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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
We wtorek, 12 czerwca 2018 roku, odbyła się LIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono działalność OSiR 
oraz organizacji sportowych z terenu gminy, wysłuchano sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. oraz podjęto uchwały 
w sprawie m.in. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu MOPS i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obrady 
prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Przed rozpoczęciem spotkania 
Rady Miejskiej wręczone zostały 
stypendia burmistrza Mszczonowa. Jako 
pierwsza nagrodę otrzymała Gabriela 
Gołyńska, uczennica lokalnej szkoły 

podstawowej, która została laureatką 
II miejsca w Ogólnopolskiej Akademii – 
Konkursie Wiedzy o Prawie. Stypendia 
burmistrza otrzymali: 
-	 Patrycja Ziółkowska – zdobywczyni 

IV miejsca w finale Wojewódzkiego 
Konkursu Bezpieczeństwo i Higiena 
Pracy (Zespół Szkół w Mszczonowie),

-	 Maciej Kozicki – finalista konkursu 
przedmiotowego z języka angiel-
skiego (Oddział gimnazjalny Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie),

-	 Wiktoria Wojnarowska – zdobywczyni 
III miejsca w finale Wojewódzkiego 
Konkursu Bezpieczeństwo i Higiena 
Pracy (Zespół Szkół w Mszczonowie),

-	 Norbert Michalski – finalista XXX 
Olimpiady Filozoficznej (Liceum Ogól-
nokształcące w Mszczonowie),

-	 Karolina Wasik – laureatka konkursu 
przedmiotowego z języka polskiego 
(Oddział gimnazjalny Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie),

-	 Jakub Badowski – laureat konkursu 
przedmiotowego z języka angiel-
skiego (Oddział gimnazjalny Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie). 

Wszyscy uczniowie, oprócz wybit-
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nych osiągnięć w konkursach i olimpiadach, charakteryzowali się 
także wzorowym zachowaniem i niezwykle wysokimi wynikami 
w nauce. Na zakończenie burmistrz Józef Grzegorz Kurek pogra-
tulował wszystkim stypendystom oraz ich rodzicom i podzię-
kował młodym za trud nauki a dorosłym – za wychowanie uzdol-
nionej młodzieży. Do tych słów przyłączyli się także Barbara 
Gryglewska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych, oraz Łukasz Koperski, przewodniczący RM. Wszyscy mówcy 
podkreślali, że młodzi stypendyści są dumą Ziemi Mszczonow-
skiej. Wyrażali także nadzieję, że po zakończeniu edukacji wrócą 
oni do swojej „małej Ojczyzny”, by w przyszłości pracować na 
rzecz jej dalszego rozwoju.

Sport na terenie gminy
Analizę działalności instytucji 

i organizacji sportowych rozpoczęto 
od sprawozdania Ośrodka Sportu 
i Rekreacji za rok 2017. Przedstawił je 
kierownik Marcin Frentzel. W 2017 
r. w ramach OSiR działały nadal trzy 
obiekty sportowo-rekreacyjne: hala 
sportowa, kompleks boisk „Orlik” oraz 
Termy Mszczonów. Pierwszy z nich 
w minionym roku odwiedziło 3274 
osób. Wykorzystując infrastrukturę 
hali oraz boiska „Orlik” OSiR zorgani-
zował liczne imprezy, m.in. cykl grand 

prix tenisa stołowego, turniej piłki siatkowej seniorów czy mini 
koszykówki. 

Z oferty mszczonowskich Term w 2017 r. skorzystało 
łącznie 167 727 osób. Ponad połowa tej liczby przypadła na 
okres sezonu wiosenno-letniego, czyli miesiące maj-sierpień. 
Lodowisko w omawianym okresie odwiedziło 9 659 osób. 
Kierownik Frentzel podsumował także funkcjonowanie promocji 
w zakupie biletów do kompleksu Term, akcje lato oraz zima 
w mieście a także współpracę z organizacjami pozarządowymi.

O tematyce sportu na terenie 
gminy Mszczonów opowiedział także 
Zdzisław Banasiak – prezes piłkarskiego 
KS „Mszczonowianka”. Na początku 
swojego wystąpienia podkreślił on, 
że Klub działa tylko i wyłącznie dzięki 
wsparciu samorządu, za co serdecznie 
podziękował.

W 2017 r. w „Mszczono-
wiance” do rozgrywek we wszystkich 
grupach wiekowych zgłoszonych było 
ok. 200 zawodników, których szkoliło 

7 trenerów. W ramach Klubu funkcjonowało, oprócz drużyny 
seniorskiej, także 5 zespołów młodzieżowych. Większość 
swoich treningów odbywali oni na dwóch boiskach klubowych 
oraz obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji – hali i sąsiednim 
kompleksie „Orlik”.Poza sezonem zawodnicy „Mszczonowianki” 
brali udział w sparingach i turniejach organizowanych zarówno 
przez Stowarzyszenie, jak i podmioty zewnętrzne. Prezes 
podkreślał, że najtrudniejszy dla Klubu jest okres zimowy, kiedy 
to musi on ponosić koszty wynajmu boisk poza terenem gminy 

oraz dojazdu na treningi. W swoim wystąpieniu podsumował 
także obchody 60-lecia „Mszczonowianki”, które przypadało 
w 2017 r.

O Ludowym Klubie Sportowym 
w Lutkówce opowiedział zebranym 
jego sekretarz, Bogusław Kierzkowski. 
Stowarzyszenie prowadzi dwie sekcje – 
lekkoatletyki oraz piłki nożnej. Kilkoro 
podopiecznych drużyny piłkarskiej 
dostało propozycję dalszego szkolenia 
w klubie Zagłębie Sosnowiec, który od 
nowego sezonu grał będzie w Ekstra-
klasie. Wśród sukcesów lekkoatle-
tycznych wychowanków LKS sekretarz 
Kierzkowski wymienił wysokie miejsca 
m.in. w ogólnopolskich i wojewódz-
kich zawodach biegowych.

Kolejną organizacją sportową 
działającą na terenie Ziemi Mszczo-
nowskiej jest UKS Olimpijczyk 2008, 
którego sprawozdanie przedstawił 
instruktor Paweł Promowicz. Stowa-
rzyszenie prowadzi cztery sekcje: 
siatkówki, pływania, piłki ręcznej oraz 
koszykówki, które łącznie skupiają 
ok. 150 uczniów w różnym wieku. 
Podopieczni UKS Olimpijczyk w 2017 
r. brali udział w licznych imprezach  
o zasięgu powiatowym, wojewódzkim 

a nawet międzynarodowym.
Prezes SKF Fresh, Katarzyna 

Malinowska, przedstawiła działalność 
swojej organizacji za pierwsze półrocze 
2018 r. Stowarzyszenie skupia 96 
dziewczynek w wieku 5-20 lat. Mszczo-
nowska sekcja taneczna istnieje 
już dziewięć lat a samo SKF Fresh 
w 2019 r. obchodzić będzie pięciolecie 
istnienia. Prezes opowiedziała także 
o planach na przyszłość – propozycji 
zorganizowania turnieju cheerleaders 
z okazji rocznicy działalności Stowarzy-
szenia oraz powstania klasy sportowej 
w lokalnej szkole podstawowej.

Na zakończenie tej części obrad 
przewodniczący Łukasz Koperski 

wyraził ogromną wdzięczność dla wszystkich, którzy bezintere-
sownie działają na rzecz sportu w gminie Mszczonów. 

Podjęte uchwały
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 

rok 2017 przedstawił Zastępca Burmistrza Grzegorz Kozłowski. 
Dochody w omawianym okresie wyniosły 66 338 544,43 zł 
a wydatki – 63 808 973,36 zł. Oznacza to, że 2017 r. gmina 
zamknęła nadwyżką w wysokości 2 529 571,07 zł. Skarbnik 
Jadwiga Barbulant 
zapoznała radnych 

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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z uchwałą Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, w której pozytywnie zaopinio-
wano wykonanie budżetu za miniony 
rok.

Zgromadzenia radni podczas 
obrad zatwierdzili zarówno przedsta-
wione sprawozdanie finansowe, jak 
i sprawozdanie z wykonania budżetu. 
Następnie, udzielono burmistrzowi 
absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 r. Stało się to na 
wniosek przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Krzysztofa Krawczyka.

Projekt uchwały dotyczącej 
ujednolicenia statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej zaprezentowała Bogusława Bana-
siak, przedstawicielka instytucji. Zmiana ta została spowodo-
wana wprowadzeniem ubiegłorocznej ustawy o wsparciu kobiet 
w ciąży i rodzin. Zgodnie z ustawodawstwem ujednolicenie 
statutu jest obowiązkiem instytucji pomocy społecznej, którego 
muszą one dopełnić w przeciągu 12 miesięcy od daty wejścia 
w życie aktu prawa uchwalonego przez Sejm.

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego, przedstawiła uchwałę dotyczącą miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Badów 
Górny. Zmiana dokumentu dla omawianej działki jest konieczna, 
ponieważ obecne zapisy uniemożliwiają dalszy jej podział. 
Z wnioskiem o dokonanie korekty zapisów wystąpili właściciele 
nieruchomości.

Kolejną uchwałę przedstawiła Renata Wolak, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Gminnej. Dotyczyła ona dotacji celowej – 
dofinansowania do wymiany pieców węglowych. Zgodnie z jej 
zapisami odtąd mieszkańcy będą mieli możliwość pozyskania 
wsparcia nie tylko w przypadku wymiany pieca węglowego 
na gazowy lub olejowy, ale także i na elektryczny bądź pompę 
ciepła. Utrzymana zostaje wysokość dofinansowania, która 
wynosi do 50% kosztów, ale nie więcej niż 4 tys. zł na zakup 
pieca gazowego, olejowego lub elektrycznego oraz do 8 tys. zł 
w przypadku pompy ciepła.

Naczelnik Koszulińska przedstawiła uchwałę dotyczącą 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany. 
Obejmuje ona działki położone w Mszczonowie przy ul. Dwor-
cowej. Jedna z nich jest własnością gminy, druga – osoby 
prywatnej. Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego przed-
stawiła także uchwałę dotyczącą zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości położonych w Mszczonowie, które będą prze-
znaczone na drogę. Zbycie nieruchomości w miejscowości Nosy 
Poniatki było tematem następnej uchwały omówionej przez 
naczelnik Koszulińską. Teren ten w miejscowym planie zago-
spodarowania jest przeznaczony na obsługę komunikacji – m.in. 
usługi gastronomiczne i noclegowe. Pojawiły się osoby zainte-
resowane zakupem działki i prowadzeniem na niej działalności 
o takim charakterze.

Naczelnik Wolak zaprezentowała zebranym uchwałę 
dotyczącą zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych gminy 

Mszczonów odnośnie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych. Nowe usta-
wodawstwo nakłada obowiązek skonsultowania dokumentu 
z sołectwami.

Zmiany w bieżącym budżecie oraz powiązane z nimi 
korekty w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiła 
skarbnik Jadwiga Barbulant.

Działalność burmistrza i wolne wnioski
W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Kurek wydał 6 

zarządzeń dotyczących m.in. zmian budżetowych, regulaminu 
pracy w Urzędzie Miejskim oraz powołania komisji stypen-
dialnej.

Zebrani zostali poinformowali o wstępnej zgodzie mini-
stra na zaprojektowanie przystanku kolejowego, który będzie 
przylegał do terenów Park of Poland. Gmina pozyskała także od 
wojewody 1,6 mln zł na budowę drogi w Grabcach Towarzystwo, 
która to inwestycja będzie zrealizowana najprawdopodobniej 
jeszcze w tym roku. Zgodnie z planem zakończyła się termomo-
dernizacja gminnych obiektów oświatowych.

Jako pierwszy w ramach 
wolnych wniosków głos zabrał radny 
Krzysztof Krawczyk, który korzystając 
z obecności Arkadiusza Piotrowskiego, 
p.o. zastępcy komendanta lokalnej 
Policji, wnioskował o zwiększenie 
liczby patroli w okolicach fontanny 
przy budynku Geotermii, w związku 
z zakłóceniami spokoju, które 
nagminnie zdarzają się tam w czasie 
weekendów. Gość obiecał zająć się tą 
sprawą. O wsparcie apelował także 
wiceprzewodniczący Marek Zientek, 
który przedstawił problem transportu 

ciężkich ładunków od strony Białej Rawskiej przez Osuchów do 
Chudolipia. Pomimo doskonale widocznego ograniczenia do 10 t 
drogę niszczą przejeżdżające pojazdy o znacznie większej masie. 
Także i ten problem komendant obiecał spróbować rozwiązać.

Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych, serdecznie zaprosiła zgromadzo-
nych na V Festiwal Świętojański w dniu 17 czerwca, który orga-
nizuje Gminne Centrum Informacji. Wiceprzewodniczący RM 
Marek Zientek złożył wnioski o usunięcie drzew, które utrud-
niają przejazd przez ul. Klonową w Zimnicach oraz zlikwidowanie 
problemu z weekendowymi brakami wody w miejscowości 
Strzyże. Radny Andrzej Osial podziękował za udział w zebraniu 
wiejskim, podczas którego środki z tzw. funduszu sołeckiego 
przeznaczono na wnioskowane przez niego utwardzenie terenu 
położonego przy szkole podstawowej we Wręczy. Dzięki temu 
możliwe jest bezpieczne dowiezienie dzieci do placówki. Na tym 
zakończono obrady, podczas których zatwierdzono wszystkie 
przedłożone projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA
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5 czerwca 2018 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji 
było ocenienie działalności Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oraz dyskusja na temat 
sportu na terenie gminy. Oprócz tego 
zaopiniowano materiały na sesję Rady 
Miejskiej.

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

Stowarzyszenia sportowe na 
terenie gminy

Jako pierwszy 
w sprawach sportu 
na terenie gminy 
Mszczonów głos 
zabrał prezes Klubu 
Sportowego „Mszczo-
nowianka”, Zdzisław 
Banasiak. W swoim 
wystąpieniu opowie-
dział on o proble-
mach, z którymi zmaga 

się stowarzyszenie. Są to, między innymi, 
konieczność rozbudowy klubowych 
obiektów – budynku oraz boiska, stwo-
rzenia boiska treningowego i powstania 
pralni. Prezes Banasiak poinformował 
także zebranych, że seniorska drużyna 
„Mszczonowianki” ciągle utrzymuje się 
w czołówce tabeli grupy południowej IV 
ligi. Niestety, konieczne było rozwiązanie 
zespołu dziewczęcego, ponieważ część 

zawodniczek dorosła i musiała zająć się 
innymi sprawami. Radny Robert Głąbiński 
poinformował prezesa, że w budżecie 
gminy zabezpieczono środki na dokumen-
tację rozbudowy budynku klubowego.

K o l e j n y m 
występującym był 
Paweł Promowicz 
z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Olim-
pijczyk 2008. Stowa-
rzyszenie to zajmuje 
się przede wszystkim 
sportem szkolnym. 
W ramach UKS funk-

cjonują cztery sekcje: koszykówki, piłki 
ręcznej, pływania oraz siatkówki. Ostatnia 
z nich obejmuje także drużynę seniorską. 
Łącznie UKS Olimpijczyk skupia w swoich 
szeregach ok. 150 osób. Korzystając 
z okazji, radny Robert Głąbiński podzię-
kował całemu Klubowi za reaktywowanie 
zawodów – Mistrzostw Miasta i Gminy 
Mszczonów w Piłce Ręcznej oraz za 
całokształt działalności na rzecz promo-
wania sportu wśród dzieci i młodzieży 
Ziemi Mszczonowskiej. Paweł Promowicz 
podkreślił, że wiele imprez, organizowa-
nych przez UKS Olimpijczyk, nie mogłoby 
się odbyć bez współpracy z Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji. Przewodnicząca 
Gryglewska pogratulowała instruktorowi 
Klubu tak szerokiego spektrum działal-
ności, które obejmuje tak różnorodne 
dyscypliny aktywności fizycznej.

Sprawozdanie z działalności Stowa-
rzyszenia Kultury Fizycznej Fresh złożyła 
jego prezes, Katarzyna Malinowska. 
W swoim wystąpieniu opowiedziała ona 
o ubiegłorocznych i bieżących sukce-
sach mszczonowskich cheerleaderek, 

rodzajach posiadanych 
sekcji oraz planach na 
przyszłość. W 2019 r. 
obchodzone będzie 
bowiem dziesięciolecie 
sekcji tanecznej oraz 
pięciolecie funkcjono-
wania samego Stowa-
rzyszenia. Jak dowie-
dzieli się zgromadzeni, 
obecnie SKF Fresh 

liczy 96 dziewczynek w wieku 5-20 lat. 
Przewodnicząca Gryglewska dziękując za 
działalność Stowarzyszenia podkreślała, 
że dzięki swoim wyjazdom i sukcesom, 
mszczonowskie cheerleaderki są znako-
mitą promocją gminy.

Ludowy Klub 
Sportowy w Lutkówce, 
to kolejna organizacja 
działająca na terenie 
gminy Mszczonów. 
sprawozdanie z jej 
działalności przed-
stawił członkom 
Komisji sekretarz 
LKS, Bogusław Kierz-
kowski. Klub obejmuje 

dwie sekcje – piłki nożnej oraz lekkoatle-
tyki. Sekretarz Kierzkowski opowiedział 
o sukcesach członków obydwu z nich 
a także zawodnikach, którzy tworzą 
poszczególne drużyny. 

Na zakończenie tej części Prze-
wodnicząca Barbara Gryglewska podzię-
kowała wszystkim przedstawicielom 
za działalność ich instytucji, która to 
jest doskonałą alternatywą spędzania 
wolnego czasu przez młodzież.

Działalność OSiR
Sprawozdanie z działalności 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2017 r. 
złożył jego dyrektor, Michał Szymański. 
Niezmiennie, instytucji podlegają trzy 

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Podjęcie uchwały absoluto-
ryjnej było jednym z głównych punktów 
poniedziałkowego posiedzenia Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Radni 
podjęli też szereg uchwał dotyczących 
finansów Gminy Mszczonów. Dodat-
kowym puntem była informacja związana 
z pismem Instytutu Archeologii, które 
zamierza upamiętnić postać, urodzo-
nego w Mszczonowie, profesora Stefana 
Krukowskiego.

Pismo Instytutu Archeologii zrefe-
rowała Beata Sznajder, dyrektor Gmin-
nego Centrum Informacji. Poinformowała 
radnych, że plany związane z uczcze-
niem pamięci wybitnego archeologa to 
efekt utworzenie w Gruzji instytutu jego 

imienia. Instytut proponuje 
by Gmina Mszczonów  wyko-

nała m. in. popiersie profesora, które 
pojechałoby do Gruzji. Z informacji prze-
kazanych przez dyrektor GCI popiersie 
wielkości 50 cm, wraz matrycą koszto-
wałoby około 10 tysięcy złotych. Zdania 
na temat tej propozycji wśród radnych 
były podzielone. W ocenie Mirosława 
Wirowskiego gmina ma wiele innych 
wydatków a finasowanie popiersia powi-
nien wziąć na siebie Instytut Arche-
ologii.  W podobnym tonie wypowiadał 
się Andrzej Osiński, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta, który podkreślał, że gmina 
nie musi brać wszystkich wydatków na 
swoje barki. Zdaniem Barbary Gryglew-
skiej, radnej Miasta Mszczonowa, osób 
jak prof. Krukowski jest w Mszczonowie 
nie wiele i warto podkreślać pamięć 
o nich. Podobnego zdania jest Marek 
Zientek, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta. Przypomniał, że postać prof. 
Krukowskiego jest już wyeksponowana 

w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 
i nie wypada zostawić sprawy popiersia. 
Dyskusję podsumował Józef Grzegorz 
Kurek, burmistrz Mszczonowa. Przy-
znał, że pismo instytutu stawia trochę 
gminę pod ścianą, jednak prof. Krukowski 
pochodził z Mszczonowa i nie wypada 
zupełnie odmówić udziału w wydarzeniu 
podkreślającym pamięć o nim. 

Renata Wolak, naczelnik Wydziału 
Gospodarki Gminnej w Mszczonowie, 
omówiła uchwalę dotyczącą zasad i trybu 
udzielania dotacji celowej na finasowanie 
lub dofinansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej na terenie Gminy 
Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia. 
Jak wyjaśniła naczelnik zmiany związane 
są z dostosowaniem uchwały do obowią-
zujących przepisów. Nowe przepisy wpro-
wadzają możliwość zróżnicowania dotacji 
w zależności od rodzaju pieca, na który 
wymieniany jest piec węglowy. W ocenie 
Andrzeja Osińskiego dołożenie dodatko-
wych źródeł ciepła i objęcie ich dofinan-
sowaniem to bardzo dobry pomysł.

Sprawozdanie  finansowe zwią-
zane z wykonaniem budżetu za 2017 rok 

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

WIEŚCI Z RATUSZA

obiekty rekreacyjne 
– hala sportowa, 
kompleks boisk 
„Orlik” oraz mszczo-
nowskie Termy. Prze-
ciętna liczba etatów 
w ubiegłym roku 
wyniosła 39,6. Z hali 
sportowej w 2017 r. 

skorzystało 3274 osób, z basenów termal-
nych – 167 727 osób. Z racji charakteru 
funkcjonowania, prowadzenie staty-
styk dotyczących kompleksu „Orlik” jest 
znacznie utrudnione. W ubiegłym roku 
OSiR zorganizował szereg imprez spor-
towych, m.in. cykl Grand Prix Tenisa 
Stołowego, Mistrzostwa Miasta i Gminy 
w Piłce Ręcznej, turnieje minikoszykówki 
oraz siatkówki seniorów. Przy wielu z nich 
Ośrodek był wspierany przez organizacje 
pozarządowe działające na terenie gminy 
Mszczonów. Tradycją stało się także 
odbywanie imprez takich, jak Amatorskie 
Mistrzostwa w Hokeju na Lodzie, rajdy 
rowerowe oraz biegi okolicznościowe.

Dyrektor Szymański przedstawił 
również zgromadzonym radnym staty-

styki dotyczące funkcjonowania lodo-
wiska, promocyjnych biletów wstępu 
(oferty: mieszkaniec, karta Rodzina 3+, 
senior i rolnik) a także wyniki zimowych 
i letnich akcji rekreacyjnych dla dzieci 
i młodzieży. Zarządzający OSiR zaprezen-
tował także dane dotyczące wsparcia 
zadań publicznych w 2017 r. oraz wyso-
kość dotacji, które na ich realizację 
otrzymały poszczególne stowarzyszenia 
sportowe z terenu gminy. Oprócz tego, 
w wystąpieniu dyrektora nie zabrakło 
przedstawienia szczegółów dotyczących 
gospodarki finansowej Ośrodka.

Ujednolicenie statutu MOPS
P r o j e k t 

uchwały dotyczącej 
ujednolicenia statutu 
Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
przedstawiła jego 
kierownik, Barbara 
Ciszewska. Zmiana 
ta została spowodo-
wana wprowadze-

niem ubiegłorocznej ustawy o wsparciu 
kobiet w ciąży i rodzin. Zgodnie z usta-
wodawstwem ujednolicenie statutu 
jest obowiązkiem instytucji pomocy 
społecznej, którego muszą one dopełnić 
w przeciągu 12 miesięcy od daty wejścia 
w życie aktu prawa uchwalonego przez 
Sejm.

W ramach wolnych wniosków 
kierownik Ciszewska opowiedziała 
o procedurze przyznawania zasiłku 
z tytułu programu „Dobry Start 300+”. 
Wysokość świadczenia na każde dziecko 
lub osobę uczącą się wyniesie 300 zł. 
Wnioski rodzice będą mogli składać 
elektronicznie (od 1 lipca) oraz w formie 
papierowej (od 1 sierpnia) w siedzibie 
MOPS. Termin składania podań o wypłatę 
świadczenia upłynie 30 listopada. Dzieci 
lub osoby uczące się i dodatkowo legi-
tymujące się orzeczeniem o niepełno-
sprawności uzyskają wsparcie  do 24 roku 
życia. Na tym zakończono obrady Komisji, 
która pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały wprowadzającej ujednolicony 
statut MOPS.

Dagmara Bednarek, GCI
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przedstawił Grzegorz Kozłowski, zastępca 
Burmistrza Mszczonowa. Szczegółowo 
omówił wydatki oraz dochody gminy. 
Przypomniał również, że sprawozdanie 
uzyskało pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Radni jednogło-
śnie przyjęli uchwałę. Podobnie stało się 
z uchwałą dotyczącą udzielenia absoluto-
rium Burmistrzowi Mszczonowa z tytułu 
wykonania budżetu za 2017 rok.

Uchwały dotyczące planu zago-
spodarowania gminy Mszczonów przed-
stawiła Teresa Koszulińska, naczelnik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 
Pierwsza z nich związana była z działką 
w Badowie Górnym. Naczelnik wyjaśniła, 
że zmiany zostały wykonane na wniosek 
właściciela działki. W okresie wyłożenia 
planu nikt nie zgłosił też żadnych uwag.  
Radni podjęli też uchwałę o zbyciu nieru-
chomości w drodze zamiany w Mszczo-
nowie. Zgodzili się też na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości. Uchwała zwią-
zana jest z budową drogi w Mszczo-
nowie. Jak zauważył Andrzej Osiński do 
spięcia dwóch ulic brakuje kilkudziesięciu 
metrów. Teresa Koszulińska wyjaśniła, że 
to właściciel jednej z działek nie wyraził 

zgody na jej prze-
kazanie pod drogę. Radni zgodzili się 
również na sprzedaż działki należącej do 
gminy w Nosach Poniatkach. 

Renata Wolak zreferowała 
też uchwałę dotyczącą zasięgnięcia 
opinii jednostek pomocniczych Gminy 
Mszczonów. Zmiany w zapisach uchwały 
związane są ze zmianami liczby punktów 
na terenie gminy, w których możliwa 
będzie sprzedaż i spożycie alkoholu. W tej 
prawie potrzebne będą między innymi 
zebrania sołeckie. Marek Zientek dopy-
tywał czy liczba punktów uległa zmniej-
szeniu czy zwiększeniu. Jak wyjaśnił Józef 
Grzegorz Kurek, w związku z budową 
parku rozrywki związanej z tym budową 
hoteli liczba punktów uległa zwiększeniu. 

Bieżące zmiany w budżecie Gminy 
Mszczonów omówiła Jadwiga Barbulant, 
skarbnik Gminy Mszczonów. Szczegó-
łowo omówiła wszystkie ostatnie zmiany 
zarówno po stronie dochodów jaki 
wydatków. 

W punkcie – sprawy różne głos 
zabrał Józef Grzegorz Kurek, który omówił 
trzy sprawy. Poinformował radnych, 
że firma Keramzyt ma plany związane 

z ponownym uruchomieniem pieców. 
Zapewnił, że gmina wyrazi zgodę jeśli 
firma uzyska wszelkie wymagane pozwo-
lenia oraz przejdzie pozytywnie procedurę 
środowiskową. Burmistrz poinformował 
też o prośbie, którą skierował do Gminy 
Mszczonów Adam Struzik, marszałek 
Województwa Mazowieckiego. Prosi on 
o poparcie w sprawie wsparcia dla lotniska 
w Modlinie. Burmistrz powiedział, że 
przygotowany zostanie w tej sprawie 
projekt uchwały. Omówił też sprawę 
działki przy Termach należącej do jednej 
z prywatnych firm. Ta zwróciła się do 
gminy o zmianę przeznaczenia dla działki. 
Miałyby na niej powstać budynki wielo-
rodzinne . Mirosław Wirowski przypo-
mniał, że inwestycja na tym terenie miała 
być związana z wykorzystaniem wody 
geotermalnej. Andrzej Osiński, zapropo-
nował odkupienie gruntu. Zdaniem Józefa 
Grzegorza Kurka, kupowanie gruntu jest 
niezasadne, bo gmina posiada tereny na 
sprzedaż. Radni w porozumieniu z burmi-
strzem zdecydowali o wstrzymaniu się 
z podjęciem decyzji co do przyszłości tego 
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terenu. Burmistrz poinformował również 
o przyznaniu gminie dotacji na remont 
drogi w Grabcach, w wysokości 1,6 
miliona złotych. Jak przyznał dotacja to 
jak los na loterii. Do remontu drogi gmina 
dołoży 1,2 mln złotych.

Marek Zientek poruszył sprawę 
boiska w Osuchowie. Kontrola zakwestio-
nowała możliwość dopuszczenia obiektu 
do rozgrywek okręgowych ze względu na 

małą liczbę miejsc na trybunach oraz brak 
ogrodzenia. 

Barbara Gryglewska zapropo-
nowała, by w związku z tegorocznymi 
obchodami stulecia odzyskania niepod-
ległości przez Polskę, zastanowić się 
nad nadaniem nazw parkom w Mszczo-
nowie. Zdaniem Grzegorza Kozłowskiego 
w Mszczonowie jest w zasadzie jeden 
park przy kościele p. w. św. Jana Chrzci-

ciela i dla niego jest już przewidziana 
nazwa im. Jana Pawła II. 

Andrzej Osiński zwrócił uwagę 
na rosnącą liczbę zadoleń w drogach. 
Jednocześnie dopytywał kiedy nastąpią 
remonty. Burmistrz wyjaśnił, że prace 
rusza na początku lipca. Jednocześnie na 
terenie gminy prowadzone będą zarówno 
remonty jak i budowa dróg.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

 Z najmłodszym stażem radnym  Rady Miej-
skiej w Mszczonowie Robertem Głąbińskim  

rozmawia Jarosław Pięcek.

Panie Robercie dobiega końca obecna 
kadencja samorządowa.  Jakie ma pan 
spostrzeżenia po, już prawie, czterech 
latach działalności w samorządzie naszego 
miasta? Czy udało się zrealizować wcze-
śniej wyznaczone cele?

Na wstępie naszej rozmowy 
chciałbym przywołać pewne powiedzenie – „zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje”.  To motto,  które staram się realizować 
w swoim życiu osobistym, zawodowym, jak również w tym, 
które zacząłem cztery lata temu, czyli w życiu samorządowym. 
Korzystając z okazji,  chciałbym podziękować mieszkańcom 
osiedla Dworcowa III za zaufanie którym obdarzyli mnie i Panią 
Barbarę Gryglewską. Razem, przez te cztery lata zabiegaliśmy 
o inwestycje na naszym osiedlu. Tylko wspólne działanie mogło 
przynieść konkretne efekty.

Nasze bloki  mają już ponad 30 lat, w związku z czym 
nadszedł czas na modernizację infrastruktury która nas otacza, 
z której korzystamy każdego dnia. Nie każdy wie, że w skład 
naszego osiedla wchodzą tereny spółdzielni mieszkaniowej 
i tereny miasta. Za utrzymanie każdego z nich odpowiedzialny 
jest ich właściciel.

W niektórych przypadkach ciężko skoordynować działania przy 
większej liczbie właścicieli. Jak udaje się to we Mszczonowie?
Należy podziękować Panu Burmistrzowi  Józefowi Grzegorzowi 
Kurkowi i ówczesnej Radzie Miejskiej za przyjęcie kilka lat temu  
w skład mienia komunalnego miasta Mszczonowa ulic - Jeży-
nowej, Brzoskwiniowej i Malinowej. Było to na tyle korzystne 
działanie dla każdego mieszkańca naszego osiedla, ponieważ 
uwolniło nas - mieszkańców z obowiązku uczestniczenia w kosz-
tach utrzymania i modernizacji tych ulic. Gdyby te ulice pozo-
stały w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, mieszkańcy osiedla  
uczestniczyliby w kosztach ich modernizacji. Nie mamy jednak 
tego problemu na głowie. Za budowę tych ulic, bo tak trzeba 
powiedzieć, zapłaci Urząd Miasta Mszczonowa. Mówię budowę 
ponieważ ulice te  zostaną wybudowane od nowa. Pierwszym 

etapem tych inwestycji  jest już zakończona przebu-
dowa ulicy Malinowej. Zerwano starą nawierzchnię 
asfaltową i położono trzymetrowej szerokości pasaż 

z kostki brukowej. Zainstalowano pięć nowych latarń, dzięki 
którym wieczorem możemy bezpiecznie i komfortowo wrócić 
z miasta do swoich mieszkań.

To jednak nie jedyne inwestycje na osiedlu.
Zgadza się. W maju rozpoczęto modernizację sieci wodno- 

kanalizacyjnej. Wymieniono na nową kanalizację, która prze-
chodzi pod ulicą Jeżynową. Rozpoczęto wymianę głównej magi-
strali wodociągowej, która zasila w wodę nasze osiedle.  Wodo-
ciąg ten położony jest wzdłuż całej ulicy Jeżynowej.  W chwili 
obecnej do nowego wodociągu podłączane są kolejne bloki. 
Każdy z nich będzie podłączony nowym wodociągiem. Mam 
nadzieję że nowe rury PE, które zastępują dzisiaj  stare,  skoro-
dowane rury żeliwne, przyczynią się do  lepszej jakości wody 
odbieranej przez mieszkańców. Wymiana rur na nowe o odpo-
wiednim przekroju zagwarantuje mieszkańcom sprawne, beza-
waryjne doprowadzenie i odprowadzenie wody  na wiele lat.

Po zakończeniu prac związanych z wymianą sieci wodno
-kanalizacyjnej przyjdzie czas na rozpoczęcie następnego etapu 
przebudowy naszych ulic. Przeprowadzane obecnie prace 
w ulicy Jeżynowej wymuszają kolejność. Następną ulicą budo-
waną od podstaw będzie ulica Jeżynowa.

Czy został już rozstrzygnięty przetarg na budowę tej ulicy i czy 
byli chętni do realizacji tej inwestycji?
Z rozstrzygnięciem i wyborem wykonawcy na budowę tej ulicy 
były problemy. Firmy działające  w tej branży szukają robót 
dużych, w związku z powyższym do pierwszego przetargu na 
budowę ulicy Jeżynowej nikt się nie zgłosił. W związku z powyż-
szym został rozpisany drugi przetarg. Mieliśmy to szczęście że 
firma która dzisiaj kończy budowę drogi dojazdowej do Park of 
Poland zdecydowała się wystartować w drugim przetargu ogło-
szonym na budowę ulicy Jeżynowej. Oferta którą złożyła ta firma 
mieści się w kosztorysie przebudowy ulicy Jeżynowej, w związku 
z powyższym została podpisana umowa z tą firmą. 

Kiedy firma ta przystąpi do przebudowy ulicy Jeżynowej.
W chwili obecnej pracownicy tej firmy kończą budowę drogi 
na Wręczy. Wiem że firma ta zdecydowała się podpisać umowę 
z Urzędem Miasta Mszczonowa pod warunkiem że Urząd zgodzi 
się na podzielenie tego zadania na dwa etapy. W związku 
z brakiem innych ofert nie było innego wyjścia jak wykonawcy 
pójść na rękę i na jego propozycję przystać. Nie możemy sobie 
pozwolić na to aby ulica Jeżynowa po wymianie wodociągu 
pozostawała  w stanie technicznym jak wygląda obecnie. Wiem 
że mieszkańcy chcieliby jak najszybszego uporządkowania tej 
ulicy, ale niestety musimy uzbroić się w cierpliwość. Realizo-
wana przebudowa, po jej zakończeniu, mam nadzieję zaspokoi 
oczekiwania mieszkańców.

Wywiad

Osiedlowe inwestycje
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Na czym będą polegały te dwa etapy przebudowy?
Z końcem września rozpocznie się pierwszy etap. Zostanie 
rozpoczęta budowa kanalizacji deszczowej w ciągu tej ulicy. 
Mam nadzieję że zjawisko zalewania piwnic nie będzie już 
występować. Równocześnie będą też wymieniane latarnie na 
energooszczędne czyli ledowe, takie same jak zostały zamon-
towane w ulicy Malinowej czy Warszawskiej. Mam nadzieję że 
całe to zadanie zostanie zakończone przed okresem zimowym.

Czyli drugi etap wczesną wiosną?
Tak, ma Pan rację. Drugi etap rozpocznie się w końcu marca 
2019 roku i ma być zakończony do 30 czerwca.  Znikną,  
wszystkie dzisiejsze chodniki, nawierzchnia asfaltowa,  zatoczki 
parkingowe. Powstanie zupełnie nowy układ chodników. 
Powstaną zupełnie nowe zatoki parkingowe, w miejscach obec-
nych i zupełnie nowych. Wykorzystany zostanie każdy wolny 
metr kwadratowy, tak aby każdy mógł zaparkować samochód 
w pobliżu bloku w którym mieszka.

Panie Robercie, jak wygląda sprawa dofinansowania programu 
Rewitalizacji przez Urząd Marszałkowski? Przecież wszystkie 
inwestycje na waszym osiedlu miały być finansowane w więk-
szości ze środków unijnych.

Do dnia dzisiejszego nie ma decyzji o przyznaniu naszemu 
miastu tych dotacji. Została rozdysponowana pierwsza transza 
środków pieniężnych, niestety bez naszego udziału. Jesteśmy 
bardzo wysoko na liście rezerwowej i mam nadzieję, że w drugim 
rozdaniu środki te uzyskamy.

Dlatego została podjęta decyzja  o sfinansowaniu tego-
rocznych inwestycji na naszym osiedlu w stu procentach 
z budżetu miasta. Wszystkie tegoroczne prace modernizacyjne 
na osiedlu  to koszt ponad dwóch i pół miliona złotych.

A co z ulicą Brzoskwiniową, przecież projekt przebudowy 
tej ulicy został wykonany jako pierwszy, był prezentowany 
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury w 2016 roku.
Jeżeli chodzi o ulicę Brzoskwiniową, decyzja o jej przebudowie 
zostanie podjęta niezwłocznie po uzyskaniu dotacji  unijnej 
w planie Rewitalizacji. Jeżeli decyzji takowej nie będzie w roku 
2018, mamy obiecane że w budżecie na rok 2019 zostaną zabez-
pieczone środki finansowe na pokrycie tej inwestycji w całości 
z budżetu miasta. W ciągu tej ulicy, od ronda przy cmentarzu, 
do studni przy bloku Północna 20, powstanie 154 miejsc parkin-
gowych. Plac przed klubem Mszczonowianka zostanie wyłożony 
kostką.

A co z ofertą dla najmłodszych mieszkańców? Czy zadbaliście 
o maluchów?
Tak, w czasie tych czterech lat sukcesywnie wzbogacaliśmy 
wyposażenie placu zabaw dla dzieci. Zostały usunięte stare 
urządzenia i zamontowane nowe. Dobierając ich rodzaj, stara-
liśmy się aby każde dziecko w zależności od wieku znalazło 
coś dla siebie. Zdajemy sobie sprawę że najmłodsi  czekają na 
zupełnie nowy plac zabaw. Jest on ujęty w planie Rewitalizacji 
Miasta Mszczonowa. Projekt wyceniany jest na prawie milion 
złotych. Mam nadzieję że w ramach Rewitalizacji dostaniemy 
dofinansowanie i najmłodsi będą mogli bawić się  w zupełnie 
innym miejscu. Na to jednak niestety musimy zaczekać.

Czy w związku z powyższym nastąpi  rozbudowa obecnego 
placu zabaw?
Tak, zapadła decyzja, aby na razie pójść w kierunku dalszej 
rozbudowy obecnego placu zabaw. Teren zostanie powiększony 
dwukrotnie, przybędą nowe urządzenia do zabawy dla dzieci, 

zainstalowane zostanie też nowe ogrodzenie.

Czy już wiadomo o jakimś terminie realizacji tego zadania?
Dzięki operatywności Pana Artura Jankowskiego i Pani Kasi 
Tomaszewskiej, pracowników Urzędu do spraw przetargów, 
jest już rozstrzygnięty przetarg na to zadanie. Wykonawca jest 
wybrany i na początku lipca będzie realizował to zadanie. Po 
przebudowie plac zabaw zostanie udostępniony dzieciom 1 
sierpnia, Za ogrodzeniem placu zabaw zamontowanych zostanie 
również 8 urządzeń siłowni zewnętrznej jak i dwa stoliki do gry 
w szachy.

Panie Robercie, nie wspomina Pan o nowym boisku, które 
powstało za trybuną Mszczonowianki, a przecież z tego co 
pamiętam bardzo zabiegaliście z Panią Barbarą Gryglewską 
o tą inwestycję.
Ma Pan rację, ale wspomnę że bardzo duży wkład w budowę 
tego obiektu ma Pan Andrzej Czeremużyński i Zarząd Mszczo-
nowianki. To klub przygotował murawę tego boiska. My dołoży-
liśmy starań, aby miasto sfinansowało montaż bramek i  siatek 
bocznych.  Warto wspierać się wzajemnie, wtedy łatwiej jest 
coś osiągnąć. Przypomnę,  że obiekt ten również znajduje się 
w Planie Rewitalizacji Miasta. Chcielibyśmy zainstalować tam 
sztuczną murawę jak i oświetlenie. Marzy nam się również 
zadaszenie tego obiektu. Dzisiaj z boiska tego korzystają dzieci 
i młodzież z osiedla jak również z całego miasta. Przeprowadzane 
są  też treningi najmłodszych roczników klubu Mszczonowianka.

Ostatnim razem gdy rozmawialiśmy wspominał Pan o marze-
niach co do Osiedlowych Inwestycji. Wierzył Pan wtedy, że 
mogą się zrealizować, spełnić?
Gdybym w to nie wierzył nie byłoby sensu kandydować do 
Rady Miasta. Rzeczywiście, większa część tych marzeń dzisiaj 
się spełnia, realizuje. Ale wspomnę jeszcze raz, że bardzo duży 
udział w tym wszystkim ma Pani Barbara Gryglewska. Wspiera-
liśmy się wzajemnie w dążeniu do celu. Efekty naszej Pracy zoba-
czycie Państwo już w najbliższym czasie.

Czy uważa Pan, że spełniliście oczekiwania swoich wyborców?
Mam nadzieję, że nasi wyborcy będą zadowoleni z naszej samo-
rządowej działalności.

Czy w związku z powyższym wystartuje Pan w tegorocznych 
wyborach samorządowych?
Tak, wystartuję. Wzajemny szacunek obecnych radnych, bardzo 
dobre relacje z Panami Burmistrzami, utwierdzają mnie w prze-
konaniu, że warto poświęcić swój czas na rzecz rozwoju naszego 
osiedla, miasta i gminy. Jeszcze raz powtórzę – „zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje”.

Panie Robercie jest to Pana pierwsza kadencja samorządowa. 
Widzę że współpraca Pana z Panią Basią Gryglewską była trafną 
decyzją.  Życzę zatem, aby mieszkańcy osiedla  w nadchodzą-
cych wyborach samorządowych postawili na ludzi sprawdzo-
nych a sądzę że za takich można Was uważać.
Bardzo dziękuję za te słowa. Nic bardziej nie napędza do dzia-
łania jak zadowolenie osób które się reprezentuje. Radny musi 
myśleć o rozwoju swojej małej ojczyzny jaką jest miasto i gmina 
Mszczonów, ale też musi pamiętać  i zabiegać o „interesy” 
swoich wyborców.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.

Rozmawiał Jarosław Pięcek



czerwiec-lipiec 2018 / nr 6-7 (271-272)       11

WIEŚCI Z RATUSZA

Z Ryszardem Stusińskim o obecnej, 
poprzednich i przyszłej kadencji 

samorządowej rozmawia Mateusz 
Mielczarek. 

Panie Ryszardzie, jest Pan radnym 
Rady Miejskiej Mszczonowa chyba od 
początku ustanowienia samorządności?
Niestety, nie (uśmiech). Działalność 
w gminnym samorządzie rozpocząłem 
w roku 1994, czyli od drugiej kadencji 
i pełnię ją nieprzerwanie do dnia 
dzisiejszego. Końca dobiega właśnie moja szósta z rzędu 
kadencja.

Może więc Pan dokonać oceny dynamiki rozwoju gminy 
w poszczególnych kadencjach. Proszę powiedzieć, które z nich 
ocenia Pan jako te, które wniosły najwięcej w rozwój miasta? 

Rozwój Mszczonowa trwa nieprzerwanie, choć 
rzeczywiście można wydzielić w jego najnowszej historii te 
okresy, które najbardziej przysłużyły się rozbudowie miasta 
i najbliższej okolicy. Niewątpliwie przełomowa była pod tym 
względem końcówka lat 90-tych, kiedy to na terenie gminy 
zaczęły powstawać dzielnice przemysłowe. Zbudowane na ich 
terenie firmy do dziś stanowią o naszej sile gospodarczej. 

Natomiast ostatnie dwie kadencje, to czas pozyskiwania 
największego inwestora w dziejach gminy, który zaczął już 
budować na terenie Wręczy gigantyczny Park Wody Suntago. 
Ta kadencja, to też nasze olbrzymie starania o uruchomienie 
rewitalizacji miasta, w ramach której przeprowadzone mają 
zostać inwestycje, które upiększą i usprawnią nasz Mszczonów.

Jedną z inwestycji, która będzie realizowana w ramach 
rewitalizacji będzie przebudowa ulicy Dworcowej. Wzdłuż 
tej ulicy od strony osiedla Dworcowa I, na którym znajduje 
się mój okręg wyborczy, pojawią się miejsca parkingowe 
(od ulicy Tarczyńskiej do ulicy Sienkiewicza). Jednocześnie 
wzdłuż parkingu poczynione zostaną nowe nasadzenia zieleni. 
Drzewa i krzewy uatrakcyjnią  tę część osiedla. Ściana zieleni 
będzie też odgradzać osiedlowe bloki mieszkalne od parkingu 
i ulicy Dworcowej. Ta przebudowa rozwiąże wiele problemów 
mieszkańców, którzy mają kłopot ze znalezieniem miejsc 
parkingowych dla swoich aut, a także posłuży sklepom, firmom 
i punktom usługowym, zlokalizowanym w bezpośredniej 
bliskości tego miejsca.

O co jeszcze czyni starania radny/radni z terenu osiedla 
spółdzielczego?

Bolączka miejsc parkingowych, to obecnie jeden 
z najpilniejszych problemów do rozwiązania. Oczywiście, 
wciąż jeszcze zabiegamy o rozwój terenów rekreacyjnych 
i placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że największy wpływ na tereny osiedlowe ma mimo 
wszystko Rada Spółdzielni. Nie oznacza to, że my - radni miejscy 

- z okręgów „spółdzielczych”, nie wspieramy ich 
mieszkańców. 

Osiedla trudno jest postrzegać, jako twór podzielony 
na okręgi. Tereny spółdzielcze wymagają chyba innego, 
zbiorczego postrzegania. Dlatego w swojej działalności radnego 
nigdy nie ograniczałem się ściśle do swego okręgu. Jesteśmy 
niewielką społecznością, więc wszyscy w Mszczonowie dobrze 
się znamy. Żyjąc w tym mieście od dziesięcioleci, jestem 
osobą rozpoznawalną i często podejmuję interwencję także 
w imieniu mieszkańców z innych okręgów. Tylko w ostatnim 
czasie o wsparcie u mnie zabiegali mieszkańcy bloku przy ulicy 
Dworcowej 10/16, którzy mieli problem z zalewaniem ich 
piwnic. Odebrałem też zgłoszenie od osoby z ulicy Warszawskiej, 
która skarżyła się na brak znaku drogowego. Takich interwencji 
i próśb jest cała masa. Sądzę, że dość skutecznie udaje się 
w Mszczonowie rozwiązywać problemy mieszkańców, gdyż 
jesteśmy zgraną społecznością, a poza tym nasz samorząd jest 
naprawdę sprawny.

Co dokładnie ma Pan na myśli? 
Stabilność władzy samorządowej w gminie Mszczonów sprawia, 
że radni wiedzą, jak i gdzie interweniować. Aparat urzędniczy 
Urzędu Miejskiego wraz z burmistrzami oraz pracownicy 
jednostek samorządowych gminy, to profesjonaliści. Ta 
„samorządowa maszyna” działa od lat i to nienagannie. Nie 
dzielą nas polityczne kłótnie. Reprezentujemy w radzie lokalne 
komitety, a nie partie polityczne. Korzystamy z dobrodziejstwa 
jednomandatowych okręgów wyborczych, co  skutkuje tym, że 
mieszkańcy wiedzą, kto odpowiada za jaki okręg i potrafią od 
nas wymagać odpowiedniego zaangażowania. Wysoka pozycja 
Mszczonowa w licznych rankingach samorządowych nie wzięła 
się znikąd. Zazdroszczą nam jej sąsiedzi.

Jaka jest recepta na taki stan rzeczy?
Mądre decyzje wyborców. Mszczonowianie od lat ceniący 
stabilizację swoimi głosami i zaangażowaniem w sprawy 
samorządowe (i to nie tylko podczas wyborów) umacniają 
gminę. Liczę, że to się nie zmieni.

Czyli mam rozumieć, że będzie kolejna kadencja z Pana 
udziałem?
Na pewno wystartuję, a o moim wyniku wyborczym zadecydują 
mszczonowianie. Wierzę, że docenią oni wartość zespołu, bo 
grupa radych współpracująca z burmistrzem Kurkiem działa 
od lat właśnie jak sprawny zespół. Ktoś mógłby pomyśleć, że 
w zasobnym Mszczonowie nie ma już czego ulepszać i można 
wręcz osiąść na laurach. My rozumiemy jednak, że im więcej 
udaje się wypracować, tym mocniej należy się sprężać, aby 
nie wypaść z rytmu i nie dać się ograć przez konkurencyjne 
samorządy. Zwyciężamy tym, że w każdej kolejnej kadencji 
mamy doświadczony trzon radnych, którzy nie muszą już się 
uczyć od nowa swej pracy, zawierać nowych koalicji i iść na różne 
kompromisy. Kiedy inni się dopiero „układają”, my od pierwszego 
dnia po wyborach mocno pracujemy, czym zyskujemy przewagę 
nad konkurencją.

Ta sportowa retoryka, to nie przypadek. Jest Pan przecież 
zagorzałym sportowcem. Jednocześnie – o czym pewnie 
nie wszyscy wiedzą - ma Pan artystyczną duszę, a jako 
przewodniczący Komisji Budżetowej udowodnił Pan, iż potrafi 
liczyć pieniądze, a to bardzo ważne w pracy samorządowej. 
Faktycznie podczas tej kadencji przewodniczę Komisji 
Budżetowej. Mogę więc z pełną odpowiedzialnością zapewnić, 
że środki budżetowe w gminie są wydawane bardzo rozsądnie. 
Burmistrz Kurek jest dobrym gospodarzem gminy, a o dyscyplinę 

Wywiad

Sportowiec, artystyczna dusza, 
społecznik, radny 
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budżetową troszczy się na co dzień jego zastępca - burmistrz 
Kozłowski. Obaj stanowią uzupełniający się, sprawny tandem. 
W poprzednich kadencjach realizowałem się głównie w Komisji 
Oświaty i Sportu. Przewodniczyłem także temu organowi. Jestem 
emerytowanym nauczycielem, więc posiadam doświadczenie 
w kwestiach oświatowych. Sportem interesuję się od dziecka. 
Co do spraw mojej artystycznej duszy, to tu także jestem wciąż 
aktywny. 

Wiem, że śpiewa Pan w Chórze Parafialnym, a ponadto? 
Jestem prezesem naszego Chóru Parafialnego. Wspólnie z grupą 
przyjaciół tworzymy też sekcję taneczno-artystyczną przy MOK-u. 
Od dwóch lat występuje ona na Jarmarku Mszczonowskim. Trochę 
mniej angażuję się teraz w działalność teatru amatorskiego, jaki 
także działa przy Mszczonowskim Ośrodku Kultury, ale pewnie 
nie porzucę całkowicie tej aktywności i w miarę wolnego czasu 

także w nią będę się jeszcze angażował.

Swego czasu zorganizował Pan i prowadził w Mszczonowie 
amatorską ligę drużyn piłkarskich. Czy powróci Pan do tego 
pomysłu? 
Drużynami amatorskimi zajmuje się teraz OSiR i choć nie ma ligi, 
a jedynie organizowane są cykliczne turnieje dla takich zespołów, 
to jak sądzę pan instruktor Dariusz Biernacki prowadzi je bardzo 
sprawnie i nie ma potrzeby, abym wchodził mu w paradę 
(uśmiech). Skupię się jednak na działalności samorządowej, 
a OSiR, w jego cennych inicjatywach, będę wspierał jako radny.

Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję bardzo i pozdrawiam Czytelników „Merkuriusza 
Mszczonowskiego”. 

Z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 
Mszczonowa i zarazem radnym 

z Osuchowa, Markiem Zientkiem, 
rozmawia Mateusz Milczarek.

Zbliża się koniec kadencji samorządowej 
2014-2018. Jest Pan w niej 
wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. 
Tym samym dysponuje Pan wiedzą 
o kierunkach zmian zachodzących 
w całej gminie. Moje pytania dotyczyć 
jednak będą głównie spraw związanych z rozwojem terenów 
wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie zaszły 
w ostatnim czasie w rejonie Osuchowa. Do Rady Miejskiej 
trafił Pan przecież jako przedstawiciel tej miejscowości. 

Osuchów leży w centralnej części gminy Mszczonów 
i jednocześnie jest jej największym ośrodkiem wiejskim. Tym 
samym jego znaczenie w skali gminy jest niebagatelne. To, co 
niewątpliwie udało się osiągnąć w tej i poprzednich kadencjach 
samorządowych, to zachowanie równowagi pomiędzy 
nakładami inwestycyjnymi na przedsięwzięcia miejskie 
i wiejskie. Mszczonów jako miasto, które dynamicznie się 
rozwija, nie zapomina o swych terenach wiejskich. Dbamy o to 
jako cała Rada. Duża w tym też zasługa gospodarzy gminy, czyli 
naszych burmistrzów. Burmistrz Kurek zadbał ponadto o takie 
dobranie kadr urzędniczych w podległych mu jednostkach, iż 
z nieskrywaną dumą mogę stwierdzić, że Osuchów jest ważną 
częścią naprawdę wzorowo zarządzanej i świetnie funkcjonującej 
Gminy.

Co do finansowania przedsięwzięć gminnych, to od wielu 
już lat kierujemy się zasadą, aby przy inwestowaniu czynić to 
przede wszystkim dzięki wsparciu funduszy zewnętrznych. To 
świadczy o naszej gospodarności. Wykorzystujemy jako gmina 
wszelkie możliwe źródła dla pozyskiwania środków unijnych, 
a także przeznaczanych na rozwój przez krajowe instytucje 
i inne podmioty. W taki też sposób finansowane były największe 
inwestycje ostatnich lat na terenie Osuchowa i okolic.

Co udało się wybudować zgodnie z tą zasadą w Osuchowie? 
Najbardziej widoczne są dwie inwestycje. Prace związane 
z termomodernizacją miejscowej Szkoły Podstawowej i budynku 
komunalnego, jaki stoi w centrum Osuchowa. Przypomnę, że jest 
to obiekt, w którym znajdują się m.in. filie GCI i Biblioteki oraz 
punkt rehabilitacji. W obiektach tych, oprócz zmian elewacji 
i modernizacji ocieplenia, zamontowane zostały pompy ciepła. 
Wymienione też zostało oświetlenie oraz instalacja elektryczna. 
Podobne zmiany zaszły także w budynku szkolnym w sąsiednich 
Piekarach. Łącznie wspomniane inwestycje kosztowały ponad 4 
mln zł, z czego dofinansowanie zewnętrze wyniosło przeszło 2,5 
mln zł. Koszt modernizacji szkoły w Osuchowie to 2 074 361 zł, 
koszt remontu budynku komunalnego 845 159 zł.

Jakie inne inwestycje były realizowane na terenie Osuchowa 
i okolic? 
Najwięcej uwagi poświęcamy poprawie komunikacji, czyli 
remontom i modernizacjom dróg. Tu mogę wspomnieć 
o zmodernizowaniu ul. Leśnej w Osuchowie. Potrzeby drogowe 
świetnie rozumieją także nasi mieszkańcy i dlatego większość 
funduszy sołeckich jest przeznaczana właśnie na ten cel. 
W poprzednim roku w skali gminy w taki sposób spożytkowanych 
zostało aż 340 tys. zł. Sukcesywnie naprawiane są też odcinki 
powiatowe dróg, jakie przebiegają przez nasz teren. Co prawda, 
w ubiegłym roku doświadczyliśmy nadmiaru wody, ale jako 
samorządowcy musimy myśleć perspektywicznie (uśmiech), 
więc pragnąc zabezpieczyć możliwość poboru wody przez 
mieszkańców na lata przyszłe, nie zaniedbaliśmy wykonania 
dodatkowych studni głębinowych w Badowo Dańkach i właśnie 
w Osuchowie

Potrzeby drogowe są jednak zdecydowanie większe niż to, 
co Pan wymienił. Jakie inwestycje w tej materii będą jeszcze 
realizowane?

Szczególnie poprzedni rok, niezwykle mokry, unaocznił 
nam jak wiele jeszcze jest do zrobienia w kwestii utwardzenia 
nawierzchni dróg. W planach jest przebudowa ulicy Wiejskiej od 
Lutkówki Kolonia do Strzyż. Czekają nas też modernizacja ulicy 
Polnej w Osuchowie i poprawa nawierzchni ulicy Brzozowej 
w Kowiesach. 

Jako samorząd przeznaczyliśmy teraz 46 tysięcy złotych 
na remont skrzyżowania w okolicach cmentarza. Niedługo, 
po powiększeniu naszej nekropolii co nastąpi po zamianie 
gruntów pomiędzy 
Parafią w Osuchowie 

Wywiad

Jestem dumny z Osuchowa 
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a Lasami Państwowymi, rozpocznie się proces porządkowania 
całego przycmentarnego terenu. Pojawią się tam prawdziwe, 
estetyczne parkingi. Całość zyska nie tylko na estetyce, ale 
stanie się też bardziej użyteczna. Mówiąc wprost - przestaniemy 
się tam borykać z gliną i zwykłym błotem.

Czekają nas ponoć także inwestycje w infrastrukturze 
sportowej Osuchowa? 
Owszem, rozbudowany zostanie nasz stadion, użytkowany przez 
Szkołę i LKS Osuchów. Potrzebne jest powiększenie liczby miejsc 
na widowni i przebudowa szatni. Takie zmiany wymusza na nas 
awans piłkarzy do ligi okręgowej, z którego, oczywiście, jesteśmy 
niesamowicie dumni. Osuchowski stadion jest ewenementem 
na terenach wiejskich. To obiekt, który powstał dzięki pasji 
i zaangażowaniu mieszkańców, którzy spotkali się z przychylnym 
podejściem samorządu. Obiekt służy nie tylko piłkarzom, ale 
także lekkoatletom. Mało jest w kraju tak prężnych ośrodków 
lekkoatletycznych jak nasz osuchowski. Odbywają się w nim 
cykliczne imprezy sportowe, w tym biegi przełajowe. Obiekt 
jest certyfikowany, czyli uzyskiwane na nim rekordy są oficjalnie 
uznawane. Teoretycznie może na nim paść rekord Polski, a może 
kiedyś nawet rekord świata (uśmiech). 

Jakie jeszcze potrzeby inwestycyjne w swoim rejonie Pan 
dostrzega? 

Przy tym pytaniu muszę wrócić do spraw drogowych. 
Wiele z naszych ulic jest wprost rozjeżdżanych przez ciężkie 
samochody, które z racji trwającej modernizacji na trasie 
nr 8 robią sobie skróty przez Osuchów i okoliczne wsie. Tak 
zniszczona została m.in. ulica Białogórska. Jest ona na bieżąco 
naprawiana, ale nie ma co się łudzić, że unikniemy na niej 
poważnej przebudowy i wzmocnienia. Inną ulicą, która moim 
zdaniem także wymaga szybkiej interwencji, jest ulica Klonowa 
w Zimnicach. Trzeba usprawnić na niej ruch tak, aby mogły 
się po niej poruszać sporych rozmiarów maszyny rolnicze. 
Taką potrzebę zgłaszali mi mieszkańcy. Wiele z naszych ulic 
- długo musiałbym tu wyliczać ich nazwy - wymaga pilnego 
tłuczniowania oraz utwardzania tzw. metodą powierzchniową. 
Obecnie, gdy jest sucho wszystkie one są przejezdne, ale podczas 
dużych opadów, na wiosnę i jesienią, kiedy robi się mokro, 
niestety stają się one komunikacyjnymi pułapkami. Oczywiście, 
na bieżąco wszystkie je próbujemy poprawiać, ale tu potrzeby 
są jeszcze naprawdę spore. 

Wraz z działaniami drogowymi nie możemy zapomnieć, 
jakie są przyczyny podtopień niszczących nawierzchnie. 
Podmszczonowskie wsie w roku ubiegłym dotknęła prawdziwa 
plaga nasiąkniętych wodą pól, z których niejednokrotnie nie 
można było zebrać plonów. Teraz już wszyscy przypomnieli 
sobie, jak potrzebne są rowy melioracyjne, które przez wiele 
lat były, niestety, zaorywane, zaniedbywane i na różne inne 
sposoby niszczone. Brak nam też nowych zbiorników wodnych, 
które zbierałyby deszczówkę w okresach intensywnych ulew.

Program melioracyjny (nazwijmy go tak umownie), 
to szalenie poważne wyzwanie dla przyszłej kadencji 
samorządowej. Nie wolno o nim zapomnieć. Mądrzy ludzie 
do rozwiązywania największych problemów przygotowują 
się z odpowiednim zapasem. Dlatego jeszcze w tej kadencji 
rozpoznaliśmy całe to zagadnienie. Biorąc pod uwagę, że gmina 
Mszczonów ma szczęście do ciągłości władzy samorządowej, 
więc mam uzasadnione nadzieje, że przyszła Rada Miejska 
zwyczajnie kontynuować będzie nakreślone teraz plany działań 

i unikniemy w przyszłości powtórki z roku 2017.

To już Pana piąta kadencja samorządowa. Gdyby z punktu 
widzenia radnego miałby Pan je wszystkie porównać, to jak 
obecna kadencja wypada na tle wcześniejszych?

Obecna kadencja jest bardzo dynamiczna. Niewątpliwie 
wpływa na to fakt rozpoczęcia na naszym terenie budowy 
największej inwestycji w dziejach gminy, czyli Parku Suntago. 
Wiążemy wielkie plany z powstaniem tego obiektu. On naprawdę 
odmieni naszą Małą Ojczyznę. Wymusi przeprowadzenie wielu 
zmian. Zdynamizuje nam rozwój przedsiębiorczości. Da wiele 
nowych miejsc pracy i w bardzo poważny sposób zasili gminny 
budżet. Przykładem tego, że ta kadencja, to był dobry okres dla 
gminy, jest też fakt, że jako samorząd nie baliśmy się podchodzić 
do poważnych wyzwań. Przytoczę może tylko jeden przykład. 
Zabiegamy o uruchomienie połączenia kolejowego pomiędzy 
Mszczonowem a Warszawą. Gdyby ten cel udało się osiągnąć, 
to także byłby dodatkowy impuls dla rozwoju gminy. Pojawiła 
się niedawno sensowna propozycja zorganizowania takiego 
połączenia. Po zakończeniu modernizacji trasy kolejowej 
Skierniewice – Pilawa pociągi z Mszczonowa do stolicy mogłyby 
kursować przez Tarczyn i Piaseczno. 

Ostatnie cztery lata były naprawdę bardzo owocne i to 
nie tylko z powodu aktywności władz samorządowych, ale także 
z uwagi na dynamiczny wzrost świadomości obywatelskiej i chęć 
działania samych mieszkańców. Sukces gminy przekłada się 
na wzrost aktywności mieszkańców. Z drugiej strony, działania 
mieszkańców pozawalają gminie odnosić sukcesy. To naczynia 
połączone, wzajemnie się warunkujące. Może niektórzy już 
nawet tego nie zauważamy, ale spróbujmy sobie przypomnieć 
jak wiele zmieniło się w naszej mentalności. Teraz naprawdę 
chętnie zajmujemy się sprawami publicznymi. Staliśmy się 
społeczeństwem obywatelskim. Nie patrzymy jedynie na „czubek 
własnego nosa”, ale naprawdę zależy nam, aby wokół nas 
wszystko kwitło. Jakie są przejawy naszej aktywności? Wystarczy 
spojrzeć na miejscową Szkołę i jej sukcesy. Przypomnijmy 
też wspomniany już awans naszych piłkarzy. Organizowanie 
imprez sportowych i kulturalnych, czy biegi przełajowe, gminne 
Dożynki w Osuchowie. Osiągnięcia naszych artystów, którzy na 
przywołanych przed chwilą Dożynkach występują publicznie 
na scenie. Efekty działań lokalnej jednostki OSP. Gospodarność 
strażaków. To, jak wygląda ich remiza, sprzęt… Inicjatywy 
w miejscowej Parafii. Długo można wyliczać, jak wiele wokół nas 
zmieniło się na korzyść. 

Przed chwilą wspomniałem o strażakach OSP i tu 
chciałbym na zasadzie dygresji odnieść się na chwilę do 
aktualnych zdarzeń w sąsiednich Piekarach. Ubolewam nad tym, 
co spotkało tą tak zaangażowaną jednostkę. Uważam, że należy 
jej jak najszybciej pomóc po stratach, jakie poniosła w wyniku 
włamania do remizy. Osobiście zaangażowałem się w sprawę 
udzielenia OSP Piekary wsparcia z Nadleśnictwa. Myślę, że każdy 
na swój sposób powinien włączyć się w niesienie pomocy tej 
jednostce. W końcu strażacy na co dzień narażają dla nas swoje 
życie i zdrowie. Odwdzięczmy im się, gdy dziś dla odmiany, to 
oni potrzebują wsparcia. 

Podsumujmy jeszcze na koniec, już może bez wspominania 
potrzeb drogowych dość szeroko już przez nas omówionych, 
z jakimi sprawami do Pana jako radnego zgłaszają się 
mieszkańcy. 

Wciąż żywa jest sprawa rozbudowy sieci gazowej. Nie 
wszędzie Polskie Sieci Gazowe chcą inwestować. Problemem jest 
zachowanie wysokiego współczynnika odbiorców na kilometr 
wykonanej sieci. Możliwe jest natomiast porozumienie z firmą 
prywatną, która stawiać ma dla grup odbiorców duże zbiorniki 
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W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

z gazem skroplonym, a następnie mieszkańcy będą finansować 
odcinki sieci łączącej ich posesje ze wspomnianymi zbiornikami. 

Mieszkańcy dopominają się także o jak najszybsze 
zakończenie programu „Ostatnia mila”, który ma zapewnić 
dobry dostęp do Internetu na wszystkich terenach wiejskich. 
Wraca również kwestia usuwania zakrzaczeń przy drogach 
powiatowych. Nie milkną prośby o pozyskanie do osuchowskiej 
przychodni stomatologa i zwiększenie limitów przyjęć pacjentów. 
Wyborcy chcą też utrzymania programu dotowania utylizacji 
azbestu, a także dalszego dotowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Ludzi boli ponadto niegasnący problem 
dzikich wysypisk, które szpecą nasze lasy i przydrożne rowy. 
Zadziwiające, że problem wyrzucanych „byle gdzie” śmieci nie 

ustaje, mimo trwającej już tak długo zorganizowanej zbiórki 
odpadów. Bardzo często trafiają też do mnie osoby, które 
chciałyby założenia nowych lamp ulicznych. Z realizacją tych 
oczekiwań trzeba jednak poczekać na uruchomienie dopłat do 
tego typu inwestycji. Zdaniem całego samorządu przystąpimy 
wtedy jako gmina do projektu, w ramach którego będzie 
można dokonać  wymiany oświetlenia sodowego na ledowe 
i rozwiążemy wszystkie potrzeby oświetleniowe kompleksowo 
(włącznie z rozbudową sieci). 

Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję bardzo. 

Mateusz Milczarek, GCI

W niedzielę (3.06) Mszczonów odwiedziła około trzy-
dziestoosobowa grupa nauczycieli z Wrześni. Zwiedzili między 
innymi kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, Izbę Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów oraz kirkut. Historyczne tajemnice Mszczo-
nowa odkrywała przed gośćmi Barbara Gryglewska, radna 
miejska oraz współzałożyciel mszczonowskich izb pamięci.

- Tak niewielkie miasteczko a tyle ciekawostek – tak 
komentowali wizytę w Mszczonowie goście z Wrześni w Wiel-
kopolsce. 

Wizytę w mieście rozpoczęli od obejrzenia kirkutu. 
Miejsce pochówku mszczonowskich Żydów zostało odnowione. 
Historia nie oszczędziła jednak części macew, które Niemcom 
posłużyły do regulacji brzegów rzeki Okrzeszy. 

Drugim przystankiem wycieczki była Izba Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów. W niej historię Mszczonowa odkry-

wała Barbara Gryglewska. Opowiadała o koegzystencji Żydów 
i Polaków, działalności sportowej i społecznej oraz przedsiębior-
cach i rzemieślnikach.

- W Mszczonowie było wielu rzemieślników – garncarzy, 
rymarzy, kowali, najwięcej było chyba szewców – wyliczała 
Barbara Gryglewska.

Ciekawość wśród gości wzbudziła też historia mszczo-
nowskiej zapałczarni. Okazało się, że niektórzy z gości znają jej 
losy. Prawdą okazała się historia o dzieleniu zapałek na czworo. 

W Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów goście poznali 
też historię niezwykłej rodziny, która swe korzenie wzięła od 
Rozalii i Jana Nepomucena. Część zwiedzających dopytywała 
o Zbigniewa Maklakiewicza. Wielu zaskoczonych było infor-
macją, że z Mszczonowa pochodzi inny znany aktor Sylwester 
Maciejewski. 

Równie wielkie zainteresowanie co historia wzbudziła 
też współczesność. Nauczyciele dziwili się szeregom inwestycji, 
które prowadzone są w Mszczonowie zarówno przez miasto jak 
i prywatne firmy. Zapowiadali też, że w przyszłym roku odwiedza 
Mszczonów by skorzystać z atrakcji Parku Wodnego Suntago. 

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Wizyta

Goście z Wielkopolski zwiedzali 
Mszczonów
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Piknik Rodzinny w Szkole Podstawowej w Lutkówce, to 
była impreza „na 102”. W piątkowe popołudnie, 8 czerwca, 
teren przyszkolny przemienił się w duży plac zabaw. Wszyscy, 
którzy przybyli wtedy do Lutkówki, doświadczyli wielu atrakcji. 

Piknik rozpoczął się od występów teatralnych. Przed 
szkołą na scenie „pod chmurką” wystawiane były przedstawienia 
w ramach akcji „Teatr dla Mamy i Taty”. Trzy spektakle, 
nagrodzone w ramach tegorocznego Przeglądu Małych Form 
Teatralnych, jaki odbył się w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, 
publiczność nagradzała zasłużonymi brawami. Uczniowie 

wystąpili w przedstawieniach: „Możesz wszystko” (I miejsce 
Przeglądu), „Zagubione księżniczki” (wyróżnienie) oraz „Jaś 
i Małgosia” (II miejsce). 

Kolejnym punktem pikniku był „Koncert dla Mamy 
i Taty”, przygotowany przez uczniów klas 0-III. Maluchy 
śpiewały, grały i tańczyły w sali sportowej. W tym czasie przed 
budynkiem szkolnym miały miejsce konkursy dla rodzin, zabawy 
z animatorką tańca, a także zabawa z balonami. 

Później cała publiczność powróciła znowu przed 
plenerową scenę, gdzie dla rodziców prezentowane były 
wiersze, piosenki i tańce w wykonaniu dzieci. Główną atrakcją 
piknikowego wieczoru był występ maga, który wprost 
zaczarował swymi umiejętnościami lutkówiecką publiczność. 
Szałowo wypadła także zabawa w pianie pod okiem strażaków 
z OSP Zbiroża. 

Innymi atrakcjami pikniku były: fotoBudka VEMAR, 
tatuaże, przejażdżka kucykiem, malowanie buziek, grill, hot-dog, 
czekoladowa fontanna, zjeżdżalnia, malowanie farbami na folii, 
zabawy z bankami, malowanie kredą, zaplatanie warkoczyków 
i loteria fantowa, w której głównymi nagrodami były deskorolka 
elektryczna, dron i smart watch. Nie lada emocje wzbudził 
mecz piłki nożnej rodzice kontra uczniowie, w którym młodzież 
pokonała seniorów 2:1. 

Imprezę sponsorowali: mieszkańcy Lutkówki i okolicznych 
miejscowości, Mszczonowski Ośrodek Kultury, Termy 
Mszczonów, SPA afrodyta, GKRPA, Sklep Omega – Mszczonów, 
sieć sklepów ŻABKA, Wioletta Zylbert, Krystyna Penczonek 
i Justyna Maliszewska. 

MM

Piknik

Jak się bawić to rodzinnie 
i w Lutkówce
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Trudno w to uwierzyć, ale tegoroczny Jarmark Mszczo-
nowski był już  dwudziestą drugą  edycją tej sztandarowej 
imprezy Gminy Mszczonów. Tym razem  gwiazdą Jarmarku był 
klasyk polskiego rocka - zespół PERFECT. Warto odnotować, 
że w historii mszczonowskich festynów PERFECT zagrał już 
po raz drugi. Wokalista zespołu Grzegorz Markowski czuje się 
w Mszczonowie jak u siebie. Być  może dlatego, że ma w mieście 
nad Okrzeszą  swoją  rodzinę. Oprócz familijnych spotkań tym 
razem odbył też rozmowę z burmistrzem Mszczonowa i został 
przez niego zapewniony, że na pewno legenda polskiej muzyki 

otrzyma kolejne zaproszenie do zagrania przed mszczonowską  
publicznością. W trakcie koncertu słuchacze wiele prze-
bojów śpiewali wraz z Grzegorzem Markowskim. Na utworach 
PERFECTU wychowało się przecież wielu fanów rocka. Przy 
„Nie płacz Ewka”, utworze kończącym koncert, śpiewał już  cały 
Mszczonów.  Brawa zdecydowanie zasłużone. Jeszcze raz dzię-
kujemy wszyscy za dodatkowe kawałki zaśpiewane na bis. One 
najlepiej świadczą o tym, że artyści zagrali z sercem. 

Nie byłoby jednak Jarmarku, gdyby nie tradycyjna rewia 
młodych i tych nieco starszych wykonawców z Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury.  Jarmark to bowiem święto nad wyraz lokalne 
i służy promowaniu mszczonowskich talentów. Grupy i zespoły 
z MOK-u nie zawodzą już od lat. Tym razem także potwier-
dziły, że warto oczekiwać na ich występy. Szałowe wykonania 
znanych przebojów, układy choreograficzne, stroje, scenografia, 
pomysł…wszystko było jak trzeba. „Muzyczny MISZMASZ”, był 

XXII Jarmark Mszczonowski

Gorący, atrakcyjny, rozśpiewany… 
JARMARK MSZCZONOWSKI

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Z ŻYCIA GMINY

filarem Jarmarku. Można go podsumować  w kilku słowach - 
perfekcyjnie przygotowany, atrakcyjnie poprowadzony i zakoń-
czony imponującym finałem show, którego nie powstydziliby 
się  z pewnością  sceniczni profesjonaliści. Za przygotowaniem 
mok-owskiego bloku artystycznego stali wszyscy instruktorzy 
i pracownicy Ośrodka Kultury, w tym: kierownik Marek Baumel, 
Iwona Skwarek (Studio Piosenki  WOKALIZA), Marta Lesiewicz 
(formacje tańca) i  Piotr Sadowski  (Grupa VOICE). Nad cało-
ścią  czuwała reżyser widowiska, czyli  dyrektor MOK-u Grażyna 
Pływaczewska. Organizatorka JARMARKU gratulowała 
wszystkim swoim artystom i instruktorom osobiście. Nie kryła 

dumy szczególnie 
z tych najmłod-
szych, którzy 
dopiero poznają 
uroki występów 
s c e n i c z n y c h , 
a także tych już  
dojrzałych, którym 
mimo prowa-
dzenia ustabilizo-
wanego życia nie 
zabrakło tej odro-
biny szaleństwa, 
choć na chwilę 
stać się  kimś  
innym i wcielać się  
w różne role, dając 
tym samym upust 
skrywanym przez 
lata artystycznym 
talentom.  

S k o r o 

JARMARK jest świętem mszczonowskich artystów, to nie 
mogłoby obyć  się  w jego trakcie bez występu niezawodnej Orkie-
stry Dętej OSP Mszczonów. Kapelmistrz Jacek Zielonka kolejny 
już raz z wielkim rozmachem poprowadził swych strażaków do 
scenicznej akcji.  Całość występu okrasiły swą urodą  i talentem 
marżonetki i tamburmajorki. Okazuje się, że OSP Mszczonów to 
siła nie tylko, gdy trzeba ratować  ludzkie mienie i życie, ale także 
wtedy, gdy trzeba zadbać  o doznania artystyczne. 

Najmłodsi mszczonowianie odbyli w trakcie Jarmarku 
podróż pod dzikim zachodzie. Program dla dzieci obfitował 
w kowbojskie  atrakcje.  Maluchy miały też  mnóstwo atrakcji 
w postaci: dmuchanych zjeżdżalni, skoczni, wodnych kul, karu-
zeli, a  także  przejażdżek kucykami. 

Natomiast o efektowne i rytmiczne zakończenie XXII 
Jarmarku zadbał DJ LOPEZ, który bawił mszczonowian do 
późnych godzin nocnych, bo uwierzcie – nikomu po takiej dawce 
szałowych występów w tą czerwcową, gorącą, jarmarczną  noc 
-  nie chciało się iść  spać. 

Jarmark prowadził dziennikarski duet: Anna Wójcik 
i Justyna Napierała.

Na zakończenie warto jeszcze zaznaczyć, że jarmarczny 
poranek rozpoczął się w Mszczonowie na sportowo. W hali  
OSIR-u odbyły się III Mistrzostwa Miasta i Gminy Mszczonów 
w Piłce Ręcznej „Powrót do tradycji” o puchar Bogdana Laskow-
skiego. Relację z nich zaprezentujemy w oddzielnym materiale.
MM

SPONSORZY
JARMARKU MSZCZONOWSKIEGO
1. POINTPARK  PROPERTIES   / P3 / 
2. GLOBAL PARKS POLAND
3. GEOTERMIA  MAZOWIECKA
4. MOSTVA
5. MONDI
6. YKK POLAND
7.  Zakład  Produkcji Cukierniczej FLIS
8. BUDOKRUSZ
9. SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO USŁUGOWA MSZCZONÓW
10. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WETEN Jan Karalus
11. Bank Spółdzielczy  MSZCZONÓW
12. FIEGE
13. FM POLSKA
14. GRUPA PEKABEX
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15. Biuro Podróży CAFEWAKACJE  Małgorzata Homanowska
16. JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA
17. ID Logistics Polska
18. URZĄD MIEJSKI Mszczonów
19. Marlena Badowska BADOŚ Mszczonów

Serdecznie dziękujemy Panu Mariuszowi Flis za cało-
roczne obdarowywanie Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
w słodycze.

Na tory wyruszył wakacyjny pociąg 
Słoneczny!

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyje-
chał pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował 
codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa 
Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. 
w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. 
Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie sloneczny.
mazowieckie.com.pl.

Pociąg „Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów 
piętrowych i lokomotywy Traxx. Podróż jest szybka i komfortowa. 
Z Warszawy do Trójmiasta „Słoneczny” dojeżdża w niespełna 
3 godziny, do Ustki w zaledwie 5 h 21 min. Wagony piętrowe 

są klimatyzowane, dostosowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. 
Na pokładzie dostępny jest również catering. Nad spokojnym 
przebiegiem podróży każdego turysty czuwa uprzejma obsługa 
pociągu.

Bilety na przejazdy pociągiem „Słoneczny” są do nabycia 
w bardzo atrakcyjnych cenach, ponadto w cenie biletu podróżny 
może zabrać rower lub psa. Zakupu biletów można dokonać 
w kasach biletowych, za pośrednictwem strony bilety.mazo-
wieckie.com.pl, w aplikacji skycash, w biletomatach KM, a także 
bezpośrednio u kierownika pociągu. Wakacyjnemu połączeniu 
stolicy z wybrzeżem towarzyszy akcja promocyjna „Słoneczny 
wysyp rabatowy”, dzięki której osoby podróżujące pociągiem 
„Słoneczny” mogą skorzystać z atrakcyjnych zniżek w interesu-
jących miejscach nad morzem.
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Festiwal Świętojański, który co roku organizuje Gminne 
Centrum Informacji, na stałe wpisał się w kalendarz imprez 
kulturalnych na Ziemi Mszczonowskiej. Aż trudno uwierzyć, że 
tegoroczny, który odbył się 17 czerwca, był już piątym tego typu 
wydarzeniem. Jak przystało na mały jubileusz, był on nie tylko 
huczny, ale i niezwykle wypełniony atrakcjami – wszystko po to, 
by na długo zapadł w pamięć uczestników.

W imieniu przewodniczącego RM Łukasza Koperskiego 
i burmistrza Józefa Grzegorza Kurka imprezę otworzyła dyrektor 
GCI, Beata Sznajder. Nietypowy był jednak jej wygląd - tego dnia 
wystąpiła bowiem w stroju ludowym, którego dopełnieniem był 
świętojański wianek. Dyrektor Sznajder powitała prowadzących 
imprezę przedstawicieli Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego – Barbarę Gryglewską (w stroju przedwojennym) 
oraz Piotra Dymeckiego (w dawnym mundurze wojskowym). 
Stylizacje te nie były przypadkowe, ponieważ tegoroczny, V 
Festiwal Świętojański, upłynął pod znakiem folkloru i powrotu 
do tradycji.

Jedną z tych, które wspominano podczas imprezy, była 
działalność rzemieślników. Z ich pracy Ziemia Mszczonowska 
słynęła zarówno kiedyś, jak i dziś. Właśnie dlatego, wiosną 
tego roku, dzieci z okolicy mogły uczestniczyć w specjalnych 
warsztatach, prowadzonych w lokalnych Izbach Pamięci. 
Udział w zajęciach przybliżył młodym dawne zawody oraz 
pasje, których oblicze odmieniła technologia, np. fotografię. 
Kontynuując ten pomysł, organizatorzy stworzyli w parku 
realistyczną, rzemieślniczą wioskę. Uczestnicy imprezy mogli 
wraz z garncarzem pobawić się gliną oraz wyprodukować arkusz 
papieru czerpanego. Równie duże zainteresowanie wzbudziło 
także stoisko, w którym można było się nauczyć wyplatania 

wianków. W efekcie, w niedzielne popołudnie, cały Mszczonów 
„opanowały” dziewczynki i kobiety, a nawet panowie, 
z barwnymi wieńcami na głowie. Do radosnej, świętojańskiej 
zabawy z roślinami przyłączały się panie w każdym wieku – od 
najmłodszych aż po zacne seniorki. Niezwykłe było także to, 
że wszystkie pomagały sobie i doradzały, czego efektem były 
naprawdę niezwykłe dzieła.

Festiwal, to przede wszystkim muzyka. Nie mogło więc jej 
zabraknąć także podczas mszczonowskiej imprezy. Jako pierwsi 
scenę, zlokalizowaną w parku przy ul. Narutowicza, „podbili” 
muzycy z Orkiestry OSP Mszczonów. Jak podkreślali prowadzący 
imprezę, zespół ten jest najstarszym tego typu w Polsce. 
Strażacka Orkiestra, której powstanie datuje się na rok 1890, 
to jeden z symboli Ziemi Mszczonowskiej. Zespół, prowadzony 
przez kierownika Janusza 
Kozińskiego i kapelmistrza 
Jacka Zielonkę, na Festiwalu 
zaprezentował się wraz z grupą 
swoich marżonetek. Marsze, 
utwory biesiadne i rozrywkowe 
– tak bogaty repertuar oraz 
popisy tańczących dziewcząt 
wzbudziły ogromny aplauz 
świętojańskiej widowni.

Wioska rzemieślnicza 
nie była jedyną niespodzianką 
przygotowaną dla uczestników 
Festiwalu przez Gminne 
Centrum Informacji. Podczas 
imprezy nie zabrakło także 
„czegoś dla ciała”. Na 
wszystkich czekały bowiem 
stoiska darmowej gastronomii 
– wata cukrowa, woda z syfonu, 
popcorn oraz tradycyjny chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem. 

Festiwal Świętojański

Po raz pierwszy, po raz drugi… po raz 
piąty!

Z ŻYCIA GMINY
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Cieszyły się one wielką popularnością, szczególnie wśród 
najmłodszych, których buzie oklejone watą stały się stałym 
elementem tej imprezy.

Muzyczne tradycje Ziemi Mszczonowskiej zapoczątkował 
Jan Nepomucen Maklakiewicz i cała jego słynna familia. Dziś, 
kontynuują je nie tylko członkowie Orkiestry OSP Mszczonów. 
Już od trzech lat odrestaurowana kamienica Maklakiewiczów 
znowu rozbrzmiewa pięknymi melodiami. Wszystko za sprawą 
uczestników bezpłatnych zajęć umuzykalniających, które 
w tym budynku prowadzi Gminne Centrum Informacji. Gry 
na instrumentach w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
uczą się zarówno najmłodsi, jak i trochę starsi mieszkańcy 
Ziemi Mszczonowskiej. Tradycją jest, że swoje umiejętności 
prezentują oni m.in. podczas Festiwalu Świętojańskiego. 
Nie inaczej było i podczas tegorocznej edycji imprezy. Na 
festiwalowej scenie, grając i śpiewając, zaprezentowali się 
(w kolejności występów): Natalia Sadkowska, Ania Jankowska, 
Basia Wisławska, Maja Jankowska, Olaf Chmielewski, Mikołaj 
Borowiec, Milena Bechcicka, Anita Chojecka, Klaudia Zarzeczna, 
Szymon Wróblewski, Filip Wrona, Michał Kiejrys, Anita Jakubiak, 

Kornel Adamczyk, Ksawery Adamczyk, Mariusz Liszewski, 
Nikodem Kowalski, Gracjan Zacharski, Weronika Marczak, 
Wiktoria Wiśniewska, Kacper Melon, Aleksandra Sokołowska, 
Kinga Chojecka, Maria Wodnicka, Jakub Marczak, Przemysław 
Ferst i Maciej Piwowarczyk. Opiekunami młodych muzyków byli 
instruktorzy zajęć umuzykalniających: Daniel Strojczyk, Dariusz 
Kołtuniak, Tomasz Ziułek i Marcin Fibich.

Oczywiście, zgodnie z festiwalowym duchem, wszystkie 
melodie miały charakter ludowy lub biesiadny. Publiczność 
mogła więc usłyszeć utwory takie jak Czerwone korale zespołu 
Brathanki, Uciekła mi przepióreczka, Czerwone jabłuszko czy 
W moim ogródeczku. 
N a j w i ę k s z e 
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poruszenie wśród słuchaczy wzbudził występ najmłodszej 
artystki. Ania Jankowska zaśpiewała i zagrała na pianinie 
tradycyjną melodię Mam chusteczkę haftowaną, a publiczność 
chętnie przyłączyła się do wspólnej zabawy, wtórując 
urzekającemu wykonaniu.

Interesującą niespodzianką dla publiczności był kolejny 
występ. W folkową atmosferę Festiwalu idealnie wpasował 
się Warszawski Zespół Pieśni i Tańca „GAIK”, który przedstawił 
repertuar nawiązujący do historii Księstwa Warszawskiego. 
Pieśni i tańce z tego okresu były doskonałą okazją, by poczuć 
atmosferę tamtych czasów. W tym miejscu warto przypomnieć, 
że i Mszczonów (w latach 1807-15) znajdował się na terenie 
tego stworzonego przez Napoleona Księstwa. Muzyczna podróż 
zachwyciła publiczność festiwalową tym bardziej, że występ 
obfitował w interakcje z widownią. Członkowie zespołu „GAIK” 
zapraszali do wspólnej zabawy, udziału w konkursach oraz… 
nauce tańca.

Ta ostatnia umiejętność z pewnością przydała się 
podczas kolejnego punktu imprezy. Tradycyjną zabawę „na 
dechach” poprowadzili Waldemar Suski (konferansjerka) oraz 
Marek Baumel (oprawa muzyczna). Pod okolicznościowo 
udekorowanym namiotem zebrała się spora rzesza miłośników 
takiej tradycyjnej zabawy. Po raz kolejny okazało się, że muzyka 
nie tylko porywa do tańca, ale także łączy pokolenia, ponieważ 
impreza przyciągnęła i tych najmłodszych, i tych najstarszych.

Przymiotnik „świętojański” w nazwie Festiwalu, to nie 
tylko nawiązanie do postaci Jana Nepomucena Maklakiewicza 
(organisty w kościele pw. św. Jana Chrzciciela) i całej jego rodziny. 

Koniec czerwca, to przecież czas celebrowania 
najkrótszej nocy w roku – Nocy Świętojańskiej. Już 
dawni Słowianie wierzyli, że magiczne rytuały mają 

podczas niej ogromną siłę oddziaływania. Stąd też korzystali 
z oczyszczającej mocy żywiołów – skakali przez płonące ogniska 
i kąpali się w rzekach. Nadal powszechna jest także, związana 
z Nocą Świętojańską, tradycja puszczania wianków na wodę. 
Do tego wszystkiego nawiązywał tegoroczny Festiwal. Nic 
więc dziwnego, że zakończył go „teatr ognia”. Niezwykle 
widowiskowe przedstawienie zwieńczył efektowny pokaz 
„połykacza płomieni”, ale serca publiczności skradła przebrana 
za diabła dziewczyna, która pląsała z żarzącymi się węglami, 
sypiąc dookoła prawdziwie piekielne iskry.

Ogniowe widowisko zakończyło piąty już, niezwykle 
udany Festiwal Świętojański, jak co roku sfinansowany z budżetu 
gminy Mszczonów. Organizatorzy zadbali, żeby obfitował 
on w moc atrakcji, wśród których każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Licznie zgromadzona, rozbawiona publiczność pokazała, 
że udało się tego dokonać, a czerwcowy Festiwal już na stałe 
będzie imprezą symbolizującą nie tylko letnie przesilenie, ale 
i znakomitą zabawę.

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

Zespół Gminnego Centrum Informacji składa ogromne podzię-
kowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację V Festi-
walu Świętojańskiego:
-	 Dyrektorowi Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, pani 

Grażynie Pływaczewskiej, kierownikowi Markowi Baume-
lowi i pracownikom instytucji;

-	 Kapelmistrzowi Jackowi Zielonce, kierownikowi Januszowi 
Kozińskiemu, muzykom i mażoretkom z Orkiestry OSP 
Mszczonów;
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Dziesiątki dzieci wraz z rodzicami bawiły się podczas 
pikniku z okazji Dnia Dziecka. Gigantyczne bańki, dmuchańce, 
lody i słodycze – to tylko kilka z licznych atrakcji. Imprezę przygo-
tował Mszczonowski Ośrodek Kultury i parafia p.w. Św. Ojca Pio 
w Mszczonowie.

Parada atrakcji – tak w wielkim skrócie można opisać 
piknik z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w piątek (1.06) 
w parku przy ulicy Narutowicza. Żaden z uczestników nie mógł 
narzekać na nudę. Dmuchana zjeżdżalnia oraz zamek przeży-
wały prawdziwe oblężenie. Każdy chciał choć przez kilka minut 
szaleć na dmuchanych zabawkach. O dobre nastroje zadbali też 
animatorzy. Gdy zaczęły pojawiać się gigantyczne bańki, chęt-
nych do ich zbijania nie brakowało. Każdy mógł też przekonać się 
czy stworzenie wielkiej bańki to trudna sztuka. Podczas imprezy 
dzieci odwiedzili też niezwykli goście – Pszczółka Maja oraz konik 
polny Filip – bohaterowie z bajki o przygodach Pszczółki Mai. 

Zachęcali do zabawy i chętnie pozwoli do zdjęć. Dzieci miały też 
niezwykłą okazję do… „rządzenia światem”. Zabawa z chustą 
animacyjną i celowaniem „małym światem” do dziury w chuście 
okazała się strzałem w dziesiątkę. Dzieci szybko zorientowały się, 
że tylko dzięki współpracy mogą skutecznie „rządzić światem”. 
Jak na Dzień Dziecka przystało najmłodsi mieli dyspensę na 
słodycze i lody, które rozdawane były podczas imprezy. Podczas 
pikniku dzieci bawiły się wspólnie z rodzicami, babciami i dziad-
kami, którzy okazali się świetnymi partnerami do zabawy. 

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

-	 Instruktorom i uczestnikom zajęć umuzykalniających odby-
wających się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów;

-	 Druhom Waldemarowi Suskiemu i Grzegorzowi Koper-
skiemu oraz strażakom z OSP Mszczonów;

-	 Pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej;

-	 Przedstawicielom Mszczonowskiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego: Barbarze Gryglewskiej, Piotrowi Dymeckiemu 
oraz młodym strzelcom wspierającym imprezę organiza-
cyjnie.

MOK i parafia p.w. Św. Ojca Pio w Mszczonowie

Piknikowe szaleństwo z okazji Dnia 
Dziecka
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Niedziela, 24 czerwca, w podmszczonowskiej Wręczy 
miała niebywale uroczysty charakter. Miejscowość ta jest dumna 
ze swojej straży i jej mieszkańcy naprawdę solidnie przygotowali 
się do 90. urodzin jednostki OSP. 

Wszystko rozpoczęło się o godzinie 13:30, gdy spod 
budynku miejscowej Szkoły Podstawowej ruszył strażacki 
pochód, prowadzony przez druha Mirosława Noweckiego. Za 
nim postępowały mszczonowskie tamburmajorki i mażoretki, 
Orkiestra Dęta OSP Mszczonów, poczty sztandarowe strażackich 
jednostek z powiatu żyrardowskiego, a także liczna grupa druhen 
i druhów z jednostek zaprzyjaźnionych z OSP Wręcza. 

Gdy cały pochód dotarł na teren wręckiej remizy, 
druh Nowecki złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia 
obchodów 90-lecia prezesowi Zarządu Powiatowego OSP – 
druhowi Waldemarowi Suskiemu. Oficjalną część obchodów 
rozpoczęto, oczywiście, Mszą Świętą, odprawioną przez 
kapelana powiatowego OSP i PSP, ks. Sławomira Tulina. 

W trakcie Eucharystii ks. kapelan wspominał osiągnięcia 
strażaków z Wręczy, a także mówił o ich poświęceniu i służbie, 
której zasada brzmi „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Po 
zakończonej Mszy głos zabrał prezes OSP Wręcza, dh Krzysztof 
Bodecki. Przybliżył on zebrany historię swej jednostki, a także 
powitał wszystkich gości przybyłych na jej jubileusz. W tym 
gronie znaleźli się: wspomniany już kapelan strażaków ks. 
Sławomir Tulin, starosta powiatu żyrardowskiego Wojciech 
Szustakiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek 

Zientek, burmistrza Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, starszy 
brygadier w stanie spoczynku Andrzej Oklesiński, komendant 
powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie 
brygadier Roman Murgrabia, naczelnik Wydziału Operacyjnego 
Komendy Powiatowej PSP młodszy brygadier Tomasz 
Piątkowski, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
województwa mazowieckiego druh Krzysztof Sobczyk, prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Waldemar Suski, 
wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Daniel 
Sawicki, przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej Barbara Gryglewska, dyrektor GCI Mszczonów 
Beata Sznajder, dyrektor SP Wręcza Małgorzata Janiszek, prezesi 
i druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek OSP z Mszczonowa, 
Osuchowa, Grabców Towarzystwo, Zbiroży, Jesionki, Nadarzyna, 
Piekar, Bobrowiec, Żyrardowa, Radziejowic, Skuł, Korytowa, 
Nowych Kozłowic, Kuklówki i Walerian, Orkiestry Dętej OSP 
Mszczonów,  przedstawiciele firm wspomagających jednostkę 
OSP Wręcza oraz mieszkańcy Wręczy i okolicznych miejscowości. 

Kolejnym punktem obchodów było odznaczenie 
najbardziej zasłużonych druhów OSP Wręcza. Druh Zenon 
Bernaciak został odznaczony Medalem Honorowym imienia 
Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju 
i umacniania ZOSP RP. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 
otrzymał druh Jan Domasiak. Srebrne Medale za Zasługi dla 
Pożarnictwa otrzymali druhowie: Mirosław Nowecki i Grzegorz 
Modzelewski. Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa 
wręczono druhom: Kazimierzowi Wincentce, Zbigniewowi 
Bernaciakowi, Tomaszowi Domasiakowi, Waldemarowi 
Ciecharowskiemu, Andrzejowi Osialowi i Tomaszowi 
Noweckiemu. Kilku członkom Ochotniczej Straży Pożarnej we 

Uroczystość

Szacowny jubileusz OSP WRĘCZA 
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Wręczy przyznano ponadto odznaki „Wysługa lat”: druhowi 
Zenonowi Bernaciakowi (50 lat), druhowi Kazimierzowi 
Kwaśniewskiemu (30 lat), druhowi Kazimierzowi Wincentce (20 
lat) i druhowi Kamilowi Włodarskiemu (5 lat). 

Po zakończeniu dekoracji głos zabrali zaproszeni goście: 
starosta powiatu żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek, burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych RM Barbara Gryglewska, dyrektor 
SP Wręcza Małgorzata Janiszek, a także przedstawiciele straży 
– prezes Waldemar Suski, starszy brygadier Andrzej Oklesiński 
i komendant PSP Roman Murgrabia.

Podczas wszystkich przemówień padło wiele ciepłych 
słów pod adresem jednostki, jej druhen i druhów, a także 
personalnie pod adresem samego prezesa Krzysztofa 
Bodeckiego. Przemawiający starszy brygadier Andrzej Oklesiński 
przypomniał jego niezwykłe poświęcenie oraz bohaterską 
postawę, gdy w 2017 r. nie bacząc na własne bezpieczeństwo 
jako pierwszy ze strażaków, biorących udział w nabożeństwie 
Drogi Krzyżowej, stanął na drodze samochodu kierowanego 
przez nietrzeźwego kierowcę, który o mało nie wjechał w tłum 
modlących się mszczonowian. Takie zachowanie wymagało 
odwagi i opanowania, które rodzi się podczas wielu strażackich 
akcji, a także jest wynikiem głębokiej wiary oraz świadomości 
tego, na czym polega strażacka misja.

Prezes Bodecki po przemówieniach odebrał wiele 
pamiątkowych upominków, jakie dla wręckiej jednostki 
przygotowali zaproszeni goście. Najmilszym była chyba 
jednak koszulka z nadrukiem zaprojektowanym przez uczniów 
miejscowej szkoły podstawowej. Ten podarunek, umieszczony 
w specjalnej ramie, ma zawisnąć w strażnicy OSP.

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów dokonano 
odprowadzenia sztandarów, a następnie zaproszono wszystkich 
uczestników święta do zabawy przy koncertach, stanowiących 
program artystyczny jubileuszowych uroczystości. Jako pierwsza 
dla zebranych zagrała Orkiestra Dęta OSP Mszczonów. Po niej, na 
scenie ustawionej przy remizie, wystąpili uczniowie SP Wręcza. 
Kolejne dwa koncerty przygotowały dwa lokalne zespoły: 
mszczonowski ExProblem i wręcki Clip Dance. Wieczorem, przy 
jednostce odbyła się tradycyjna potańcówka. Dla wielbicieli piłki 
nożnej przygotowano także strefę kibica. W trakcie święta nie 
zabrakło, oczywiście, innych atrakcji; w tym dla najmłodszych 
uczestników święta. Na medal spisała się też ekipa zapewniająca 
catering. Teraz pozostaje tylko czekać na stulecie jednostki, 
które na pewno będzie równie udane.

Mateusz Milczarek, GCI

Sponsorami obchodów byli:
MAJSTERPOL
MALER MARTIN- Marcin Szyndler

RICO-TRANS- Bogusława Bodecka
Państwo Agnieszka i Andrzej Osial
Państwo Aleksandra i Paweł Zagórscy
Pan Marcin Zagórski
Pan Marek Frączkiewicz

Przemówienie prezesa OSP Wręcza dh. Krzysztofa Bodeckiego 
wygłoszone podczas uroczystości 90. rocznicy powstania OSP 
Wręcza 

Chciałbym z ogromną radością powitać wszystkich 
zgromadzonych na dzisiejszej jakże ważnej dla nas uroczystości. 
Ostatni raz miło nam było gościć Was dziesięć lat temu podczas 
nadania sztandaru naszej jednostce. Dziś świętujemy kolejny 
jubileusz. To już 90 lat nasza straż pożarna służy pomocą ludziom 
w potrzebie. Kiedy zawyje syrena bezinteresownie niesiemy 
pomoc pod hasłem: „Bogu na chwałę ludziom na ratunek”. 

Nie ma już z nami druha Władysława Kaczmarskiego, 
pierwszego prezesa OSP i naczelnika druha Jana Wójta oraz 
pozostałych ośmiu druhów, którzy w 1928 roku dali początek 
naszej dziewięćdziesięcioletniej historii. To oni swoim 
zaangażowaniem i wytrwałością doprowadzili do powstania 
jednostki i wybudowania w 1938 roku pierwszej remizy. Straż 
wyposażona w beczkowóz- wóz konny na żelaznych kołach 
z beczką na wodę o pojemności 300l, sikawką ręczną, dwoma 
wężami ssawnymi, jednym odcinkiem węża tłocznego W-52 
i prądownicą, przetrwała wojnę i w 1948 pozyskała pierwszy 
samochód gaśniczy, był to amerykański Pacard. Samochód ten 
miał na wyposażeniu motopompę DKW o wydajności 400l na 
minutę. Pacard służył naszym druhom aż do 1962 roku, kiedy 
to został zastąpiony dwunośnym samochodem wojskowym 
marki Dodge. W tym samym czasie nasza jednostka weszła 
w posiadanie podobnego pojazdu, tyle, że już 3-osiowego 
i przystosowanego do celów gaśniczych. Połączone w jednej 
sprawny samochód bojowy ratował życie i mienie mieszkańców 
do 1984 roku. Budowa strażnicy przed którą się znajdujemy 
trwała 4 lata i rozłożyła się na dwa etapy. Początkowo 
wybudowano garaże wraz z zapleczem biurowym a w 1976 roku 
dobudowano dwie sale i szatnie, ta inwestycja nie mogłaby 
przebiec tak szybko, gdyby nie hojność mieszkańców Wręczy 
i ówczesnego Urzędu Gminy Radziejowice. Do nowego garażu 
w 1984 trafił dwudziestoletni GBAM Star 28 z OSP Radziejowice 
wykorzystywany przez nas do 2006 roku. Dużym wzmocnieniem 
naszej straży było przyjęcie w 2004 roku podarowanego przez 
Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie samochodu Star 
266. Auto to trafiło do Wręczy dzięki Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie. Po karosażu, 
sfinansowanym przez Zarząd Główny Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Burmistrza 
Miasta Mszczonowa, Starem 266 wyjeżdżamy na akcje bojowe 
nieprzerwanie od 2006 roku do dnia dzisiejszego. Obecnie 
na wyposażeniu naszej strażnicy posiadamy wspomnianego 
wcześniej Dodge’a, który przeszedł już na pożarniczą emeryturę, 
lecz jest naszą chlubą i na zlotach klasyków, w których regularnie 
uczestniczymy staje na najwyższym stopniu podium. Nasza 
jednostka jest aktywna w życiu naszej małej wręckiej społeczności. 
Co roku z okazji święta strażaka bądź obchodów pierwszego 
dnia wiosny organizujemy uczniom ze szkoły podstawowej we 
Wręczy konkursy o tematyce przeciwpożarniczej, zaszczepiając 
w nich tym samym miłość do straży. Modernizacje i rozwój 
naszej jednostki nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc, którą 
otrzymujemy od 
lokalnych firm. Każde, 
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W piątkowe przedpołudnie, 11 czerwca, Bibliotekę 
odwiedziły dzieci z przedszkola publicznego Bajkowa Kraina. 
Tego dnia rekompensowaliśmy dzieciom Dzień Dziecka – przy-
jechali do nas aktorzy ze Studia Artystycznego Arlekin i przed-
stawili jedną z naszych ulubionych historii – „Nasz nowy kolega 

Mambo”. Była to opowieść o chłopcu, który przeprowadził się 
do dżungli, ale wcale nie miejskiej, tylko tej dzikiej i nieznanej. 
Miał trudne zadanie do wykonania – musiał znaleźć przyjaciela. 
Ale jak tu znaleźć przyjaciela, kiedy twoi nowi koledzy uważają 
cię za łamagę, która nie poradzi sobie w prawdziwej dżungli? 
Z baśni dowiedzieliśmy się mnóstwa prawd, np. nie oceniaj po 
pozorach.

Po teatrzyku dzieci musiały pozbyć się tego okropnego 
potworka, który zamieszkuje na ramieniu każdego z nas – lenia 
– i dołączyć do zabawy z chustą Klanzy.

MBP Mszczonów

MBP

Podwójnie bajkowo w Bibliotece

Czytelniczy rekord
W piątek, 8 czerwca, w bibliotece działo się naprawdę 

wiele, a nasze wydarzenia rozpoczęliśmy ogólnopolską akcją 
„Jak nie czytam jak czytam”, w której próbowaliśmy pomóc 
w pobiciu rekordu w czytaniu w jednym momencie. Rekord 
z 1 czerwca 2017 r. wynosił 459 409 uczniów – czy w tym roku 
udało się zgromadzić większą ilość młodzieży? My mamy taką 

nadzieję.
Przed południem rano skorzystaliśmy z pięknej słonecznej 

pogody i razem z uczniami klas siódmych i gimnazjalistów 
udaliśmy się na plac przed budynkiem gimnazjum i biblioteki. 
Wzięliśmy udział we flashmobie – nasi nastoletni „czytacze” 
ustawili się w dużą literę B i wprawili literkę w ruch. Następnie 
wszyscy czytający na głos rozpierzchli się po placu, by do końca 
pochłonęły ich ulubione lektury!

MBP Mszczonów

nawet najmniejsze wsparcie, jest dla nas ważne i pozwala nam 
nieść skuteczniejszą pomoc. Sprzęt jednak jest bezużyteczny, 
kiedy nie ma ludzi, którzy o każdej porze dnia i nocy gotowi są 
stawić czoło przeciwnościom i ratować ludzkie życie i dobytek. 
Z dziesięciu osób, które zainicjowały powstanie naszej 
Ochotniczej straży pożarnej, jest nas teraz czterdziestu siedmiu 
czynnych członków OSP i MDP.

Jako prezes OSP pragnę z tego miejsca podziękować 
wszystkim druhom i druhnom z Wręczy za wkład jakiego dokonali 
zarówno przy wszelkich pracach na rzecz naszej jednostki, jak i za 
godne reprezentowanie jej w różnych uroczystościach. Należąc 
do naszej straży podtrzymujemy wieloletnią tradycję strażacką, 

to przecież nasi ojcowie jako pierwsi pokazali nam czym jest 
straż i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

 W tym szczególnym dla nas dniu nie mogło zabraknąć 
odznaczeń dla druhów, którzy zasłużyli się swoją postawą godną 
strażaka ochotnika. Już za chwilę zostaną oni uhonorowani 
odznakami.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję obecnym tutaj za przybycie 
i świętowanie z nami 90 rocznicy powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Życzę Państwu udanej zabawy, zaś naszej jednostce 
wielu, spokojnych lat służby i kolejnych pięknych jubileuszy. 
Dziękuję.
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Noc Bibliotek w Mszczonowie
Pod hasłem RzeczpospoCZYTA odbyła się tegoroczna 

NOC BIBLIOTEK. Nie mogło być inaczej, gdyż 2018 rok, to przecież 
setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Atrakcje, 
przygotowane przez mszczonowską Bibliotekę Publiczną, nawią-
zywały więc do historii kraju, naszej odzyskanej niepodległości 
i bardzo szeroko rozumianej polskości oraz patriotyzmu. 

Wszystko zaczęło się od dyskusji w „Jednodniowym 
Klubie Książki”, w którym to uczestnicy mszczonowskiej NOCY 
BIBLIOTEK mogli wymienić się wrażeniami z ostatnio przeczyta-
nych książek. Następnie drużyny „białych” i „czerwonych” przy-
stąpiły do rozwiązywania zadań teleturnieju - „ILOVE<3YOU, 
Polsko!”. Zmagania były wyrównane, ale w końcu zwyciężył 

w nich zespół „białych”. 
Emocji dostarczyła także gra planszowa „5 sekund”, 

a także tak popularna niegdyś zabawa towarzyska jak FLIRT, 
podczas której nocni goście Biblioteki mogli poflirtować ze 
sobą przy pomocy cytatów z poezji Bolesława Leśmiana oraz 
specjalnie wybranych na tą okazję fragmentów i zwrotów z dzieł 
patriotycznych. Pasjonaci czytelnictwa konkurowali ponadto ze 
sobą w quizie „Okładki – zagadki”, który polegał na dopasowy-
waniu do siebie okładek i tytułów popularnych dzieł literackich. 

Całkiem strasznie zrobiło się po zapadnięciu zmroku. 
Wtedy to gości Biblioteki zaatakowały potwory z „Bestia-
riusza słowiańskiego”. Jednak nic nie pokona zaprawionych 
w zmaganiu się z różnymi strachami Czytelników. Gdy już uczest-
nicy zabawy poznali wszystkie potwory/stwory i zaprzyjaźnili się 
z nimi, łatwiej im było rozwiązać słowiańską krzyżówkę.

Finałem mszczonowskiej NOCY BIBLIOTEK był Escape 
Room. Należało wytropić skarb schowany na królewskim 
dworze. Oj, nie było łatwo, a przy tym ten dreszczyk emocji, 
przeżywanych w labiryncie, jaki tworzą półki z książkami.

 Warto jeszcze na koniec dodać, że najmłodsi uczestnicy 
wydarzenia dla bibliofilii mogli również wykazać się plastycznie 
i namalować bibliotekę nocą. Powstały naprawdę ciekawe 
dzieła. Ich galerię można nadal podziwiać w mszczonowskiej 
Bibliotece Publicznej, do której serdecznie zapraszamy. 

MM
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Z Gabrysią Gołyńską, laureatką II 
miejsca w Ogólnopolskiej Akademii 

– Konkursie Wiedzy o Prawie, 
cheerleaderką i młodym „człowiekiem 

z pasją” o prawie, stresie, radości 
i niedosycie rozmawia Dagmara 

Bednarek.

Jak wyglądała Twoja droga do 
stanięcia na podium Konkursu Wiedzy 
o Prawie?
Pierwszy etap odbywał się z szkole 
i był wyłącznie pisemny. Kolejny, 
już okręgowy, składał się z testu 
i odpowiedzi ustnej. W tym pierwszym, to z naszej szkoły 
przeszło dalej najwięcej osób. W etapie okręgowym do dalszego, 
ogólnopolskiego, z całego województwa zakwalifikowałam się 
tylko ja. Takie było założenie organizatorów. Z etapu okręgowego 
mógł przejść do kolejnego tylko jeden uczestnik.

Jak oceniasz poziom tegorocznego konkursu w stosunku do 
poprzedniego, w którym zajęłaś trzecie miejsce?
Myślę, że w tym roku konkurs był jednak trochę trudniejszy. 
Trzeba było opanować więcej materiału – etap centralny 
wymagał m.in. znajomości dwóch, obszernych konwencji. 
Oczywiście, nie można mówić o wiedzy z zakresu prawa, jeżeli 
nie zna się Konstytucji. Tego wymagano od uczestników i teraz, 
i rok temu.

Wiedzę można zdobywać w różny sposób i z różnych źródeł. 
Jak Ty przygotowywałaś się do konkursu i w jaki sposób 
pozyskiwałaś niezbędne materiały?

Co do samej nauki, to większość materiałów dala mi 
pani Łucja Michalska, moja nauczycielka historii. Między 
innymi teksty aktów prawnych. Jedną z lektur obowiązkowych 
zakupiłam sobie sama. Potem pozostało już tylko i aż nauczenie 
się całego materiału. Jego zrozumienie i zapamiętanie.

Bardzo ważne w przygotowaniach jest nastawienie. Na 
pewno nie można uważać, że będzie się ostatnim lub pierwszym. 
Trzeba jednak myśleć pozytywnie i wierzyć, że się uda. Chyba 
właśnie pewność siebie jest najważniejsza w przygotowaniach. 

Skąd wziąć tę niezbędną pewność siebie?
Na pewno czujemy się spokojniejsi, gdy mamy poczucie, że 
wszystko przerobiliśmy, że nauczyliśmy się wszystkiego, czego 
było trzeba. Niepewność bierze się chyba z myśli, że można było 
zrobić coś więcej – jeszcze coś przeczytać, zrobić.

Czy ubiegłoroczny sukces dostarczył Ci więcej pewności siebie?
W tamtym roku też byłam spokojna, bo również uczyłam się 
wszystkiego, czego wymagano. Wiadomo, że teraz czuję się 
mocniejsza, bo pozostała wcześniej zdobyta wiedza a doszło 
doświadczenie. Ono też pomaga lepiej odnaleźć się podczas 

konkursu i zmniejszyć stres. Na pewno pewność 
siebie wzrasta też, gdy coś nam dobrze pójdzie. 

Wtedy wiemy, że strach ma tylko wielkie oczy. Przychodzi wiara, 
że i tym razem będzie dobrze.

Jakie uczucie towarzyszyło Ci po ogłoszeniu wyników konkursu 
i wiadomości, że zajęłaś drugie miejsce?
Bardzo się ucieszyłam. Chyba każdy sukces sprawia, że jesteśmy 
zadowoleni. Tym bardziej, że udało mi się poprawić lokatę 
z zeszłego roku. Oczywiście, oprócz radości był też pewien 
niedosyt, bo do wygranej zabrakło naprawdę niewiele – 
dokładnie jednego punktu. Zawsze gdzieś z tyłu głowy kołacze 
się taka myśl, że gdyby coś powiedzieć inaczej, może udałoby 
się mieć te dwa punkty więcej i zająć pierwsze miejsce. Zawsze 
można jednak spróbować jeszcze raz, za rok.

W jaki sposób wspierała Cię szkoła, nauczyciele?
Na pewno dużo zawdzięczam mojej nauczycielce historii, 
pani Łucji Michalskiej, która spotykała się ze mną po lekcjach 
i bardzo starała się mi pomóc zrozumieć pewne rzeczy. 
Znalazła się także grupa nauczycieli, którzy pozwalali mi pisać 
klasówki w późniejszym terminie, żebym mogła się spokojnie 
przygotowywać do udziału w konkursie.

A jak wspierali Cię rodzice?
Pomagali mi zgromadzić wymagane materiały, czasem coś 
tłumaczyli. Najfajniejsze było chyba jednak to, że po każdej 
nagrodzie w domu pojawiał się tort, balony i szampan. Rodzice 
zapraszali też babcie i wspólnie świętowaliśmy sukces. To 
było naprawdę miłe – poczułam się doceniona, co na pewno 
zmobilizowało mnie do kolejnych wysiłków.

Jak pogodzić przygotowania do konkursu z bieżącą nauką na 
szkolne zajęcia?
Na początku roku szkolnego trzeba zdobywać dobre oceny, 
żeby potem nie musieć ich poprawiać pod jego koniec. 
Wtedy, zamiast chodzić za nauczycielami, można się skupić 
na przygotowaniach do konkursu. Dobre oceny sprawiają też, 
że łatwiej jest się dogadać z nauczycielem, by jakąś klasówkę 
napisać w późniejszym terminie.

Jak na Twoje sukcesy reaguje otoczenie – nauczyciele, koledzy, 
rodzice? 
Nauczyciele składają gratulacje i są bardzo dumni. Koledzy mają 
już różne podejście. Są tacy, którzy z sukcesów cieszą się razem 
ze mną, ale też i tacy, którzy zazdroszczą osiągnięć. Najgorsze 
jest to, że często to właśnie ci najbliżsi przyjaciele nie potrafią 
wspólnie świętować sukcesu, ale okazują się zawistnymi ludźmi. 
Rodzice, oczywiście, bardzo się cieszą i na pewno są dumni, co 

Z cyklu “Młodzi pasjonaci”

Najważniejsze jest pozytywne 
nastawienie
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Karolina Kiełczewska i Damian Sołtyk, dwójka mszczonowian 
postanowiła majówkę spędzić w wyjątkowy sposób. Oboje 
wybrali się do Grecji… autostopem. Każde z nich inną trasą. 
Z Karoliną i Damianem rozmawiamy o niezwykłej podróży.

Nie sposób na początek nie zadać pytania – skąd pomysł na 
wycieczkę autostopem?
Damian Sołtyk (DS) - Pomysł na wycieczkę, a raczej na udział 
w wyścigu autostopowym „Autostop Challenge”, pojawił się 
spontanicznie. Wyświetliło się wydarzenie na FB i około długiej 
majówki można się gdzieś wybrać i przeżyć przygodę życia. 
Karolina Kiełczewska (KK) - Do wyjazdu przekonała mnie 
przyjaciółka, która często podróżuje autostopem. Uznałam, że 
zawsze chciałam to zrobić, ale nigdy nie miałam okazji. 

Dlaczego akurat Grecja?
DS - Każdego roku organizatorzy wyścigu wybierają inne miejsce. 
W tamtym roku Rzym w tym Kalamitsi w Grecji. 
KK - Kierunek był mniej istotny, ważniejsze to, w jaki sposób 
miała przebiegać podróż. 

Jak przebiegała podróż? Czy pojawiły się jakieś niespodzianki?
DS - Podróż zaczęła się ciężko. 500 uczestników startujących 
z Warszawy to niestety duże utrudnienie na starcie. Start zajął 
około trzech godzin. Ruszamy niby niedaleko, ale zawsze to 
coś, bo ledwo do Nowej Bukówki. Następnie około 10 minut 
i ruszamy dalej, aż do Rawy Mazowieckiej. I tutaj przydarza mi 
się największa niespodzianka. Łapiemy stopa i po 15 minutach 
zatrzymuje się młody człowiek, 34 lata, który mówi, że może 
nas zabrać aż do Chorwacji, bo dziś ma taki cel. Więc wielka 
radość. Tak pierwszego dnia, wraz z naszym kierowcą, którego 
polubiliśmy, jesteśmy w Chorwacji w Zagrzebiu. Rano zwiedzamy 
stary rynek. Planujemy rozdzielenie się ponieważ kierowca jedzie 
do Aten przez Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę i Albanię, a my 
mamy zamiar krótszą trasą ruszać do mety. Po krótkiej naradzie 
uznajemy, że jednak warto jechać z nim i zwiedzić te państwa. 
Kierowca Adrian uznał, że z miłą chęcią może z nami pojechać 
na sam camping, na maksymalnie dwa dni. Tak oto trzy kolejne 
dni spędziliśmy z jednym kierowcą.
KK - Udało nam się przejechać około 2300 kilometrów w 86 godzin 
łapiąc 16 samochodów i 2 autokary. Na całej trasie spotkałyśmy 
mnóstwo osób z innych wyścigów autostopowych z całej Polski, 
przez co łapanie stopa było nieco utrudnione, ale wszyscy byli 

pozytywnie nastawieni. Z niektórymi udawaliśmy się w dalszą 
podróż razem. Były trudniejsze momenty typu pęknięta opona 
w nocy na autostradzie w Serbii, czy utknięcie na 10 godzin na 
mało uczęszczanej granicy węgiersko-chorwackiej. Pojawiały 
się też problemy z barierą językową, z niektórymi kierowcami 
rozmawiałyśmy łącząc słowa z języka polskiego, angielskiego 
i rosyjskiego używając przy tym gestykulacji. Za każdym razem 
szczęśliwie docierałyśmy do celu. Kierowcy byli na ogół bardzo 
sympatyczni, niektórzy opowiadali nam historie o swoim życiu 
i rodzinie, robili sobie z nami zdjęcia.

Wygląda na to, że szczęście Wam sprzyjało. Łatwo podróżuje się 
stopem?
DS - Stop zależy od szczęścia a my mieliśmy go bardzo dużo. Trzy 
stopy i ponad 2500 kilometrów to było wspaniałe osiągnięcie. 
Następne dni zwiedzaliśmy Dubrownik w Chorwacji, stolicę 
Czarnogóry, stolicę Albanii i co chwilę zatrzymywaliśmy się na 
tarasach widokowych po drodze, aby podziwiać widoki i piękne 
zachody słońca. 
KK - Wszystko zależy w jakim miejscu się znajdujemy. W tym roku 
było dużo par autostopowiczów na każdej ze stacji, więc była 
tzw. kolejka, przez co bywało, że czekało się kilka godzin. Czasami 
kierowcy sami chcieli nas zabrać, albo w ciągu kilkudziesięciu 
minut udawało się złapać stopa. Były też przypadki czekania kilka 
godzin, co trochę zniechęcało, ale z każdego miejsca udawało 
nam się wydostać. Uważam, że podróżowanie autostopem jest 
łatwe, ale trzeba być przygotowanym na różny czas oczekiwania 
aby kontynuować podróż. Kierowcy są raczej pozytywnie 
nastawieni do autostopowiczów.

Szczęściem szczęściem, ale czy nie mieliście obaw przed podróżą 
w taki sposób?
DS - Obaw co do podróży było wiele, czy dopisze nam szczęście 
i nie utkniemy gdzieś na jakiejś stacji kilka dni, czy uda nam się 
dotrzeć i czy pogoda nam dopisze. 
KK - Niebezpieczna jazda kierowców, porwanie, propozycje 
matrymonialne. Nic z tych rzeczy się nam nie przytrafiło.

Łatwo było się spakować? W końcu wszystko trzeba mieć 
w plecaku. Z drugiej strony to jednak kilka dni poza domem.
DS - Co do pakowania się to wieloletnie doświadczenie harcerskie 
mi w tym pomogło. Trzeba być przygotowanym na każdą 
pogodę i na każdą okoliczność. Namiot i cały sprzęt biwakowy to 
podstawa. Apteczka, coś przeciwdeszczowego, ubrania na każdą 
pogodę, jedzenie, ponieważ nigdy nie wiemy gdzie wylądujemy 
i czy będzie można tam coś kupić do jedzenia. Oczywiście waluta 
euro, bo nią najłatwiej zapłacić w każdym kraju oraz wszystko 
co niezbędne podczas 
podróży. 

zresztą często podkreślają. Korzystając z okazji, chciałabym im 
podziękować za to, że są moim wsparciem i zawsze mogę na 
nich liczyć.

Dlaczego zainteresowałaś się prawem?
Chyba zawsze mnie ono pociągało. Udział w konkursie, 
zaproponowany przez panią Łucję, był doskonałą okazję, by 
poznać tajniki prawa – dzięki książkom, aktom prawnym, 
wyjaśnieniom nauczycielki i rodziców. Im więcej wiedziałam, 
tym więcej chciałam się jeszcze dowiedzieć.

Czy masz już jakieś plany na przyszłość? Czy myślisz, że będzie 
ona związana z tą tematyką?
Bardzo chciałabym zostać prawnikiem, choć wiem, że to bardzo 
trudny zawód. Czas pokaże, czy uda mi się zrealizować ten plan.

Nie pozostaje mi więc nic innego, niż życzyć Ci powodzenia 
w dalszej nauce i spełnienia marzenia o prawniczej todze.
Dziękuję bardzo.

Dagmara Bednarek, GCI

Podróże

Z Mszczonowa do Grecji autostopem

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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KK - Należy przygotować 
się na każdą okoliczność. 
Mieć rzeczy, dzięki 
którym można będzie 
spędzić noc w różnych 
miejscach, zapas jedzenia 
na wypadek znalezienia 
się poza cywilizacją oraz 
ubrania na zmieniającą 
się pogodę. Noszenie 
w plecakach kilkunastu 
kilogramów nie należało 
do najprzyjemniejszych, 
tym bardziej w upale, 
ale jest to nieodłączny 
element takiego wyjazdu, 
więc nie stanowiło to 
problemu.

Jak kierowcy reagują na autostopowiczów? Chętnie się 
zatrzymują?
DS - Podróżowanie autostopem nie jest łatwe. Trzeba liczyć 
na szczęście, bo raz można stać pięć minut a kolejny raz wiele 
godzin. W takich wypadkach można ćwiczyć swoją wytrwałość 
w dążeniu do postawionych sobie celów oraz można sprawdzić 
jak szybko się zniechęcamy. Co do kierowców, wszystko zależy 
od kraju, regionu jak i szczęścia. W wielu krajach kierowcy boją 
się i unikają autostopowiczów, a w innych wystarczy że siedzisz, 
masz plecak i zatrzymują się, pytają czy nie zabrać. Nie ma 
określonej zasady. Zawsze też dużo robi nasz wizerunek, bo miło 
zabrać zadbanego autostopowicza niż zaniedbanego, po wielu 
dniach bez prysznica. Warto więc też o siebie dbać podczas 
podróży. 

Wyjazd był spontaniczną decyzją czy raczej zaplanowaną?
DS - Plan na podróż był. Założenia gdzie danego dnia się 
znajdziemy też, ale jak to w podróży autostopem wszystko się 
zmienia z godziny na godzinę. I tak też nasza trasa wydłużyła się 
o 600 km i wiele pięknych miejsc, które zwiedzaliśmy, a których 
nie było w planach. Tak więc wszystko się zmienia i nigdy nie 
wiadomo co nas spotka. 
KK - Wyznaczyłyśmy najkrótszą trasę na mapie, ale uznałyśmy, że 
w zależności od tego, w którym kierunku jadą kierowcy możemy 
zmienić plan i tak zrobiłyśmy.

To była Wasza pierwsza podróż autostopem?
DS - Podróżowałem stopem już nie raz, ale to była pierwsza tak 
daleka. Zazwyczaj były to podróże po Polsce w góry, nad morze 
i inne ciekawe miasta. 

Polecilibyście innym tę formę podróżowania?
DS - Tak, ale tylko zdeterminowanym i gotowym do niewygód 
i trudów podróży. Dzięki podróżom stopem poznajemy miejsca, 
których nie odwiedzilibyśmy normalnie na wycieczce oraz osoby, 
które mają barwne życie, i z którymi możemy zaprzyjaźnić się na 
długie lata. 
KK - Oczywiście. Jest to świetne przeżycie. Trzeba pamiętać 
jednak, że nie każdemu spodoba się taki sposób podróży. Jedni 
wolą jechać na zorganizowaną wycieczkę do hotelu, a inni 
w podróż autostopem. Osobom, które się cały czas zastanawiają 
mogę powiedzieć - zróbcie to. Najwyżej można zrezygnować 

i wrócić innym środkiem transportu.

Jakie są więc wady i zalety podróżowania autostopem?
DS - Wady - to że podróż nie należy do ekskluzywnych 
wycieczek i musimy ze sobą czasem nosić plecak, który waży 
wiele kilogramów i oczywiście nie zawsze mamy nocleg 
w normalnych warunkach, a bardziej biwakowych. Zalet 
jest chyba więcej. Poznawanie ciekawych ludzi od zwykłych 
kierowców po biznesmenów oraz lokalnych, miłych ludzi, 
którzy nas oprowadzą, czasem zapewnią nocleg i jedzenie. 
I przede wszystkim to, że zobaczymy miejsca nietuzinkowe, 
nieuczęszczane przez turystów. Mnóstwo wspomnień, które 
nam zostaną w naszej pamięci na lata. 
KK - Wielką zaletą jest poznawanie nowych ludzi, zwiedzanie 
krajów z okna samochodu i podróż sama w sobie. Nigdy nie 
wiadomo co się przydarzy i na kogo trafimy oraz ile będziemy 
czekać na kolejny samochód. Jest to i zaletą i wadą. Z jednej 
strony to przygoda, ale z drugiej niepewność tego co się zdarzy. 
Jeżeli komuś się śpieszy wadą będzie to, że może okazać się, że 
jedzie się kilka razy dłużej niż by można się spodziewać. Autostop 
to także spanie w różnych miejscach, często w namiocie, na 
stacji benzynowej, na granicy. Jest to opuszczenie swojej strefy 
komfortu, ale warte tak niesamowitej przygody.

Jak wygląda taka wycieczka od strony finansowej. Chodzi 
o samą podróż.
DS - Na samą podróż wydałem około 60 euro w tym noclegi 
w hostelach i jedzenie. Reszta przyjemności, oczywiście według 
uznania.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jarosław Pięcek

FOT. Karolina Kiełczewska, Damian Sołtyk

Z ŻYCIA GMINY
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LATO W MIEŚCIE Z  MOK - PATRIOTYCZNIE  
 „POLSKA - TO MY !”    

W 100 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

S      I      E      R      P      I      E      Ń 
 

TYDZIEŃ PIERWSZY 
  01.08  /ŚRODA/ 
10.00 PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00  Zajęcia z gimnastyki zdrowotnej dla dorosłych 
11.00-13.00  „POLSKA W PIOSENCE” -  warsztaty wokalne grupy „Wokaliza” dla dzieci i młodzieży. 
Nauka pieśni patriotycznych 
13.00-14.00  „SŁAWNI POLACY” – warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży. Przybliżenie wiadomości 
o sławnych Polakach, którzy mieli wpływ na odzyskanie niepodległości przez Polskę”   
15.00-17.00  „DO POLSKI Z PIŁSUDSKIM” – gra planszowa 
16.00-17.00 „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Jazz 2) 
16.00-18.00  „KARTKA PATRIOTYCZNA NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” –  
warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Wykonywanie prac różnorodną techniką    
17.00-18.00 „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Jazz 1) 
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE  
18.00-19.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca  (BROADWAY JAZZ-GRUPA 30+) 
 
02.08  /CZWARTEK/ 

10.00 PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00  FIT DANCE DLA DOROSŁYCH 
11.00-12.00 „KRAKOWIACZEK JEDEN” - zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych 
(wiek  przedszkolny)   
13.00-14.00 „MY POLSKIE DZIECI” –malowanie farbami. Terapia zajęciowa dla dzieci ze 
Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” 
14.30-16.30 „PRZYBYLI UŁANI” -warsztaty zespołu śpiewaczego „Słoneczko” 
13.00-15.00 „POLSKA W PIOSENCE” -  warsztaty wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży. Nauka 
pieśni patriotycznych 
15.00-16.00 „TAŃCE NARODOWE”- warsztaty z tańca (grupa Mini Mini) 
16.00-17.00 „TAŃCE NARODOWE”- warsztaty z tańca (grupa najstarsza)   
18.00-20.00  „WOLNA I PIĘKNA” – plener malarski grupy „Kolor. Warsztaty plastyczne dla dorosłych 
21.00  SEANS NOCNY Z DRESZCZYKIEM 
 

03.08  /PIĄTEK/ 

10.00  PORANEK DLA DZIECI   
12.00 „PRZYGODY ŚWINEK” – bajka dla dzieci w wykonaniu artystów teatru krakowskiego studia               
ART-RE   
13.00-14.00  „DROGI MARSZAŁKU” – napisanie listu do Marszałka Józefa Piłsudskiego na 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę” - (warsztaty literackie)                                                                                                                                                        
15.15-17.45 Warsztaty z gry na gitarze         
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16.00-18.00 „Kartka patriotyczna na 100-lecie odzyskania niepodległości” –  warsztaty plastyczne dla dzieci 
i młodzieży. Wykonywanie prac różnorodną techniką   (kończenie prac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE  
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala klubowa)  
 

04.08 /SOBOTA/ 

10.00    PORANEK DLA DZIECI      
11.00-13.00  BAL DLA DZIECI W SALI KLUBOWEJ MOK 
20.00-23.00 „TAK SIĘ POLACY BAWIĄ” -wakacyjne wieczorki taneczne  przy dźwiękach kapeli dla 
wszystkich chętnych w sali klubowej MOK   
 

TYDZIEŃ DRUGI 
06.08  /PONIEDZIAŁEK/ 

10.00  PORANEK DLA DZIECI     
10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH 
13.00-14.00 Projekcja filmu „Polak Mały” – wykonanie flagi Polski. Terapia zajęciowa dla dzieci ze 
Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” 
15.00-17.00  Gry planszowe i puzzle 
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE 
16.00-17.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Mini Mini) 
16.00-18.00 JAK POWSTAŁO PAŃSTWO POLSKIE? – na przykładzie legendy „ O Lechu, Czechu 
i Rusie”. Wykonanie ilustracji do baśni. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży  
17.00-18.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Jazz 1) 
18.00-19.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca  (BROADWAY JAZZ- GRUPA 30+) 
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala klubowa)  
 

07.08   /WTOREK/ 

10.00  PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00  FIT DANCE DLA DOROSŁYCH 
11.00-12.00 „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” - warsztaty muzyczno-ruchowo-plastyczne dla 
najmłodszych (wiek  przedszkolny)   
16.15-19.00 Warsztaty z gry na gitarze 
13.00-15.00 „POLSKA W PIOSENCE” -  warsztaty wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży. Nauka 
pieśni patriotycznych                                                                                                                                                    
18.00-20.00 „WOLNA I PIĘKNA” – plener malarski grupy „Kolor” - warsztaty plastyczne dla dorosłych 
19.00  „KINO KONESERA” – projekcje filmów tematycznych 
 

08.08  /ŚRODA/ 
10.00 PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00 Zajęcia z gimnastyki zdrowotnej dla dorosłych 
11.00-13.00 „POLSKA W PIOSENCE”- warsztaty wokalne grupy „Wokaliza” dla dzieci i młodzieży. 
Nauka pieśni patriotycznych                                                                                                                                                    
13.00-14.00 „DROGI MARSZAŁKU” – napisanie listu do Marszałka Józefa Piłsudskiego na 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę” - (warsztaty literackie)                                                                                                                                                        
15.00-17.00 Biało-czerwone puzzle – zabawy edukacyjne  
16.00-18.00   JAK POWSTAŁO PAŃSTWO POLSKIE? - obejrzenie legendy „ O Lechu, Czechu i Rusie”. 
Wykonanie ilustracji do baśni. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (kończenie prac)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
16.00-17.00 „TAŃCE NARODOWE”- warsztaty z tańca (grupa Jazz 2) 
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17.00-18.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Jazz 1) 
18.00-19.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (BROADWAY JAZZ- GRUPA 30+) 
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE 
  
09.08  /CZWARTEK/ 

10.00 PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00  FIT DANCE DLA DOROSŁYCH 
11.00-12.00 „KRAKOWIACZEK JEDEN”. Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych (wiek  
przedszkolny)   
13.00-14.00 „KTO TY JESTEŚ” - wspólna nauka wiersza W. Bełzy. Malowanie farbami Orła Białego. 
Terapia zajęciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” 
14.30-16.30 „PRZYBYLI UŁANI”-warsztaty zespołu śpiewaczego „Słoneczko” 
13.00-15.00 „POLSKA W PIOSENCE” -  warsztaty wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży. Nauka 
pieśni patriotycznych                                                                                                                                                    
15.00-16.00 „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Mini Mini) 
16.00-17.00 „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Najstarsza)  
18.00-20.00  „WOLNA I PIĘKNA” – plener malarski grupy „Kolor. Warsztaty plastyczne dla dorosłych  
21.00  SEANS NOCNY Z DRESZCZYKIEM 
 

10.08  /PIĄTEK/ 

10.00  PORANEK DLA DZIECI   
13.00-14.00 „DROGI MARSZAŁKU” – napisanie listu do Marszałka Józefa Piłsudskiego na 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę” - (warsztaty literackie)                                                                                                                                                        
15.15-17.45 Warsztaty z gry na gitarze    
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE  
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala klubowa)  
 

11.08 /SOBOTA/ 

10.00    PORANEK DLA DZIECI      
20.00-23.00 „TAK SIĘ POLACY BAWIĄ” -wakacyjne wieczorki taneczne  przy dźwiękach kapeli dla 
wszystkich chętnych w sali klubowej MOK   
 

TYDZIEŃ TRZECI 
13.08  /PONIEDZIAŁEK/ 

10.00  PORANEK DLA DZIECI     
10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH 
13.00-14.00 Rozmowa na temat symboli narodowych – flaga, godło, hymn. - terapia zajęciowa dla dzieci ze 
Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”. Nauka pierwszej zwrotki hymnu narodowego 
15.00-17.00  Gry planszowe i puzzle 
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE  
16.00-17.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Mini Mini) 
17.00-18.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Jazz 1) 
18.00-19.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca  (BROADWAY JAZZ- GRUPA 30+) 
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala klubowa)  
 

14.08   /WTOREK/ 

10.00  PORANEK DLA DZIECI    
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10.00-11.00  FIT DANCE DLA DOROSŁYCH 
11.00-12.00 „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” - warsztaty muzyczno-ruchowo-plastyczne dla 
najmłodszych (wiek  przedszkolny)   
12.00 „JAŚ I DRZEWO FASOLI” – bajka dla dzieci w wykonaniu artystów teatru krakowskiego studia               
ART-RE   
16.15-19.00 Warsztaty z gry na gitarze 
13.00-15.00 „POLSKA W PIOSENCE” -  warsztaty wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży. Nauka 
pieśni patriotycznych                                                                                                                                                    
18.00-20.00 „WOLNA I PIĘKNA” – plener malarski grupy „Kolor” - warsztaty plastyczne dla dorosłych 
19.00  „KINO KONESERA” – projekcje filmów tematycznych 
 

15.08 /ŚRODA/ 

ŚWIĘTO 
 
16.08  /CZWARTEK/ 

10.00 PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00  FIT DANCE DLA DOROSŁYCH 
11.00-12.00 „KRAKOWIACZEK JEDEN”. Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych (wiek  
przedszkolny)   
13.00-14.00 WYKONANIE GODŁA POLSKI TECHNIKĄ ORIGAMI - terapia zajęciowa dla dzieci ze 
Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” 
14.30-16.30 „PRZYBYLI UŁANI”-warsztaty zespołu śpiewaczego „Słoneczko” 
13.00-15.00 „POLSKA W PIOSENCE” -  warsztaty wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży. Nauka 
pieśni patriotycznych                                                                                                                                                    
15.00-16.00 „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Mini Mini) 
16.00-17.00 „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Najstarsza)   
18.00-20.00  „WOLNA I PIĘKNA” – plener malarski grupy „Kolor. Warsztaty plastyczne dla dorosłych                                                                                                                                                   
21.00  SEANS NOCNY Z DRESZCZYKIEM 
 

17.08  /PIĄTEK/ 

10.00  PORANEK DLA DZIECI   
13.00-14.00 „POLSKA – TO MY!”- tworzenie wierszy o tematyce patriotycznej. Warsztaty literackie dla 
dzieci i młodzieży                                                                                                                                                    
15.15-17.45 Warsztaty z gry na gitarze          
16.00-18.00 „PIĘKNO NASZEJ WOLNEJ OJCZYZNY”  – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE  
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala klubowa)  
 

18.08 /SOBOTA/ 

10.00    PORANEK DLA DZIECI      
20.00-23.00 „TAK SIĘ POLACY BAWIĄ” -wakacyjne wieczorki taneczne  przy dźwiękach kapeli dla 
wszystkich chętnych w sali klubowej MOK   
 

TYDZIEŃ CZWARTY 
20.08  /PONIEDZIAŁEK/ 

10.00  PORANEK DLA DZIECI     
10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH 

Z ŻYCIA GMINYKULTURA 
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13.00-14.00 WYKONANIE GODŁA POLSKI TECHNIKĄ ORIGAMI - terapia zajęciowa dla dzieci ze 
Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” 
15.00-17.00  Gry planszowe i puzzle 
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE  
16.00-17.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Mini Mini) 
17.00-18.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Jazz 1) 
18.00-19.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca  (BROADWAY JAZZ- GRUPA 30+) 
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala klubowa)  
 

21.08   /WTOREK/ 

10.00  PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00  FIT DANCE DLA DOROSŁYCH 
11.00-12.00 „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” - warsztaty muzyczno-ruchowo-plastyczne dla 
najmłodszych (wiek  przedszkolny)   
16.15-19.00 Warsztaty z gry na gitarze 
13.00-15.00 „POLSKA W PIOSENCE” -  warsztaty wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży. Nauka 
pieśni patriotycznych                                                                                                                                                    
18.00-20.00 „WOLNA I PIĘKNA” – plener malarski grupy „Kolor” - warsztaty plastyczne dla dorosłych 
19.00  „KINO KONESERA” – projekcje filmów tematycznych 
 

22.08 /ŚRODA/ 

10.00 PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00 Zajęcia z gimnastyki zdrowotnej dla dorosłych 
11.00-13.00 „POLSKA W PIOSENCE”- warsztaty wokalne grupy „Wokaliza” dla dzieci i młodzieży. 
Nauka pieśni patriotycznych                                                                                                                                                                 
15.00-17.00 Biało-czerwone puzzle – zabawy edukacyjne  
16.00-18.00   „SYMBOLE POLSKI” - warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży    
16.00-17.00 „TAŃCE NARODOWE”- warsztaty z tańca (grupa Jazz 2) 
16.00-18.00 „PIĘKNO NASZEJ WOLNEJ OJCZYZNY”  – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży 
(kończenie prac) 
17.00-18.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Jazz 1) 
18.00-19.00  „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (BROADWAY JAZZ- GRUPA 30+) 
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE  
 

23.08  /CZWARTEK/ 

10.00 PORANEK DLA DZIECI    
WYCIECZKA PLENEROWA DO SKIERNIEWIC DLA DZIECI ZE STOWARZYSZENIA „UŚMIECH 
DZIECKA” NA WARSZTATY KREATYWNOŚCI I DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH  -  „PATATOY -
MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECIOM” 
10.00-11.00  FIT DANCE DLA DOROSŁYCH 
11.00-12.00 „KRAKOWIACZEK JEDEN”. Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych (wiek  
przedszkolny)   
14.30-16.30 „PRZYBYLI UŁANI”-warsztaty zespołu śpiewaczego „Słoneczko” 
13.00-15.00 „POLSKA W PIOSENCE” -  warsztaty wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży. Nauka 
pieśni patriotycznych                                                                                                                                                    
15.00-16.00 „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Mini Mini) 
16.00-17.00 „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Najstarsza)   
18.00-20.00  „WOLNA I PIĘKNA” – plener malarski grupy „Kolor. Warsztaty plastyczne dla dorosłych 

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA



czerwiec-lipiec 2018 / nr 6-7 (271-272)       35

21.00  SEANS NOCNY Z DRESZCZYKIEM 
 

24.08  /PIĄTEK/ 

10.00  PORANEK DLA DZIECI   
11.00-13.00  „SYMBOLE POLSKI” – warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży 
13.00-14.00  „POLSKA – TO MY!”- tworzenie wierszy o tematyce patriotycznej. Warsztaty recytatorskie                                                                                                                                                         
dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                    
15.15-17.45 Warsztaty z gry na gitarze                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE  
16.00-18.00  „NASZE PRACE ZWIĄZANE Z OBCHODAMI 1OO- LECIA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI” -  wykonanie albumu. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży    
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala klubowa)  
 

25.08 /SOBOTA/ 

10.00    PORANEK DLA DZIECI    
11.00-13.00  BAL DLA DZIECI W SALI KLUBOWEJ MOK 
20.00-23.00 „TAK SIĘ POLACY BAWIĄ” -wakacyjne wieczorki taneczne  przy dźwiękach kapeli dla 
wszystkich chętnych w sali klubowej MOK   
 

TYDZIEŃ PIĄTY 
27.08  /PONIEDZIAŁEK/ 

10.00  PORANEK DLA DZIECI     
WYCIECZKA PLENEROWA DO SKIERNIEWIC DLA  DZIECI MŁODSZYCH W NAGRODĘ ZA 
WYSTĘPY NA JARMARKU MSZCZONOWSKIM NA WARSZTATY KREATYWNOŚCI I DZIAŁAŃ 
TWÓRCZYCH  -  „PATATOY -MIEJSCE PRZYJAZNE DZIECIOM” 
10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI ZDROWOTNEJ DLA DOROSŁYCH 
13.00-14.00 „FLAGA, GODŁO, HYMN POLSKI” - przeprowadzenie konkursu z nagrodami sumującego 
zdobytą wiedzę na zajęciach. Utrwalenie pierwszej zwrotki hymnu narodowego. Terapia zajęciowa dla 
dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” 
15.00-17.00  Gry planszowe i puzzle 
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE  
19.00-22.00  „KARAOKE” - wakacyjne spotkania z piosenką  (sala klubowa)  
 

28.08   /WTOREK/ 

10.00  PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00  FIT DANCE DLA DOROSŁYCH 
11.00-12.00 „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” - warsztaty muzyczno-ruchowo-plastyczne dla 
najmłodszych (wiek  przedszkolny)   
16.15-19.00 Warsztaty z gry na gitarze 
13.00-15.00 „POLSKA W PIOSENCE” -  warsztaty wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży. Nauka 
pieśni patriotycznych                                                                                                                                                    
18.00-20.00 „WOLNA I PIĘKNA” – plener malarski grupy „Kolor” - warsztaty plastyczne dla dorosłych 
19.00  „KINO KONESERA” – projekcje filmów tematycznych 
 

29.08  /ŚRODA/ 
10.00 PORANEK DLA DZIECI    
WYCIECZKA DZIECI STARSZYCH W NAGRODĘ ZA WYSTĘPY NA JARMARKU 
MSZCZONOWSKIM DO PARKU TRAMPOLIN – „STACJA GRAWITACJA” W WARSZAWIE 
10.00-11.00 Zajęcia z gimnastyki zdrowotnej dla dorosłych 

Z ŻYCIA GMINYKULTURA 
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13.00-14.00 Wybranie najciekawszych listów do Marszałka Piłsudskiego oraz wierszy. Podsumowanie 
działań wakacyjnych (warsztaty literackie)     
15.00-17.00 Biało-czerwone puzzle – zabawy edukacyjne  
16.00-18.00  „NASZE PRACE ZWIĄZANE Z OBCHODAMI 1OO- LECIA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI” -  wykonanie albumu. Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży (kończenie prac)   
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE  
 

30.08  /CZWARTEK/ 
10.00 PORANEK DLA DZIECI    
10.00-11.00  FIT DANCE DLA DOROSŁYCH 
11.00-12.00 „KRAKOWIACZEK JEDEN”. Zajęcia muzyczno-ruchowo-plastyczne dla najmłodszych (wiek  
przedszkolny)   
13.00-14.00 „KWIATY DLA NIEPODLEGŁEJ” – wykonywanie prac z wykorzystaniem różnorodnych  
materiałów (bibuła, papier kolorowy, itp.). Terapia zajęciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech 
Dziecka” 
14.30-16.30 „PRZYBYLI UŁANI”-warsztaty zespołu śpiewaczego „Słoneczko” 
13.00-15.00 „POLSKA W PIOSENCE” -  warsztaty wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży. Nauka 
pieśni patriotycznych                                                                                                                                                    
15.00-16.00 „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Mini Mini) 
16.00-17.00 „TAŃCE NARODOWE” - warsztaty z tańca (grupa Najstarsza)   
18.00-20.00  „WOLNA I PIĘKNA” – plener malarski grupy „Kolor. Warsztaty plastyczne dla dorosłych 
21.00  SEANS NOCNY Z DRESZCZYKIEM 
 

31.08  /PIĄTEK/ 

10.00  PORANEK DLA DZIECI   
12.00- 14.00 „MAGICZNE SHOW – WLAZLOSKY-  ILUZJONISTA BEZPOŚREDNI”  -  program dla 
dzieci biorących udział w akcji letniej. Zakończenie wakacji przy  GRILLU 
19.00-22.00    BIESIADA RODZINNA pt. „ZATAŃCZMY JAK ZA DAWNYCH LAT …” 
- impreza plenerowa (park przy ulicy Sienkiewicza) 

 
 

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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W dniach 26.05-1.06 podopieczni Stowarzyszenia Rodziców 
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” 
wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Karwi. 
Podróżnicy zwiedzili także Władysławowo i Jastrzębią Górę. 
Przedstawiamy fotorelację w tego wyjazdu.

Z ŻYCIA GMINYKULTURA 

Wycieczki

Fotorelacja z wycieczki Stowarzyszenia 
„Uśmiech Dziecka” do Karwi
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W piątek, 22 czerwca, w radziejowickim Nowym Domu 
Sztuki odbyło się niezwykłe wydarzenie. Tego dnia spotkali się 
uczestnicy polskiej edycji Brave Kids. Wśród zgromadzonych nie 
zabrakło rodzin z terenu Ziemi Mszczonowskiej, które goszczą 
dzieci i młodzież z Gruzji, Iranu i Izraela.

Wszystkich uczestników spotkania inauguracyjnego 
powitali przedstawiciele organizatorów: Magdalena Masewicz
-Kierzkowska – dyrektor GCK Powozownia, Michalina Jarmuż 
z Zarządu Fundacji Świat na Wyciągnięcie Ręki oraz Jan Oliński – 
lokalny koordynator projektu. Głos zabrała także Urszula Ciężka, 
wójt gminy Radziejowice, która wspiera projekt. 

Każda z pań podkreślała znaczenie Brave Kids dla zmiany 
oblicza współczesnego świata. Udział w programie uczy dzieci 
i młodzież tolerancji, poszanowania i zrozumienia dla inności. 
Uczestnicy nie tylko poznają obce kraje i kultury, ale także zdoby-
wają konkretne umiejętności. W Brave Kids udział biorą grupy 
artystyczne, co przesądza o dodatkowym, pozaedukacyjnym, 

charakterze projektu. 
Specjalne występy zespołów z Izraela, Iranu i Gruzji mogli 

podziwiać uczestnicy spotkania integracyjnego w Radziejowi-
cach. Na symbolicznej scenie pojawili się m.in. członkowie grupy 
Ukuleles for Peace. Młodzi mieszkańcy Izraela zagrali i wyśpie-
wali utwory, które są charakterystyczne dla ich kraju. Oczywi-
ście, motywem przewodnim zarówno piosenek, jak i krótkiej 
scenki teatralnej, było głoszenie pokoju.

Członkowie grupy irańskiej, oprócz tańca, zaprezento-
wali również przedstawienie teatralne. Także i jego głównym 
tematem były pokój, tolerancja i szacunek dla innych. Irańczycy, 
ubrani w tradycyjne stroje, pokazali zgromadzonej publiczności 
także swój narodowy taniec. Ruch przy muzyce był wiodącym 
elementem także podczas występu Gruzinów. Również i oni, 
w ludowych strojach, grali na tradycyjnych instrumentach.

Wszystkie występy miały nie tylko zaprezentować kulturę 
danego kraju, ale także pokazać, że młodzi uczestnicy Brave Kids 
znajdują się ponad geograficznymi podziałami a łączy ich duch 
artystycznej wspólnoty. Na zakończenie odbył się piknik integra-
cyjny dla wszystkich zaangażowanych w projekt.

Dagmara Bednarek, GCI

Brave Kids

Wystartował projekt Brave Kids

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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Sobota, 26 maja, nie rozpieszczała mieszkańców Mszczo-
nowa swoją pogodą. Dzień rozpoczął się burzą, ale Piknik 
Rodzinny w lokalnej Szkole Podstawowej powitało już słońce 
nieśmiało wyglądające zza chmur.

Tradycyjnie już otworzyła go dyrektor placówki, 
Agnieszka Walczyńska-Łoś, która powitała wszystkich gości 
oraz młodych artystów, do których tego dnia należała scena. 
Kolejne punkty programu przedstawiła zebranym prowadząca 
imprezę p. Luiza Wirowska – Sadowska. Na początek scenę prze-
jęli modele. W tej roli wystąpili, oczywiście, uczniowie mszczo-
nowskiej „podstawówki”, którzy swoje kreacje stworzyli w kolo-
rach black&white. Wszystkie stroje były niezwykle pomysłowe 
a ich prezentacja oraz komentarze prowadzących dostarczyły 
widowni wielu powodów do śmiechu. Jako projektanci i modele 
wystąpili nawet najmłodsi uczniowie, ponieważ podczas pokazu 
można było podziwiać przedstawicieli wszystkich roczników 
szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych. 

Kolejnym punktem Pikniku Rodzinnego były występy 
uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Antoniego Szaliń-
skiego. Młodych muzyków, na co dzień uczących się  
w mszczonowskiej „podstawówce”, zapowiadała dyrektor 
placówki, Małgorzata Rogozińska. Licznie zgromadzona publicz-
ność podczas ich występów mogła usłyszeć utwory fortepia-
nowe oraz gitarowe. Aplauz widowni chyba najlepiej podsu-
mował wysoki poziom, jaki zaprezentowali artyści. Po krótkim 

koncercie widownię czekała też niespodzianka. Sceną zawładnął 
prawdziwy iluzjonista, w którego wcielił się Norbert Podsiadły. 

Na hali sportowej również zgromadziły się tłumy uczest-
ników Pikniku. Wszystko po to, by obejrzeć występ cheerle-
aderek ze Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Fresh. Energetyczna 
muzyka oraz doskonale dopracowane układy pozwoliły mszczo-
nowianom choć przez chwilę poczuć się niczym na wielkiej 
imprezie sportowej. Podczas występów zaprezentowały się całe 
grupy cheerleaderek oraz duety dziewcząt.

W rozgrzanej tańcem atmosferze, publiczności zapre-
zentowali się także najmłodsi – uczniowie klas zerowych 
szkoły podstawowej. Ich występy miały ludowy charakter  
a zadedykowane były rodzicom – wszak 26 maja przypadał Dzień 
Matki. Najmłodsi uczniowie śpiewali, tańczyli i recytowali a na 
koniec wręczyli swoim rodzicielkom własnoręcznie wykonane, 
kolorowe upominki.

Na scenie, zlokalizowanej przed budynkiem 
dawnego gimnazjum, zaprezentował się też zespół 
teatralny Tabaluga. Swoim przedstawieniem pod tytułem 
Wąż podbili oni serca jury podczas turnieju z cyklu 
Spotkań Artystycznych Szkół, zajmując pierwsze miejsce  
w kategorii klas IV-VI. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego mogli na 
własne oczy sprawdzić, co tak urzekło komisję, która przyznała 
młodym artystom tak zaszczytne wyróżnienie. Wspaniała gra 
aktorska, zaskakująca fabuła oraz zabawne rekwizyty z pewno-
ścią potwierdziły słuszność tego wyboru.

Po dwóch godzinach zabawy i występów, na scenie 
ponownie pojawili się przedstawiciele organizatorów, by 
podziękować sponsorom Pikniku oraz wręczyć nagrody  
w konkursie plastycznym Ja i moja rodzina. 

SP w Mszczonowie

Niezwykły Piknik Rodzinny

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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Prace uczestników można było podziwiać  
w specjalnym kąciku artystycznym zlokalizowanym w szkole 
podstawowej. Mali artyści wykazali się nie lada kunsztem, stąd 
też nikogo chyba nie zdziwiła duża ilość wręczonych nagród.

Najmłodszych do zabawy porwał czarodziej Kanio i jego 
pokazy magiczne. Przed sceną zebrał się spory tłum dzieci, które 
zafascynowane oglądały sztuczki prezentowane przez magika. 
Niektóre z nich zostały zaproszone na scenę, by asystować 
czarodziejowi. Zabawie i śmiechom nie było końca.

Na zakończenie artystycznych występów zgromadzoną 
publiczność do tańca porwał rockowy zespół Brak Czasu. Prze-
myślane teksty i wyrazista muzyka sprawiły, że nikt nie mógł 

przejść obok sceny obojętnie. Piknik Rodzinny zwieńczyła 
muzyka DJ-a Lopeza, który zaprezentował uczestnikom znane 
hity muzyczne, przy których świetnie bawiła się zgromadzona 
publiczność.

Artystyczne występy na scenie były niejedynymi atrak-
cjami szkolnej imprezy. Na wszystkich uczestników czekały 
loteria fantowa, kawiarenka z pysznymi ciastami pieczonymi 
przez rodziców, grill, stoiska: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej 
Fresh, SKO pod patronatem Banku PKO BP, Szkolnego Koła 
Wolontariatu, Klubu Zdrowego Stylu Życia oraz porad o zdrowiu, 
kąciki: plastyczny, origami, świat doświadczeń, porad i zajęć 
Integracji Sensorycznej, darmowa wata cukrowa, popcorn oraz 
balony cudownie skręcane przez „Party One”, a także zawody 
sportowe.

„Nakarmić” można było także umysł. Służyły do tego gry 
logiczne i językowe, zabawki sprawnościowe a przede wszystkim 
Mobilne Centrum Edukacyjne. Mszczonów był piątym miastem 
w Polsce, a mszczo-
nowska „podsta-
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wówka” pierwszą polską szkołą, do których przyjechała multi-
medialna klaso-pracownia „iLAB”, Nie stało się to przypadkowo. 
Podczas Pikniku Rodzinnego przedstawiciele szkoły podsta-
wowej odebrali zaszczytny tytuł eTwinning School. Mszczo-
nowska placówka uzyskała go jako jedna z 80 w całej Polsce. 
Odznaka, której symbol zawisł przed wejściem do „podsta-
wówki”, to wyraz uznania dla działalności dyrekcji i grona peda-
gogicznego, które włożyły ogrom wysiłku w realizację projektów 
w ramach europejskiej współpracy szkół. Uhonorowaniem 
uroczystości był tort ufundowany przez Fundację Rozwoju 
Systemu Edukacji, na którego konsumpcję zaproszono wszyst-
kich uczestników Pikniku.

Mobilne Centrum Edukacyjne wzbudziło ogromne 
zainteresowanie zarówno młodszych, jak i starszych uczest-
ników Pikniku. Wnętrze multimedialnej klaso-pracowni ofero-
wało prawdziwie „kosmiczne” rozrywki 
edukacyjne. Za pomocą innowacyjnych 
kostek IMO Learn goście mogli przete-
stować swoją wiedzę o Unii Europejskiej. 
Na wszystkich czekały także gry eduka-
cyjne oraz możliwość sprawdzenia swoich 
umiejętności w zakresie programowania. 
Prawdziwym hitem okazał się wirtualny 
„pokój”, do którego można się było wybrać 
za pomocą okularów VR. 

Piknik Rodzinny przy szkole podsta-
wowej przyciągnął także prawdziwych 

pasjonatów. Wspaniały pokaz 
rzeźbienia piłą specjalnie dla 
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uczestników imprezy przygotował Andre. Swoje małe cudeńka, 
ku uciesze widowni, rozdawał potem najmłodszym, którzy 
odgadli, co one przedstawiają.

Pasjonatami z pewnością można także nazwać strażaków 
- ochotników, którzy również uświetnili Piknik. Druhowie zorga-
nizowali zabawy sprawnościowe dla najmłodszych oraz zapre-
zentowali swoje umiejętności w zakresie ratownictwa tech-
nicznego. Symulację wydostawania poszkodowanego z powy-
padkowego samochodu tłumnie oglądali uczestnicy imprezy 
w każdym wieku. Bardzo profesjonalnie prowadzone pokazy 
strażaków nieodmiennie wzbudzają zainteresowanie i zachęcają 
do wstępowania w ich szeregi.

Niemałą atrakcją dla najmłodszych była obecność 
podczas Pikniku dwóch maskotek – minionka i pancernika. Co 
ciekawe, do zdjęć z nimi, wykonywanych przez firmę fotogra-
ficzną Foto- Feniks, pozowali nie tylko najmłodsi. Dzięki obec-
ności dwóch zabawnych pluszaków, uczestnicy Pikniku mogli się 
poczuć prawie jak w Disneylandzie.

Pogoda nie wystraszyła uczestników Pikniku Rodzin-
nego - pozostali oni przed i w budynku szkoły podstawowej 
oraz dawnego gimnazjum do późnych godzin wieczornych. 

Aura była zresztą łaskawa i sprezentowała organizatorom praw-
dziwie wiosenną pogodę, która była doskonałym uzupełnieniem 
naprawdę gorącej zabawy. Ilość atrakcji, jakie przygotowali 
organizatorzy spra-
wiła, że naprawdę 
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każdy z uczestników mógł podczas Pikniku znaleźć coś dla siebie. 
Ogromne brawa należą się więc wszystkim tym, którzy przygo-
towali imprezę tak niezwykłą, że pozostaje odliczanie dni do 
kolejnej, która być może odbędzie się za rok.
Dagmara Bednarek, GCI

Organizatorzy Pikniku Rodzinnego:
- Szkoła Podstawowa w Mszczonowie wraz z rodzicami uczniów
- Burmistrz Miasta Mszczonów
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie
- Mszczonowski Ośrodek Kultury 
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczo-
nowie
- Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie
- e-Twinning

Szkoła Podstawowa w Mszczonowie serdecznie dziękuje spon-
sorom oraz wszystkim, którzy wsparli organizację Pikniku 
Rodzinnego:
1. Geotermia Mazowiecka S.A.
2. Jeronimo Martins Polska S.A. Centrum Dystrybucyjne Parz-
niew
3. Firma Bakoma Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie 
4. Pani Anna Wysocka „Fabryka Stylu” 
5. Firma Artpomp Aneta i Krzysztof Gudaszewscy
6. Pani Wioletta Traczyk Sadowska Sklep Papierniczy „Papirus”
7. Pani Magdalena Łuczyńska 
8. Państwo Sylwia i Jarosław Tarasiuk 
9. Sklep Piekarniczo-Cukierniczy „Oskroba” w Mszczonowie 
10. Pani Luiza Wirowska-Sadowska
11. Pan Krzysztof Kłopotowski Firma Handlowo-Usługowa
12. Firma KnaufIndustries Polska Sp. z o.o.
13. Państwo Anna i Krzysztof Czarneccy
14. Państwo Magdalena i Piotr Pawlak
15. Państwo Mirosława i Wiesław Pawlak 
16. Państwo Elżbieta i Tadeusz Kuliccy Masarnia
17. Państwo Aleksandra i Robert Iwańscy Sklep Mięsno-Wędli-
niarski
18. Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 
19. Polska Sieć Handlowa „Lewiatan”
20. Grupa Pekabex
21. Bank PKO BP oddział w Mszczonowie
22. Firma Fotograficzna Foto-Feniks
23. Centrum Medyczne „Bimed”
24. DSM Nutritional Products Sp. z o.o.
25.Pani Katarzyna Szymańska Salon Fryzjerski “Impresja”
26. Pani Karolina Sas Salon Fryzjerski „Hair Sas”
27. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Fresh”
28. OSP Mszczonów
29. Pani Elżbieta Zdunik
30. Lodziarnia „Bonano”
31.Bank Spółdzielczy Biała Rawska 
32. FritoLay Poland Sp. z o.o.

33. Firma Schenker Sp. z o.o.
34. Flis - Zakład Przemysłu Cukierniczego
35. Państwo Jagoda i Mariusz Wieszczyccy
36. FM Logistics
37. Firma „Event Star” Bartłomiej Simborowski
38. Ilona Niezabitowska Salon Urody „Glamour”
39. Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich „Keramzyt”
40. Firma Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.
41. Starostwo Powiatowe Żyrardów
42. Andrzej Zawadzki Rzeźbienie Piłą „Andre”
43. Mariola Lewandowska Piekarnia
44. Pani Emilia Czerwińska
45. Pan Piotr Kamiński
46.Klub Zdrowego Stylu Życia w Żyrardowie
47. Pani Danuta Mulińska
48. Mobilne Centrum Edukacyjne
49. „Party One” Państwo Anna i Mariusz Gromek
50. Czarodziej Kanio – Pan Kamil Krystosiak

Podziękowania dla rodziców, którzy zaangażowali się w orga-
nizację loterii fantowej:
1. Państwo Agnieszka i Michał Włodarczyk
2. Pani Karolina Górajewska
3. Pani Małgorzata Kaczorowska
4. Pani Agnieszka Kubiak
5. Pani Agnieszka Wójtowicz
6. Pani Katarzyna Kuran
7. Pani Małgorzata Skazowska
8. Pan Arkadiusz Hanszke
9. Pani Mariola Gawin
10. Pani Janina Stelmasiak
11. Pani Anna Karasiewicz
12. Państwo Marcin i Kinga Ośka
13. Państwo Katarzyna i Zbigniew Banasiewicz
14. Państwo Aneta i Marek Maciszewscy
15. Pani Agnieszka Stusińska
16. Pan Paweł Sosnowski 
17. Pani Karolina Pawlak
18. Pani Marzena Matusiak
19. Pani Beata Kinapfel
20. Pan Tomasz Szczepański
21. Pani Sylwia Gręda
22. Pani Aneta Nowakowska
23. Agata i Mateusz Matysiak
24. Weronika Błażejewska
25.Natalia i Patrycja Milczarskie
26. kl. I A
27. kl. III A

Serdeczne podziękowania należą się również grupie rodziców, 
którzy zaangażowali się  
w organizację pikniku pomagając rozstawiać, sprzątać 
i obsługiwać stoiska oraz pilnując porządku podczas imprezy.
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Pożegnania nadszedł czas…
Ostatni, przedwakacyjny dzwonek, zabrzmiał w mszczo-

nowskiej Szkole Podstawowej w piątek, 22 czerwca. Zakończenie 
roku 2017/18 zostało podzielone na dwie części. Uczniowie klas 
4-6 tłumnie zgromadzili się w auli dawnego budynku gimnazjal-
nego. Najstarsze roczniki minione miesiące nauki pożegnały na 
boisku przyszkolnego „Orlika”.

Młodszych uczniów pod przeszklonym dachem auli powi-
tała wicedyrektor Krystyna Wójcik. Oprócz gratulacji za miesiące 
wytężonej nauki i starań, życzyła także uczniom wymarzonych 
i radosnych wakacji, które pozwolą zebrać siły przed kolejnym 
rokiem szkolnym. Następnie przyszła pora na wręczenie wyróż-

nień najlepszym uczniom z każdej klasy. Nagrody książkowe 
i świadectwa z tzw. „czerwonym paskiem” otrzymało wielu 
wychowanków mszczonowskiej szkoły.

Równolegle, na boisku „Orlika”, odbywało się zakoń-
czenie roku starszych roczników – klas 7 i oddziałów gimna-
zjalnych. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie, Anna Rusinowska. Także i ona dziękowała 
młodym za ich trud oraz zaangażowanie – w naukę, konkursy, 
zawody sportowe oraz działalność społeczną. Głos zabrała 
także Barbara Gryglewska – przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych Rady Miejskiej. Oprócz tradycyjnych życzeń 
udanych wakacji, wspominała ona czasy, gdy sama była peda-
gogiem w nieistniejącym już gimnazjum. W swoim wystąpieniu 

podkreślała, że mszczonowska 
Szkoła Podstawowa, to od 
zawsze bardzo dobra placówka 
i uczniowie, którzy ją kończą, 
powinni być dumni z faktu, że to 
właśnie w niej mogli się uczyć. 
Swoje słowa do zgromadzonych 
skierował także Jacek Gołyński – 
przewodniczący Rady Rodziców 
SP Mszczonów. W swoim wystą-
pieniu zwrócił uwagę na słod-
ko-gorzki posmak uroczystości, 
która dla wielu uczniów jest już 
ostatnim pobytem w „podsta-
wówce”. Trzecie klasy gimna-
zjalne tego dnia opuściły mury 
placówki jako jeden z ostatnich 
roczników, który będzie miał na 
świadectwie ukończenie Gimna-
zjum im. Jana Adama Maklakie-
wicza w Mszczonowie.

Po zakończeniu wystą-
pień przyszedł czas na wręczenie 
nagród dla najlepszych uczniów. 
Młodzi odbierali je, tradycyjnie, 
z rąk swoich wychowawców 
oraz dyrektor Rusinowskiej. 
Najwięcej emocji wzbu-
dziło nagradzanie młodzieży 
z trzecich klas gimnazjalnych. 

Wychowawcy tych oddziałów 
nie kryli wzruszenia spowodowa-
nego koniecznością pożegnania 
uczniów, z którymi spędzili trzy, 
wspaniałe, szkolne lata. 

Podczas zakończenia roku 
uhonorowano nie tylko najlep-
szych uczniów i uczestników 
konkursów. Nagrody odebrali 
także wyróżniający się sportowcy, 
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całe ich drużyny, dziennikarze szkolnej gazetki „Zapytnik”, 
uczniowie z największą frekwencją, członkowie Samorządu 
Uczniowskiego oraz rodzice, którzy zaangażowali się w organi-
zację Pikniku Rodzinnego. 

Przedstawiciele SU wręczyli swoim, już byłym, nauczy-
cielom zabawne dyplomy, które były symbolicznym podzięko-
waniem za trzy lata opieki nad tegorocznymi absolwentami. 
Specjalny upominek od żeńskiej drużyny siatkówki odebrał 
wyraźnie zaskoczony trener, nauczyciel wychowania fizycznego, 
Paweł Promowicz. Tak zakończyło się pełne wzruszeń poże-
gnanie kolejnego roku szkolnego w mszczonowskiej „podsta-
wówce”. Z pewnością nie tylko absolwenci gimnazjum zapamię-
tają je na bardzo długo.

Dagmara Bednarek, GCI

Egzamin na kartę rowerową zaliczony
Uczniowie dwóch czwartych klas Szkoły Podstawowej 

w Mszczonowie zdawali w środę (30.05) egzamin na kartę 
rowerową. Zdecydowana większość poradziła sobie bezbłędnie 
z torem jazdy i testami. Sławomir Zieliński, dzielnicowy z Komi-
sariatu Policji w Mszczonowie przekazał też uczniom informacje 
o tym, jak prawidłowo poruszać się rowerem. 

Kilkudziesięciu uczniów klas czwartych przystąpiło do 
jednego ze swoich pierwszych, poważnych egzaminów – na kartę 
rowerową. Pierwszy był egzamin teoretyczny, który uczniowie 
zdawali w szkołach. Wypełniali specjalne testy przez internet. Po 
ich zaliczeniu przyszedł czas na praktykę. Na placu szkoły podsta-
wowej czekał na uczniów tor, który musieli pokonać rowerem. 

- Sygnalizujecie zamiar skrętu w trzech punktach. Nie 
będę zwracał uwagi na nieznaczne wyjazdy za linię. Oceniam 
bardziej płynność waszej jazdy – instruował przed egzaminem 
Sławomir Zieliński.

Jak przyznawali uczniowie sama jazda na rowerze jest 
prosta. Gorzej, gdy dodatkowo należy pamiętać o zasadach 

ruchu drogowego. Zdecydowanej większości uczniów udało się 
jednak pomyślnie przejść egzamin. Najlepsi, w nagrodę otrzy-
mali szóstki.

- Najtrudniejsza była ósemka. Trudno było utrzymać 
równowagę, było mało miejsca – przyznają Amelia Piotrowska 
i Bartłomiej Ziółkowski. - Chcemy mieć kartę rowerową byśmy 
mogli sami jeździć do szkoły czy kolegów – dodają.

Policjant ostrzega jednak, że zdanie egzaminu nie 
uprawnia jeszcze do samodzielnej jazdy po drogach. Uczniowie 
muszą poczekać na wydanie dokumentu. Ten powinni otrzymać 
za około dwa tygodnie.

Egzamin był też okazją do przekazania kilku uwag doty-
czących sposobu jazdy rowerem. 

- Pamiętajcie, by podczas skrętu nie opuszczać maksy-
malnie pedału po stronie, w którą skręcacie. Przy ostrym skręcie 
istnieje duża szansa, że zawadzicie nim nawierzchnię. Prawi-
dłowe ułożenie dłoni na kierownicy jest wówczas, gdy dwa palce 
mamy na manetkach hamulców. Gdy zdarzy się coś niespodzie-
wanego możecie szybko zareagować hamując – doradzał dziel-
nicowy.

Jarosław Pięcek, GCI
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W dniach 24 - 25 maja w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. 
Mariana Lipskiego w Osuchowie odbyła się dziewiąta edycja 
Powiatowego Konkursu Matematycznego „Dni Matematyki”. 
Podobnie, jak w latach ubiegłych, konkurs odbywał się pod 
patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Pierwszego dnia 
do rywalizacji przystąpili uczniowie klas IV–VI ze szkół podsta-
wowych. Każdą ze szkół reprezentowały 3 trzyosobowe drużyny.

Opiekunowie zaproszonych szkół weszli w skład jury 
konkursu:
Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce – 
p. Grzegorz Olczak
Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczo-
nowie – p. Lidia Figat
Szkoła Podstawowa im. Józefa Jagielskiego w Międzyborowie – 
p. Urszula Warowicka
Szkoła Podstawowa w Piekarach – p. Aneta Stańczak
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie 
–p. Ewa Termena

Dziewiątą edycję „Dni Matematyki” rozpoczęła Dyrektor 
Urszula Gowin, życząc uczestnikom powodzenia i jak najlepszych 
wyników. Konkurs prowadzili uczniowie SP w Osuchowie - Kasia 
Dominiak i Dominik Melon. Zmagania konkursowe rozpoczęły 
się od napisania testu wiedzy. Kolejną częścią było rozwiązy-
wanie tego samego zadania w wyznaczonym czasie. Ostatnim 
etapem konkursu było losowanie jednego zadania z puli i przed-
stawienie rozwiązania przed zgromadzoną publicznością. 

W przerwach między poszczególnymi turami konkursu, 
uczniowie mieli możliwość rozwiązywania krzyżówek mate-
matycznych przygotowanych przez organizatorów. Za dobrze 
rozwiązaną zagadkę mogli otrzymać drobny upominek. Podczas 
przerw przewidziano również poczęstunek dla uczestników. 
Wyniki konkursu dla szkół podstawowych są następujące:
Klasy IV:

1.	 SP w Mszczonowie: Agnieszka Nowis, Wojciech Tęcza, 
Patrycja Wieteska

2.	 SP w Międzyborowie: Wiktor Antczak, Oliwier Herman, 
Jakub Banaszak

3.	 SP w Piekarach: Edmund Gorczyca, Michalina Malik, 
Izabela Winkler

4.	 SP w Lutkówce: Jakub Szymański, Zuzanna Mali-
szewska, Paweł Antolak

5.	 SP w Osuchowie: Bartosz Jakubiak, Kacper Chojecki, 
Laura Wasilewska

Klasy V:
1.	 SP w Osuchowie: Emilia Jankowska, Klaudia Kowalska, 

Wiktoria Markiewicz
2.	 SP w Międzyborowie: Gabriela Machowska, Szymon 

Szczepański, Martyna Tryc
3.	 SP w Lutkówce: Kinga Krajewska, Marcin Pawlak, 

Bartosz Witecki
4.	 SP w Piekarach: Marcin Michalczyk, Jakub Sielski, 

Mateusz Gębski
5.	 SP w Mszczonowie: Mateusz Wąsiewski, Milena Koci-

szewska, Kacper Szustkiewicz
Klasy VI:

1.	 SP w Mszczonowie: Filip Krakowiak, Jakub Królikowski, 
Alicja Makulska

2.	 SP w Międzyborowie: Jakub Martyn, Amelia Szymańska, 
Klaudia Zając

3.	 SP w Osuchowie: Klaudia Sokołowska, Arkadiusz 
Witecki, Michał Mierzejewski

4.	 SP w Lutkówce: Michał Borowski, Gabriela Weso-
łowska, Sebastian Ossoliński

5.	 SP w Piekarach: Dorota Gaik, Filip Lipiec, Julia Wojcie-
chowska

Po podliczeniu punktacji zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
w Mszczonowie i otrzymała pamiątkowąstatuetkę. 

Drugiego dnia konkursu, 25 maja, uczniowie zaproszo-
nych szkół podstawowych rywalizowali w kategorii klasy VII 
i oddziały gimnazjalne. Przebieg turnieju był analogiczny jak 
poprzedniego dnia. Opiekunowie szkół, które wzięły udział 
w konkursie, weszli w skład jury:
Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczo-
nowie - p. Liliana Ziółkowska - Kołczewska
Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie - p. Rafał Maci-
szewski
Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce - 
p. Grzegorz Olczak
Szkoła Podstawowa w Piekarach - p. Aneta Stańczak
Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie 
- p. Joanna Machałowska

Wyniki zmagań są następujące:
Klasa VII

1.	 SP w Osuchowie: Julia Chojecka, Kinga Kustosz, Klaudia 
Wojtyszczak

2.	 ZSP w Międzyborowie: Alicja Mokrzanowska, Micha-
lina Koza, Agnieszka Mykytyn

3.	 SP w Mszczonowie: Aleksander Dziarkowski, Kacper 
Fedorowicz, Filip Kociszewski

4.	 SP w Piekarach: Anita Chojecka, Jakub Markus, Martyna 
Adamczyk

5.	 SP w Lutkówce: Stanisław Kostrzewa, Paulina Sobczyk, 
Kacper Basiński

Klasa II
1.	 SP w Mszczonowie: Nikodem Janowski, Wiktoria 

Siekierska, Aleksandra Wieteska
2.	 ZSP w Międzyborowie: Mateusz Kozicki, Wiktoria 

Kuran, Cezary Nartowski
3.	 SP w Osuchowie: Magdalena Michalczyk, Szymon 

Basiński, Jakub Gronkiewicz
Klasa III

1.	 ZSP w Międzyborowie: Dawid Lipiński, Julia Szczurek, 
Aleksandra Osuchowska

2.	 SP w Mszczonowie: Jakub Badowski, Zuzanna Olczak, 
Maciej Kozicki

3.	 SP w Osuchowie: Anna Budna, Mateusz Dębski, Szymon 
Ręgowski

Po podliczeniu 

SP w Osuchowie

Osuchowskie Dni Matematyki 
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punktów drużyn zwyciężył ZSP w Międzyborowie. Statuetkę 
z rąk pani dyrektor Urszuli Gowin odebrał pan Rafał Maciszewski 
– opiekun uczniów biorących udział w turnieju.

Składamy serdeczne podziękowania Sponsorom IX 
edycji konkursu Dni Matematyki, za możliwość zakupienia 
atrakcyjnych nagród rzeczowych i zorganizowania poczęstunku 
dla uczestników konkursu.

Sponsorzy Dni Matematyki 2018:
•	 Burmistrz Mszczonowa
•	 Rada Rodziców ZSP w Osuchowie
•	 Emka –Trans
•	 Grupa Ekoenergia Skierniewice
•	 p. Bożena Lewińska
•	 p. Wioletta Traczyk Sklep Papierniczy „Papirus”
•	 p. Paweł Kurowski, p. Bartosz Kurowski PABAX S.C.
•	 p. Mariola Lewandowska Piekarnia-Cukiernia
•	 p. Zbigniew Bednarek
•	 p. Jolanta i Paweł Dominiakowie
•	 p. Piotr Markus

•	 p. Krzysztof Kłopotowski
•	 p. Mariusz Sokołowski

Dziękujemy również Szkołom, które już od 9 lat przyjmują nasze 
zaproszenie do udziału w „Dniach Matematyki” i zapraszamy do 
udziału w X edycji konkursu w przyszłym roku.

Organizatorzy

Z ekologią za pan brat
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Osuchowie przyłączyli 

się do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Ekolo-
giczną ARKA - piszemy „Listy dla Ziemi”. Celem akcji było pisane 
listów o tematyce ekologicznej.

Wychowankowie szkoły pisali listy na specjalnym 
papierze listowym, wykonanym z makulatury, który szkoła otrzy-
mała od Fundacji ARKA. Uczniowie w swoich listach wyjaśniali, 

w jaki sposób ludzie szkodzą środowisku oraz dawali propozycje 
tego,jak pojedyncze osoby czy zrzeszenia ludzi mogą zmieniać 
swoje złe przyzwyczajenia i nawyki, aby chronić środowisko 
przyrodnicze.

Wszyscy wykazali się znajomością i pomysłowo-
ścią w podejmowaniu działań na rzecz czystego środowiska. 
Uczniowie mają świadomość tego, że poprawiając stan Naszej 
Planety Ziemi, sami wiele na tym zyskamy. Autorzy listów zachę-
cali do ekologicznego stylu życia, bardzo często zwracali uwagę 
na podążanie w kierunku natury, pomimo coraz powszechniej-
szych nowoczesnych technologii. 

W środę, 9 maja,w szkole odbyły się wewnętrzne elimi-
nacje akcji „Listy dla Ziemi”. Spośród napisanych prac do ogólno-
polskiego konkursu zgłoszono list uczennicy klasy IIb gimnazjum 
- Natalii Kasprowicz. Spośród zgłoszonych do Fundacji listów 
jury wybrało 50 najciekawszych, wśród których znalazł się list 
Natalii. W etapie finałowym na fanpage’u Fundacji Ekologicznej 
ARKA na portalu Facebook (www.facebook.com/fundacjaarka) 
zostanie przeprowadzone głosowanie internautów, którzy 
wybiorą najpiękniejszy list. Koordynatorką akcji jest p. Emilia 
Kowalczyk.

Nasze całoroczne działania dowodzą, że w Osuchowie 
jesteśmy z ekologią za pan brat.

Emilia Kowalczyk

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej 
w Osuchowie

Dnia 23 maja w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana 
Lipskiego w Osuchowie odbyła się coroczna uroczystość z okazji 
Dnia Rodziny. Nasi kochani rodzice mogli podziwiać swoje 
pociechy podczas części artystycznej, przygotowanej przez 
uczniów z wielkim zaangażowaniem.

Jak podczas każdych uroczystych chwil,jako pierwsza głos 
zabrała p. Dyrektor. W krótkim przemówieniu podziękowała 
wszystkim zebranym za przybycie i złożyła przepiękne życzenia 
zebranym członkom rodziny. Na rodziców czekał pyszny poczę-
stunek oraz uczniowie z klas gimnazjalnych, którzy wcielili się 
w rolę kelnerów.

Występy rozpoczął Oddział Przedszkolny, przedstawiając 
rodzicom piosenki z podziękowaniami za serce i trud włożony 
w ich wychowanie. Nad przygotowaniem wzruszających 
utworów czuwały panie przedszkolanki. 

Następnie zaprezentował się zespół Pro Arte, składający 
się z utalentowanych uczniów oraz absolwentów naszej szkoły. 
Nasze uszy mogły cieszyć nie tylko utwory polskie, ale również 
te w języku angielskim, np. When we were young w wykonaniu 
Julii Wojtczak, czy Color of your life w wykonaniu Daniela Olbor-
skiego. W klimaty słonecznych wakacji przenieśliśmy się dzięki 
Aleksandrze Marczak, która wykonała dla nas piosenkę Tyle 
słońca w całym mieście. 

Zachwyt budził również występ akordeonistów z zespołu. 
W ich wykonaniu usłyszeliśmy francuską piosenkę w wykonaniu 
Dominika Melona i Miłość w Zakopanem, którą zagrał dla nas 

Mateusz Wojtczak. Zaśpiewanie Sto lat dla rodziców bardzo ich 
wzruszyło i zapanowała wspaniała atmosfera. Tak niezwykłe 
przygotowanie zespołu zawdzięczamy p. Ludmile Kierzkowskiej.

Jako kolejni zaprezentowali się uczniowie klas IV-VI nale-
żący do koła teatralnego, nad którym pieczę sprawuje czujne 
oko p. Dominiki Jankowskiej. Pijąc herbatę, rodzice patrzyli na 
swoje pociechy, które tak pięknie dla nich zaśpiewały. Uczniowie 
zatańczyli również swoje ulubione tańce. Wypadły one wspa-
niale dzięki wielu próbom, toteż byliśmy dumni z ich wykonania, 
bo sprawiły radość naszym kochanym rodzicom. Następnie 
podarowaliśmy rodzicom drobne upominki, wykonane przez 
nas pod opieką p. Emilii Kowalczyk.

Niesamowita atmosfera ogarnęła wszystkich zebranych. 
Dzień rodziny to wspaniały czas, dlatego warto spędzić go 
w gronie najbliższych. Mamy nadzieję, że każdego roku w naszej 
szkole będziemy mogli wraz ze swoją rodziną doświadczać tylu 
pięknych chwil.

Aleksandra Sokołowska, kl. II a

Klasa, czyli co?
Czym jest szkolna pracownia, wie chyba każdy. Czym jest 

jednak „klasa” pojmowana metaforycznie? Taka, która prze-
sądza o atmosferze i funkcjonowaniu szkoły? Tego można było 
się dowiedzieć podczas czerwcowego festiwalu, jaki odbył się 
w osuchowskiej „podstawówce”.

Okazja do świętowania była nie byle jaka. Placówka 
w Osuchowie po raz kolejny uzyskała tytuł „Szkoły z Klasą 
2.0”. Zasłużyć na niego wcale nie było łatwo. Wymagało to 
całorocznej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W skład 
zespołu, który w tym roku realizował program „Szkoły z klasą” 
weszła dyrektor Urszula Gowin wraz z pedagogami: Dominiką 
Jankowską (j. polski), Ewą Termeną (matematyka, zaj. kompu-
terowe), Anną Dębską (j. ang.), Ewą Ludwiak (przyroda), Anną 
Saiki (zaj. artystyczne i techniczne), Anetą Piasecką (nauczanie 
wczesnoszkolne) i Krzysztofem Kurzepą (wychowanie fizyczne).

Celem tegorocznego programu było motywowanie 
uczniów do nauki poprzez organizację działań rozwijających ich 
pasje, które stworzą możliwość osiągnięcia sukcesu i zachęcą 
uczniów do systematycznej nauki (np. konkursy wewnątrz-

szkolne, warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi). Osuchowska 
„Szkoła z Klasą 2.0”, to aktywne, angażujące uczniów metody 
nauczania, motywowanie do samorozwoju, szkolenie nauczy-
cieli do korzystania z nowych metod pracy, dzielenie się wiedzą 
i doświadczeniem, zapraszanie gości, którzy podzielą się swoją 
pasją z uczniami, nauka poprzez działania oraz organizowanie 
„zielonych” szkół.

W jaki sposób realizowano to w Osuchowie? Wśród prze-
prowadzonych działań znalazły się m.in. Dzień Nowych Techno-
logii, lekcje odwrócone, piknik edukacyjny „Internet bez hejtu”, 
warsztaty logopedyczne, dziennikarskie, twórczego pisania 
i tańców. W osuchowskiej szkole zorganizowano także dwie, 
kilkudniowe „zielone” szkoły – do Zakopanego i nad Morze 
Bałtyckie.

Festiwal, będący podsumowaniem całorocznego 
programu „Szkoły z Klasą 2.0”, rozpoczęła dyrektor placówki, 
Urszula Gowin. Następnie, oddała głos prowadzącej imprezę, 
polonistce Dominice Jankowskiej, która tego dnia przeprowa-
dziła uczestników przez przygotowane niespodzianki. Pierwszą 
z nich był wywiad 
oraz krótkie warsz-
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taty dziennikarskie z Dagmarą Bednarek, redaktorem „Merku-
riusza Mszczonowskiego” i pracownikiem Gminnego Centrum 
Informacji. Zgromadzona publiczność mogła również wysłuchać 
reportaży o szkolnym Dniu Rodziny, których autorkami były 
Patrycja Nalej i Weronika Melon.

Warsztaty tańców ludowych dla uczniów poprowadził 
nauczyciel wychowania fizycznego, Krzysztof Kurzepa. Swoich 

podopiecznych wspierała także Dominika Jankowska, która 
często ma okazję edukować młodzież w zakresie muzycz-
nych pląsów. Prowadząca przeprowadziła także kolejny punkt 
obchodów, jakim były zabawy językiem polskim i oddechem, 
które odbyły się pod nazwą Pobudź swoją wyobraźnię. Oprócz, 
na przykład, dmuchania w wyimaginowane piórko i napinania 
mięśni twarzy, uczestnicy wzięli także udział w ćwiczeniach arty-
kulacyjnych. Na zakończenie festiwalu Natalia Syndybał z Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie – filia w Osuchowie, 
przeprowadziła z uczniami warsztaty twórczego pisania Loesje. 
Zabawa polegała na poszukiwaniu skojarzeń i tworzeniu z nich 
zdań a nawet całych fraz. Wszyscy uczestnicy musieli się więc 
„wspiąć na szczyt” własnej kreatywności.

Festiwal, będący podsumowaniem projektu „Szkołą 
z Klasą 2.0”, był krótkim przekrojem tego, co udało się dokonać 
w osuchowskiej placówce w przeciągu całego roku. Jak można 
się było domyślić, było intensywnie, naukowo i twórczo. Dosko-
nałym podsumowaniem „Szkoły z Klasą” w Osuchowie były 
słowa Ryszarda Kapuścińskiego, będące mottem festiwalu: 
każdy barwi rzeczywistość po swojemu… Rzeczywiście, w tej 
placówce uczniowie, nauczyciele, rodzice i wszyscy pracownicy 
mają właśnie taką możliwość. W Osuchowie każdy człowiek, to 
jednostka, a nie szary, zunifikowany, tłum. Właśnie dlatego, po 
raz kolejny, Szkole im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego, nadano tytuł 
„Szkoły z Klasą”. Klasa, w jej przypadku, to nie tylko przedmio-
towa pracownia, ale przede wszystkim duch współpracy, dzia-
łania i odnajdywania wspólnych barw w taki sposób, by nie zlały 
się one w zwykłą szarość.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: KB
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Projekt „Zabawa uczy i doskonali”, który jest realizo-
wany przez Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 1, to nie tylko 
nowe, ciekawe zajęcia, które rozwijają najmłodszych. Działanie 
to polega również na zakupie specjalistycznych i nowatorskich 
pomocy dydaktycznych. W połączeniu z wykwalifikowaną kadrą 
i bogatą ofertą różnorodnych zajęć sprawiają one, że dzieci mają 
doskonałe warunki edukacyjne. Mogą też najlepiej przygotować 
się do wyzwania, jakim będzie późniejsza nauka w szkole.

W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydak-
tyczne do wielu rodzajów zajęć - korekcyjno-ruchowych, 
muzyczno-rytmicznych, logopedycznych, korekcyjno-kompen-
sacyjnych, plastycznych, arteterapii, terapii sensorycznej oraz 
treningu umiejętności społecznych. Profesjonalne wyposażenie 
zyskał także gabinet terapeutyczny.

Jednym z innowacyjnych urządzeń jest magiczny dywan 
- interaktywna pomoc dydaktyczna, która jest wykorzystywana 
do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Niezwykły przedmiot 
w znacznym stopniu uatrakcyjnia zajęcia przedszkolne. Wirtu-
alne plansze mogą być tłem dla toru przeszkód, zabaw koor-

dynacyjnych na materacu oraz ćwiczeń proponowanych przez 
terapeutę. Zestaw posiada wiele interaktywnych gier, które 
łatwo można dostosować do poziomu funkcjonowania i wieku 
dziecka. Kształcą one u przedszkolaków koordynację wzrokowo
-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji. 

Kształtki rehabilitacyjne są wykorzystywane m.in. podczas 
ćwiczeń, których celem jest poprawa zdolności ruchowej. Są 
atrakcyjne dla dzieci ze względu na różnorodność kolorystyczną 
oraz lekki materiał, z którego są wykonane. Materace i podłoże 
piankowe służą do zapewnienia bezpieczeństwa przedszkolaków 
(amortyzują upadki) i komfortu podczas wykonywania ćwiczeń. 
W ramach Projektu zakupiono również maty rehabilitacyjne do 
masażu stóp, które wzmacniają mięśnie oraz kształtują mecha-
nizmy równoważne. Wykorzystywane są one podczas układania 
dotykowego toru przeszkód. Specjalna piaskownica pobudza 
wyobraźnię i rozwija kreatywność najmłodszych. Można przy 
niej chwilę odetchnąć, pobawić się lub zakopać jakiś przedmiot. 
Zabawa w piaskownicy stymuluje układ dotykowy, wpływa także 
na rozwój zmysłów i wycisza. 

Dotykowe domino, fakturowe obrazki i litery, drew-
niany zestaw o zjawiskach pogodowych– wszystkie one rozwi-
jają wizualno-dotykowe skojarzenia oraz doskonalą sprawność 
manualną. Uczą nazywania i określania wrażeń dotykowych. 
Można je wykorzystywać podczas stymulacji przedsionkowej na 
huśtawkach terapeutycznych. Kolejną innowacją przedszkolną 
jest projektor Mathamos, który służy do wyświetlania na ścianie 

Miejskie Przedszkole Nr 1

Co przedszkolakom pomaga się 
rozwijać?
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nieruchomych (slajdy) i ruchomych efektów świetlnych za 
pomocą płynnych tarcz żelowych. Jego wykorzystanie pomaga 
dzieciom rozwijać wyobraźnię, prowokuje je także do ekspresji 
słownej. Podczas zajęć terapii sensorycznej wykorzystywane są 
także duże piłki z dzwoneczkami w środku, piłeczki sensoryczne 
z kuleczkami oraz ringo – służą one do leżenia, przetaczania, 
toczenia, siedzenia, łapania i rzucania. Znajdują również zasto-
sowanie podczas zabaw słuchowych i dotykowych.

Podczas zajęć przedszkolaki korzystają także z innych 
zakupów dydaktycznych dofinansowanych z Unii Europejskiej. 
Farby, kredki, plastelina, bibuła, arkusze kolorowego bloku, 
teczki, kolorowanki, flamastry czy stempelki – wszystko to czeka 
na najmłodszych uczestniczących w terapii poprzez sztukę oraz 
w innych zajęciach. Zakupione przybory pozwalają dzieciom na 
poznawanie różnych technik plastycznych. Przedszkolaki mogą 
eksperymentować, tworząc ciekawe i pomysłowe prace. 

Pomoce, sfinansowane dzięki realizacji projektu, służą 
także podczas różnego rodzaju gimnastyki. Przedszkolaki ćwiczą 
na matach piankowych oraz wykorzystują takie akcesoria, 
jak wiosło treningowe, bieżnia, stepper czy rowerek stacjo-
narny. Oprócz tego, w ramach Projektu, zakupiono również 

zestaw akcesoriów sportowych, które czynią zajęcia gimnastyki 
jeszcze atrakcyjniejszymi. Najmłodsi korzystają więc też m.in. 
z woreczków gimnastycznych, szarf, piłek, wałeczków z kolcami, 
kamieni rzecznych, kółek „geobalance” i fakturowego toru. 
Wszystkie one wzmacniają mięśnie wysklepienia stóp, wyra-
biając nawyk prawidłowej postawy oraz odruch właściwego 
stawiania stopy.

Oczywiście, to nie wszystkie pomoce dydaktyczne, które 
zostały zakupione w ramach Projektu. W codziennej pracy 
z dziećmi nauczyciele wykorzystują także programy i tablicę 
multimedialną, laptopa, drukarki, pacynki oraz wiele gier dydak-
tycznych. Projekt „Zabawa uczy i doskonali”, to także zakupy 
zabawek, które będą dopełnieniem edukacji najmłodszych. 
Wykorzystywane przedmioty edukacyjne nie utrwalają stereo-
typów płci – są użytkowane zarówno przez dziewczynki, jak 
i chłopców.

Wszystkie zakupione pomoce i urządzenia sprawiają, że 
mszczonowskie przedszkole zapewnia swoim podopiecznym 
wszechstronny rozwój oraz pomoc w walce z różnego rodzaju 
problemami, charakterystycznymi dla tego okresu życia.

Dagmara Bednarek

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na nowy okres 
zasiłkowy 2018/2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Mszczonowie, informuje, że wnioski o  usta-
lenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), zasiłku rodzinnego wraz 
z  dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z  funduszu 
alimentacyjnego, na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane: 
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r.  
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. w siedzibie MOPS w Mszczo-
nowie, ul. Grójecka 45 

Godziny urzędowania MOPS w Mszczonowie:
Poniedziałek , czwartek – 08:00 – 16:00

Wtorek – dzień wewnętrzny
Środa- 08:00- 17:00

Piątek: 08:00- 15:00
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W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 
 Dzieci Niepełnosprawnych  

„Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie
 

składa serdeczne podziękowania

Stowarzyszeniu „Rada Polek” w Warszawie  
Sz. P. Burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi

Mszczonowskiemu Ośrodkowi Kultury

za dofinansowanie wycieczki  
do Karwii (26.05 - 1.06.2018 r.) 

Jest nam niezmiernie miło, że są ludzie Wielkiego Serca, nieobojętni  
na dziecięce prośby. Dzięki Państwa pomocy możemy oglądać uśmiech 

 i radość na twarzach naszych dzieci.

                                                        Prezes Stowarzyszenia
                                                            Bożena Majewska
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Informacja dotycząca 
programu rządowego 

świadczenie Dobry 
Start 300+

Wnioski w sprawie ustalenia 
prawa do świadczenia Dobry Start 
300+ w wersji papierowej będą 
przyjmowane od 1 sierpnia do 30 
listopada, a w przypadku wniosków 
składanych drogą elektroniczną - od 
dnia 1 lipca do 30 listopada. Wnioski 
złożone po tym terminie będą pozo-
stawiane bez rozpatrzenia. 

Ustalenie prawa do świad-
czenia Dobry Start oraz jego 
wypłata w wysokości 300,00 zł 
następuje odpowiednio na wniosek 
matki, ojca, opiekuna faktycznego, 
opiekuna prawnego albo osoby 
uczącej się, w terminie 2 miesięcy, 
licząc od dnia złożenia wniosku 
wraz z wymaganymi dokumentami. 
W przypadku wniosków złożonych 
wraz z dokumentami w miesiącu 
lipcu lub sierpniu ustalenie prawa 
do świadczenia Dobry Start oraz 
jego wypłata nastąpi nie później niż 

do dnia 30 września danego roku. 

Świadczenie Dobry Start 
przysługuje rodzicom, opiekunom 
faktycznym, opiekunom prawnym, 
rodzicom zastępczym, osobą prowa-
dzącym rodzinne domy dziecka, 
dyrektorom placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, dyrektorom 
regionalnych placówek opiekuń-
czo-terapeutycznych (raz w roku na 
dziecko)zamieszkującym na tery-
torium Rzeczpospolitej Polskiej, 
obywatelom polskim oraz cudzo-
ziemcom, w związku z rozpoczę-
ciem roku szkolnego do ukończenia 
przez dziecko lub osobę uczącą się 
20 roku życia oraz w przypadku 
dzieci lub osoby uczącej się legity-
mujących się orzeczeniem o niepeł-
nosprawności do 24 roku życia.

 W przypadku, gdy dziecko, 
zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod 
opieką naprzemienną obydwojga 
rodziców rozwiedzionych, żyjących 
w separacji lub żyjących w rozłą-
czeniu sprawowaną w porówny-
walnych i powtarzających się okre-
sach, kwotę świadczenia Dobry 
Start ustala się każdemu z rodziców 

w wysokości połowy kwoty przysłu-
gującego świadczenia.

Świadczenie dobry start nie 
przysługuje:

1.	 jeżeli dziecko lub osoba 
ucząca się zostały umiesz-
czone w domu pomocy 
społecznej, schronisku 
dla nieletnich, zakładzie 
poprawczym, areszcie śled-
czym, zakładzie karnym, 
szkole wojskowej lub innej 
szkole, jeżeli instytucje te 
zapewniają nieodpłatnie 
pełne utrzymanie,

2.	 na dziecko z tytułu rozpo-
częcia rocznego przygoto-
wania przedszkolnego.

Postępowania w sprawie ustalenia 
prawa do świadczenia Dobry Strat 
na terenie gminy Mszczonów będą 
prowadzone przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mszczo-
nowie, ul. Grójecka 45.

Kontakt: tel. 46 857-12-73  
lub mailowy: 
mops@mszczonow.pl

Drogiej Koleżance 
Wiolecie Młynarskiej 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
męża 

składają 
Dyrekcja i Pracownicy  

FM Logistic Polska

Usługi projektowe • Architekt
tel. 732-256-262

e-mail: studiomiwio@gmail.com
facebook.com/studiomiwio/

Sporządzanie projektów architektoniczno
-budowlanych, począwszy od koncepcji, 
przez uzyskanie pozwolenia na budowę, 

na nadzorze autorskim kończąc
 

• projekty domów w zabudowie jedno-
rodzinnej (wolnostojące, bliźniacze, 
szeregowe) 
• budownictwo wielorodzinne 
• budynki usługowe, użyteczności 
publicznej 
• budynki gospodarcze 
• przebudowy, rozbudowy 
i nadbudowy obiektów istniejących 
• remonty, modernizacje oraz adaptacje 
• zmiany sposobu użytkowania 
• aranżacje wnętrz 
• inwentaryzacje architektoniczne 
• modele trójwymiarowe

mailto:studiomiwio@gmail.com
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NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

  SPRZEDAM:
- Piekarnię w Mszczonowie  
  tel. 606 389 428,
- Sklep spożywczo-przemysłowy  
  Skuły/Bartoszówka tel. 606 389 428
- Zgrzewarka do worków foliowych
  tel. 694 929 537

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

  ZATRUDNIĘ: 
-Sprzedawcę do sklepu w Bobrowcach 
tel. 602 521 019

WYPRZEDAŻ  
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I STOLARKI 

w magazynie SH-U w Mszczonowie ul. Grójecka 114       
tel. 46 – 857 17 71

znaczna obniżka ceny
Lp. 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

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

oferuje 
w konkurencyjnych 

cenach:

-  pasze drobiowe, 
   śruty, otręby
-  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” - 17,00/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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