęstunku, 
w tym oczywiście pączków i wielu 
innych smakołyków. Nie obyło się 
również bez wspólnego śpiewania 
i zabaw oraz drobnych upominków dla 
naszych kochanych babć i dziadków. Do 
organizacji tej uroczystości włączyli się 
dzieci i uczniowie, wychowawcy oraz 

rodzice.
Dzień babci i dziadka, to wspaniała 

okazja do spędzenia czasu z najbliższymi, 
a nic nie daje większej radości niż uśmiech 
na ich twarzach. Obyśmy każdego roku, 
w szkole w Osuchowie, mogli razem 
doświadczać takich pięknych chwil.

Kasia Dominiak, kl. 3a

SP Osuchów

Taniec łączy pokolenia

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Przytul hejtera
W dniu 14 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej 

w Osuchowie odbył się piknik edukacyjny na temat hejtu 
w Internecie, którego organizatorką była pani Ewa Termena. 
Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klas IV-VI.

Na początku warsztatów obejrzeliśmy wprowadzający 
film „Dodaj znajomego”, do którego zadawano nam pytania. 
Film dotyczył problemu przejawów nienawiści w intrenecie.

Po projekcji filmu jedna z nauczycielek, pani Dominika 
Jankowska, podzieliła nas na 6 grup. Dostaliśmy kartki z rebu-
sami. Najszybszą grupą był grupa nr 2, która za zwycięstwo 
została nagrodzona ocenami celującymi z zajęć komputero-
wych. O godzinie 11:25 dostaliśmy nowe karty pracy, które 
polegały na ułożeniu zdań związanych z głównym tematem 
warsztatów. Z rozsypanych wyrazów powstawały ważne hasła:

1.	 Nie odpowiadaj na hejterski komentarz pod 
wpływem chwili.

2.	 Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem 
weź głęboki oddech i ją skasuj.

3.	 Nie odpowiadaj agresją na agresję.
4.	 Nie lajkuj i nie udostępniaj hejterskich komentarzy.
5.	 Jeżeli możesz, kasuj nienawistne komentarze.
6.	 Zgłaszaj hejt korzystając z opcji dostępnych w serwi-

sach internetowych.
7.	 Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki.
8.	 Gdy coś ci się nie podoba, wyraź to kulturalnie.
9.	 Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko 

ze względu na hejterów.
10.	Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejtem, zgłoś to 

osobie zaufanej lub zadzwoń do telefonu zaufania: 
116 111.

Wspaniałą zabawę przerwał sygnał dzwonka na przerwę. 
Po 5 minutach powróciliśmy do rozmów na temat hejtowania 
w sieci. W kolejnym zadaniu najszybszym zespołem była grupa 
nr 4. Po przeczytaniu wszystkich haseł nastąpił czas na piosenkę 
,,Przytul hejtera’’, która bardzo spodobała się uczestnikom szko-
lenia. Rozmawialiśmy na temat słów zawartych  w utworze. 

Hejtowanie świadczy o hejterze i o jego słabościach 
– szczęśliwi, zadowoleni ludzie nie hejtują. To ważne, żeby 
o tym pamiętać, kiedy reagujemy na hejt. Fragment piosenki: 
Przytul hejtera, kiedy disuje daj mu hug/ Przytul hejtera, pewnie 
zazdrości  i  chce być  swag znaczą tyle, co na zło (disrespect – 
obraza, atak słowny kierowany w konkretną osobę) reaguj 
dobrem (hug – przytulać; ściskać), być może on myśli, że hejto-
wanie jest czymś modnym (swag – lans, styl). Zatem piosenka 
była ilustracją zjawiska hejtowania. 

Później zagraliśmy w wirtualny quiz, w którym 
pytania dotyczyły naszej wiedzy zdobytej na tych warsz-
tatach. Na koniec spotkania nauczycielki, pani Ewa 
Termena oraz pani Dominika Jankowska, przeprowa-
dziły anonimową ankietę na temat odbytych zajęć. 
 Takie warsztaty są bardzo potrzebne, ponieważ każdy 
może stać się ofiarą hejtu. Dzięki tym zajęciom będziemy 
wiedzieć jak się mamy zachować.

SP Osuchów



40   luty 2018 / nr 2 (267)

Tydzień Profilaktyki w Szkole 
Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana 
Lipskiego w Osuchowie

Dnia 19 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej im. 
Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie rozpoczął się tydzień 
profilaktyki. W ramach tego programu w szkole odbywały się 
warsztaty profilaktyczne, którymi zostały objęte wszystkie klasy. 
Tydzień rozpoczął się spotkaniem z przedstawicielami policji.

Odwiedzili nas posterunkowa Monika Michalczyk z KPP 
w Żyrardowie oraz st. sierż. Arkadiusz Wójcik z Komisariatu 
Policji w Mszczonowie. Policjanci poprowadzili zajęcia „Narko-
tyki – dopalacze. Odpowiedzialność karna młodzieży”. Funkcjo-
nariusze opowiadali nam o narkotykach i dopalaczach. Wyjaśnili 
różnice między tymi dwiema substancjami. Podczas prezentacji 
zaprezentowali kilka najbardziej znanych środków odurzających. 
Dowiedzieliśmy się, jak wyglądają i jak działają na ludzi, którzy 
je zażywają. 

Rozmawialiśmy również o późniejszych skutkach zaży-
wania, czyli różnego rodzaju powikłaniach i zagrożeniach 
zdrowia a także życia po ich zażyciu. Objaśniono nam, z czego 
zrobione są dopalacze. Funkcjonariusze przedstawili także 
rolę, za którą odpowiada dany składnik. Policjanci uświadomili 
wszystkim powagę sytuacji i to, że próbując tego raz, możemy 
stracić kontrolę nad całym naszym, jeszcze młodym i długim, 
życiem; możemy zmarnować sobie całą przyszłość; nasze plany 
i marzenia mogą nie doczekać realizacji przez jeden młodzieńczy 
wybryk. 

Zostaliśmy także ostrzeżeni przed tym, czego mamy nie 
robić, na co uważać i czego się wystrzegać na różnego rodzaju 
imprezach i dyskotekach. Rozmawialiśmy o różnicach między 
nieletnimi a małoletnimi, o dwóch najczęściej popełnianych 
przez młodzież w naszym wieku przestępstwach, jak i o karach, 
które za nie czekają. Każdy słuchał z zaciekawieniem. Z chęcią 

braliśmy udział w rozmowie oraz zadawaliśmy pytania, które nas 
nurtowały. 

Myślę, że to spotkanie dało nam bardzo dużo do 
myślenia. Pokazało, że mimo chwilowej zabawy, odstresowania 
i wyluzowania po takim środku, nie warto go zażywać. Trzeba 
dbać o życie i korzystać z niego z całych sił, korzystać ze wszyst-
kich danych możliwości. Po co dobrowolnie pustoszyć i osłabiać 
swój organizm?

Nie warto już na starcie niszczyć sobie przyszłości, której 
jeszcze dobrze nie zaczęliśmy. Pamiętać trzeba, że towarzystwo, 
które będzie nas do tego namawiać, widocznie nie jest dla nas 
odpowiednie. Jeżeli jednak na takiej osobie nam zależy, należy 
o nią walczyć i pomóc jej zrozumieć błędy. Pomoc należy się 
każdemu. Nigdy nie znamy pełnego obrazu sytuacji drugiej 
osoby. Nie wiemy, z jakiego powodu zboczyła na tą złą ścieżkę. 
Kiedyś my możemy potrzebować wsparcia, takiej pomocy 
i naprowadzenia nas na dobrą ścieżkę… Dobro wraca. Nie zapo-
minajmy o tym!

Nikola Siedlecka kl. IIa

W dniu 26 lutego w klasach VI-VII przeprowadzone 
zostały dwugodzinne warsztaty „Uzależnienia – przegrane 
życie”. Celem tych zajęć było wprowadzenie definicji pojęcia 
uzależnienie, przedstawienie konsekwencji uzależnień w sferze 
fizycznej, emocjonalnej i społecznej, poznanie przyczyn sięgania 
po alkohol, nauka odmawiania sięgnięcia po używki. Warsztaty 
zostały przeprowadzone przez trenera z Centrum Edukacji Profi-
laktyki „Dialog” z Krakowa.

W dniach 27-28 lutego w klasach drugich gimnazjum 
odbyły się pięciogodzinne warsztaty „Presja a pewność siebie” – 
profilaktyka uzależnień z naciskiem na kompetencje społeczne. 
Warsztaty zostały przeprowadzone przez trenerkę Katarzynę 
Góźdź z Pracowni Profilaktyki i Terapii Dzieci i Młodzieży 
„Perspektywa”.

Warsztat obejmował m.in. takie zagadnienia, jak radzenie 
sobie z presją i napięciem emocjonalnym. Podczas zajęć nacisk 
został położony na kształtowanie zachowań asertywnych, w tym 
mówienie „nie”, świadome podejmowanie decyzji, a także 
wzmocnienie poczucia wartości.

Celem warsztatu było pogłębienie umiejętności 
zachowań asertywnych oraz praca na wartościach, wzmocnienie 
umiejętności odmawiania oraz świadomości dotyczącej 
szkodliwego wpływu środków odurzających, w szczególności 
alkoholu.

Koszty warsztatów pokryła Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszczonowie, za 
co serdecznie dziękujemy.

Uzyskana podczas warsztatów wiedza pomogła nam 
w zgłębieniu i utrwaleniu informacji na temat środków 
uzależniających oraz skutków ich zażywania, co pozwoli nam 
w przyszłości dokonać właściwych wyborów. 

D.S.
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W piątkowe południe uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Lutkówce mogli 
poczuć się jak tropiciele. Wszystko, za 
sprawą wycieczki zorganizowanej przez 
myśliwych z Koła Łowieckiego Jenot 
w Grójcu. Krzysztof Czarnecki i Juliusz 
Prytycki opowiedzieli uczniom w jakiś 
sposób myśliwi dbają o leśne zwierzęta.

Wystarczyło odjeść zaledwie kilka-
dziesiąt metrów od szkoły, by jednej 
z uczennic udało się znaleźć ślady sarny. 
Podczas wędrówki przez las natrafiono 
też na inne tropy. Uczniowie odwiedzili 
między innymi paśnik. Tam dowiedzieli 
się w jaki sposób i czym należy dokarmiać 
leśne zwierzęta.

- Wydaje się, że w tak małym 
lasku jak ten nie ma zwierząt. Tymczasem 
występują to wszystkie popularne, dzikie 
zwierzęta. Są sarny, jelenie, daniele, dziki, 
lisy, zające czy bażanty – wylicza myśliwy 
Krzysztof Czarnecki.

Uczniowie nie przyszli do lasu 
z pustymi rękami. Dla zwierząt przy-
nieśli chrupiące marchewki, jabłka, chleb 
oraz siano i ziarna. Podczas wycieczki 
uczniowie poznali takie pojęcia jak 

lizawka, łowisko czy pojemność łowiska.
- Pojemność łowiska, to ilość zwie-

rzyny, która da sobie radę, czyli wyżywi 
się, na danym terenie. Jeśli ta pojem-
ność została przekroczona to zwierzyna 
migruje i wybiera sobie inne tereny.  
Zwierzęta wyrządzają też wówczas szkody 
– wyjaśnia Juliusz Prytycki.

Dowodem była rozmowa ze 
spotkanymi w trakcie wycieczki sadow-
nikami. Prosili myśliwych o interwencję 
i pomoc, bo nie radzą już sobie z plagą 
saren, które niszczą ich uprawy borówek 
i truskawek. Przeszkody dla saren nie 
stanowi tzw. pastuch, czyli ogrodzenie 
pod napięciem, które bez problemu prze-

skakują. 
Jak wyjaśniali uczniom myśliwi 

jednym z ich zadań jest zachowanie 
równowagi w przyrodzie. W pewien 
sposób hodują leśne zwierzęta. Dokar-
miają je zimą, gdy dostęp do pokarmu 
jest utrudniony.  Pozyskują też te 
gatunki, których przyrost jest zbyt duży. 
Uczniowie, poza wiedzą o myślistwie oraz 
ciekawym spacerze leśnymi ostępami, 
mieli okazję też zjeść kiełbaskę pieczoną 
przy ognisku. Chętnych nie brakowało. 
Uczniowie oraz myśliwi już umówili się na 
kolejne spotkanie. Tym razem wiosenne 
sprzątanie lasu.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Wszyscy bawią się wspaniale jak co 
roku w karnawale

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, 
często wyczekiwany przez wiele tygodni. Taka zabawa jest 
atrakcją bardzo lubianą przez dzieci i dostarczającą im wielu 
przeżyć i radości. Tak też było u nas. 

W dniu 7 lutego w naszym Przedszkolu w Szkole 
Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce odbył 
się Bal Karnawałowy. Tego dnia już od rana w placówce pojawiały 
się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów 
bajek, można więc było spotkać Elzę, królewnę Zosię, rycerza, 
policjantów, strażaków, Spider-Mana, Batmana... nie sposób 
zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było 
bardzo trudno. 

W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania 
do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Sala 
przedszkolna udekorowana była ogromną ilością kolorowych 
balonów. Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz 
zachęcał wszystkich do wesołej zabawy.

Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia 
balu Panią Luizę Wirowską-Sadowską, która zachęcała 
wszystkich do tańca z przygotowaną muzyką. Dzieci świetnie 

się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami 
w zabawach. Na sali podczas pląsów robiło się 

kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy 
mimo chwilowego zmęczenia. Po kilku chwilach wypoczynku 
muzyka znowu porwała wszystkich do tańca w rytm samby, rock 
and rolla, Kaczuch. 

Na zakończenie zabawy na dzieci czekał słodki 
poczęstunek. Bal umożliwił przedszkolakom i ich wychowawcom 
spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości naszym wychowankom. Dziękujemy rodzicom za 
zaangażowanie w przygotowanie pięknych, balowych strojów 
i Pani Luizie Wirowskiej-Sadowskiej za wspaniałą zabawę.

SP Lutkówka

SP Lutkówka

Śladami dzikich zwierząt

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Szalona zabawa karnawałowa czekała na przedszkolaki 
z Bajkowej Krainy. We wtorek (13.02) maluchy szalały w rytmach 
największych przebojów. Jak na bal przystało nie zabrakło barw-
nych strojów. Były wróżki, smoki i piraci. O porządek dbało kilku 
policjantów, spidermanów oraz Batman. Zabawę rozpoczął 
pociąg. Później dzieci dały popis swoich tanecznych umiejęt-
ności. Brawurowe wykonanie boogie woogie, twista czy rock 
and rolla sprawiło, że zabawa rozkręciła się na dobre. Dzieci, 
poza świetną zabawą, mogły liczyć też na słodki poczęstunek.

jp, GCI

Eksperymenty niczym czary
Tworzenie chmur, „pompowanie” zawiązanego balona, 

czy uwalnianie ducha ognia. Przedszkolaki z Bajkowej Krainy 
z wypiekami na twarzy oglądały eksperymenty chemiczne 
i fizyczne. Z wizytą do przedszkola zawitały „Pokazy bez Skazy”.

Początek był iście wybuchowy. W wielkiej bańce stwo-
rzony został duch ognia.  Niebieski płomień oraz towarzy-
szący mu mały wybuch zachwyciły przedszkolaki. Z pomocą 
dodatkowych składników, prowadzący pokaz Paweł Piszczałka, 
tworzył kolorowe płomienie. Te gasły, gdy trafiały do akwarium, 
w którym znajdował się suchy lód. 

- Lód cały czas uwalnia gaz, którego my nie widzimy, 
a który jest cięższy od powietrza. To on sprawia, że ogień się 
nie pali, bo brakuje mu tlenu – wyjaśniał dzieciom prowadzący.

Do pomocy w eksperymentach prosił kolejne przedszko-
laki. Wielką euforię wywołało wrzucenie suchego lodu do zimnej 
i gorącej wody. Wytworzona dzięki temu para niczym gęsta mgła 
rozpływała się po dywanie. Dzieci chętnie zanurzały się w niej 
próbując ją złapać. Podobne atrakcje zapewniły eksperymenty 
z użyciem ciekłego azotu. 

Paweł Piszczałka zachęcał dzieci do przeprowadzania 

eksperymentów wraz z rodzicami. Jak przekonywał, wiele z nich 
można zrobić przy użyciu rzeczy dostępnych w domowej kuchni.

- Sok z czerwonej kapusty zmienia kolor, gdy dodamy 
do niego coś co jest kwaśne, na przykład ocet. Tak jak herbata 
jaśnieje pod dodaniu cytryny – wyjaśniał dzieciom.

Maluchy ze zdumieniem patrzyły jak różowy płyn 
zamienia się w niebieski, zielony i żółty.  Spotkanie było też 
okazją do odpowiedzenia na pytanie kim jest naukowiec. Dzieci 
miały swoją definicję.

- Naukowiec, to ktoś kto jedzie na biegun i bada niedź-
wiedzie polarne – wyjaśniły przedszkolaki.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Dzień Babci i Dziadka w mszczonowskim przedszkolu na 
stałe wpisany jest w kalendarz imprez. Właśnie dlatego 1 lutego 
przedszkolaki z grupy Kotki przygotowały program artystyczny, 
kierowany właśnie do swoich Babć i Dziadków. Przedszkolaki 
z wielkim zaangażowaniem  recytowały wierszyki i śpiewały 
piosenki. W ten sposób dzieci mogły wyrazić kochanym Babciom 
i Dziadkom swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.

Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy 
swoich milusińskich, a przedszkolaki pełniły rolę gospodarzy. Po 
występach goście oraz dzieci zostali zaproszeni na przygotowany 
przez mamy słodki poczęstunek, a na pamiątkę spotkania 

goście obdarowani zostali upominkami. Takie wydarzenia pełne 
uśmiechów, wzruszeń i radości wzmacniają więzi emocjonalne 
z rodziną, uczą dzieci sposobów wyrażania uczuć oraz szacunku 
dla osób starszych.

Iwona Dziuba

Bajkowa Kraina

Przedszkolaki z Bajkowej Krainy 
świętowały karnawał

Miejskie Przedszkole Nr 1

Dzień Babci i Dziadka w Miejskim 
Przedszkolu Nr 1
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Kolorowy Tydzień przedszkolaków
W dniach od 13 do 16 lutego w Miejskim Przedszkolu Nr 

1 został zorganizowany Kolorowy Tydzień. Dzieci z  grup Kotki, 
Misie, Biedronki oraz Tygryski bardzo chętnie zaangażowały się 
w zaproponowaną przez nauczycielki przedszkola zabawę. 

Każdego dnia obowiązywał inny kolor. We wtorek dzieci 
ubrały się na żółto. W czasie zajęć poznały owoce i warzywa 
w tym kolorze. W środę obowiązywała barwa czerwona. Dzieci 
uczestniczyły w zabawach i grach muzycznych. W czwartek 
wszyscy przyszli do przedszkola ubrani na niebiesko. Dzień był 
poświęcony wodzie i zasadom racjonalnego korzystania z niej 
każdego dnia. Natomiast w piątek wszystkie dzieci były ubrane 
na kolor zielony. Tego dnia przedszkolaki zgłębiły zagadnienia 
związane z ekologią. 

Taka zabawa w kolory sprzyja integracji przedszkolaków 

nie tylko w grupach, ale także dzieci z całego przedszkola. To był 
udany tydzień i znakomita zabawa.

Iwona Dziuba

Las i jego mieszkańcy
W dniu 14 lutego miejscowa grupa przedszkolna po raz 

kolejny pod opieką Marzeny Taras wybrała się do Filii Biblioteki 
w Osuchowie w ramach projektu „Czytające przedszkola”.

Tematem zajęć był,, Las i jego mieszkańcy”. Dzieci, na 
podstawie bajek, ilustracji i opowiadań, poznały charaktery-
styczne cechy tego środowiska przyrodniczego. Przedszkolaki 
wyszukiwały obrazki przedstawiające mieszkańców lasu i wska-
zywały zwierzęta zasypiające zimą. W dalszej części zajęć poznały 
także przedstawicieli fauny, którzy są zagrożeniwyginięciem - np. 
niedźwiedź brunatny, jeż europejski i zając bielak. Dzieci zostały 
zapoznane z pojęciem Czerwona Księga, w której zapisywane są 
zwierzęta objęte ochroną ze względu na możliwość ich szybkiego 
wyginięcia.

Celem zajęć było rozwijanie zainteresowania światem 
zwierząt leśnych, dostrzeganie piękna lasu i uwrażliwienie dzieci 
na konieczność ochrony przyrody.

Marzena Taras

Pierwsza pomoc przedmedyczna 
w Miejskim Przedszkolu

W dniu 5 lutego odbyło się w Miejskim Przedszkolu nr 1 
w Mszczonowie spotkanie dotyczące pierwszej pomocy przed-
medycznej poprowadzone przez wykwalifikowanego ratownika 
medycznego oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego. 

Przedszkolaki poznały zasady udzielania pomocy 
osobom poszkodowanym, numer alarmowy pod który należy 
dzwonić, aby wezwać pogotowie ratunkowe. Dzieci mogły obej-
rzeć pokaz wykonywania masażu serca i przywracania oddechu 
osobie, która straciła przytomność, - zarówno dorosłej, jak 

i małemu dziecku. Wszyscy 
mogli samodzielnie ćwiczyć 
na fantomie lub w grupach 
bandażowanie misiów 
i laleczek lub wykonywać 
na nich masaż serca. Zgro-
madzone na sali maluchy 
z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczyły w spotkaniu 
i ćwiczyły z zaproszoną 
młodzieżą.

M. Sałajczyk
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DZIEŃ BABCI 
I DZIADKA 
W MIEJSKIM 
PRZEDSZKOLU 
NR 1

W czwartek, 8 
lutego 2018 r., zgodnie 
z coroczną tradycją 
w Miejskim Przedszkolu 
nr 1 odbyła się w grupie 
Gumisie uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dnia 
Dziadka. Zaproszeni 
goście zebrali się w udeko-
rowanej sali widowi-
skowej, aby podziwiać 
występy swoich wnuków 
i wnuczek. 

Przedszkolaki dla 
swoich Babć i Dziadków 
przygotowały specjalny 

program artystyczny ukazu-
jący możliwości wokalno-
-recytatorskie maluchów. 
Dzieci w odświętnych stro-
jach z wielkim zaangażowa-
niem prezentowali przed 
tak wyjątkową publiczno-
ścią wierszyki i śpiewali 
piosenki o ukochanych 
babciach i dziadkach. 

Wszystkim zapro-
szonym gościom występ 
bardzo się podobał, co było 
widoczne na ich twarzach. 
Za swój trud przedszkolaki 
zostały nagrodzone grom-
kimi oklaskami. Na zakoń-
czenie dzieci odśpiewały 
głośne „Sto lat” i wręczyły 
podarunki dla kochanych 
Babć i Dziadków. Następnie 
wszyscy razem udali się na 
poczęstunek.

M. Sałajczyk

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGLOSZENIA / REKLAMY

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

  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



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

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

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