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Sesja Rady Miejskiej

LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie

Informacja na temat rynku pracy, działalności Gminnego Centrum Informacji za ubiegły rok oraz szereg 
uchwał związanych z funkcjonowaniem gminy. To sprawy, nad którymi obradowali radni podczas majowej 
sesji. Wysłuchali również sprawozdania Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza Mszczonowa. 

23.05.2018
W sesji wzięło udział 13 radnych. Wśród nieobecnych 

znaleźli się radni Piotr Chyła i Jerzy Siniarski. Obecni jednogło-
śnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Jak poinformował 
Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miasta, nie wpłynęło do 
niego żadne uwagi w tej sprawie.

Jako pierwszy z prelegentów głos 
zabrał Jan Maciejski, dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Żyrardowie. Przed-
stawił sytuację na rynku pracy w powiecie, 
województwie i kraju. Stopa bezrobocia 
przedstawia się analogicznie 11, 5,2 oraz 
6,6 procent. Jak przyznał dyrektor PUP 
gmina Mszczonów jest ewenementem 
w powiecie. Główny Urząd Statystyczny 
nie wylicza stopy bezrobocia dla poszcze-
gólnych gmin. Zdaniem Jana Maciej-
skiego w gminie Mszczonów bezrobocie 

rokrocznie spada. W ubiegłym roku o 16 procent. Zwracał 
uwagę, że obecnie jest „rynek pracownika”. Dyrektor przed-
stawił też klasyfikacje bezrobotnych według szeregu wskaź-
ników, m. in wieku, płci czy wykształcenia. Zwracał uwagę, że 
bezrobotni mieszkańcy gminy Mszczonów najaktywniej uczest-
niczą w aktywizacji.

Andrzej Osiński, wiceprzewodniczący Rady Miasta, dopy-
tywał o powody wydłużenia czasu wydawania wnio-
sków pozwalających na zatrudnienie bezrobotnych. 

Jak wyjaśniał Jan Maciejski problem nie dotyczy tylko powiatu 
żyrardowskiego ale całego kraju. Obecnie opóźnienia w żyrar-
dowskim PUP sięgają tygodnia, ale w kraju czas oczekiwania 
jest jeszcze dłuższy. Winą jest wydłużona procedura wydawania 
pozwoleń. Dyrektor wyjaśnił również kwestię wprowadzonej 
opłaty za złożenie wniosku.

Słowa podziękowania za pomoc osobom bezrobotnym 
kierował w stronę Jana Maciejskiego Łukasz Koperski, przewod-
niczący Rady Miasta. Podkreślał, że zarówno jako samorządo-
wiec jaki przedsiębiorąca jest zadowolony ze współpracy z PUP. 

Robert Głąbiński, radny Rady Miejskiej, pytał czy Park 
of Poland składał już jakieś oferty w urzędzie pracy. Kwestię 
tę wyjaśnił Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa, 
który poinformował ,że najprawdopodobniej rekrutacja ruszy 
jesienią. Zwrócił się też z prośbą o organizację szkoleń, ponieważ 
potrzeba będzie na pewno dużej liczby ratowników wodnych.

Burmistrz zwrócił też uwagę, że gdy zaczynał pracę 
w Mszczonowie liczba osób trwale bezrobotnych była taka sama 
jak dziś. Jego zdaniem powinny zostać wprowadzone regulacje 
prawne zobowiązujące takie osoby, a zdolne do pracy, do odpra-
cowania składek zdrowotnych, które opłaca na ich rzecz gmina. 
Burmistrz również przyłączył się do podziękowań za dobrą 
współpracę z PUP w Żyrardowie.

Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardow-
skiego, stwierdził, że urzędy pracy „wyleciały” z pośrednictwa 
pracy. Zastąpiły je między innymi firmy headhunterskie i agencje 
pracy. Starosta zwrócił uwagę, że powiat żyrardowski, jako jeden 
z nielicznych, otrzymał ponad 7 milionów dofinasowania na 
kształcenie zawodowe.

Korzystając z obecności starosty Mirosław Wirowski, 
radny Rady Miejskiej, pytał o budowę kompleksu sportowego 
przy mszczonowskim liceum oraz zespole szkół. Wojciech 
Szustakiewicz wyjaśnił, że jest szansa na zakończenie prac 
jeszcze w tym roku. Poinformował też jakie obiekty sportowe 
powstaną w ramach kompleksu.

Informację z działalności Gminnego Centrum Informacji 
w roku 2017 złożyła Beata Sznajder, dyrektor GCI w Mszczo-
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nowie. Przed stawiła główne obszary działalności GCI. Zwracała 
uwagę, że obecnie najbardziej absorbującą jest praca zwią-
zana z promocją miasta i gminy Mszczonów. GCI obsługuje 
m.in. trzy serwisy internetowe, publikuje biuletyn informacyjny  
„Merkuriusza Mszczonowskiego”, prowadzi fanpage na portalu 
społecznościowym. Promocja związana jest też ściśle ze współ-
pracą z mediami – zarówno lokalnymi jak i ogólnopolskimi. GCI 
zajmuje się również opracowaniem dokumentów do konkursów, 
np. rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”, „Perły Samorządu” 
czy „Przyjazna gmina”

Istotnym obszarem działalności GCI jest też prowadzenie 
szkoleń dla mieszkańców. Tych w ubiegłym roku nie brakowało. 
Mieszkańcy korzystali zarówno z kursów komputerowych jak 
i językowych. We współpracy z żyrardowskim Stowarzyszeniem 
Przedsiębiorczości oraz Lokalną Grupą Działania  „Ziemia Cheł-
mońskiego” odbyły się też szkolenia dla osób planujących otwo-
rzyć działalność gospodarczą.

Beata Sznajder podkreślała też 
coraz niższe bezrobocie na terenie gminy 
Mszczonów, które odnotowuje GCI. Liczba 
osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w bazie GCI wynosi bowiem zaledwie 40 
osób. Około 60 firm współpracujących 
z GCI przesłało w ubiegłym roku ponad 
360 ofert pracy. 

GCI opiekuje się też dwiema 
Izbami Pamięci. W sumie Izbę Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej oraz  Izbę Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów odwiedziło 

w ubiegłym roku około tysiąca osób: indywidualnych oraz zorga-
nizowanych wycieczek. W Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewi-
czów odbywają się też, cieszące się olbrzymi zainteresowaniem, 
zajęcia umuzykalniające. 

Jak mówiła Beata Sznajder, GCI współpracuje z szeregiem 
organizacji i instytucji, do których należą między innymi Mszczo-
nowskie Stowarzyszenie Historyczne, GRH STRZELCY im. 31 pSK, 
Mszczonowski Ośrodek Kultury, OSiR. GCI organizuje też imprezy 
kulturalne takie jak „Festiwal Świętojański” oraz „Koncert Bożo-
narodzeniowy”. 

Bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu GCI odgrywa 
też filia w Osuchowie. W ubiegłym roku dzięki Osuchowskiej 
filii rolnicy wysłali 259 wniosków o odpłaty bezpośrednie i 52 
wnioski o odszkodowania. 

Beata Sznajder omówiła też budżet GCI oraz najważ-
niejsze jego pozycje. Podziękowała też Magdalenie Podsiadły, 
która zastępowała ją w ubiegłym roku na stanowisku dyrektora 
oraz całemu zespołowi GCI.

Słowa podziękowania za działalność filii w Osuchowie 
składał Marek Zientek, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Jak 
mówił dziś nikt, nie wyobraża sobie Osuchowa bez GCI. Zwracał 
też uwagę na szeroką działalność GCI. Jak mówił nie ma sfery 
życia, w której centrum nie brałoby udziału.  

Do podziękowań przyłączyła się również Barbara 
Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych. Skupiła się przede wszystkim na działalności Izb Pamięci, 
które w jej ocenie posiadają tak bogate zbiory, że mogłyby 
otrzymać status muzeów. Przewodnicząca zwracała też uwagę 
na zaangażowanie dzieci i młodzieży i krzewienie w nich miłości 

do historii. Podkreślała, że goście odwiedzający Mszczonów są 
zbudowani tym co się tu dzieje.

Podziękowania kierował też Ryszard Stusiński, przewod-
niczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Podobnie jak 
Marek Zientek, zwracał uwagę na bardzo szeroki zakres dzia-
łania GCI.

Z działalności GCI zadowolony był też Łukasz Koperski. 
Jak mówił, w trakcie prezentacji został zasypany ogromem infor-
macji z wydarzeń. Przypomniał, że wiele lat trwały zbiegi by 
stworzyć izby pamięci, które dziś są dumą Mszczonowa. Zwracał 
też uwagę, że to co dla niektórych mogło spowszednieć, nadal 
budzi zazdrość gości. 

Wśród dziękujących znalazł się również Mirosław 
Wirowski, radny Miasta Mszczonowa, który był też uczestnikiem 
zajęć umuzykalniających. Jak przyznał, zawsze marzył by nauczyć 
się gry na instrumencie i dzięki GCI było to możliwe.  

Po krótkiej przerwie w obradach 
pierwszą z prelegentek była Barbara 
Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.  Przypomniała, że 
sprawa oceny zasobów MOPS za 2017 rok 
była omawiana podczas posiedzeń gmin-
nych komisji. 

Marek Zientek złożył podzięko-
wania za pomoc, którą MOPS kieruje 
do mieszkańców. Pytał też o możliwość 
mobilnego etatu opiekuńczego dla osób 
starszych. Jego zdaniem praktycznie 

w każdej wsi jest osoba, która potrzebowałaby takiej opieki. 
Barbara Ciszewska wyjaśniła, że MOPS utrzymuje kontakt 
z takimi osobami poprzez pracowników socjalnych.

Kierownik MOPS wyjaśniła też kwestię programu Opieka 
75 +. Według niego osoby po 75 roku życia miałby zapewnioną 
bezpłatne usługi opiekuńcze. Połowę kosztów opłacałaby gmina 
a drugą Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej.  Radni 
jednogłośnie poprawili uchwałę wprowadzająca zmiany.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej 
omówiła uchwałę dotyczącą przekazania projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy 
Mszczonów. Konieczność zmian wynika z upływającego obowią-
zywania obecnych zapisów. Marek Zientek stwierdził, że sprawa 
została szczegółowo opisana w materiałach. Radni jednogłośnie 
przyjęli zmiany.

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego, przedstawiała projekt uchwały wprowadzający 
nazwę nowej ulicy w Sosnowicy. Jak wyjaśniła, uchwała to efekt 
wniosku właściciela gruntu. Radni jednogłośnie poparli propo-
zycję nazwania ulicy Baśniową.

Identyczna uchwała dotyczyła ulicy w Mszczonowie. 
Proponowana przez mieszkańców nazwa ulicy to Ogrodowa. 
Wątpliwości co do podejmowania uchwały miał Łukasz Koperski. 
Wyjaśniał, że przyjęta została zasada, że w tej części miasta nazwy 
ulic będą wiązały się z bohaterami II wojny światowej. Przy-
pomniała też o tym Barbara Gryglewska. Józef Grzegorz Kurek 
obiecał zająć się sprawą i porozmawiać z mieszkańcami. Robert 
Głąbiński złożył wniosek formalny o zdjęcie uchwały z porządku 
obrad.  Radni popra-
wili go jednogłośnie.
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Głównymi tematami Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa było 
ocena stanu sanitarnego i ochrony środowiska na terenie gminy 
Mszczonów oraz zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miej-
skiej.

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

Siniarski, radny Andrzej Osial i radny Mirosław 
Wirowski.

Ocena stanu dróg na terenie 
gminy

O stanie dróg na terenie gminy 
opowiedziała Małgorzata Krześniak – 
specjalista z Wydziału Rozwoju Gospodar-
czego. Oprócz podsumowania ubiegłego 
roku, przedstawiła także plany na 2018 r. 
Małgorzata Krześniak przypomniała, że 
na terenie gminy Mszczonów znajdują się 
nie tylko trasy lokalne (ponad 355 km), ale 
także powiatowe, wojewódzkie i krajowe.  
Jak podkreślała w swoim wystąpieniu, 

z roku na rok stan dróg w gminie ulega poprawie. Dzieje się tak, 
oczywiście, za sprawą inwestycji, o których opowiedziała przed-
stawicielka Wydziału Rozwoju Gospodarczego. W 2017 r. udało 
się m.in. przebudować wiadukty w miejscowościach Powązki 
oraz Grabce Towarzystwo, układ komunikacyjny pomiędzy 
ulicami Szkolną i Sportową w Mszczonowie, ulice: Warszawską 
w mieście, Spokojną w Dwórznie oraz Leśną w Osuchowie. 
Oprócz tego, w ubiegłym roku, na same remonty tras gmina 
wydała ponad 1,25 mln zł. Łączna kwota przeznaczona 

Teresa Koszulinska omówiła też kwestię opłat związa-
nych z zajęciem pasa drogowego pod inwestycje telekomunika-
cyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, i związanych z tym zmian 
w uchwale. Wyjaśniła, że zmiany wprowadzane są na wniosek 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. Radni jednogłośnie 
poparli proponowane zmiany. 

Naczelnik przedstawiła też projekt uchwały związany 
z projektem gminy „Rozwój i zagospodarowanie terenów zielo-
nych w Mszczonowie”. Jak wyjaśniała Teresa Koszulińska, projekt 
obejmuje zagospodarowanie około 7 hektarów terenów. Gmina 
ubiega się o dofinasowanie. Wszyscy poparli projekt.

Szczegółowo zmiany w budżecie omówiła Jadwiga 
Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów. Radni nie mieli pytań do 
przedstawionych informacji i jednogłośnie je zatwierdzili.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, złożył 
jej przewodniczący Krzysztof Krawczyk. Jak informował komisja 
przeprowadziła trzy posiedzenia kontrolne. Sprawdziła realizację 
finansów w MOK, ZGKiM oraz prawidłowość realizacji budżetu 
gminy. Wszystkie kontrole wypadły bardzo dobrze a członkowie 
komisji nie mieli zastrzeżeń co do realizacji budżetów. 

Radni wysłuchali też informacji Burmistrza z działal-
ności między sesjami. W tym okresie wydanych zostało siedem 
zarządzeń. Józef Grzegorz Kurek omówił też prace związane 
z wymianą sieci wod-kan na osiedlu Dworcowa 3. Poinfor-
mował również, że z początkiem czerwca ruszy prawdopo-
dobnie budowa basenu dla nurków obok Term. Ostrzegał też, że 
wkrótce ruszą prace związane z budową przyłącza energetycz-
nego dla parku rozrywki. Wiązać się to będzie z utrudnieniami 
w ruchu pomiędzy Mszczonowem a Wręczą. Burmistrz poinfor-
mował też o stanie przetargów na remonty gminnych dróg oraz 
zakończeniu termomodernizacji w czterech obiektach gmin-
nych. Przekazał też informacje uzyskane od Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, że prawdopodobnie do 15 czerwca 
mają potrwać prace związane z budową rond w Mszczonowie 

na drodze numer 50. 
Obecny podczas sesji Roman Grzejszczak, mieszka-

niec Mszczonowa pytał o powody rezygnacji dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie. Jak wyjaśnił Burmistrz to decyzja 
dyrektor. Gmina zapewniła kontynuację funkcji. Pełniącą 
obowiązki dyrektora będzie Anna Rusinowska, obecna wicedy-
rektor szkoły podstawowej.  

W punkcie wolne wnioski głos, na 
prośbę przewodniczącego Rady Miasta, 
zabrał Krzysztof Puszcz, komendant 
Komisariatu Policji w Mszczonowie. Poin-
formował, że pod koniec czerwca mają 
zakończyć się prace związane z budową 
nowego komisariatu. Poinformował też, 
że prawdopodobnie z okresem letnim 
powróci problem hałasującej w nocy 
młodzieży. Jak mówił obecnie komisariat 
mszczonowski ma 7 wakatów. Komendant 
liczy na wsparcie z Komendy Wojewódz-

kiej w Radomiu.
Robert Głąbiński dopytywał o włamania do mieszkań 

i garaży oraz plany na wprowadzenie monitoringu w mieście 
i zrobienie centrali w nowym komisariacie. Jak wyjaśnił komen-
dant, poza pojedynczymi zdarzeniami nie doszło do kolejnych 
włamań. W przypadku monitoringu nie otrzymał zgody na 
oddelegowanie do jego nadzoru policjanta. Jest jednak zdania, 
że montaż monitoringu w kluczowych punktach miasta byłby 
zasadny.

Robert Głąbiński złożył też podziękowanie Józefowi Grze-
gorzowi Kurkowi za remont ulicy Malinowej. W ocenie radnego 
został przeprowadzony perfekcyjnie. 

Sprawy różne zakończyły LII sesję Rady Miasta. Była to 
pierwsza sesja prowadzona z użyciem nowego programu Esesja.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

WIEŚCI Z RATUSZA
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z budżetu na poprawę stanu jakość dróg oraz ich utrzymanie 
wyniosła ponad 2,4 mln zł.

Największą inwestycją w 2018 r. będzie budowa drogi, 
która połączy trasę powiatową nr 4715W Olszówka – Mszczonów 
z drogą krajową nr 50 Sochaczew – Grójec. Na realizację tej 
inwestycji gminie przyznano 5 mln zł z budżetu województwa 
mazowieckiego. Wsparcie w wysokości 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. Na 
zakończenie tego tematu burmistrz Józef Grzegorz Kurek poin-
formował, że podczas spotkania z przedstawicielami PKP zade-
klarowali oni pokrycie asfaltem dróg serwisowych położonych 
przy mszczonowskiej trasie kolejowej. 

Radny Waldemar Suski postulował o ustawienie znaku 
przy przejściu dla pieszych znajdującym się na ul. Tarczyńskiej 
przy sklepie zoologicznym. Dzięki temu będzie ono bardziej 
widoczne dla kierowców. Małgorzata Krześniak poinformowała, 
że gmina jest w trakcie opracowywania planów stworzenia na 
przejściu azylu, który dodatkowo poprawi bezpieczeństwo na 
tym odcinku drogi.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek dziękował za inwe-
stycje drogowe na terenie Osuchowa i sąsiednich wsi oraz za 
plany kolejnych w bieżącym roku. Przedstawił także problemy 
w tym zakresie, które zgłaszają mieszkańcy jego okręgu. 

Wiceprzewodniczący Andrzej Osiński pytał, czy były 
prowadzone rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżo-
waniu w Chudolipiu. Małgorzata Krześniak wyjaśniła, że w przy-
szłości przecięcie dróg najprawdopodobniej będzie przebudo-
wane, ale nie ma żadnych ustaleń w tym temacie.

Radny Robert Głąbiński zadał pytanie o ulicę Jeżynową 
w Mszczonowie, która ma być przebudowana w ramach rewi-
talizacji miasta – czy w przypadku braku dofinansowania 
inwestycja ta również będzie zrealizowana. Kolejne dotyczyło 
terminu modernizacji ul. Północnej. Małgorzata Krześniak 
odpowiedziała, że druga z wymienionych dróg będzie wyko-
nana w 2021 r. zgodnie z planem rewitalizacyjnym. Termin prze-
prowadzenia inwestycji jest jednak uzależniony od otrzymania 
dofinansowania. Odległa data jest także związana z konieczno-
ścią przebudowy kanalizacji przed poprawianiem stanu ulicy.

Radny Mirosław Wirowski zapytał o nakładkę pomiędzy 
ulicami Dworcową i Wschodnią. Małgorzata Krześniak powie-
działa, że jej wykonania można się spodziewać w ciągu kilku dni. 
Drugie pytanie radnego dotyczyło łącznika pomiędzy ulicami 
Tańskiego oraz Wschodnią. Małgorzata Krześniak wyjaśniła, że 
obecnie prace hamuje konieczność wcześniejszego powstania 
zbiornika retencyjnego. Dopiero po tym będzie można opra-
cować dokumentacje koncepcji drogowej.

Projekty uchwał
Anna Rusinowska, wicedyrektor 

Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany imienia placówki z 25 Pułku Artylerii 
Pancernej na Jana Adama Maklakiewicza. 
W odczytanym uzasadnieniu opowiedziała 
m.in. historię nadania patrona mszczonow-
skiemu gimnazjum. Szkoła ta nosiła imię 
właśnie kompozytora Jana Adama Makla-

kiewicza. W swoim wystąpieniu podkreślała, że patron szkoły 
musi być wzorem dla uczniów oraz postacią rozpoznawalną 
w środowisku lokalnym. Warunki te spełnia Jan Adam, którego 
rodzina tworzyła muzyczne tradycje Ziemi Mszczonowskiej.

Kolejny przedstawiony projekt uchwały dotyczył miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują-
cego fragmenty miejscowości Marków-Towarzystwo, Lublinów 
i Czekaj. Zaprezentowała go przedstawicielka biura projekto-
wego, Kinga Sobolewska-Puchała. W wyniku podjęcia uchwały 
wyrażona zostanie zgoda na częściową zmianę przeznaczenia 
tamtejszych gruntów rolnych na cele nierolnicze. Położone na 
tym obszarze działki będą mogły m.in. służyć zabudowie miesz-
kaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz prowadzeniu 
usług nieuciążliwych.

Zmiany w budżecie gminy na 2018 r. przedstawił  wice-
burmistrz Grzegorz Kozłowski. Zakładają one zwiększenie 
zarówno dochodów, jak i wydatków o taką samą kwotę – 
255 126 zł. Zmiany te sprawią, że konieczna będzie także korekta 
zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wiceburmistrz 
Kozłowski przedstawił także sprawozdanie z realizacji Programu 
Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. W 2017 r. 
przeprowadzono m.in. adaptację II piętra Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych, prze-
budowę układu komunikacyjnego pomiędzy ulicami Szkolną 
i Sportową, Festiwal Świętojański oraz nieodpłatny kurs kompu-

terowy dla osób powyżej 50 lat zamieszka-
łych na obszarze rewitalizacji.

Małgorzata Badowska, naczelnik 
Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady 
Miejskiej przedstawiła sprawozdanie 
z wykonania Programu współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi za 2017 r. Na 
realizację tego dokumentu z budżetu gminy 
wydatkowano kwotę 505 929,96 zł. Na 
tym zakończono obrady Komisji, podczas 
których radni pozytywnie zaopiniowali 
wszystkie przedstawione projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Głównym tematem posiedzenia Komisji było ocenienie działal-
ności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2017 r. wraz z funk-
cjonowaniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprócz tego zaopi-
niowano materiały na sesję Rady Miejskiej.

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

Działalność Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Sprawozdanie z funkcjonowania MOK złożyła dyrektor 
instytucji, Grażyna Pływaczewska. W ramach swojej działalności 
jednostka zorganizowała dwie imprezy plenerowe: Jarmark 
Mszczonowski i Gminne Dożynki w Osuchowie. MOK pomagał 
także w przygotowaniu „Owocowego Święta” w Lutkówce. 
Rewię „Światowe hity dla ciebie” młodzi artyści z kół działają-
cych w Ośrodku zaprezentowali podczas Jarmarku, dożynek 
w Osuchowie, „Święta Kwiatów i Owoców” w Skierniewicach, 

odpustu parafialnego w Mszczonowie oraz Dnia Seniora.
MOK przeprowadził także liczne konkursy dla dzieci 

i młodzieży z terenu gminy. Znalazły się wśród nich: XXV 
Spotkania Artystyczne Szkół (zawody wokalne, plastyczne, 
recytatorskie i teatralne) oraz 13. Gminny Przegląd Przedsta-
wień Jasełkowych im. W. Siemiona. Ośrodek zorganizował także 
turnieje o charakterze ogólnopolskim – 8. Mazowiecki Konkurs 
Miniatur Teatralnych dla grup przedszkolnych oraz III Mazo-
wiecki Konkurs Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona (prze-
prowadzony wspólnie ze Stowarzyszeniem „Unia Poetycka im. 
Wojciecha Siemiona).

W 2017 roku w Małej Galerii MOK odbywały się także 
wernisaże i wystawy malarskie, fotograficzne czy też deko-
racji świątecznych. W Ośrodku wystawiano także prace grupy 
plastycznej Kolor, która działa w instytucji, a także organizo-
wano różne pokazy pokonkursowe. Przy okazji dyrektor Pływa-
czewska przedstawiła także osiągnięcia grup artystycznych, 
które prowadzi jej jednostka – malarskich oraz tanecznych.

W ramach swojej działalności MOK ufundował także 
przedstawienia teatralne, głównie spektakle - bajki dla dzieci. 
Osobną stroną funkcjonowania Ośrodka były także koncerty 
dla mieszkańców, podczas których występowali artyści z kół 
działających w jednostce. Grupy wokalne zaprezentowały się 
m.in. przy okazji imprezy WOŚP, powitania wiosny, Dnia Kobiet 
oraz świąt Bożego Narodzenia. Dodatkowo, MOK fundował 
także koncerty artystów zewnętrznych, np. zespołu Bene, który 
uświetnił gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także organizo-
wane wyjazdy do teatru, z których korzystają mieszkańcy. 
W ten sposób w 2017 r. można było obejrzeć m.in. „Skrzypka 
na dachu” czy „Rapsodię z demonem”. MOK zapraszał także do 
swojej siedziby na wieczory kabaretowe.

Jak co roku Ośrodek udostępniał także salę kinową na 
potrzeby organizacji gminnych wydarzeń oraz zapewniał nagło-
śnienie imprez szkolnych i lokalnych a także prowadził terapię 
zajęciową dla niepełnosprawnych dzieci ze Stowarzyszenia 
„Uśmiech Dziecka”.

W Mszczonowskim Ośrodku Kultury działają także 
liczne koła zainteresowań. Wśród nich znajdują się m.in. Grupa 
Wokalna Voice, Studio Piosenki Wokaliza, Zespół Wokalny 
Słoneczko, sekcja tańca jazzowego, zajęcia plastyczne oraz 
Poradnia Recytatora.

Lokalny Uniwersytet Trzeciego Wieku zrzeszał w 2017 r. 
128 osób w różnym wieku. Była to liczba porównywalna do ilości 
z lat poprzednich. W ramach UTW słuchaczom proponowane 

WIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

Komisja Oświaty  
i Spraw Społecznych
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21.05.2018
Oceną działalności Gminnego Centrum Informacji oraz 

opiniowaniem uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta zajęli się 
członkowie Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej 
w Mszczonowie podczas poniedziałkowego (21.05) posiedzenia 
komisji. Zapoznali się z działalnością GCI za miniony rok oraz 
wysłuchali argumentacji w związku z opiniowanymi uchwałami.

Pierwszą z osób poproszonych przez Ryszarda Stusiń-
skiego, przewodniczącego komisji budżetu, o głos była Beata 
Sznajder, dyrektor Gminnego Centrum Informacji w Mszczo-
nowie. Dyrektor przed stawiła główne obszary działalności GCI. 
Zwracała uwagę, że obecnie najbardziej absorbującą jest praca 
związana z promocją miasta i gminy Mszczonów. GCI obsługuje 
m.in. trzy serwisy internetowe, publikuje biuletyn informacyjny  
„Merkuriusza Mszczonowskiego”, prowadzi fanpage na portalu 
społecznościowym. Promocja związana jest też ściśle ze współ-
pracą z mediami – zarówno lokalnymi jak i ogólnopolskimi. GCI 
zajmuje się również opracowaniem dokumentów do konkursów, 
np. rankingu samorządów „Rzeczpospolitej”.

Istotnym obszarem działalności GCI jest też prowadzenie 
szkoleń dla mieszkańców. Tych w ubiegłym roku nie brakowało. 
Mieszkańcy korzystali zarówno z kursów komputerowych jak 
i językowych. We współpracy z żyrardowskim Stowarzyszeniem 
Przedsiębiorczości oraz Lokalną Grupą Działania  „Ziemia Cheł-
mońskiego” odbyły się też szkolenia dla osób planujących otwo-
rzyć działalność gospodarczą.

Beata Sznajder podkreślała też coraz niższe bezrobocie na 

terenie gminy Mszczonów, które odnotowuje GCI. Liczba osób 
bezrobotnych zarejestrowanych w bazie GCI wynosi bowiem 
zaledwie 40 osób. Około 60 firm współpracujących z GCI prze-
słało w ubiegłym roku ponad 360 ofert pracy. 

GCI opiekuje się też dwiema Izbami Pamięci. W sumie 
Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz  Izbę Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów odwiedziło w ubiegłym roku około tysiąca 
osób: indywidulanych oraz zorganizowanych wycieczek. W Izbie 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów odbywają się też, cieszące się 
olbrzymi zainteresowaniem, zajęcia umuzykalniające. Dyrektor 
zwróciła uwagę na problem związany z izbą regionalną miesz-
czącą się w piwnicy Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, która 
zimą została zalana i konieczne było przeniesienie eksponatów 
do piwnicy Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. 

Jak mówiła Beata Sznajder, GCI 
współpracuje z szeregiem organizacji 
i instytucji, do których należą między 
innymi Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne, GRH STRZELCY im. 31 pSK, 
Mszczonowski Ośrodek Kultury, OSiR. 

Bardzo ważną rolę w funkcjono-
waniu GCI odgrywa też filia w Osuchowie. 
Właśnie tam, z pomocy przy wypełnianiu 
wniosków skorzystało wielu rolników. 
Między innymi, za tę działalność podzię-
kował Marek Zientek, wiceprzewodni-
czący Rady Miasta. Jak mówił, dziś nikt nie 
wyobraża sobie Osuchowa bez filii GCI. 

Słowa podziękowania za działal-
ność związaną z promocją historii miasta skierowała też Barbara 
Gryglewska, przewodnicząca komisji oświaty. Zwracała uwagę 
na wpływ izb pamięci na najmłodszych mieszkańców i kultywo-
wanie pamięci o historii Mszczonowa i Polski. 

Podziękowania dla dyrektor oraz wszystkich pracow-

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

były następujące formy nauki: wykłady, lektoraty z języka angiel-
skiego, Klub Zdrowia, zajęcia plastyczne, wokalne, pilates, grupa 
taneczna, ćwiczenia aerobiku wodnego, spotkania filmowe 
i z ciekawymi ludźmi, warsztaty technik dekoracyjnych oraz 
szydełkowania i haftu. Popularne się także nauka gry na gitarze, 
senior fitdance, wieczorki taneczne, wernisaże oraz wyjazdy do 
teatru. Największym zainteresowaniem w 2017 r. cieszyły się 
zajęcia gimnastyki zdrowotnej, lektoraty języka angielskiego 
oraz zajęcia senior fitdance.

Zaopiniowane materiały na sesję
Projekt uchwały w sprawie zmiany patrona Szkoły 

Podstawowej w Mszczonowie odczytała wicedyrektor placówki, 
Jolanta Zielonka. W uzasadnieniu przedstawiono postać Jana 
Adama Maklakiewicza oraz jego zasługi dla rozwoju muzycz-
nego mieszkańców gminy. Zdaniem społeczności szkolnej będzie 
on więc doskonałym wzorem dla uczniów szkoły. Zgromadzeni 
radni przychylili się do propozycji zmiany patrona placówki.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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22.05.2018
Podczas wtorkowego (22.05) posiedzenia Komisji 

Oświaty i Spraw Społecznych radni wysłuchali informacji zwią-
zanych z oświatą, opieką społeczną oraz propozycjami Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Mszczonowie na okres wakacji. 
Na prośbę referentów jako pierwsi 

informacje złożyli Grażyna Pływaczewska, 
dyrektor MOK oraz Michał Szymański, 
dyrektor OSiR. Jak co roku MOK oraz OSiR 
działają w tandemie w okresie wakacji. 
Propozycje zajęć dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych, które czekać będą w MOK 
przedstawiła Grażyna Pływaczewska. 
W tym roku akcja „Lato w mieście” 
będzie miała charakter patriotyczny, ze 
względu na obchody 100. Rocznicy Odzy-

skania Niepodległości przez Polskę. Zajęcia odbywać się będą  
w sierpniu, pod hasłem „Lato to my”. Wśród licznych zajęć wyli-
czanych przez dyrektor MOK będzie między innymi, wykony-
wanie flagi Polski, nauka tańców narodowych. Odbędą się też 
trzy wycieczki, m.in. dla dzieci biorących udział w tegorocznym 
Jarmarku Mszczonowskim.  

Program MOK chwaliła Barbara Gryglewska, przewodni-
cząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Jak mówiła o patrio-
tyzmie można mówić na różne sposoby, a MOK jest tego dobrym 

WIEŚCI Z RATUSZA

ników GCI złożył też Ryszard Stusiński, przewodniczący komisji 
budżetu.  Sprawozdanie z działalności GCI za 2017 rok radni 
przyjęli jednogłośnie.

Sprawy dotyczące dwóch uchwał związanych z nadaniem 
nazw ulic przedstawiła Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego. Jak wyjaśniała we wsi Sosnowica jeden 
z właścicieli podzielił działkę na mniejsze, wytyczył miedzy nimi 
drogę i wystąpił o nadanie jej nazwy Baśniowa. Druga z nowych 
ulic przybyła w Mszczonowie i nosić będzie nazwę Ogrodowa. 
W obu przypadkach radni jednogłośnie poparli projekty uchwał. 

Naczelnik wyjaśniła też zmiany w uchwale dotyczącej 
stawek za zajęcie pasa drogowego. Wprowadzone w nich nowe, 
niższe stawki, zaproponowano na prośbę marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego. Dotyczyć będą firm budujących sieci 
teleinformatyczne w ramach  projektu „Internet dla Mazowsza”. 

Marek Zientek dopytał czy opłata za zajęcie pasa drogo-
wego dotyczy również  pobudowanych na chodniku schodów do 
sklepu czy podjazdu dla niepełnosprawnych. Naczelnik Koszu-
lińska wyjaśniła, że to również wiąże się uiszczeniem opłaty.

Teresa Koszulińska omówiła też projekt uchwały zwią-
zanej z zadaniem „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej 
w Mszczonowie”, o którego dofinasowanie stara się gmina 
Mszczonów. Grzegorz Kozłowski, zastępca Burmistrza Mszczo-
nowa, wyjaśnił, ze uchwała jest wymagana przy składaniu 
wniosku o dofinasowanie. Całkowita wartość zadania to około 
2,18 mln złotych z czego dofinansowanie wynosi 85 procent tej 
kwoty. Projekt byłby realizowany w latach 2019-2021. Radni 
jednogłośnie poparli projekt uchwały.

Propozycje zmian w uchwale dotyczącej zasad przy-
znawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie przedsta-

wiła Barbara Ciszewska, kierownik MOPS 
w Mszczonowie. Jak wyjaśniała Minister-
stwo Pracy i Polityki Socjalnej zamierza 
pomóc gminom w opiece nad osobami po 
75-tym roku życia. Zamiast kierowania osób 
starszych do domów opieki świadczone 
byłby im usługi opiekuńcze przez MOPSy. 
Połowę kosztów z tego tytułu pokrywałoby 
ministerstwo. 

Marek Zientek zwrócił uwagę, 
że pomoc takim osobom jest bardzo 

potrzebna. Dopytywał czy objęłaby ona również osoby mieszka-
jące na wsiach. Jak wyjaśniła Barbara Cieszewska objęci byliby 
nią tylko mieszkańcy miasta. Z wyliczeń Danuty Górniak, księ-
gowej MOPS w Mszczonowie wynika, że dzięki realizacji opieki 
z pomocą ministerstwa oszczędności sięgałyby około 10 tysięcy 
złotych. Radni jednogłośnie poparli projekt uchwały. 

Proponowane zmiany w budżecie gminy Mszczonów 
omówiła Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy. Radni zaakcepto-
wali je jednogłośnie.

Z uwagi na nieobecność referenta nie omówiono uchwały 
związanej z regulaminem dostarczania wody i odprowadzenia 
ścieków. W posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
wzięli udział radni: Ryszard Stusiński - przewodniczący komisji; 
Marek Zientek i Andrzej Osiński - wiceprzewodniczący Rady 
Miasta, Barbara Gryglewska – przewodnicząca komisji oświaty, 
Jerzy Siniarski, Waldemar Suski, Robert Głąbiński, Andrzej Osial, 
Mirosław Wirowski, Renata Siwiec, Dariusz Olesiński, Marek 
Baumel. 

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych



10   kwiecień-maj 2018 / nr 4-5 (269-270)

przykładem.
Propozycje wakacyjne mszczo-

nowskiego OSiRu na lipiec przedstawił 
Michał Szymański. Chętni będą mogli 
korzystać z hali sportowej. Odbywać 
się też będą zajęcia dla dzieci pod 
okiem instruktorów. Piątki obfitować 
mają w turnieje i zawody. Podobnie jak 
w ubiegłych latach, dzieci i młodzież 
z terenu gminy będą mogli korzystać 
ze zniżek podczas korzystania z Term. 
Utrzymana została cena 2 zł za godzinę 
w czasie od godziny 9 do 13. Propo-
zycję o rozszerzenie tej oferty również 
o rodziców, jeśli rodzina przyjdzie 

w komplecie na Termy, złożył Robert Głąbiński, radny Miasta 
Mszczonowa. Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza 
Mszczonowa, na taki wydatek gmina nie może sobie pozwolić. 
Jak wyjaśniał okres wakacji to czas, gdy Termy zarabiają na 
siebie. Z tą opinią zgodził się również Michał Szymański. Jak 
przypomniał, mieszkańcy mają okazję skorzystać z Term po 
godzinie 18 na bardzo preferencyjnych warunkach. Dyrektor 
OSiR przypomniał też, że w tym roku Termy obchodzą dzie-
sięciolecie istnienia. W tegorocznych planach jest organizacja 
turnieju piłki plażowej oraz rozpoczęcie zajęć nauki pływania dla 
dzieci w ramach programu rewitalizacji Mszczonowa. 

Obie złożone informacje, MOK i OSiR, radni przyjęli 
jednogłośnie.

Analizę projektów organizacyjnych 
szkół oraz informację na temat zajęć poza-
lekcyjnych w szkołach złożyła Ewa Zielińska, 
dyrektor Centrum Usług Wspólnych. Wyja-
śniła, że trakcie wakacji nie będą prowa-
dzone zajęcia w szkołach dla dzieci. Spowo-
dowane jest to przede wszystkim brakiem 
zainteresowania oraz faktem, że wakacje to 
okres urlopowy nauczycieli. Prowadzenie 
przez nich zajęć w tym czasie wiązałoby się 
więc z dodatkowymi wydatkami. W przed-
szkolach oraz punktach przedszkolnych, 

w wakacje, będą funkcjonowały dyżury dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

Ewa Zielińska szczegółowo omówiła też projekty organi-
zacyjne szkół. Poinformowała, że wszystkie zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez kuratorium. Zwróciła też uwagę, że projekty 
mogą jeszcze ulec zmianie. Projekty mają za zadane pomóc 
w uporządkowaniu spraw szkół.

Barbara Gryglewska zainteresowała się jak wygląda funk-
cjonowanie szkół w drugim roku reformy oświaty i czy któryś 
nauczyciel w związku z nią stracił pracę. Dyrektor CUW wyja-
śniła, że w gminie nie było przypadków zwolnień nauczycieli. 
Zdarzyły się jedynie przypadki nieprzedłużenia umowy jeśli te 
dobiegły końca. 

Przewodnicząca komisji złożyła też podziękowania za 
wprowadzenie w szkołach specjalistycznej opieki pedagoga 
i logopedy. Z informacji złożonych przez Ewę Zielińska, wynika, 
że liczba dzieci z dysfunkcjami wzrasta. Przewodnicząca gratu-
lowała też bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Podkreślała, że 
oferta dostosowana jest do każdej grupy wiekowej.

Robert Głąbiński dopytywał o zmiany na stanowisku 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. Jak wyjaśniła 
dyrektor CUW obecna dyrektor złożyła wypowiedzenie. Od 
pierwszego czerwca, przez dziesięć miesięcy, obowiązki dyrek-
tora pełnić będzie Anna Rusinowska, która do tej pory była 
zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. 

Radni jednogłośnie przyjęli złożone przez Ewę Zielińską 
informacje.

Propozycje zmian w uchwale przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej omówiła Barbara Ciszewska, kierownik 
MOPS w Mszczonowie. Wyjaśniła, że MOPS chce skorzystać 
z pomocy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Realizowany przez nie projekt pomocy dla osób powyżej 75. 
roku życia zakłada, że usługi opiekuńcze dla takich osób, świad-
czone przez mopsy, byłyby bezpłatne. Połowę kosztów pono-
siłaby gmina, drugą ministerstwo. W ocenie Danuty Górniak, 
księgowej mszczonowskiego MOPS, to korzystne rozwiązanie. 
Jak wyjaśniała, jeśli choć jedna osoba zamiast trafić do domu 
opieki skorzysta z usług MOPS pozwoli to zaoszczędzić około 10 
tysięcy złotych rocznie. 

Barbara Gryglewska zwróciła uwagę, że projekt Senior + 
jest bardzo dobrym i potrzebnym rozwiązaniem. 

Na rosnące wydatki związane z opieką nad osobami 
trwale bezrobotnymi zwracał uwagę Józef Grzegorz Kurek. 
Jak mówił, obecnie w gminie takich osób jest ponad 150. Za 
każdą MOPS musi opłacać składkę zdrowotną.  W opinii Burmi-
strza, powinny zostać wprowadzone rozwiązania tej kwestii na 
poziomie krajowym, tak by osoby trwale bezrobotne, które są 
zdolne do pracy, odpracowywały opłacane na ich rzecz składki 
poprzez prace na rzecz gminy.

Barbara Ciszewska omówiła też ocenę zasobów MOPS. 
Zwracała uwagę na rosnąca liczbę w osób starszych, a co za 
tym idzie, również wydatków związanych z opieką – usług opie-
kuńczych i pobytach w domach pomocy społecznej. Właśnie 
z myślą o seniorach MOPS od kilku lat organizuje spotkania wiel-
kanocne. Cieszą się one dużym zainteresowaniem. W całości 
finansowane są przez sponsorów.

MOPS pomaga też dzieciom. W ubiegłym roku na wakacje 
dzięki pomocy ośrodka oraz Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wyjechało na wakacje 39 dzieci. Odbył się też 
piknik rodzinny.

Radni jednogłośnie przyjęli złożone przez kierownik 
MOPS informacje oraz poprali proponowane zmiany w uchwale.

W posiedzeniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
wzięli udział radni Miasta Mszczonowa: Barbara Gryglewska 
– przewodnicząca komisji, Renata Siwiec, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, Andrzej Osial.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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W Mszczonowie pojawiła się kolejna wizyta gości, którzy 
chcieli poznać gminne rozwiązania ważnych kwestii i przenieść 
je do odbudowywanych samorządów na Ukrainie. Delegacja 
władz lokalnych od sąsiada ze Wschodu przybyła do miejskiego 
ratusza 17 kwietnia.

W wizycie studyjnej uczestniczyło ponad dwadzieścia 
osób – samorządowców oraz przedstawicieli instytucji, które 
wspierają rozwój struktur lokalnych. Byli to najlepsi absolwenci 
programu Szkoła samorządu terytorialnego DESPRO 2017. 
Wyjazd do Polski został w całości sfinansowany ze środków 
Rządu Konfederacji Szwajcarskiej w ramach Skat Consulting 
LTD./Swiss-Ukrainian Decentralisation Support Project DESPRO.

Głównym celem wizyty w Mszczonowie było zapoznanie 
gości z polskimi doświadczeniami w zakresie: reformy samo-
rządu terytorialnego i administracji ze szczególnym uwzględ-
nieniem opracowania i wdrażania strategii rozwoju lokalnego, 
projektów i programów lokalnych, pozyskiwania inwestycji 
zewnętrznych oraz kreowania rozwoju gospodarczego i udziału 
przedstawicieli społeczności w jego tworzeniu.

Goście z Ukrainy przybyli do Mszczonowa, ponieważ, jak 
można było przeczytać we wniosku o zorganizowanie wizyty, od 
lat jest on liderem samorządu oraz inspiracją dla innych gmin. 
Potwierdziły to liczne nagrody, które utwierdziły przedstawicieli 
DESPRO, że jest to właściwa lokalizacja zdobywania niezbędnej 
wiedzy i poznawania doświadczeń innych.

Półtoragodzinne spotkanie w mszczonowskim ratuszu 
poprowadził burmistrz Mszczonowa, Józef Grzegorz Kurek. 
W swojej prezentacji opowiedział m.in. o historii i doskonałej 
lokalizacji gminy, czynnikach jej rozwoju oraz ważnych inwesty-

cjach. Oczywiście, nie mogło zabraknąć przedstawienia budo-
wanego kompleksu Park of Poland, który zgodnie ze słowami 
włodarza ma stać się Malediwami w pigułce. Ta ogromna 
inwestycja będzie motorem rozwoju lokalnej gospodarki przez 
długie lata.

Wydawałoby się, że prezentacja doświadczeń gminy 
w rozwiązywaniu problemów będzie monotonna i przeznaczona 
jedynie dla bardzo zainteresowanych. Nic bardziej mylnego! 
Burmistrz Kurek po raz kolejny dał się poznać jako świetny 
mówca, który opowiedział o Ziemi Mszczonowskiej w ciekawy, 
okraszony anegdotami i przykładami, sposób. 

Dowodem zainteresowania gości były liczne pytania, 
skierowane do burmistrza Kurka po zakończeniu jego prezen-
tacji. Sąsiedzi ze Wschodu byli zainteresowani m.in. funkcją 
sołtysa, gminnym budżetem, opieką społeczną dla seniorów, 
centrami kultury oraz optymalizacją sieci gminnych szkół. Na 
wszystkie pytania uzyskali wyczerpujące odpowiedzi, które 
z pewnością pomogą im w odbudowie rodzimej samorządności. 

Dagmara Bednarek, GCI

Wizyta

Samorządowcy z Ukrainy odwiedzili 
Mszczonów

WIEŚCI Z RATUSZA
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 Wiosna tego roku przyniosła gminie Mszczonów kolejne 
wyróżnienie. W siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie zostały bowiem wręczone nagrody 
dla tych jednostek samorządu terytorialnego, które charaktery-
zują się zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym. 
W kategorii mazowieckich gmin miejsko-wiejskich Mszczonów 
uzyskał bardzo wysokie, dziewiąte miejsce.
 Wyróżnienia dla najlepszych samorządów przyznano 
podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospo-
darczy jednostek samorządu terytorialnego”. Jej głównym 
celem była wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń w tym 
temacie. Głównym organizatorem spotkania był Marszałek 
Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, na którego zapro-
szenie licznie odpowiedzieli samorządowcy z terenu całego 
Mazowsza. Podczas spotkania nie zabrakło również pracow-
ników administracji rządowej i instytucji publicznych a także 
przedstawicieli środowisk naukowych. Spotkanie było więc 
doskonałym pretekstem do dalszego planowania rozwoju 
społeczno-gospodarczego w samorządach.
 Nagrody przyznawano na podstawie oceny 15 wskaź-
ników – danych otrzymanych z Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Organizatorzy wzięli pod uwagę m.in. liczbę pracujących 
mieszkańców, wydatki na projekty inwestycyjne oraz ilość 
podmiotów gospodarczych funkcjonujących na danym terenie. 
W ten sposób wyłoniono mazowieckich liderów zrównoważo-
nego rozwoju, wśród których zaszczytne miejsce uzyskała także 
gmina Mszczonów.

Wyróżnienie

Mszczonów gminą zrównoważonego 
rozwoju

Wywiad

Muzyka łagodzi obyczaje

Jakie znaczenie muzyka odgrywa 
w życiu? Czy potrafi inspirować? Jak 

przekłada się na pracę w samorządzie? 
O tym, oraz o pracy w samorządzie, 
rozmawiamy z Markiem Baumelem, 

radnym Miasta Mszczonowa.

Czy miłość do muzyki jest w Pana 
rodzinie od pokoleń?
Mój dziadek grywał na weselach. Ojcu 
bardzo to imponowało, ale dziadek nie 
grywał zbyt często. Nawet instrument, 
na którym grał dziś można uznać za zabawkowy. Miał 24 basy, 
a już pojawiły się akordeony mają ich 80, 96 lub nawet 120. Tata 
też chciał podążać w kierunku muzycznym, ale dziadek suge-

rował mu, by zajął się gospodarstwem. Tata jednak rozpoczął 
naukę w szkole muzycznej we Włochach. Jego nauczycielem 
był Tadeusz Wesołowski, będący członkiem jednego z dwóch 
zespołów, które niegdyś najbardziej liczyły się jeśli chodzi 
o radiowe koncerty akordeonowe.

Można powiedzieć, że był Pan skazany na muzykę? 
Tak. (śmiech) Zacząłem się nią parać. Uczyłem się grać na gitarze 
hobbistycznie. Potem zajęcia w podstawowej szkole muzycznej. 
Skończyłem Warszawski Instytut Organistowski przy Papie-
skim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Grałem po trosze 
na imprezach okolicznościowych i gwiazdorstwo zawróciło mi 
odrobinę w głowie.

Ktoś lub coś Pana zatrzymało?
W zasadzie tak. Gdy byłem już organistą spotkałem się z biskupem 
Alojzym Orszulikiem, który zasugerował czy nie powonieniem 
trochę zorientować się w muzyce kościelnej. Pracę dyplomową 
grałem w archikatedrze św. Jana w Warszawie.

Pana dziadek i tata 
grali na akordeonie. 

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Pan również poszedł tą drogą?
Mój tata bardzo chciał, żebym grał na tym instrumencie. Sam 
zresztą był nauczycielem gry na akordeonie. Rozpocząłem więc 
naukę. Kiedyś była w szkole akademia z okazji rewolucji paździer-
nikowej. Ja miałem grać a kolega śpiewać. Tak się stremowałem, 
że w obawie przed pomyłką przestałem grać w trakcie trze-
ciej zwrotki. Schowałem akordeon do walizki i od tej pory był 
praktycznie nieużywany. Kolejny raz wziąłem akordeon do ręki 
dopiero będąc w wojsku.

Na ilu instrumentach umie Pan grać?
Wśród gitar nie grałem jedynie na gitarze hawajskiej. Oprócz 
tego akordeon, fortepian, organy kościelne.

Jest tak wiele gitar?
Pewnie! Jest gitara basowa, akustyczna, klasyczna, elektryczna, 
dwunasto-, siedmio- i sześciostrunowa. Jest także wiele technik 
gry na gitarze. Na jednym instrumencie można grać w różny 
sposób.  Ostatnio mocno mnie interesuje technika  Tommego 
Emmanuela

To ogromne pole do popisu.
Do wszystkiego potrzebna jest praca. Niegdyś stworzono struk-
turę nauki gry na instrumencie. Według niej talent to około 7 
procent, 22 procent to nauczyciel, a 71 procent to praca własna. 
Tylko wiedza oparta o solidne ćwiczenia naprawdę daje efekty.

Pan jest nauczycielem gry na gitarze w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury.
Tak, od 29 lat uczę gry na gitarze. Dziś przychodzą dzieci moich 
uczniów. Przyszła kiedyś dziewczynka i powiedziała, że jej mama 
chodziła do mnie na zajęcia. Pytałem czy nadal gra, ale przy-
znała, że nie.

Wiele osób uczęszczało na zajęcia?
Średnio około 20 – 30 osób rocznie. 

Marzył Pan o karierze muzyka rokowego? Założeniu zespołu?
Na weselach i różnego rodzaju imprezach, z zespołem grałem 
około 30 lat. Myślę, że średnio w ciągu roku graliśmy na około 
20 weselch. Według moich wyliczeń 300 wesel mam zaliczo-
nych. Zakładaliśmy zespoły młodzieżowe przy domu kultury, 
i nie tylko, ale bardzo szybko te zespoły się rozpadały, bo w tym 
wieku ma się różne pomysły.  Chyba grałem w pięciu, sześciu 
składach.

Wracając do rodzinnych, muzycznych tradycji. Czy wszystkie 
Pana dzieci związały swoje życie z muzyką?
Ania grała na flecie bocznym. Skończyła podstawową szkołę 
muzyczną, później muzykoterapię. Doszła do licencjatu i stwier-
dziła, że to nie jest dla niej, pozostała jednak w temacie sztuki 
zajmując się projektowaniem. Agata jest na trzecim rok Akademii 
Muzycznej Fryderyka Chopina w Białymstoku. Michał natomiast 
jest w trakcie nauki w średniej szkole muzycznej i zbliża się do jej 
końca. Gra na wiolonczeli, jest tegorocznym maturzystą
Jest Pan szczęśliwy, że dzieci poszły tą drogą?

Czasami wspólnie zagramy na jakichś uroczysto-

ściach – przyznam, że jest duma.  Agata i Michał jeżdżą na 
koncerty z Żyrardowskim Uderzeniem. Myślę, że dzieciom przy-
nosi to radość i inspiracje, a  mnie osobistą satysfakcję.  Życie 
pokaże, czy z tego można wyżyć.
Miałem takie sytuacje, że wychodząc z domu, z jednej strony 
słyszałem wiolonczelę, z drugiej skrzypce, a z trzeciej flet. 
Myślałem wtedy – współczuję sąsiadom. (śmiech)

Zgodzi się Pan z twierdzeniem, że muzyka łagodzi obyczaje?
W pewnych płaszczyznach tak. Chyba najwięcej wśród słuchają-
cych. Wyrabia pewne cechy np.: systematykę.

Co dała Panu muzyka w życiu?
To duża część mojego życia. Pewna forma sposobu na życie. 
Daje satysfakcję z grania, która jest i wówczas, gdy ktoś po zaję-
ciach połknie przysłowiowego bakcyla i zapali się do muzyki. To 
bardzo miłe i motywujące uczucie, gdy gra się jakiś utwór i widzi 
po odbierających, że budzi to jakąś refleksję. 

Czy myśli Pan, że muzyka ma wpływ na Pana pracę samorzą-
dową?
Chyba właśnie łagodzi obyczaje. (śmiech) 

Skoro o samorządzie mowa. Można powiedzieć, że tej kadencji 
zostało aż, lub kilka miesięcy.
W działaniach samorządowych, to bardzo mało. Wszystkie 
projekty, które są realizowane potrzebują czasu na przygoto-
wanie. Radni mogą zbierać informacje od wyborców, ale 80-90 
procent pracy spada na władze wykonawczą – burmistrza i jego 
pracowników. Ciężko pracują, a widać sam efekt, nie widać sumy 
wysiłków włozonych w dany projekt.

Pewnie dobrym przykładem jest projekt rewitalizacji. Mówi się 
o nim od półtora roku.
Dokładnie. Wiele osób oczekuje, że to będzie już, za chwilę. 
Duży wpływ mają jednak na realizację siły zewnętrzne, dofina-
sowania unijne. Pewnych rzeczy, pomimo chęci no nie da się 
przeskoczyć.

Jakie inwestycje z Pana okręgu wyborczego są zawarte 
w programie rewitalizacji?
Ulica Warszawka w kierunku Term i komisariatu została dopro-
wadzona do użyteczności. Po jednej stronie powstała ścieżka 
rowerowa i chodnik, po drugiej zaś sam chodnik. Zostały posze-
rzone miejsca parkingowe. Uważam, że Termy są wizytówką 
Mszczonowa i byłoby świetnie, gdyby droga z centrum miasta 
była również reprezentacyjna. 

Mszczonów stanie się wkrótce zagłębiem wodnej rozrywki. 
Powstaje Park Rozrywki we Wręczy, są już Termy, a obok 
powstanie basen dla nurków.
Wiadomo już, że inwestor dostał pozwolenie na budowę basenu 
dla nurków obok Term. To kolejna inwestycja, co prawda nie 
gminna, która uatrakcyjni nie tylko miasto, ale całą gminę. Już 
teraz w Polsce Mszczonów znany jest przede wszystkim z Term. 
Z pewnością wpłynie to, na zainteresowanie miastem i gminą 
Mszczonów nie tylko przez inwestorów, ale i samych miesz-

WIEŚCI Z RATUSZA
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O nieustających potrzebach zwią-
zanych z inwestycjami drogowymi, 

podsumowaniu kończącej się kadencji 
oraz współpracy gminy Mszczonów 
z powiatem żyrardowskim rozma-

wiamy z Dariuszem Olesińskim, 
radnym gminy.

Panie Dariuszu jak długo pełni Pan 
funkcję radnego Rady Miasta Mszczo-
nowa?
To moja druga kadencja. Jestem 
członkiem Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych.

Była łatwiejsza od pierwszej?
Podczas pierwszej kadencji uczyłem się bycia radnym. Pozna-
wałem zasady związane z funkcjonowaniem samorządu, zasady 
tworzenia budżetu, realizacji inwestycji itp.. 
Dzięki wiedzy zdobytej podczas pierwszych czterech lat bycia 
radnym, druga kadencja była już na pewno łatwiejsza. Bycie 
radnym to praca. Praca, która wymaga doświadczenia.

Co jest najważniejsze w byciu radnym?
Bez wątpienia dobro gminy. Nie można skupiać się na osiąganiu 
partykularnych interesów. Trzeba patrzeć szerzej, na całą gminą. 

Jak dana inwestycja wpłynie na jej rozwój. Oczywiście ważne jest 
zabieganie o inwestycje we własnym okręgu, ale nie można się 
przy nich upierać, gdy są ważniejsze potrzeby w innych rejonach.

Mam wrażenie, że to trudne zadanie. Udaje się to osiągać?
Przy zgranej radzie tak. Działamy jak jedna drużyna, bo chodzi 
nam o dobro nas wszystkich – całej gminy Mszczonów.

Z pewnością nie jest jednak tak, że można całkowicie zapomnieć 
o swoim okręgu. Jak przedstawia się ta sytuacja w Pana przy-
padku?
Dumą mojego okręgu z pewnością jest Szkoła Podstawowa 
w Piekarach. Być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale jest 
największą, pod względem liczby uczniów, szkołą podstawową 
na terenie wiejskim w naszej gminie. To wielka zasługa nauczy-
cieli, którzy utrzymują wysoki standard nauki, przez co rodzice 
chętnie posyłają do tej szkoły dzieci. Szkoła jest również nowo-
czesna. W 2016 roku wymieniono grzejniki oraz zamontowano 
gazową pompę ciepła zamiast starej kotłowni. To bardzo inno-
wacyjny system ogrzewania. Wykonana został też elewacja. 
W ubiegłym roku wymieniono okna i drzwi oraz zmodernizo-
wano oświetlenie. Zainstalowane są nowe, energooszczędne 
lampy LED. 
Warto wspomnieć, że w ramach projektu termomoderni-
zacji budynków użyteczności publicznej  w gminie Mszczonów 
zmodernizowano trzy obiekty – szkoły w Piekarach i Osuchowie 
oraz budynek gminny w Osuchowie, w którym mieści się między 
innymi filia Gminnego Centrum informacji. Gmina  wydała na ten 
cel blisko 4,1 miliona złotych z czego ponad 2,8 mln stanowiło 
dofinasowanie. To 80 procent całkowitych kosztów wydatków 
kwalifikowanych.

Czy to oznacza, że szkoła w Piekarach jest już placówką idealną?
Aż tak dobrze nie 
jest (śmiech). Jak 

kańców. Już teraz wiele osób, pyta o możliwość zakupu gruntów 
w Mszczonowie. 

Jak ocenia Pan inwestycję w postaci łącznika ulic Szkolnej i Spor-
towej?
Zmiana organizacji ruchu na ulicy Szkolnej oraz budowa łącz-
nika, to świetne rozwiązanie. Wcześniej pomiędzy godziną 7.30 
a  8.15 działy się tam takie rzeczy, że człowiek się za głowę łapał, 
gdy stał na rondzie. Dzięki łącznikowi powstały też dodatkowe 
miejsca parkingowe.

Jakie są drobne bolączki w Pana okręgu, które zgłaszają Panu 
mieszkańcy?
Do takich spraw na pewno należy oświetlenie ulic. Część rzeczy 
po prostu wychodzi w trakcie kadencji. W takich sytuacjach duże 
ukłony należą się burmistrzowi. Nigdy nie ucieka od problemu. 
Interesuje się, analizuje i chce zrobić tak, by było dla wszystkich 
jak najlepiej. 

Można powiedzieć, wracając na chwilę na grunt muzyczny, że 
burmistrz to dobry dyrygent, który ma dobrą orkiestrę?
To bardzo wrażliwy i dobry dyrygent. Świetnie się z nim pracuje. 
Jest otwarty na prośby ludzi, nigdy nie pozostaje obojętny.

Nie sztuką jest obiecać. Sztuką jest dotrzymać słowa.
Chyba najlepszym określeniem burmistrza jest historia, która 
przytrafiła mi się, gdy byłem kiedyś z żoną w górach. Jedna ze 
spotkanych tam osób pytała skąd jesteśmy. Powiedziałem, że 
pewnie nie skojarzy, bo to mała miejscowość pod Warszawą – 
Mszczonów. Usłyszałem wtedy – a to tam gdzie jest ten burmistrz 
Kurek. Ludzie nie bardzo wiedzą gdzie to jest, ale kojarzą miejsce 
z nazwiskiem burmistrza. Wypytują o niego pytają, czy faktycznie 
jest taki operatywny. To na pewno miłe i napawa dumą.

Czym jest dla Pana praca w samorządzie?
Radny jest trybikiem w maszynie, która pcha miasto do przodu. 
Gdy wszystko harmonijnie się układa, wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Są plany, jest program, ciągły ruch, nie ma stania 
w miejscu.  Wszystko jest konsultowane z radnymi, omawiane 
z mieszkańcami. 

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Wywiad

Pomysłów na kolejne inwestycje  
nie brakuje
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wspomniałem liczba uczniów rośnie i jest potrzeba budowy 
sali sportowej. Rozmowy w sprawie realizacji tej inwestycji są 
już prowadzone. Potrzebne jest też zagospodarowanie terenu 
wokół szkoły.

Jakie inne inwestycje uważa Pan za potrzebne w swoim okręgu?
Na pewno inwestycje drogowe. To temat – rzeka. Co roku wyko-
nywane są nowe drogi, remonty i co roku potrzebne są kolejne. 

Które największe, drogowe inwestycje z ostatniej kadencji 
zostały wykonane w Pana okręgu?
Jedną z największych i najbardziej kosztownych był remont 
wiaduktu w Powązkach. Kosztował prawie 700 tysięcy złotych 
i niestety gmina musiała w całości pokryć go z własnego 
budżetu, bo nie było na ten cel dotacji. W ciągach dróg woje-
wódzkich i krajowych remonty wiaduktów nad liniami kolejo-
wymi prowadzi kolej. Gdy wiadukt jest w ciągu drogi gminnej 
musi to zrobić gmina. 
Została poprawiona nawierzchnia ulicy Sosnowej w Gąbie za 
blisko 170 tysięcy złotych. Zrobiony został remont nawierzchni 
ul. Leśnej i Głównej w Zdzieszynie, ul. Głównej w  Szeligach oraz 
ul. Granicznej w Lublinowie za blisko 221 tysięcy złotych.
Podziękować należy też Władzom Powiatu Żyrardowskiego. 
Cieszę się, że współpraca pomiędzy gminą Mszczonów, 
a powiatem żyrardowskim układa się wzorowo. Przez ostatnie 
lata wiele inwestycji na terenie naszej gminy zostało zrealizo-
wanych we współpracy z powiatem. Jednym z ostatnich przy-
kładów tej współpracy jest remont drogi  Piekary – Michalin. 
Połowę kosztów pokryła gmina, druga połowę powiat.  Gdyby 
nie bardzo dobra współpraca do remontu prawdopodobnie 
by nie doszło, bo powiat nie byłby w stanie sfinansować go 
w całości z własnego budżetu. 

Na terenie Pana okręgu jest nie tylko szkoła ale i Ochotnicza 
Straż Pożarna w Piekarach. Jak ocenia Pan jej działalność?
Strażacy z Piekar bardzo dynamicznie się rozwijają. Od dwóch lat 
działa nowy zarząd jednostki. Już w pierwszym roku działalności 
udało się druhom zakupić samochód oraz go doposażyć. Wyre-
montowano też stary i dziś straż w Piekarach ma dwa samo-
chody. W ubiegłym roku, dzięki działaniom zarządu, jednostka 
otrzymała dofinansowanie z MSWiA w wysokości 8,5 tysiąca 

złotych. Strażacy dbają też o strażnicę. Docieplili sufit garażu. 
Społeczność, oraz władze samorządowe widzimy te starania. 
Mieszkańcy przekazali na rzecz OSP Piekary fundusz sołecki. 
Z tych pieniędzy wyremontowano pomieszczenia socjalne straż-
nicy.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a tym, którzy się starają warto 
pomagać. Z pewnością ma Pan jakieś plany związane z inwesty-
cjami związanymi z OSP Piekary?
Strażacy marzą o rozbudowie strażnicy, bo obecnie jest tylko 
jeden garaż a dwa samochody. Z pilnych rzeczy na pewno 
potrzebny będzie remont dachu. Obecne pokrycie przecieka.

Tych małych i nieco większych inwestycji nie brakuje. Którą 
z dużych inwestycji zaliczyłby Pan do najważniejszych?
Z pewnością to budowa Parku Wodnego Suntago. Nie jest to co 
prawda inwestycja gminna, a prywatnego inwestora. Jednak, od 
początku, gdy pojawiła się szansa na jej realizację Władze Gminy 
Mszczonów oraz Rada Miasta, robiły wszystko, by doszła do 
skutku. Dziś park powstaje. W przyszłym roku ma zostać oddany 
do użytku. Jestem przekonany, że stanie się on gospodarczym 
kołem zamachowym  nie tylko dla naszej gminy, ale całego 
regionu.

Będzie się Pan temu przyglądał z fotela radnego? Krótko mówiąc, 
czy zamierza Pan się ubiegać po raz trzeci o mandat radnego?
Tak. Zamierzam kandydować w najbliższych wyborach.

Co zamierza Pan realizować w kolejnej kadencji, jeśli zasiądzie 
Pan ponownie w Radzie Miasta Mszczonów?
Wiele inwestycji jest realizowanych, ale ciągle rodzą się kolejne 
pomysły i potrzeby. Jak wspomniałem wcześniej prowadzone są 
rozmowy w sprawie budowy sali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Piekarach. Na pewno remontu wymaga między innymi 
ulica Zachodnia w Zdzieszynie. Mieszkańcy chcą też budowy 
oświetlenia. Chciałbym móc starać się o realizację tych zadań 
jako radny.

Tego w takim razie Panu życzę i dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jarosław Pięcek, GCI

Z Waldemarem Suskim - radnym, straża-
kiem, pasjonatem sportu, historii i sztuki  
rozmawiają  Jarosław Pięcek i Mateusz 

Milczarek.

Z racji na Pana liczne funkcje i zaintereso-
wania nie ukrywam, że  mam  problem, 
z wyborem kolejności tematów naszej 

rozmowy. Najpierw pomówimy 

z radnym Suskim, a może z prezesem powiatowym  OSP, pasjo-
natem sportu,   czy też  osobą  uzdolnioną  artystycznie? Proszę 
opowiedzieć naszym Czytelnikom o tym czym Pan się zajmuje 
i w jaki sposób godzi Pan te wszystkie funkcje i zajęcia. 
Radnym Rady Miejskiej jestem od dwóch kadencji. W pierw-
szej kadencji 2010-2014 byłem wiceprzewodniczącym komisji 
oświaty i sportu, a po śmierci radnego  Wojciecha Horbota także 
wiceprzewodniczącym komisji budżetu. W tej kadencji jestem 
wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem 
Komisji Statutowej.  Jako strażak ochotnik  drugą  kadencję  pełnię    
funkcję  prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP Mszczonów 
i pierwszą kadencję  jestem prezesem  Zarządu Oddziału 
Powiatowego OSP. W straży działam już  od  11 lat.  Jestem– 
jedynym w powiecie- strażackim kronikarzem i prowadzę  
kronikę mszczonowskiej jednostki. Współtworzyłem też  Izbę 
Tradycji OSP w Mszczonowie. Mam dokumenty potwierdzające, 
że jestem opiekunem izby tradycji i małych muzeów. Ponadto 

Wywiad

Cenię ludzką aktywność  
i profesjonalizm
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działam w MOK. Na początku przyszłego roku będziemy wysta-
wiać sztukę teatralną. Jestem też komentatorem sportowym. 
Lubię  sport. Pasjonuje mnie historia. Nie potrafię pozostawać  
biernym. Urodziłem się  społecznikiem. Czuję też  potrzebę  
doskonalenia się  w tym czym się zajmuję.   Do wszystkiego chcę 
podchodzić profesjonalnie.  Z tego też  powodu  razem z radnym 
Markiem Baumelem odbyliśmy szkolenie dla członków komisji 
rewizyjnej. Przeszedłem też   inne szkolenia, między innymi:  
specjalisty do spraw ochrony środowiska,  z zakresu wydatków 
budżetowych, zrównoważonej gospodarki finansowej w samo-
rządach i odpowiedzialnego zarządzania budżetem lokalnym. 

Jak udaje sią Panu pogodzić wszystkie obowiązki i  pasje 
z życiem rodzinnym oraz pracą zawodową?
Nie jest łatwo. Mam przecież swoje obowiązki rodzinne.  Żona, 
dzieci, wnuczek… Wszystko się   udaje dzięki  zgodnej rodzinie 
i wyrozumiałej małżonce… Pragnę  jej podziękować za jej cierpli-
wość i zrozumienie.

Dobiega końca kadencja samorządowa 2014-2018, czas na 
dokonywanie podsumowań. Proszę  powiedzieć  jakie zmiany 
zaszły w Pana okręgu wyborczym.   
To rozległy okręg i położony w newralgicznym punkcie miasta. 
Wciąż ulega on  głębokim przeobrażeniom. Niedawno uporząd-
kowany został na jego terenie plac parkingowy przed kaplicą  
pw. Świętego Ojca Pio. To dobrze, że udało się  uporządkować  
to miejsce, gdyż  położone przy ciągach komunikacyjnych ulic 
Tarczyńskiej i Wschodniej pełni ono nie tylko funkcję użytkową, 
ale także w pewnym sensie reprezentacyjną. Podobnie wygląda 
sprawa z ulicą Wschodnią w kierunku marketu Biedronka. Tu 
także udało się  doprowadzić  do pożądanych zmian. Chodnik, 
ławki, oświetlenie… Z nowych inwestycji, jakie realizowane są  
na terenie mojego okręgu muszę  także wymienić  przebudowę 
ulicy Malinowej.  Podjęte ponadto zostały działania w celu 
upiększenia ulicy Tarczyńskiej na odcinku od skrzyżowania 
z ulicą Wschodnią w kierunku Panoramy. Szykowana jest odpo-
wiednia dokumentacja pod przedsięwzięcie, które zdradzę, że 
realizowane będzie  w latach 2019 -2021. Arteria ta  stanie się  
ozdobą  miasta. To ważne, aby zamożne miasto dbało o swój 
wizerunek i  prezentowało się atrakcyjnie. Odpowiedni efekt 
tworzy się nie tylko poprzez wielkie zmiany, ale  także małe 
ulepszenia i właśnie dlatego przez cały czas zabiegałem o doko-
nywanie nowych, dodatkowych  nasadzeń ozdobnej roślin-
ności, dostawianie  ławek i tym podobne działania. Chcę, aby 
mieszkańcy byli dumni z Mszczonowa i całej Gminy. Oczywiście 
dbałość o swój okręg to jedno, ale Rada jako całość musi tez  
spoglądać  szerzej na sprawy gminnej społeczności. Podejmu-
jemy decyzje gremialnie i wspieramy w ich realizacji burmistrza 
oraz jego urzędniczy aparat. Przyznam, że bardzo cenię  sobie 
atmosferę  panującą w mszczonowskim samorządzie. Porządek, 
zrozumienie i chęć  działania… tak najkrócej scharakteryzować  
można to jak on działa. Olbrzymia w tym zasługa burmistrza 
Grzegorza Kurka. Jest jak kapitan drużyny piłkarskiej i to drużyny,  
która świetnie radzi sobie w rozgrywkach ligowych. 

Dobiega końca druga kadencja, w której jest Pan radnym 
Rady Miejskiej, jak Pan ocenia ostatnie cztery lata działalności 
samorządu?
W tej kadencji jak już  wspominałem pełnię  funkcję  wiceprze-
wodniczącego Komisji Rewizyjnej. Siłą rzeczy posiadam dużą  
wiedzę na temat stanu Gminy i tego jak ona obecnie funkcjo-
nuje. Z pełną  odpowiedzialnością  mogę  stwierdzić, że ostatnie 
cztery lata, to dynamiczny rozwój całej Ziemi Mszczonowskiej. 
Nowe inwestycje infrastrukturalne i  udane starania o pozy-
skanie inwestorów, a przy tym rozbudzenie aktywności samych 
mszczonowian, co objawia się  chociażby poprzez bardzo  
owocne działania poszczególnych organizacji pozarządowych. 
To szalenie ważne, aby równolegle ze sprawnym działaniem 
samorządu i umacnianiem się  gminnej gospodarki także samym 
mieszkańcom „chciało się  chcieć” kreować przestrzeń, która ich 
otacza. 

Co konkretnie ma Pan na myśli?
Mówiąc wprost, to że na terenie Gminy działa wiele prężnych 
organizacji, stowarzyszeń oraz  związków oznacza, iż  Mszczonów 
stał się  miejscem bardzo atrakcyjnym dla ludzi z inicjatywą. To 
zjawisko nie wzięło się  z niczego. Sukces Mszczonowa zachęcił 
jego mieszkańców do działania. Teraz natomiast  ich energia 
i zaangażowanie dodatkowo stymuluje władze samorządowe do 
kolejnych wysiłków i tak na zasadzie akcji i reakcji nasza Mała 
Ojczyzna wciąż  zyskuje, wciąż się  rozwija. Jako prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego OSP dostrzegam tą  prawidłowość 
bardzo wyraźnie w strażackich szeregach. Jako radny i miesz-
kaniec Mszczonowa nie mogę  też nie dostrzec,  jaki potencjał 
mają  w sobie inne organizacje działające na naszym terenie. 

Jak ten potencjał wykorzystać? 
Ułatwiać  działania mszczonowianom z pasją. Chlubić  się  tą  
lokalną  siłą. Promować  organizacje i umożliwiać  im umac-
nianie gminnego wizerunku. Każdy sukces mszczonowianina 
jest promocją gminy. Należy też  inwestować  w młodzież, gdyż 
jeśli  ona wyrośnie w  atmosferze sukcesu, to następnie w życiu 
dorosłym będzie starała się  także go osiągać. Od siedmiu już 
lat organizuję  konkursy wiedzy pożarniczej dla strażackiego 
narybku.  Prowadziłem też  świetlice  dla młodych druhów 
i druhen  w mszczonowskim Domu Strażaka. Patronowałem 
ponadto  działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Dziś  jako prezes Zarządu Oddziału Powiatowego mam jeszcze 
większe możliwości działania w tym zakresie i nie zapominam 
ich wykorzystywać.  Te inwestycje „w młodego człowieka” zwra-
cają się  zawsze z dużym zyskiem. Cieszy mnie jako społecznika 
i lokalnego patriotę, że także inne organizacje potrafią przyciągać  
w swoje szeregi młodych i zdolnych.  Wiem jednak, że w świecie, 
w którym króluje kult   młodości nie wolno nam zapominać  
o tym co tworzyło naszą  historię. Należy czerpać  garściami 
z doświadczenia starszego pokolenia, uczyć  się  od niego i kulty-
wować  lokalne dzieje.  Przekonany o tym tworzyłem nie tak 
znowu dawno  Izbę Tradycji OSP Mszczonów. Wierzę, że należy 
pozostawiać  wyraźnie ślady dla przyszłych pokoleń  i dokumen-
tować  pracę  obecną i dlatego od lat prowadzę  kronikę OSP 
Mszczonów. 

Ile już  lat piastuje 

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Pan zaszczytne funkcje w  strażackich szeregach? 
Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego jestem pierwszą  
kadencję. Natomiast Zarządem Oddziału Gminnego kieruję  już 
drugą  kadencję. Warto zaznaczyć, że są to pięcioletnie kadencje 
i obie zakończą  się  w roku 2021.  

Jakie są  najważniejsze potrzeby lokalnych jednostek strażac-
kich?
Przygotowane zostały dokumentacje modernizacji i rozbudowy 
strażnic dla jednostek w Zbiroży i Grabcach Towarzystwo. Szcze-
gólnie Zbiroża ma tu palące potrzeby posiadania odpowiednio 
dużej siedziby,  gdyż  młodzież  do tej jednostki garnie się  
bardzo ochoczo, a i sukcesów jednostce nie brakuje. Pewnie na 
najbliższych zawodach pożarniczych też  usłyszymy o strażakach 
ze Zbiroży. 

Kiedy odbędą się  najbliższe zawody? 
Już  16 czerwca na stadionie w Osuchowie zobaczymy aż  
dwanaście strażackich drużyn. Do rywalizacji przystąpi: siedem 
drużyn seniorskich, trzy drużyny młodzieżowe (z Mszczonowa, 
Osuchowa i Zbiroży) oraz dwa teamy kobiece (Mszczonów 
i Osuchów). 

Czekamy więc na strażacki czerwiec…
Dosłownie. Nadchodzący miesiąc będzie obfitował w strażackie 

wydarzenia. 16 czerwca odbędą  się  wspomniane zawody pożar-
nicze w Osuchowie. 8 czerwca obchodzić  będziemy Powiatowy 
Dzień Strażaka, którego główne obchody odbędą  się  w Żyrar-
dowie, a część nieoficjalna (integracyjna) w OSP Korytów. 24 
czerwca kolejne  wielkie święto. Jubileusz 90-lecia powstania 
obchodzić  będzie  jednostka z Wręczy. 21 czerwca będzie miał 
dodatkowo miejsce zjazd kronikarzy jednostek OSP, w którym 
także wezmę  udział. W czerwcu w skali całego powiatu wybie-
rzemy ponadto  strażaka roku 2017.  Zgłoszone kandydatury już  
ocenia kapituła złożona z następujących osób: druhna Mieczy-
sława Korzonkowska – sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP, druh Andrzej Oklesiński – były komendant PSP Żyrardów- 
obecnie w stanie spoczynku, druh Daniel Sawicki – wiceprze-
wodniczący Zarządu Oddziału Powiatowego OSP i prezes OSP 
Żyrardów, druh Krzysztof Sobczyk- skarbnik Zarządu Oddziału 
Powiatowego i zarazem  prezes OSP Bartniki.  

Pan również  jest członkiem wspomnianej kapituły?
Także mam zaszczyt zasiadać  w tym zaszczytnym gronie. 

Oczekujemy  wszystkich czerwcowych wydarzeń  i życzymy 
licznych sukcesów. 
Dziękuję  i pozdrawiam Czytelników Merkuriusza Mszczonow-
skiego.

Dużym  zainteresowaniem cieszyły się  zorganizowane w dniach 
7-10 maja  w Gminie Mszczonów spotkania, poświęcone zagro-
żeniom, jakie niosą narkotyki, dopalacze i inne środki psycho-
aktywne. W Mszczonowie wzięło w nich udział 80 osób, we 
wręczy 12, w Piekarach 28, a w Lutkówce 22 osoby. Prowadził 
je  aspirant sztabowy Robert Bretner – funkcjonariusz Wydziału 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a jedno-
cześnie ekspert krajowy, wspierający prace Horyzontalnej Grupy 
ds. Narkotyków i ekspert uczestniczący w posiedzeniach Stałego 

Spotkania

Jak przeciwstawić  się  uzależnieniu…

Z ŻYCIA GMINY
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Komitetu Współpracy Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego UE (COSI), gdzie razem z Komisją Europejską 
współtworzony jest m.in. „Pakt Przeciwko Narkotykom Synte-
tycznym i Dopalaczom”. Inicjatorem zaproszenia tego niezwykle 
doświadczonego prelegenta był dzielnicowy KP Mszczonów aspi-
rant sztabowy Sławomir Zieliński. Szkolenia sfinansowane zostały 
z funduszy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Warto dodać, że równolegle ze szkoleniami dla 
rodziców w szkołach gminnych odbywały się zajęcia o podobnej 
tematyce, w których wzięli  udział uczniowie i nauczyciele. 
Spotkania dla młodzieży miały  oczywiście miejsce w godzinach 
przedpołudniowych. Aktywnie brali w nich także udział dzielni-
cowi- wspomniany już  Sławomir Zieliński oraz Arkadiusz Wójcik.  
Nasza Redakcja poleca dodatkowo zapoznanie się ze szczegó-
łami akcji „Dopalacze kradną życie”, o której informacje znaleźć 
można na stronach KWP Radom. 
http://www.kwp.radom.pl/dopalacze-kradna-zycie,pa1,21992,0

MM

W piątek trzynastego Izbę Pamięci Rodziny Maklakie-
wiczów odwiedzili uczniowie klasy II c ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie. Mali odkrywcy szli śladami historii Mszczo-
nowa. W gabinecie Jana Adama Maklakiewicza zachwycali się 
meblami z Ratusza ocalonymi z pożaru. Szczególne emocje 
wzbudziła półka ukryta w blacie kredensu. 

- Byłaby super na komputer, albo do zabawy plasteliną – 
stwierdzali niektórzy z uczniów.

- Ale by tu można dużo lego schować – mówił jeden 
z chłopców otwierając drzwiczki szafek.

Dzieci dowiedziały się jak wykonywane były meble 
sprzed lat. Doskonale wiedziały, że dziś metody wykonywania 
mebli są inne. Z zaciekawieniem przyglądały się też fisharmonii 
– najstarszemu eksponatowi Izby. Informacja o tym, że by na 
niej zagrać konieczne jest naciskanie miechów wywołała sporo 
zamieszania. Tropiąc historię uczniowie zadawali wiele pytań 
o wiek eksponatów i zdjęć. Kończąc wizytę sami stali się małą 
częścią historii wpisując się do pamiątkowej księgi Izby Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

GCI

Młodzi mszczonowianie na tropie 
historii

http://www.kwp.radom.pl/dopalacze-kradna-zycie,pa1,21992,0
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Co można wyplatać z wikliny? Okazuje się, że nie tylko koszyki. 
Przekonali się o tym uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie, którzy wzięli udział w warsztatach wikliniarskich zorgani-
zowanych przez Gminne Centrum Informacji. 
- Jak myślicie, co będziemy pleść z wikliny – pytała uczniów na 
początku zajęć Dorota Tyszkowska, prowadząca zajęcia wypla-
tania z wikliny.
- Koszyki – stwierdzili zgodnie uczniowie.
Ich zaskoczenie było duże, gdy dowiedzieli się, że pleść będą 
kule. Co więcej, ich prace będą żyły i staną się ozdobą szkolnego 
terenu. Początkiem prac było wykopanie okrągłych zadoleń.  
- Trzeba usunąć dokładnie darń by nie rosła w środku kul – wyja-
śnia Ewa Owczarek, prowadząca zajęcia.
Panowie na zmianę wbijali szpadle w ziemię. Ta okazała się 

bowiem sucha i twarda. Usunięcie trawy było więc dość 
trudnym przedsięwzięciem.  Chłopcy się jednak nie poddali 
i trawa została usunięta. W czasie ich pracy dziewczęta przyci-
nały końcówki gałązek. By kule mogły stabilnie stać konieczne 
było wykonanie konstrukcji splecionej z kilku gałązek. To na 
niej opierała się reszta wplatanej wikliny. Uczniowie byli żywo 
zainteresowani wykonaniem ozdób. Z uwagą patrzyli pod jakim 
kątem wbijać w ziemię wiklinę oraz w jaki sposób łączyć ze sobą 
poszczególne gałązki.
- Fajniejsze niż szkoła – stwierdzali niektórzy.
Spod kuli przykryto geowłókniną i przysypano kamieniami. 
Wszystko po to, by nie przerastała trawa i chwasty. Teraz pozo-
staje tylko czekać na to, by wiklina się zakorzeniła. Z czasem 
zgęstnieje wypuszczając kolejne gałązki i stanowić będzie żywą 
ozdobę.
- Chcieliśmy w ten sposób przybliżyć uczniom dawne zawody 
– wyjaśnia Aleksandra Kacprzak, opiekun Izby Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej i organizatorka warsztatów.

Tekst. Jarosław Pięcek, GCI
Fot. Jarosław Pięcek, Aleksandra Kacprzak, GCI

GCI

Kule, które będą żyły

Z ŻYCIA GMINY
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Człowiek Solidarności i Wolności
Poezja Karola Wojtyły z jego młodzieńczych lat zaprezentował 
Maciej Gąsiorek, aktor teatru Rampa. Publiczność miała okazję 
wysłuchać słowno-muzycznego montażu. Poezji Jana Pawła II 
towarzyszyła muzyka organowa.
Maj był wyjątkowym miesiącem dla Jana Pawła II. 18 maja 
1920 roku rodził się Karol Wojtyła. 13 maja 1981 roku doszło 

do zamachu na papieża. Właśnie 16 maja (środa) odbył się 
Koncert Patriotyczny „Karol Wojtyła – człowiek Solidarności 
i Wolności”. Maciej Gąsiorek zaprezentował autorski program, 
w którym wykorzystał poezję Karola Wojtyły z jego młodzień-
czych lat. Motywem przewodnim było słowo. Przeplatało się 
z muzyką. Muzyka i słowa płynęły niczym rzeka. Koncert zakoń-
czyła „Barka” – ulubiona pieśń Jana Pawła II.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Zabawa z gliną
Miseczki, dzbanki a nawet kubki i czajniczki wychodziły spod 
rąk uczestników warsztatów garncarskich. Zajęcia odbyły się we 
wtorek (15.05) a ich organizatorem było Gminne Centrum Infor-
macji.  – Lepienie z gliny to super zabawa – mówią uczniowie 
klasy VI b ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, uczestniczący 
w zajęciach.
- Glina jest bardzo ciekawym materiałem. Jeśli coś nam nie 
wyjdzie możemy ją po prostu zgnieść i zacząć od nowa – mówi 
Grzegorz Gałecki z pracowni ceramiki Kaliente, prowadzący 
zajęcia.
Uczniowie poznali kilka technik obróbki gliny. Spróbowali też 
zrobić coś za pomocą dwóch z nich. Pierwsze naczynia były 
wykonywane metodą ugniatania lub tzw. szczypania”. Drugie 
powstawały dzięki połączeniu wałeczków gliny.
- Bardzo ważne jest by nie moczyć gliny tylko ręce. Glina wysycha 
od dłoni przez co traci swoje właściwości plastyczne – podpo-
wiada Kalina Gromek – Gałecka, prowadząca zajęcia. 
Uczniom sztuka obrabiania gliny szybko przypadła do gustu. 
- Robię z gliny już drugi raz. Wcześniej robiłem to jednak na kole 
garncarskim a nie stole. To w miarę łatwe, ale najtrudniejszą 
rzeczą jest chyba utrzymanie kształtu – mówi Dawid.
- Glina jest fajniejsza niż plastelina. Bardzo mi się podoba wyko-
nywanie z niej różnych rzeczy. To fajna zabawa – dodaje Oliwia.
Uczniowie ostrożnie odkładali na parapet swoje rzeczy. 

- Nie będziemy mogli ich mogli wypalić, bo nie mamy pieca, 
ale jeśli zabierzecie je do domu wyschną i będą twarde. Jeśli 
włożycie je do wody, glina zmięknie i znów będziecie mogli coś 
z niej ulepić – wyjaśnia Grzegorz Gałecki.
Którą z poznanych technik uczniowie uznali za łatwiejszą?
- Zdecydowanie łatwiejsze jest ugniatanie – stwierdzają Oliwia 
i Julia.
Proces tworzenia glinianych wyrobów pochłonął uczniów. Pod 
wrażeniem uwagi jaką poświęcali pracy byli też prowadzący. 
Rzemieślnicy przyznają, że tego typu zajęcia są coraz popular-
niejsze.
- Rzemieślnictwo ogólnie staje się coraz bardziej modne. Coraz 
większa grupa ludzi interesuje się wyrobami ręcznymi. Praca 
manualna dla dzieci jest bardzo ważna. Obecnie są bombar-
dowane informacjami i bodźcami. Podczas takich zajęć głowa 
może odpocząć – wyjaśnia prowadzący zajęcia.
Poza umiejętnościami praktycznymi uczniowie dowiedzieli 
się też wiele o rodzajach gliny oraz historii jej wykorzystania. 
W niektórych krajach to nadal materiał wykorzystywany do 
wyrobu naczyń codziennego użytku. 
- Poprzez zajęcia chcemy przybliżyć uczniom wiedzę o historii 
rzemieślnictwa. Były już warsztaty wikliniarskie. Odbędzie się 
jeszcze spotkanie z osobą  produkującą świece – informuje Alek-
sandra Kacprzak z Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, pomysło-
dawczyni warsztatów.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek
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Robili świece dzięki pszczołom
Co można zrobić z pszczelego wosku? Choćby świece. W Izbie 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów odbyły się zajęcia z ich 
tworzenia. Wzięli w nich udział uczniowie klasy VI c ze Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie. Zrobili świeczki, których nie kupi-
liby w żadnym sklepie.
Praktycznie każdy element pszczelej produkcji nadaje się do 
wykorzystania. Podstawowy efekt pracy pszczół - miód znają 
wszyscy. Być może nie każdy wie jednak, że z pszczoły produkują 
też wosk. To właśnie z niego, setki lat temu, wyrabiano świece. 
Dziś wyparła go stearyna.
- Przede wszystkim ze względu na cenę. Jest dużo tańsza – mówi 
Grzegorz Pawłowski z Pasieki GAJM.
- Poza tym chodzi też o produkcję. Dobra rodzina pszczela licząca 
około dziesięć tysięcy pszczół miesięcznie jest w stanie wypro-
dukować około trzech - czterech kilogramów wosku – dodaje 
Ilona Domagała z Pasieki GAJM.
Produkcja świec z wosku pszczelego nadal jest jednak modna 
i nigdy jej nie zaprzestano. Uczniowie klasy VI c ze Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie mieli okazję przekonać się czy zrobienie 
świecy to trudna sztuka.
- To łatwe. Do tego to fajna zabawa – przyznawali uczniowie.
Większość po praz pierwszy miała w rękach pszczeli wosk. 
Wystarczyło jednak kilka minut, by uczniowie nauczyli się jak 
obrabiać ten materiał. Wkrótce spod ich rąk wychodziły praw-
dziwe świecowe cudeńka. Powstały świeczki w kształcie serc, 
aniołów czy ludzików. Niektórzy pokusili się nawet o zrobienie 
postaci siedzącej na kanapie. 
- Tego typu świece są przede wszystkim zdrowe. Podczas 
spalania rozchodzi się też bardzo przyjemny zapach – wyjaśnia 
Ilona Domagała.
Uczniowie z zaangażowaniem nie tylko wykonywali świece, ale 

pomagali też woskowi stężeć. Do dmuchania na gorący wosk 
chętnych nie brakowało. Spotkanie było też okazją do spróbo-
wania miodowego wyrobu, który szturmem podbija zagraniczne 
rynki i wkrótce zagości też na półkach sklepowych w Polsce.
- To miód w kulkach żelowych. To nasz opatentowany pomysł. 
Nikt inny na świecie tego nie robi – mówi Ilona Domagała.
Do spróbowania słodkich przysmaków nikogo nie trzeba było 
namawiać.
Warsztaty wyrobu świec były kolejnymi z cyklu przygotowywa-
nych przez Gminne Centrum Informacji. Wcześniej uczniowie 
brali udział w zajęciach wyplatania z wikliny oraz warsztatach 
garncarskich.  
- Poprzez tego typu zajęcia chcemy uczniom pokazać rzemieśl-
nictwo sprzed lat. Na nim przecież w dużej mierze oparty był 
Mszczonów – mówi Aleksandra Kacprzak, opiekun Izby Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej oraz pomysłodawczyni i organizatorka 
zajęć.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI
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Wycieczka w czasy PRL-u
Gry i zabawy słowne, odgadywanie przeznaczenia urzą-

dzeń codziennego użytku czy oglądanie wystroju pokoi z okresu 
PRL-u. Uczniowie trzech klas Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie odkrywali epokę „słusznie minioną”. Zdradzili też za co 
lubią obecne czasy.

Wszyscy z uczniów biorących udział w zajęciach urodzili 
się po roku 2000. Czas panującej w Polsce komuny to dla 
wielu z nich odległa historia. Pomimo tego, większość dosko-
nale wiedziała do czego służyła „farelka” czy projektor Ania. 
Najwięcej problemów sprawił magnetofon będący elementem 
komputera Commodore. Wszyscy obstawiali, że urządzenie 
służy do nagrywania dźwięku lub jego odtwarzania. Niemałe 
zdziwienie wywoływała informacja, że magnetofon służył do 
grania na komputerze. 

- Kto z was bawił się na trzepaku – pytała prowadząca 
zajęcia.

W każdej z grup nie brakowało osób, które spędzały w ten 
sposób wolny czas. Wizje domowych meblościanek oraz ówcze-
snego wystroju pokoi młodzieżowych nie napawały młodzieży 
optymizmem. Rozbawienie wywoływał fakt kolekcjonowania 
puszek czy zbierania znaczków. Z uwagą przyglądano się filmom 
do projektorów typu Ania. Zajęcia pokazały, że nadal stosun-
kowo popularną grą jest gra w kapsle. Co prawda niektórzy grają 
w nią już tylko na telefonie. 

Zajęcia były nie tylko okazją do pokazania czasów PRL-u, 
ale przekazania też wiedzy historycznej o trwającym w Polsce 
komunizmie. Młodzież miała okazję obejrzeć fragment jednego 
z pierwszych „Dzienników Telewizyjnych” w wolnej Polsce. 
Ciekawą zabawą okazała się też gra w skojarzenia. Grupy od 
„PRL-u” doszły do „Korei” lub „jednego grosza”. Czy dzisiejsza 
młodzież chciałaby żyć w czasach PRL-u? Zdecydowanie nie.

- Przede wszystkim, ze względu na małe możliwości – 
wyjaśnia jedna z uczennic.

Za co lubią obecne czasy? Za Internet, możliwość łatwego 
komunikowania się na odległość i dostęp do wielu rzeczy. Nie 
podoba im się za to powszechne zło i brak tolerancji. Organiza-
torem zajęć było Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie.

- W tym roku obchodzimy stulecie odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Chcieliśmy pokazać młodzieży czasy, gdy 
wolność była kwestią dyskusyjną. Pokazać im czasy nie tak 
odległe, a jednak odmienne od tego co znają – mówi Aleksandra 
Kacprzak,  koordynatorka zajęć.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI
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Noc Muzeów 2018, czyli fascynująca 
podróż przez historię

Co roku, 18 maja, na całym świecie obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Muzeów. Ma on na celu promowanie 
ich działalności, umożliwienie nietypowego zwiedzania oraz 
zainteresowanie ludzi historią. Z tej okazji już od piętnastu lat 
w Polsce organizowana jest Noc Muzeów. W tym roku siedziby 
strażników historii swoje podwoje otworzyły 19 maja.

Już po raz kolejny do akcji włączyły się mszczonowskie 
Izby Pamięci, prowadzone przez Gminne Centrum Informacji. 
Na wszystkich, którzy mieli ochotę spędzić „wieczór z historią” 
czekały liczne atrakcje.

Główne obchody mszczonowskiej Nocy Muzeów zlokali-
zowano w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz na przyle-
gającym do niej placu. Rozpoczęły się one grą terenową, która 
wymagała od uczestników nie tylko myślenia, ale także udania 
się na spacer po mieście. Otrzymane przez patrole graczy 
zagadki dotyczyły charakterystycznych punktów Mszczonowa. 
Uczestnicy musieli odnaleźć biało-czerwone lampiony, które 
zlokalizowane były m.in. przy siedzibie Biblioteki, boisku Klubu 
Sportowego „Mszczonowianka”, cmentarnej bramie, ratuszu 
i ogrodzeniu dawnego zdroju. Odkryte w każdym punkcie 
symbole graficzne należało przerysować na otrzymaną w Izbie 
kartę patrolu. 

Głównym tematem gry było odzyskanie przez Polskę 
niepodległości, ponieważ właśnie w tym roku świętowane jest 
stulecie tego wydarzenia. Uczestnicy terenowej zabawy mogli 
więc poznać historię przyjaźni marszałka Józefa Piłsudskiego 
z klaczą Kasztanką, imię jego ulubionego psa (nazywał się po 
prostu Pies) oraz poety (Juliusz Słowacki). Podczas odgadywania 
lokalizacji kolejnych punktów nie brakowało emocji. Młodszym 
uczestnikom pomagali rodzice, ponieważ, zgodnie z założe-
niami organizatorów, w zabawie wzięły udział całe rodziny. 
Nie zabrakło także graczy spoza Ziemi Mszczonowskiej, którym 
drobnych podpowiedzi udzielali pracownicy Gminnego Centrum 
Informacji. Na wszystkich uczestników czekały dyplomy a na 
najlepszych – tematyczne nagrody.

Zabawa terenowa „W poszukiwaniu Niepodległej” nie 
była jedyną atrakcją lokalnej Nocy Muzeów. Równolegle, na 
placu przy Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, swój sprzęt 
prezentowali członkowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego i Grupy Rekonstrukcji Historycznej. Pokaz ich 
ekwipunku wzbudził ogromny entuzjazm nie tylko najmłod-
szych odwiedzających. Dodatkową atrakcją była replika samo-
chodu pancernego wz. 34, która została zakupiona przez MSH 
i zmodernizowana przez członków stowarzyszenia. Tego dnia 
niewiele osób było w stanie przejść obojętnie obok przyszkol-
nego placu i nie wykonać fotografii z ubranymi w mundury 
rekonstruktorami oraz  ich niezwykłym pojazdem.

Prezentacja sprzętu oraz samochodu pancernego nie 
była jedyną niespodzianką, którą przygotowali dla uczestników 
Nocy Muzeów mszczonowscy pasjonaci historii. Wszyscy, którzy 
mieli ochotę sprawdzić swoje umiejętności, mogli skorzystać 
ze strzelnicy ASG zlokalizowanej nieopodal placu. Członkowie 
MSH i GRH dbali o bezpieczeństwo tych, którzy próbowali trafić 

w przysłowiową „dzie-
siątkę” za pomocą replik 
broni palnej i plastikowych 
kulek. Chętnych nie brako-
wało, podobnie, jak emocji 
towarzyszących spraw-
dzaniu celności swoich 
prób.

Na placu odbył 
się także pokaz ręcznego 
wybijania mszczonowskiej 
monety. Pamiątkowy 1 
mszczon ukazuje rycinę 
dawnej osady, symboliczną 
datę nadania Mszczono-
wowi praw miejskich, herb 
oraz rok powstania Izby 
Pamięci. Wszyscy uczest-
nicy Nocy Muzeów zostali 
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obdarowani metalową monetą, która jest dostępna w trzech 
kolorach (uzależnionych od składu stopu) – miedzianym, 
srebrnym i złotym.

Nagrody i symboliczne mszczony można było także 
wygrać w konkursach i zabawach, które prowadzono w Izbie 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Uczestnicy, szczególnie ci 
najmłodsi, wykazali się w nich wiedzą, szybkością i spostrzegaw-
czością. Wszyscy zasłużyli na to, by mury Izby Pamięci opuścić 
z „historycznymi” upominkami.

Zwieńczeniem mszczonowskiej Nocy Muzeów 2018 był 
plenerowy seans filmu nakręconego podczas rekonstrukcji Bitwy 
Mszczonowskiej, która odbyła się w 2013 r. Także i projekcja 
odbyła się na placu przed Izbą a jedna ze ścian budynku posłu-
żyła za nietypowy ekran do wyświetlania obrazu. Pod koniec 
seansu miało miejsce niezwykłe zdarzenie. Gdy rekonstruktorzy 
na filmie przystąpili do symbolicznego rozstrzelania burmistrza, 
proboszcza i lekarza (w role te wcielili się obecnie pełniący te 
funkcje), zgromadzona publiczność spontanicznie wstała, by 
uhonorować pamięć dawnych bohaterów, którzy oddali swoje 
życie, by ochronić mieszkańców Mszczonowa przed hitlerow-
skimi najeźdźcami.

Podczas Nocy Muzeów 2018 odwiedzający mogli także 
udać się na wieczorne zwiedzanie dawnej kamienicy Makla-
kiewiczów, w której obecnie znajduje się poświęcona im Izba 
Pamięci oraz prowadzone są zajęcia umuzykalniające z gry na 

instrumentach. Chętnych, by sprawdzić, czy duchy członków 
słynnego rodu naprawdę wieczorami „muzykują” w swoim 
dawnym domu, nie brakowało. Klimat tego miejsca jest 
niezwykły a możliwość jego zwiedzenia w blasku gasnącego 
dnia – niepowtarzalna.

Tegoroczna Noc Muzeów była dla Gminnego Centrum 
Informacji rekordowa. Wiele atrakcji, które przygotowano wraz 
z członkami MSH i GRH przyciągnęło do Izb Pamięci ponad sto 
osób w różnym wieku. Ogromnym powodem do zadowolenia 
jest także fakt, że po raz kolejny w Nocy Muzeów udział wzięli 
także nowi mieszkańcy gminy oraz osoby spoza jej terenu. Poka-
zuje to, że zainteresowanie historią w społeczeństwie wcale 
nie jest takie małe, jakby się mogło wydawać, a zaprezento-
wanie jej w ciekawej formie wywołuje dreszczyk emocji nawet 
u najmłodszych. Duża ilość uczestników Nocy Muzeów oraz 
poziom ich wiedzy napawają optymizmem zwłaszcza w okresie 
świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Wszak, jak powiedział rzymski polityk i filozof Cyceron, „nie 
znać historii, to zawsze być dzieckiem”. Podczas tegorocznej 
Nocy Muzeów mszczonowianie udowodnili, że bardzo daleko 
im do takiej niewiedzy.

GCI

Pół wieku w małżeństwie

 Złote małżeństwo

Pół wieku w małżeństwie przeżyli Halina i Andrzej Hys. W prak-
tyce są razem niemal całe życie, gdyż znają się od dziecka. 
W sobotę (28.04) na ich piersiach zalśniły Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, które w imieniu Prezydenta RP wręczył 
Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. - Takie pary uczą 
nas jak żyć - podkreśla Barbara Kłopotowska, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Mszczonowie.
- Na naszym ślubie też była taka ładna pogoda jak dziś. Wcze-
śnie było ciepło - wspomina pani Halina.
- Ślub był 27 kwietnia a wesele dzień później - dodaje pan 
Andrzej.
Oboje pochodzą z gminy Mszczonów. Z nią związali całe swoje 
życie. Pan Andrzej żartuje, że do żony miał bardzo daleko, bo 

całe siedem kilometrów. Chodzili nie tylko do jednej szkoły 
w Badowo Dańkach, ale i do jednej klasy.
- Klasy były łączone i byliśmy w jednej klasie. Razem byliśmy 
u pierwszej komunii - mówi pan Andrzej.
Pani Halina zwróciła na niego uwagę między innymi przez jego 
grzeczność. Za nią kocha męża do dziś. Pan Andrzej żonę kocha 
za wszytko - za to, że są razem, że mają dzieci. Dochowali się 
córki i syna. Doczekali wnucząt. Rodzina jest dla nich bardzo 
ważna. 
- Wszyscy razem jesteśmy ciągle.  Nie ma uroczystości, której 
nie świętowalibyśmy razem - mówi Andrzej Hys.
- Mamy duże wsparcie od dzieci - dodaje pani Halina.
Podczas sobotniej uroczystości nie mogło ich zabraknąć. Zjawiła 
się nie tylko rodzina, ale i przyjaciele oraz znajomi. 
- Pół wieku temu przyrzekaliście sobie wzajemnie, że zrobicie 
wszystko, by wasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe 
i trwałe. Przyrze-
czenia dotrzymali-
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ście - mówiła Barbara Kłopotowska, kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Mszczonowie. - Gdy ożywają wspomnienia 
możecie ocenić owoce wspólnego, małżeńskiego wysiłku. Na 
pewno napotykaliście na trudności. Na pewno były dni piękne 
i radosne, ale i smutne. Wszystkie doświadczenia cementowały 
wasz związek. Stworzyliście piękną rodzinę, a bogactwem serca 
ją pielęgnowaliście i rozwijaliście. Wszystko za sprawą miłości. 
Sama w sobie jest nie do pojęcie, ale dzięki niej możemy pojąć 
wszystko - mówiła.
Jak wspominała miłości ma różne oblicza. Jej zdaniem można 
jednak zaryzykować stwierdzenie, że najpiękniejsza jest miłość 
małżeńska. Pozwala bowiem złożyć dar z samego siebie. 
- Tą prawdziwą poznaje się po czasie jej trwania. Małżeństwo 
to jedna z najtrudniejszych, ludzkich relacji - ocenia kierownik.
Nagrodą za przeżycie ze sobą 50 lat są Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta RP. W jego 
imieniu wręczył je jubilatom Józef Grzegorz Kurek. Jak mówił, są 
cenniejsze niż Złote Krzyże Zasługi. Dla burmistrza uroczystość 
była również wyjątkowa.
- Pierwszy raz w historii zdarzyło się, że ten medal wręczam 
swojemu byłemu pracownikowi - mówił burmistrz. - Cieszę, że 
się wam się udało. Życzę pomyślności, byście nadal byli wzorem 

dla swoich dzieci - dodawał.
Na ręce jubilatów powędrowały też bukiety i kosze kwiatów oraz 
tradycyjny już prezent od Gminy Mszczonów - karnety na Termy.
Jak podkreślał burmistrz, takie pary i takie małżeństwa trzeba 
honorować, gdyż prawdopodobnie będzie ich coraz mniej. Coraz 
częściej dochodzi bowiem do rozwodów. Wiele par nie dożywa 
też Złotych Godów.
Gratulacje Halinie i Andrzejowi Hys złożył też prałat Zbigniew 
Chmielewski, proboszcz parafii w Lutkówce. Jak podkreślał, 
rodzina jest fundamentem społeczeństwa.
- Społeczeństwo jest takie jaka jest rodzina. Jesteście wzorem - 
mówił proboszcz.
Wszyscy gromko odśpiewali też „Sto lat” jubilatom, wznosząc za 
ich zdrowie lampkę szampana. Na gości oraz jubilatów czekała 
też miła niespodzianka. Mogli zobaczyć akt ślubu, który Halina 
i Andrzej Hys podpisywali pół wieku temu.
- Wyłożony akt małżeństwa ma numer 25. Ten dokument ma 
walor historyczny. Dziś już nie sporządzamy aktów w takiej 
formie. Zawiera wszystko - dane małżonków, świadków, podpis 
kierownika USC - mówiła Barbara Kłopotowska.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI
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Obchody Święta Narodowego rozpoczęły się w Mszczo-
nowie tradycyjnie od wciągnięcia Biało – Czerwonej na maszt 
przed ratuszem. Uczestników patriotycznej demonstracji popro-
wadził na Plac Piłsudskiego naczelnik OSP Mszczonów dh Grze-
gorz Koperski. Za nim postępowała Orkiestra Dęta OSP wraz 

z tamburmajorkami i marżonetkami, a także - poczty sztanda-
rowe, harcerze, strażacy i członkowie GRH Strzelec. Następnie 
naczelnik Koperski złożył burmistrzowi Mszczonowa Józefowi 
Grzegorzowi Kurkowi meldunek o gotowości mieszkańców 
Gminy do uczestnictwa w obchodach Święta Narodowego 
i wszyscy przemaszerowali ulicami Warszawską i Żyrardowską 
do kościoła farnego, gdzie dwóch mszczonowskich proboszczów 
– ks. dziekan Tadeusz Przybylski i ks. Sławomir Tulin odprawili 
w koncelebrze Mszę Świętą. Jeden z księży modlił się w intencji 
Ojczyzny, zaś drugi w intencji strażaków, którzy co roku już 3 maja 
świętują, przypadające na dzień później, wspomnienie swego 
patrona Świętego Floriana. Po zakończeniu Eucharystii przedsta-
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wiciele lokalnego samorządu wraz z wymienionymi już repre-
zentantami gminnych organizacji i instytucji powrócili na Plac 
Piłsudskiego. Tu wszystkich przywitał Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP druh Waldemar Suski. Prezes 
Suski zapowiedział także uroczyste wystąpienie burmistrza 
Mszczonowa, który od lat podczas Świąt Narodowych zwraca 
się do mszczonowian w sprawach szczególnej wagi dla Gminy 
Mszczonów. Włodarz Mszczonowa mówił tym razem o potrzebie 
zachowania jedności, która jest siłą, sprawiającą, iż zarówno 
mała jak i wielka Ojczyzna wzrastają. Przestrzegał przed czynie-

niem partyjnych podziałów w sprawach, które są 
zasadnicze dla rozwoju państwa. Prosił o czerpanie 

pozytywnych przykładów z historii kraju i o to, aby jednocześnie 
unikać błędów, popełnianych przez naszych przodków w prze-
szłości. Wskazywał też na mszczonowski sukces gospodarczy, 
jaki jest niewątpliwym efektem lokalnej zgody, przekładającej 
się od lat na skuteczne działanie władz samorządowych. Po 
wystąpieniu burmistrza, który podziękował również publicznie 
druhom strażakom za ich poświecenie w ratowaniu zdrowia 
i mienia ludzkiego, reprezentanci władz strażackich przystąpili 
i do wręczenia medali i odznaczeń dla członków jednostek OSP, 
działających na terenie Gminy Mszczonów, a także dla członków 
Klubu Honorowych Dawców Krwi STRAŻAK. Gdy zamknięto 
oficjalną część obchodów i odprowadzono sztandary, strażacy 
przystąpili do pokazu ratownictwa drogowego. Pokazy odbyły 
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się na miejskim rynku. Ich dynamiczny scenariusz sprawił, że 
z zainteresowaniem obejrzało je naprawdę wielu mieszkańców 
Mszczonowa.

Dalszymi atrakcjami świątecznego dnia w Mszczonowie 
były działania strzeleckie na mszczonowskich błoniach. Człon-
kowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej wspólnie z Gminnym 
Centrum Informacji przygotowali tam tor przeszkód i strzelnicę 
asg dla dzieci i młodzieży oraz zaprosili mszczonowian na trady-
cyjne wojskowe danie, czyli grochówkę, serwowaną przy zabyt-
kowej kuchni polowej. Zmagania na torze trwały do zachodu 

słońca. Strzelcy nie ukrywali, że pozytywnie zaskoczyło ich zain-
teresowanie miejscowej młodzieży pokonywaniem toru prze-
szkód. Niektórzy z młodych mieszkańców miasta po kilkanaście 
razy decydowali się na jego przebiegnięcie i… „przeczołganie”. 

Warto jeszcze wspomnieć, że w ramach obchodów Święta 
Narodowego w dniach 1 i 2 maja w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury odbywały się także specjalne, majowe seanse filmowe.

MM
Foto: Marek Wardak

Treść przemówienia burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza 
Kurka podczas gminnych obchodów Święta Narodowego – 3 
maja 2018 roku

Szanowni zebrani!
Po raz kolejny spotykamy się, aby czcić pamięć o rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dziękuję wszystkim, którzy chcą 
pamiętać o tym wydarzeniu! Dziękuję tym Mieszkańcom Ziemi 
Mszczonowskiej, którzy czują, że właśnie tu i teraz powinniśmy 
być razem. Tym, którzy rozumieją, jak wiele jest podobieństw 
obecnej sytuacji naszej Ojczyzny do tego, co było w czasach 
uchwalania pamiętnej Konstytucji, czyli w końcu XVIII wieku. 

227 lat temu wielcy tego świata tak, jak obecnie, ustalali 
nowy globalny ład. Trwała walka o ustalanie, kto będzie w nim 
realną, dominującą siłą. Ważyły się również losy naszej Ojczyzny, 
która musiała znaleźć dla siebie właściwe miejsce pośród 
sąsiadów. Przed przeszło dwoma wiekami zabrakło nam naro-
dowej jedności. Jak najgorzej ułożyły się także nasze sąsiedzkie 
relacje. Pomimo podjętych prób naprawy Rzeczypospolitej, 
czego najbardziej doniosłym elementem było uchwalenie 
Konstytucji, doczekaliśmy się wielu przejawów podłości, dbania 
wyłącznie o prywatny interes, a w końcu także Targowicy, która 
stała się synonimem największej zdrady. 

Wołanie o interwencje zagranicy stało się w tamtych 
czasach niechlubną normą. Przywołaną zdradę Ojczyzny nazy-
wano obłudnie obroną jej wolności. Wtedy narodowi zabrakło 
woli przetrwania. Reformatorzy, mimo podjętych prób rato-
wania Rzeczypospolitej, nie doprowadzili do jej ocalenia. Nie 
popełniajmy tego samego błędu po przeszło dwóch wiekach! 

Dziś naprawdę nie możemy się dzielić po linii partyjnych barw. 
Wartością samą w sobie powinna być dla nas narodowa jedność. 
Musimy być JEDNOŚCIĄ, musimy być SIŁĄ, musimy pokazać, że 
mamy WOLĘ PRZETRWANIA i należy się z nami liczyć. 

W świecie ścierających się potęg, w Europie, w której 
trwa walka lokalnych mocarstw, przetrwają tylko ci, którzy sami 
będą wystarczająco silni. To, że na świecie trwa wojna wpływów, 
nie jest już dla nikogo tajemnicą. Tylko od nas zależy, czy zacho-
wamy spokój i nadal będziemy umacniać naszą gospodarkę 
i armię. Nie wolno nam doprowadzić do wewnętrznego, poli-
tycznego chaosu. Wszyscy musimy być tego świadomi. My tu 
lokalnie, samorządowo także! Czym skutkuje stabilność i zgodne 
działanie na poziomie gminy widać na przykładzie Mszczonowa. 
Tej zgody wszyscy nam zazdroszczą i nadal jej potrzebujemy. 
To, jaką siłą jesteśmy, widać chociażby dzisiaj. Stoimy razem - 
mieszkańcy, przedstawiciele miejscowych organizacji i insty-
tucji… Możemy być dumni z naszej Małej Ojczyzny. Budujmy ją 
dalej i wzmacniajmy, gdyż Polska silna samorządową siłą będzie 
wzrastać. Cała Polska zazdrości nam inwestycji Park of Poland, 
która wzmocni naszą gminę i ojczyznę.

Stojąc tu dziś nie możemy także zapomnieć, że jutro 
obchodzić będziemy wspomnienie Świętego Floriana - patrona 
strażaków. Dlatego też, Wam Druhny i Druhowie pragnę złożyć 
szczególne gorące życzenia i podziękować za to, iż nie szczę-
dzicie siły oraz zdrowia dla codziennej służby dla dobra naszej 
lokalnej społeczności. To, co robicie, jest niczym innym jak prze-
jawem bohaterstwa. Dziękuję Wam w imieniu własnym, a także 
mieszkańców całej gminy.
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IV Finał Mazowieckiego Konkursu Przyjaciół 
Słowa im. Wojciecha Siemiona

Człowiek żyje tak długo jak pamięć  o nim trwa 
w innych sercach. Mszczonowianie nie zapominają  
o wielkim artyście, jaki przez lata zamieszkiwał w Petry-
kozach i sławił piękno Ziemi Mszczonowskiej. Co roku 
pamięć  o Wojciechu Siemionie  kultywowana jest m.in.  
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Ten wielki artysta kochał 
pracę z młodzieżą. Dziś  młodzież odwdzięcza się mu pracując 
z poezją, która była mu przecież tak bliska. 

9 maja w MOK-u  odbył się finał IV Mazowieckiego 
Konkursu Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona. Zgło-
szone  ostały do niego aż 54 utwory, napisane przez uczniów 
 z dziewięciu szkół, przynależących do  Unii Petrykowskiej oraz 
z innych  szkół z terenu Mazowsza. Wiersze oceniane były 
w dwóch kategoriach  wiekowych  - klasy IV-VII szkół podstawo-
wych oraz II i III (klasy gimnazjalne). Zgodnie z założeniem celem 
konkursu było upamiętnienie działalności Profesora Wojciecha 
Siemiona na rzecz odkrywania piękna języka polskiego poprzez 
poezję, kształtowanie świadomych i twórczych postaw wobec 
języka ojczystego, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich 
emocji i uczuć poprzez twórczość poetycką. Organizatorami 
konkursu byli: Unia Poetycka Wojciecha Siemiona i  Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury. Patronat nad wydarzeniem objęli: 
Burmistrz Miasta Mszczonowa i  Związek Literatów Polskich 
(Warszawa). Koordynatorem konkursu była: Barbara Siemion, 
a w jego jury zasiedli: przewodniczący Andrzej Dębkowski 
– (poeta, członek Związku Literatów Polskich), Magdalena 

Podsiadły- przedstawiciel Gminnego Centrum Informacji  
w Mszczonowie i Jerzy Jankowski – (poeta, członek Związku Lite-
ratów Polskich).                      

Wszystkich przybyłych do MOK-u w dniu 9 maja 
przywitała Barbara Siemion. Następnie wiersze  polskich 
poetów o Wojciechu  Siemionie recytowali:  Joanna Kasperska  
i Jerzy Janeczek. Wspomnienie (pokaz zdjęć)  
o I „Siemionaliach”, jakie odbyły się   w 2008 r.  
w Petrykozach przygotowały - Barbara Siemion i Anna Wójcik. 
Oprawę artystyczną  wydarzenia zapewnił  zespół „Radlanie”, 
jaki - co należy -  podkreślić wystąpił także podczas wspo-
mnianych już  pierwszych „Siemionaliów”.   W wykonaniu 
członków zespołu  goście obejrzeć  mogli  suitę  tańców 
rzeszowskich. Kolejnym punktem wydarzenia był występ 
recytatorów z Kuklówki – ze Studia Teatralnego Marii Quoos. 
Karolina Truszkowska zaprezentowała wiersz Brzechwy 
„Włos” (nagroda Grand Prix Maratonu Poezji w Kuklówce 
Radziejowickiej).  Po niej na scenie zagościli:  Franek Bijoś 
(,,Straszny Sen”  - M.Terlikowskiej),  Ewa Marucha („Zawi-
łość” Zuzanna Ginczanka) i Wojciech Pietrzykowski („Dyrektor 
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Tak chwalono dobrą  pamięć, jaką  po 
sobie pozostawił…



30   kwiecień-maj 2018 / nr 4-5 (269-270)

W Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Mszczonowie 9 
maja - w ramach gminnych obchodów setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę - odbył się  wykład Piotra 
Lipińskiego, zatytułowany: „Jesteśmy patriotami: komuniści 
a niepodległość Polski”. Piotr Lipiński - dziennikarz i reporter 
- specjalizuje się w popularyzowaniu  powojennej historii 
Polski, a szczególnie okresu stalinizmu. Wśród jego najbardziej 
znanych  prac znalazły się:   biografie Bolesława Bieruta i osób 
z jego najbliższego  otoczenia („Bolesław Niejasny”, „Towarzysze 
Niejasnego”), reportaż  historyczny o życiu Józefa Cyrankie-
wicza („Cyrankiewicz. Wieczny premier”), książka o procesie 
Adama Humera („Bicia nie trzeba było ich uczyć”),  „Absurdy 
PRL-u”,  a także pozycje poświęcone powojennej konspiracji 
politycznej-  („Raport Rzepeckiego”, „Piąta komenda”, „Anoda. 
Kamień na szańcu”). Warto tez  wspomnieć, że Piotr Lipiński 
był nominowany do nagrody Grand Press i  kilkakrotnie wyróż-
niany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.  Natomiast za 
nakręcenie dokumentu „Co się stało z polskim Billem Gatesem” 
otrzymał  nagrodę  Prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 
Ten niezwykle ciekawy film opowiadał historię  konstruktora 
polskiego komputera 
K-202. 

MM
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 i Pomnik”). 
Mottem tegorocznego konkursu był wers z wiersza „Pamięci 
W.” Julii Hartwig: „… chwalę dziś dobrą pamięć jaką po sobie 
pozostawił..” Notę biograficzną  Julii Hartwig (1921-2017) – 
wybitnej  poetki, eseistki, a zarazem  tłumaczki  poezji francuskiej  
i angielskiej -  odczytała Joanna Kasperska.   

Ukoronowaniem Finału było odczytanie nagrodzonych utworów, 
napisanych przez uczniów, biorących udział w konkursie. 
Zaprezentowali je: J. Kaperska, M. Quoos, J. Janeczek, B. 
Siemion. Następnie odczytano pełen werdykt jury i wymieniono  
wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych. Całą listę publikujemy 
poniżej.  Zakończeniem IV edycji Mazowieckiego Konkursu 
Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona był ponowny występ 
zespołu „Radlanie”. Tym razem artyści wystąpili w suicie tańców 
spiskich. 

Werdykt JURY: 
W KATEGORII  UCZNIÓW SZKÓŁA PODSTAWOWYCH kl. IV-VII:
I miejsce – ZŁOTA SIEMIONÓWKA - Godło Różyczka, wiersz 
„Dziadek i wnuczka” 
Paulina Siedlecka kl. VI Szkoła Podstawowa w Osuchowie, 
opieka: Dominika Jankowska
II miejsce – SREBRNA SIEMIONÓWKA - Godło Olciax, wiersz 
„Bezpieczna gimnastyka” 
Aleksandra Wałachowska kl. IV Szkoła Podstawowa w Kuklówce 
Radziejowickiej, opieka: Izabela Karasiewicz
III miejsce – ZIELONA SIEMIONÓWKA - Godło Fiołek, wiersz 
„Okulary i ich właściciel” 
Wiktoria Tomaszewska kl. IV Szkoła Podstawowa w Mszczo-
nowie, opieka: Beata Pietrzyk
Wyróżnienia:
Godło Konik, wiersz „Konik”  

Weronika Kopeć kl. IV Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radzie-
jowickiej, opieka: Ewelina Kamińska 
Godło Black Mix, wiersz „Uczucie”
Dominika Socha kl. VI Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radzie-
jowickiej, opieka: Izabela Karasiewicz
Godło Poetka 13, wiersz „Wspomnienie”  
Dominika Socha kl.VI Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejo-
wickiej, opieka: Izabela Karasiewicz

W KATEGORII UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH:
I miejsce – ZŁOTA SIEMIONÓWKA - Godło WTAJEMNICZONA, 
wiersz „W stalowym domu” 
Emilia Kowalska kl. III Gimnazjum w Józefinie, opieka: Monika 
Przyborowska
II miejsce – SREBRNA SIEMIONÓWKA - Godło NIKA, wiersz 
„Wakacyjna kołysanka” 
Weronika Łękarska kl. II Gimnazjum w Jaktorowie, opieka: 
Maria Szymańczak
III miejsce – ZIELONA SIEMIONÓWKA - Godło MARWA wiersz 
„Miłość” 
Martyna Wacławek kl. VII  Szkoła Podstawowa w Kuklówce 
Radziejowickiej, opieka: Elżbieta Błażejewska
Wyróżnienia:
Godło MIŁA, wiersz „Lekcja korczakowska”
Sylwia Majewska kl. VII Szkoła Podstawowa w Jasieńcu, opieka: 
Jadwiga Smolińska 
           
Godło OLIWU, wiersz „Nieprzeciętny”
Oliwia Wójcicka kl. VII Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejo-
wickiej, opieka: Elżbieta Błażejewska
Godło BLACK LADY, wiersz „Prawdziwa przyjaźń”
Klaudia Kurmanowska kl. II Gimnazjum w Józefinie, opieka: 
Monika Przyborowska

MBP

Piotr Lipiński – jego spojrzenie na 
historię
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Powstanie Dyskusyjny Klub Książki
To już pewne – przy Bibliotece Publicznej w Mszczo-

nowie będzie funkcjonował Dyskusyjny Klub Książki. Na pierw-
szym ze spotkań omawiano wstępnie formę funkcjonowania 
klubu. Dyskutowano też o pozycjach książkowych i częstotli-
wości spotkań.

Już wkrótce miłośnicy literatury będą mogli nie tylko 
spotkać się z autorami książek, ale również podyskutować o lite-
raturze. Narodził się bowiem pomysł powołania do życia Dysku-
syjnego Klubu Książki w Mszczonowie. W Polsce kluby powstały 
z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego wsparciu finan-
sowym i merytorycznym od 11 lat przy bibliotekach różnego 
stopnia. W kraju działa około 600 klubów dla młodzieży i ponad 
1000 dla dorosłych. Grono tych drugich zasili wkrótce klub 
mszczonowski. Wszyscy, biorący udział w spotkaniu jednogło-
śnie poparli bowiem pomysł założenia DKK.

- Możemy spotykać się co dwa tygodnie, raz miesiącu, 
albo rzadziej – wyjaśniała Aleksandra Karolak, bibliotekarz. 

Udogodnieniem jest fakt, że klub otrzymuje kilka egzem-
plarzy tej samej książki. Pozwala to na szybkie jej przeczytanie 
przez większa grupę. Zwykle biblioteki dysponują bowiem poje-
dynczymi egzemplarzami. Uczestnicy proponowali też, by zakres 

gatunkowy omawianych lektur był szeroki. Ciekawą propozycję 
na funkcjonowanie DKK zgłosiła jedna z pań.

- Moglibyśmy też prezentować własną twórczość. Brałam 
udział w spotkaniach takiego klubu, gdzie jeden z dziennikarzy 
prezentował swoje wiersze. Bardzo fajnie to funkcjonowało – 
proponowała jedna uczestniczek spotkania.

Założenie DKK będzie też oznaczało korzyści finansowe. 
Klub może bowiem otrzymywać dofinansowania do spotkań 
autorskich.

- Zgłosimy klub w przyszłym tygodniu i dowiemy się 
wówczas na jakich warunkach będziemy działać – zapowiada 
Anna Czarnecka, dyrektor Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Niektóre książki są jak czekolada lub 
ciepły koc

- Kiedy zaczęło się moje pisanie? Nie wiem – mówiła 
podczas spotkania (19.04) z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Mszczonowie Magdalena Witkiewicz. Autorka 
„Szkoły żon” czy „Opowieści niewiernej” opowiadała o pisaniu. 
Zdradziła też, że Mszczonów może znaleźć się w jednej z jej 
kolejnych książek.

Pracowała w korporacji. Była analitykiem. Wcześniej 
ukończyła studia MBA (Master of Business Administration). 
Zawsze marzyła jednak o pisaniu.

- Pisałam pamiętnik, prowadziłam bloga. Gdy powie-
działam znajomym o tym, że chciałabym żyć z pisania, to pukali 
się w głowę – mówiła podczas spotkania pisarka. – Trudno 
jednak powiedzieć, co dokładnie skłoniło mnie do pisania i kiedy 
się to zaczęło – dodaje.

Fragmenty pierwszej książki opublikowała na blogu dla 
mam. Wszystkie pisały jedno – chcemy więcej. Pisaniem była 

zaskoczona również rodzina. 
- Tata mi powiedział - Wiedziałem, że osiągniesz sukces. 

Nie przypuszczałem jednak, że będzie to pisanie książek – wspo-
mina Magdalena Witkiewicz.

Dziś, gdy rano może z kawą usiąść w swoim ulubionym 
fotelu, mówi, że ma najlepszą pracę na świecie. Uwielbia wymy-
ślać historie. Inspiracją najczęściej jest życie. Jedno zdanie 
potrafi stać się motywem do napisania książki. Tak było z „Czere-
śnie zawsze muszą być dwie”. 

- Ogrodnik, który pomaga moim rodzicom prowadzić 
ogród, poproszony przez mojego tatę o posadzenie drzewa 
czereśni zdziwiony powiedział – Ale jak to jedną. Czereśnie 
zawsze muszą być dwie – opowiada pisarka.

Jej zdaniem pisarz potrafi inaczej patrzeć. Dostrzega 
rzeczy, których inni nie widzą.

- Chyba pisarz nie jest normalny – stwierdza z uśmie-
chem Magdalena Witkiewicz.

Może się okazać, że na kartach powieści Magdaleny 
Witkiewicz zagości Mszczonów. Pisarka przygotowuje się do 
nowej książki. Historii dwóch kobiet, mieszkających w jednym 
domu, których mężowie walczą po przeciwnych stronach frontu. 
Jeden w Wehrmachcie, drugi w AK.

By lepiej poznać historię Mszczonowa pisarka odwiedziła 
Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izbę Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów. W tej drugiej zainteresowała ją historia 
miłosna Jana Adama Maklakiewicza i jego dwóch żon. Pierwsza 
trafiła do obozu i zaginął po niej ślad. Jan Adam poznał drugą 
żonę. Wówczas wróciła pierwsza.

- To doskonały materiał na książkę – stwierdza Magda-
lena Witkiewicz.

Podczas spotkania czytelnicy mieli okazję nie tylko poroz-
mawiać z pisarką, ale również zdobyć jej autograf.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI
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Niesamowicie ciekawa wystawa została otwarta w Małej 
Galerii MOK-u w niedzielę, 15 kwietnia. PRYWACIARZE 1945-
89, to zbiór zdjęć ukazujących, jak zaradni rodacy potrafili sobie 
radzić w trudnych latach PRL-u, kiedy to naprawdę niełatwo 
było prowadzić prywatny biznes. 

Ludzie z inicjatywą, trudniący się handlem i rzemiosłem – 
bohaterowie przedsiębiorczości z okresu Polski komunistycznej 
- zostali uwieczni na zdjęciach wielu autorów. Wyboru tych 
fotografii, które ostatecznie stworzyły klimat wystawy dokonał 
Tomasz Gleb. Opracowanie graficzne wystawy wykonała Danuta 
Błahut – Biegańska. Wystawa zorganizowana i sfinansowana 
została przez Akademię Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości 
– Fundację dr. Bogusława Federa – w ramach projektu „Prywa-
ciarze – początki polskiej mikroprzedsiębiorczości”. Plansze 
prezentowane w Galerii MOK-u powstały w ramach trzyletniego 
programu „Na marginesie: <<prywatna inicjatywa>> 1945-89”, 

Zuchy i harcerze z hufca ZHP Mszczonów w pełni wykorzystali 
słoneczną pogodę i w sobotnie, majowe popołudnie spotkali 
się, by razem spędzić ten dzień. Zuchy odwiedził gość specjalny 
– animatorka, która przez całą godzinę skakała, biegała i śpie-
wała razem z dziećmi ucząc ich nowych, tanecznych zabaw 
i pląsów. Zuchy były zachwycone! W podziękowaniu nauczyły 
swojego gościa ich ulubionego pląsu „Mały krokodyl”. Po zaba-
wach przyszedł czas na zbiórkę harcerzy, podczas której rozpa-
lili swoje pierwsze ognisko w tym roku. Po krótkim spacerze do 

wyznaczonego na spotkanie miejsca, na dzieci czekał krótki tor 
przeszkód oraz zadanie, by samodzielnie wystrugać gałązkę, 
na której będzie pieczona kiełbasa. Wszyscy świetnie poradzili 
sobie z obydwiema czynnościami. Po dokładnym ugaszeniu 
ogniska, wróciliśmy z pełnymi brzuchami i w świetnych humo-
rach do harcówki. 
Jeśli również chcesz dołączyć do harcerskiego grona, przyjdź na 
zbiórkę we wtorek o godzinie 17:00 - zuchy (dzieci w wieku 7-10 
lat) lub o 18.30 (jeśli masz już ponad 10 lat).

Aleksandra Sęk
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ZHP

Nowe umiejętności

MOK

PRYWACIARZE 1945-89
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Już po raz kolejny cheerleaderki trenujące przy Stowarzyszeniu 
Kultury Fizycznej FRESH w Mszczonowie wzięły udział w Mistrzo-
stwach Polski Cheerleaders w Chorzowie. 
W tegorocznych mistrzostwach uczestniczyło ponad 2 tysiące 
zawodników. W ciągu trzech dni od 21 do 23 kwietnia 2018r. na 
arenie Hali MOSiR w Chorzowie rywalizowało 150 zespołów i 54 
dywizje taneczne, które oceniało 30 sędziów z czterech krajów.
Choreografie zostały przedstawione w trzech dywizjach: Cheer, 
Cheer Dance oraz Pom Dance. Rozpiętość wiekowa była znaczna, 
najmłodsza uczestniczka miała 4 lata, najstarsza 74 lata.
Podczas zawodów Mszczonów reprezentowały trzy grupy 
taneczne Fresh, Fresh Junior i Fresh Dance.
W niedzielę wystąpiła formacja Fresh, która swoim występem 
wywalczyła sobie miejsce w finale. 
W poniedziałkowym show zobaczyliśmy grupę Fresh Junior 
i Fresh Dance. Świetnie dopracowana choreografia, ciężka praca 
dziewczyn i trenerek, a w rezultacie bardzo udane występy dały 
upragnione mistrzowskie medale. Brąz dla młodszych, srebro 
dla starszych.  
Przed mszczonowskimi cheerleaderkami jeszcze zawody 
w Grodzisku Mazowieckim, Łukowie oraz Mrozach. Potem upra-
gnione wakacje i odpoczynek, ale jedynie od nauki, bo w sierpniu 
dziewczęta wyjeżdżają na obóz taneczno – gimnastyczny, gdzie 
będą trenowały 2, 3 razy dziennie, klasykę, cheerleaders oraz 
jazz. Będą miały również zajęcia z akrobatyki sportowej. Do 
tego oczywiście basen, kręgle, dyskoteki, gry i zabawy ruchowe 

i wiele innych 
a k t y w n o ś c i 
ruchowych.
G r a t u l u j e m y 
t a n c e r k o m 
i trenerom 
o s i ą g n i ę t y c h 
w tym sezonie 
s u k c e s ó w , 
ż y c z y m y 
udanego, zbli-
żającego się 
letniego wypo-
czynku i ocze-
kujemy niecier-
pliwie kolejnego 
sportowego sezonu.
Jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia pragnie przekazać 
serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom i sympa-
tykom, którzy wspierają i propagują działalność sportową licząc, 
że współpraca będzie się dalej rozwijała. Tak wspaniałe sukcesy 
wymagają niestety również dużych nakładów finansowych jak 
np. pokrycie kosztów transportu na turnieje, wymianę zużytych 
pomponów czy uszycie strojów dla tancerek, dlatego wszystkich 
tych z Państwa, którzy chcieliby wesprzeć tę sportową rodzinę 
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza do współpracy. 
Kontakt: skf.fresh@gmail.com lub tel. 794 155 387, 604 272 439

zrealizowanego przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronen-
berga i Ośrodek Karta.

Podczas mszczonowskiego wernisażu o tym, jak powsta-
wała wystawa oraz o losach ludzi przedstawianych na fotogra-
fiach opowiadał Piotr Kutkowski z Akademii Liderów Innowacji 
i Przedsiębiorczości. Prezentował on także eksponaty z czasów 
PRL-u, które nadały ekspozycji dodatkowy smak. Dla osób, 
pamiętających czasy sprzed roku 1989, obejrzenie tego zbioru 
zdjęć, jak też zapoznanie się ze zbiorami „mini-muzeum najbar-
dziej typowych rzeczy z okresu PRL-u”, stanowić będzie nostal-

giczną podróż w czasie. Dla młodzieży będzie to natomiast 
pouczająca opowieść o tym, jak można było żyć i działać gospo-
darczo w czasach, które przedsiębiorczość prywatną nie tylko 
ograniczały, ale wręcz prześladowały.

Warto odwiedzić MOK i poświęcić parę chwil na zapo-
znanie się z niezwykłą wystawą. Być może ktoś z oglądających 
zechce ją wspomóc własnymi eksponatami. Po każdej prezen-
tacji mini–muzeum wzbogaca się o kolejne perełki. Kto wie, 
może mszczonowianie dołożą do niej swoją cegiełkę?

MM
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SKF FRESH

SUKCESY MSZCZONOWSKICH 
CHEERLEADEREK NA MISTRZOSTWACH 
POLSKI W CHORZOWIE

mailto:skf.fresh@gmail.com
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III Turniej Koszykówki Dziewcząt o Puchar Dyrektora 
OSIR-u odbył się 15 kwietnia w mszczonowskiej hali sportowej. 
Wystartowały w nim cztery zespoły z: Nowej Wsi, Żyrardowa, 
Grodziska Mazowieckiego i Mszczonowa. 

Najlepiej spośród tej czwórki wypadły zawodniczki 
z Nowej Wsi. Wygrały one pojedynki ze wszystkimi rywalkami 
i to za każdym razem uzyskując nad nimi wysoką przewagę 
punktową. Drugą pozycję wywalczyły koszykarki z Grodziska 
Mazowieckiego. Trzecia była TRÓJKA Żyrardów. Mszczono-
wianki natomiast gościnnie zamknęły turniejową tabelę.

Koszykarska niedziela obfitowała w nie lada emocje. 

Publiczność mogła podziwiać naprawdę zacięte mecze. Turniej 
był rozgrywany systemem „każdy z każdym”. Dodatkowymi jego 
atrakcjami były występy - w przerwach między meczami - cheer-
leaderek GRUPY FRESH i pokaz wsadów do kosza w wykonaniu 
Piotra Grabowskiego.
Wyniki turnieju: 
1 miejsce- UKS Nowa Wieś
2 miejsce- GKK Grodzisk Mazowiecki VS
3 miejsce- UKS TRÓJKA Żyrardów 
4 miejsce- UKS OLIMPIJCZYK Mszczonów 
Rezultaty poszczególnych spotkań:
UKS OLIMPIJCZYK Mszczonów - UKS Nowa Wieś – 8:27
GKK Grodzisk Mazowiecki VS - UKS TRÓJKA Żyrardów – 39:20
UKS Nowa Wieś - GKK Grodzisk Mazowiecki VS – 32:25
UKS TRÓJKA Żyrardów - UKS OLIMPIJCZYK Mszczonów – 31:14
UKS Nowa Wieś - UKS TRÓJKA Żyrardów – 53:25
UKS OLIMPIJCZYK Mszczonów - GKK Grodzisk Mazowiecki VS 
18:34

MM

W NUMERZEW NUMERZESPORT

OSiR

Puchar Dyrektora OSIR-u pojechał do 
Nowej Wsi

Znamy już mistrzów wiosny…
Turniej „Mistrz Wiosny”, jaki rozegrany został 22 

kwietnia na mszczonowskim Orliku, przyciągnął blisko pięć-
dziesięciu młodych piłkarzy i... piłkarek. Rywalizacja o miano 
najlepszej, amatorskiej drużyny Mszczonowa, rozegrana została 
w dwóch kategoriach wiekowych. Pięć drużyn wystartowało 
w grupie młodzieży gimnazjalnej i dwie w kategorii uczniów 
szkoły podstawowej. 

W pierwszej grupie mistrzem została „Mszczonowska 
Wataha”. Drugie miejsce zajął zespół „Zaraz Ci Powiem”, 
a trzecie drużyna o wyjątkowej nazwie - „Ciche Dni”. W grupie 
młodszej „Ziomki spod Biedronki” okazali się lepsi od „FC 
JANUSZE”. 
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Najlepszym strzelcem w kategorii szkół podstawowych 
został Jakub Cyrkanowicz - 5 strzelonych bramek, a bramka-
rzem - Jakub Sikora. Obaj z zespołu „Ziomki spod Biedronki”. 
W starszej grupie – królem strzelców został Aleksy Wiśniewski 
- 7 bramek, a najskuteczniejszym bramkarzem Mateusz Kuran 
(obaj z „Mszczonowskiej Watahy”). Turniej prowadził instruktor 
OSIR-u Mszczonów – Dariusz Biernacki. 

MM
Wyniki poszczególnych spotkań prezentowały się następująco:
Grupa młodzieży gimnazjalnej:
„Mszczonowska Wataha” – „Zdziech Pol” – 4:1
„Zaraz Ci Powiem” - „Zdziech Pol” – 1:1

„Ciche Dni” - „Zdziech Pol” – 4:0
„Zdziech Pol” - „Perełki” 4:0
„Perełki” - „Zaraz Ci Powiem” – 0:13
„Mszczonowska Wataha” - „Zaraz Ci Powiem” – 1:1
„Mszczonowska Wataha” - „Ciche Dni” - 5:0 
„Mszczonowska Wataha” - „Perełki” – 6:0
„Zaraz Ci Powiem” – „Ciche Dni” – 1:0
„Ciche Dni” - „Perełki” - 8:0

Grupa uczniów szkoły podstawowej:
I mecz - „Ziomki spod Biedronki” - „FC JANUSZE” 5:1
II mecz - „Ziomki spod Biedronki” - „FC JANUSZE” 4:1

V turniej Grand Prix Mszczonowa 
w tenisie stołowym

W dniu 21 kwietnia w Mszczonowie odbył się V turniej 
z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 
2017/2018. W zawodach wystartowało 61 zawodników 
i zawodniczek reprezentantów z Lutkówki, Wiskitek, Żyrar-
dowa, Mszczonowa, Budek Piaseckich, Sochaczewa, Puszczy 
Mariańskiej, Radziejowic i Białej Rawskiej.

Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał 
słodki poczęstunek. Zawodnicy rywalizowali w następujących 
konkurencjach: Młodziczki (szkoła podstawowa), Młodzicy 
(szkoła podstawowa), Juniorki (gimnazjum i liceum), Juniorzy 
(gimnazjum i liceum) oraz  „OPEN” (do IV ligi włącznie – dla 
wszystkich).

W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli 
następujące miejsca: 

Młodziczki:
  I miejsce – Julia Binkiewicz, Biała Rawska

II miejsce – Kalina Mastalerz, Puszcza Mariańska 
III miejsce – Klaudia Gajewska, UKS Lutkówka
IV miejsce – Klaudia Jaczyńska, ULKS „Tęcza” 
Budki Piaseckie 
V miejsce – Sandra Wróblewska, ULKS „Tęcza” 
Budki Piaseckie

Młodzicy:
  I miejsce – Marcin Pawlak, UKS Lutkówka 

II miejsce – Szymon Wołowczyk, ULKS „Tęcza” 

Budki Piaseckie
III miejsce – Paweł Heleniak, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie
IV miejsce – Karol Mastalerz, Puszcza Mariańska
V miejsce – Konrad Dębski, UKS Lutkówka

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

Juniorzy:
I miejsce – Michał Kowalczyk, ULKS „Tęcza” Budki 

Z ŻYCIA GMINYSPORT
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Piaseckie
II miejsce – Adam Ertman, UKS Mosir Basket 
Sochaczew
III miejsce – Błażej Skrzypkowski, ULKS „Tęcza” 
Budki Piaseckie 
IV miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie 
V miejsce – Nikodem Zofczak, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie

OPEN: 
I miejsce – Michał Kowalczyk, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie

II miejsce – Błażej Skrzypkowski, ULKS „Tęcza” 
Budki Piaseckie 
III miejsce – Adam Ertman, UKS Mosir Basket 
Sochaczew
IV miejsce – Marek Witkowski, Mszczonów 
V miejsce – Radosław Jurzyk, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie

Następny turniej tenisa stołowego z cyklu „Gran Prix” 
Mszczonowa edycja 2017/2018 odbędzie się w sobotę, 19 
maja. Serdecznie zapraszam. 

Dariusz  Biernacki, instruktor tenisa stołowego

Eliminacje Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym

W dniu 25 kwietnia 2018 r. na 
terenie hali sportowej Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Mszczonowie odbyły się 
międzyszkolne eliminacje Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. 
Celem tego konkursu jest poprawa 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
dzieci i młodzieży, popularyzowanie 
przepisów i zasad poruszania się po 
drogach, a także podstawowych umie-
jętności udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Sponsorem tegorocznej 
edycji turnieju była Akademia Dobrego 
Kierowcy „MANGA”. Jej właściciel, Pan 
Jarosław Lewicki, ufundował poczęstunek 
dla wszystkich uczestników konkursu oraz 
nagrody dla zwycięskich szkół w postaci 
voucherów na przeprowadzenie pokazów 
ratownictwa medycznego i alkogogli.

W eliminacjach gminnych wzięło 
udział łącznie 18 uczniów, w tym 12 osób 

ze szkół podstawowych w Mszczonowie, 
Piekarach i Lutkówce oraz 6 osób z klas 
gimnazjalnych z Osuchowa i Mszczo-
nowa.

Zadaniem wszystkich uczestników 
było indywidualne rozwiązanie dwóch 
testów jednokrotnego wyboru zawiera-
jących pytania z zakresu przepisów ruchu 
drogowego oraz znajomości znaków, 
a także drużynowe wypełnienie zadań 
praktycznych z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy.

W klasyfikacji indywidualnej 
w kategorii szkół podstawowych 
zwyciężył Marcin Michalczyk ze szkoły 
w Piekarach, drugie miejsce zajęła Wero-
nika Supeł ze szkoły w Mszczonowie, 
a trzecie Karol Szymanowski również 
ze szkoły w Mszczonowie. W kategorii 
klas gimnazjalnych na podium uplaso-
wali się kolejno: Maciej Kozicki ze szkoły 
w Mszczonowie, Aleksandra Borowska 
ze szkoły w Osuchowie oraz Nikodem 
Janowski ze szkoły w Mszczonowie. 

W Turnieju drużynowym szkół 
podstawowych zwyciężyli uczniowie 
z Piekar, drugie miejsce zajęli młodzi 

z Lutkówki, a trzecie z Mszczonowa. 
W kategorii klas gimnazjalnych młodzież 
z Mszczonowa pokonała zespół 
z Osuchowa. Zwycięskie drużyny będą 
wkrótce reprezentowały naszą gminę 
w kolejnym etapie turnieju, na poziomie 
powiatowym.

OSiR Mszczonów

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Wycieczkę do świata bajek oraz niezwykłych historii 
zaproponowały grupy teatralne biorące udział w XXVI Spotka-
niach Artystycznych Szkół. Na scenie swoje talenty aktorskie 
zaprezentowało dziesięć zespołów ze szkół podstawowych 
z gminy Mszczonów. Zmagania młodych aktorów z uwagą 
śledziło jury.

- To już nasze XXVI Spotkania Artystyczne Szkół. W tym 
roku odbywają się jako turniej teatralny – mówiła podczas 
rozpoczęcia spotkań Danuta Wójt, instruktor Mszczonowskiego 

Ośrodka Kultury. 
Szkolne grupy teatralne rywalizowały w trzech katego-

riach wiekowych: klasy I-III, IV-VI oraz VII – klasy gimnazjalne. 
Część pokusiła się o autorskie scenariusze, co nadało przedsta-
wieniom wyjątkowego charakteru. Historia o wężu wyrusza-
jącym z chomikiem i jaszczurką w poszukiwaniu kogoś, kto da 
mu ręce i nogi rozbawiła publiczność. Podobnie jak uwspółcze-
śniona wersja Kopciuszka, który idzie na imprezę. Również sple-
cenie ze sobą kilku bajek, w których bohaterkami są księżniczki 
okazało się ciekawym i zabawnym pomysłem. Do przemyśleń 
skłonili widzów aktorzy „Teatru II Piętro” ze Szkoły Podstawowej 
w Osuchowie. Historia „samobójcy”, który ostatecznie okazuje 
się być żywą reklamą, widziana oczami gapiów odsłoniła ciem-
niejszą stronę współczesnego świata. 

XXVI Spotkania Artystyczne Szkół

Teatralne zmagania

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Występy oceniało trzyosobowe jury: Hanna Fibich – 
instruktor teatralny i przewodnicząca jury, Jerzy Janeczek – aktor 
oraz Jerzy Łazewski – aktor, reżyser i przewodniczący jury. Osta-
tecznie, główne nagrody powędrowały do szkół w Bobrowcach, 
Mszczonowie i Lutkówce. O sukcesie niewątpliwie może mówić 
ostatnia z nich. Uczniowie z Lutkówki zdobyli bowiem, w różnych 
kategoriach wiekowych, I i II miejsce oraz wyróżnienie. Nagrodą 
za pierwsze miejsce było 400 zł, drugie gwarantowało 300 zł. 
Wyróżnienia nagrodzono kwotami 150 zł. Na uczniów i nauczy-
cieli czekały też słodkie upominki oraz posiłek.

- Fundatorem nagród oraz upominków i poczęstunku jest 
Burmistrz Mszczonowa – informuje Jerzy Łazewski.
Tekst i fot. Jarosław Pięcek
Nagrodzeni w Turnieju teatralnym  XXVI Spotkań Artystycznych 
Szkół
Klasy I-III
I miejsce – grupa teatralna „Arlekin” ze Szkoły Podstawowej 
w Bobrowcach

II miejsce (ex aequo)
- grupa teatralna „Wesoła gromadka” ze Szkoły Podstawowej we 
Wręczy
- grupa teatralna „Małe kleksy” ze Szkoły Podstawowej 
w Lutkówce

Klasy IV-VI
I miejsce – grupa teatralna „Tabaluga” ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie
Wyróżnienie – grupa teatralna „Kleksik” ze Szkoły Podstawowej 
w Lutkówce

Klasa VII – klasy gimnazjalne
I miejsce – grupa teatralna „Duży Kleks” ze Szkoły Podstawowej 
w Lutkówce
Wyróżnienie – „Teatr II Piętro” ze Szkoły Podstawowej 
w Osuchowie

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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   Dnia 21.04.2018r. w Centrum Promocji Kultury w Warszawie 
odbył się Koncert Laureatów 41. Konkursu Recytatorskiego 
Warszawska Syrenka.
   W konkursie tym Alicja Pawlak, uczennica klasy 3a gimnazjum 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie zdobyła II miejsce w kate-
gorii klas VII oraz II i III gimnazjalnych. 
   Ala zwycięsko przeszła przez wszystkie etapy konkursu recy-
tatorskiego: szkolny, gminny, powiatowy i 14.04.2018r. wzięła 
udział w eliminacjach finałowych województwa mazowieckiego 
w Warszawie, w których wystąpiło aż 168 recytatorów.          Gratulujemy Ali tak ogromnego sukcesu.

Bogusława Jabłońska

MERKURIUSZ SZKOLNY

Kilkudziesięciu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego 
w Mszczonowie oraz Zespołu Szkół w Mszczonowie wzięło udział 
w eliminacjach gminnych 63 edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego. Zdaniem jury najlepiej wypadli -  Magdalena 
Perzyna i Kamil Buczek. Będą reprezentować powiat żyrardowski 
w etapie wojewódzkim konkursu.

W czwartek (12.04) sala teatralna MOK rozbrzmiała 
poezją i prozą. Wszystko za sprawą konkursu recytatorskiego.

- Z różnych powodów nie odbędą się eliminacje powia-
towe, więc zwycięzcy dzisiejszego etapu przejdą od razu do 
etapu wojewódzkiego – zapowiadała Danuta Wójt, pracownik 
MOK i członek jury.

Wraz z nią występy uczniów oceniały nauczycielki 
mszczonowskich szkół średnich – Genowefa Śledź i Wioletta 

Dębska. W różnorodnym repertuarze zaprezentowanym przez 
młodzieży znalazły się zarówno wiersze jak i proza. Publiczność 
mogła usłyszeć m. in. fragmenty „Cienia wiatru” Zafona, „Pan 
Cogito o cnocie” Herberta czy fragment „Przedwiośnia” Żerom-
skiego. Niektórzy z występujących mogli na własnej skórze 
poczuć siłę tremy.

- Co scena potrafi z nas zrobić. To trudne stanąć i mówić 
coś przed publicznością. Znakomici uczniowie, ze świetną 
pamięcią potrafią „polec”. Nie wszyscy wytrzymują ciśnienie na 
scenie. Przed wami dziesiątki rozmów przed komisjami. Wycią-
gnijcie z tego lekcję – mówiła do uczestników Danuta Wójt.

Najlepiej, w ocenie jury, na scenie zaprezentowali się 
Magdalena Perzyna i Kamil Buczek. Będą reprezentować powiat 
żyrardowski podczas etapu wojewódzkiego w Domu Kultury 
Ursynów w Warszawie (28-29.04). Wyróżnienia powędrowały 
do Natalii Sadkowskiej, Moniki Smusz, Norberta Michalskiego, 
Aleksandry Wróblewskiej, Katarzyny Jóźwiak, Klaudii Zarzecznej, 
Aleksandry Zgórzak, Szymona Olczaka, Natalii Skarżyńskiej 
i Patrycji Krupińskiej. Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

LO i ZS w Mszczonowie

Repertuar był ambitny

Gimnazjum

Sukces Ali w 41. Konkursie 
Recytatorskim  
„Warszawska Syrenka”
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Z okazji Dnia Nowych Technologii w Edukacji uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie mieli okazję wziąć udział 
w nietypowych zajęciach. Multimedia w nauce matematyki 
prezentowała nauczycielka Agata Wiśniewska, a w fizyce – 
pedagog Aneta Dropińska.

Lekcja z dziedziny „królowej nauk” dotyczyła brył obroto-
wych – walca i stożka. Agata Wiśniewska rozpoczęła ją od zachę-
cenia młodzieży do korzystania z kanału edukacyjnego, który 
w tym roku szkolnym stworzyła wraz z uczniami na YouTubie. 
Krótkie filmiki, tłumacząc zawiłe zagadnienia matematyczne, 
przygotowują odbiorców do egzaminów i klasówek.

Uczniowie najstarszych klas szkoły i oddziałów gimnazjal-
nych, którzy wzięli udział w multimedialnej lekcji, mogli m.in. 
dowiedzieć się w jaki sposób tworzy się bryły obrotowe, jakie 
wzory są niezbędne do rozwiązywania zadań oraz jak narysować 
siatki stożka i walca. Agata Wiśniewska polecała także najcie-
kawsze platformy matematyczne w internecie – np.  E-podręcz-
niki czy GeoGebra, które wspomagają naukę tego przedmiotu.

Poprowadzona przez Anetę Dropińską lekcja fizyki doty-
czyła zagadnień z zakresu optyki. Młodzież dowiedziała się m.in. 
jak rozszczepia się wiązka światła w pryzmacie oraz jakie kolory 
ma widmo światła widzialnego. Za pomocą multimediów Aneta 
Dropińska pokazała także zjawisko odbicia światła oraz powsta-
jące w jego wyniku rodzaje obrazów. Pedagog udowodniła 
uczniom, że za pomocą nowych technologii łatwiej jest zrozu-
mieć procesy fizyczne. Wystarczy na dedykowanych platfor-
mach znaleźć ich symulacje. 

Na zakończenie lekcji optyki na uczniów czekał krótki test 
wiedzy z tego zakresu. Musieli go rozwiązać za pomocą aplikacji 
na smartfonach. Oczywiście, po takich zajęciach wyniki spraw-
dzianu nie mogły być inne niż doskonałe.

Lekcje matematyki i fizyki z nowymi technologiami poka-
zały, że wiedzę dotyczącą nauk ścisłych można zdobywać na 
różne sposoby. Wykorzystując komputer, smartfon i internet 
łatwo jest opanować nawet najtrudniejsze zagadnienie. 
Uczniowie opuszczali pracownie mając świadomość tego, że 
nauka matematyki i fizyki wcale nie musi być męcząca i mono-
tonna. Wręcz przeciwnie – wykorzystując nowe technologie 
można z bliska przyjrzeć się zjawiskom oraz przedmiotom, które 
nas otaczają i o wiele szybciej zrozumieć „o co w tym wszystkim 
chodzi”.

Dagmara Bednarek, GCI

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

SP w Mszczonowie

Trudna matematyka, nudna fizyka? 
Na pewno nie!
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W dniu 18 kwietnia odbył się w Miejskim Przedszkolu Nr 
1 w Mszczonowie konkurs młodych talentów TALENT SHOW. 
Turniej przeznaczony był dla dzieci w wieku 4-6 lat z naszego 
przedszkola. Celem konkursu było popularyzowanie działań 
artystycznych, rozwijanie kreatywności, promowanie młodych 
talentów, wyłonienie najciekawszych osobowości wśród dzieci 
posiadających różnorodne umiejętności. 

Formą konkursu mogły być krótkie 
prezentacje sceniczne – śpiewa, taniec, 
pokaz sprawności fizycznej, recytacja lub gra 
na instrumencie. Do zabawy przedszkolaki 
mogły się zgłaszać indywidualnie lub 
zespołowo. Sam pokaz nie mógł być 
dłuższy niż 5 minut i opracowany według 
autorskiego pomysłu.

W konkursie TALENT SHOW oceniano 
kreatywność wykonawcy, sprawność 
fizyczną, dobór repertuaru do możliwości 
wokalnych i językowych, inscenizację 
ruchową, wyrażanie emocji, interpretację 
utworów i ogólny wyraz artystyczny. 

Do zabawy zgłosiło się 25 osób, w tym dwa zespoły 
prezentujące taniec oraz jeden z pokazem sprawności fizycznej. 
Pozostałe osoby występowały indywidualnie lub w duetach 
przedstawiając umiejętności wokalne, recytatorskie, grę na 
instrumencie. 

Do jury zostały zaproszone panie prowadzące zajęcia 
z rytmiki. Spośród wszystkich uczestników wybrano najlepszych 
– laureatów oraz przyznano cztery wyróżnienia. Wszyscy młodzi 
artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy, drobne upominki, 
a dla opiekunów przygotowano podziękowania. Organizatorki 
serdecznie dziękują za pomoc w przebiegu konkursu rodzicom, 
wychowawcom i jury.

I. Dziuba, M. Sałajczyk

Miejskie Przedszkole Nr 1 

TALENT SHOW

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Wycieczka przedszkolaków do 
warsztatu garncarskiego

W czwartek, 26 kwietnia, przedszkolaki z grup Krasnale 
i Gumisie z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Mszczonowie odwie-
dziły warsztat garncarski rodziny Konopczyńskich w Bolimowie. 

Podczas pobytu maluchy zwiedziły zakład, zapoznały się 
ze specyfiką zawodu garncarza oraz poznawały sposób toczenia 
naczyń. Dzieci mogły także posłuchać legend i opowieści doty-

czących historii rodziny Konopczyńskich i Bolimowa. 
Największą atrakcją dla przedszkolaków była możliwość 

wykonania z garncarzem własnej miseczki z gliny na kole garn-
carskim oraz samodzielne pomalowanie wazonika wykonanego 
z gliny, który dzieci zabrały do domu. Na zakończenie wszyscy 
piekli kiełbaski w ognisku i pili herbatkę w glinianych kubecz-
kach. Odbyta wycieczka wywarła ogromne wrażenie na wszyst-
kich uczestniczących w niej przedszkolakach.

Miejskie Przedszkole

Konkurs recytatorski „Tuwim 
i Brzechwa dzieciom”

 Dnia 17 maja w Miejskim Przedszkolu Nr 1 
w Mszczonowie odbył się konkurs recytatorski „Tuwim i Brzechwa 
dzieciom”. Celem konkursu było popularyzowanie poezji 
dziecięcej, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie 
dzieci poezją, prezentacja umiejętności dzieci oraz uczenie 

rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Konkurs przeznaczony był 
dla dzieci w wieku 4 – 6 lat. Każda grupa mogła typować do 
sześciorga dzieci. Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować 
dowolny utwór poetycki Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima. 
Do konkursu przystąpiło 40 przedszkolaków. Komisja dokonała 
oceny według następujących kryteriów: dobór tekstu i jego 
pamięciowe opanowanie, interpretacja utworu, kultura słowa, 
ogólny wyraz artystyczny, w tym uzasadniony gest sceniczny, 
element ruchu, strój.
 Laureaci konkursu I, II, III miejsca otrzymali nagrody 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Burmistrz Mszczonowa informuje, że na 
terenie miasta Mszczonowa zostały zainstalowane  
4 kosze przeznaczone na psie odchody. Kosze zostały 
ustawione w następujących lokalizacjach:

-	 na ul. Sienkiewicza (przy Geotermii),
-	 w parku przy ul. Narutowicza (obok stacji trafo),
-	 na ul. Północnej (naprzeciwko bloków),
-	 w parku na osiedlu przy ul. Jeżynowej (w pobliżu 

fontanny).
W urzędzie Miejskim w Mszczonowie  

(pok. nr 10) wydawane są bezpłatne woreczki służące 
do sprzątania po zwierzętach. Po wykorzystaniu 
woreczki można wrzucać nie tylko do „psich koszy”, 
ale także do każdego kosza ustawionego na terenie 
miasta.
Zachęcamy właścicieli zwierząt do sprzątania po 
swoich pupilach. Dzięki temu przestrzeń, w której 
wspólnie żyjemy, będzie bardziej estetyczna i przy-
jazna nam wszystkim.

rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy za udział w konkursie i pamiątkowe upominki, 
a opiekunowie podziękowanie za przygotowanie dzieci do 
konkursu recytatorskiego.
 Konkurs cieszył się dużą popularnością. Rodzice 
chętnie przygotowali dzieci do występu ucząc ich wierszy. 
Uczestnicy wykazali się dużymi umiejętnościami recytatorskimi, 
opanowaniem tekstu i ogólnym wyrazem artystycznym. Podjęte 
działania będą kontynuowane w przyszłości w celu rozwijania 
zdolności artystycznych przedszkolaków.

Dziuba
M.Sałajczyk

MERKURIUSZ SZKOLNY / OGŁOSZENIA / REKLAMY
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OGŁOSZENIA / REKLAMY

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505



46   kwiecień-maj 2018 / nr 4-5 (269-270)

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGLOSZENIA / REKLAMY



kwiecień-maj 2018 / nr 4-5 (269-270)       47

OGŁOSZENIA / REKLAMY

Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

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

  DO  WYDZIERŻAWIENIA:
- Pomieszczenia biurowe na II piętrze 
w pawilonie ”Hermes” w Mszczo-
nowie 

  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 alum. 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” - 16,40/kg 
- ser biały - OSM Grodz. Maz. 
- 12,70/kg 
- chleb „łamany ze słoneczni-
kiem na zakwasie” - 8,00/kg 
- świeże warzywa i owoce - spraw-
dzona jakość
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Egzemplarz bezpłatny, nakład 2 300 szt.

Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 
Mszczonowskim”!

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

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

Uwagi ogólne: 
1. Merkuriusz Mszczonowski jest wyda-
wany raz w miesiącu (w szczególnych 
przypadkach 
2x m-c lub 1x 2 m-ce) 
2. Jednorazowy nakład Merkuriusza 
Mszczonowskiego wynosi 2300 egzem-
plarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jednora-
zowe pojawienie się ogłoszenia w „Merku-
riuszu Mszczonowskim”. 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą 
być zwolnione organizacje i instytucje 
niekomercyjne, w zależności od treści 
i objętości materiałów przekazanych 
redakcji. 
5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamiesz-
czane na pierwszej stronie. 
6. W przypadku wkładki reklamowej 
osoba korzystająca z tej usługi jest zobo-
wiązana dostarczyć materiały reklamowe 
w ilości przewidzianej do umieszczenia 
w Merkuriuszu Mszczonowskim.
Warunki zamieszczenia artykułu sponso-
rowanego 
1. Artykuł sponsorowany jest artykułem 
płatnym. 
2. Autorem tekstu artykułu jest zamawia-
jący, tekst musi być podpisany imieniem 
i nazwiskiem autora. 
3. Zamawiający dostarcza artykuł 
w formie elektronicznej przygotowanej do 
umieszczenia 
w gazecie. 
Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy 
publikacji artykułów lub ogłoszeń nie 
odpowiadających profilowi pisma lub 
jeśli ich forma lub treść może spotkać 
się z negatywnym odbiorem czytelników 
pisma. 

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

41 1020 1055 0000 9102 
0371 0787

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

Informacja z Urzędu Miejskiego
Prosimy o dokonywanie wpłat z tytułu podatków i opłat w formie 
przelewów bankowych przez internet na Państwa indywidualne 
konta bankowe wskazane w decyzji podatkowej lub zawiado-
mieniu.
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