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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 22 sierpnia 2018 roku, odbyła się LV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której wysłuchano informacji z dzia-
łalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zatwier-
dzono uchwały dotyczące m.in. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, poboru podatków i opłat za odpady komunalne 
w drodze inkasa oraz zmian budżetu na 2018 r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Przed rozpoczęciem obrad zmiany do ich porządku 
zgłosiły w imieniu burmistrza Mszczonowa: kierownik Barbara 
Ciszewska – projekt uchwały zatwierdzającej jednolity tekst 
statutu MOPS i naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Renata 
Wolak – projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jedno-
stek pomocniczych Gminy Mszczonów, w sprawie ograniczenia 
na terenie Gminy Mszczonów godzin nocnej sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży.

Działalność GKRPA i MOPS
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych złożyła przewodnicząca 
Jadwiga Laskowska. Do końca czerwca 2018 r. wydatki GKRPA 
wyniosły 115 644,92 zł. Ze środków tych sfinansowano m.in. 
świadczenia społeczne (kolonie, wycieczki, pomoc rzeczowa 

i finansowa), zakup materiałów i wyposa-
żenia świetlicy środowiskowej, dożywianie 
dzieci, usługi pozostałe i koszty organiza-
cyjne organu. Komisja zrealizowała także inne 
działania na rzecz przeciwdziałania alkoholi-
zmowi i narkomanii, m.in. warsztaty i spek-
takle tematyczne.

O działalność Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej opowiedziała jego 
kierownik, Barbara Ciszewska. Od stycznia 
do czerwca 2018 r. na zadania własne 
gminy (zasiłki okresowe, schronienie Monar
-Markot, posiłki, usługi opiekuńcze, zasiłki 
celowe i niepieniężne, sprawienie pogrzebu) 
Ośrodek przeznaczył 1 176 475,92 zł. Zadania 
zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenie 
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opiekuna, zasiłki celowe, posiłki, świadczenia rzeczowe, doposa-
żenie punktów wydawania posiłków w szkole) pochłonęły środki 
w wysokości 6 129 393,04 zł.

Podjęte uchwały
Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług 

Wspólnych, przedstawiła dwa projekty uchwał 
zatwierdzających do realizacji projekty eduka-
cyjne, które będą realizowane z dofinanso-
waniem ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 
X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 
10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym 
w szkołach zawodowych).

Pierwszy z nich nosić będzie nazwę „Szkoła w działaniu” 
i będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Osuchowie. 
Projekt obejmować będzie dziewięć działań:  realizacja dodat-
kowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; realizację dodat-
kowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów; doposażenie 
szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki; realizację dodatkowych zajęć 
rozwijających uzdolnienia uczniów opartych na metodzie 
eksperymentu; doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz 
narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 
sieciowo-usługowej; realizację dodatkowych zajęć rozwijają-
cych uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów; 
realizacja zajęć organizowanych poza szkołą; doskonalenie 
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie 
stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 
kształceniu i rozwijaniu w uczniach kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw a także 
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczy-
cieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 
Całkowita wartość projektu wynosi 362 492,54 zł, z czego 
kwota dofinansowania - 343 854,54 zł. Wkład własny gminy 
Mszczonów w jego realizację, to 18 638,00 zł.

Drugi projekt nosi nazwę „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” 
i będzie realizowany w Szkole Podstawowej w Mszczonowie. 
Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 843 427,74 zł (dofinan-
sowanie - 800 758,74 zł, wkład własny gminy -  42 669,00 zł). 
Projekt przewiduje wykonanie jedenastu zadań: realizację 
dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; realizację 
dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów; dopo-
sażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przed-
miotów przyrodniczych i matematyki; realizację dodatkowych 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia 
uczniów pn.: „Młodzi eksperymentatorzy”; doposażenie szkoły 
w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapew-
nienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; reali-
zację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie 
kompetencji cyfrowych uczniów; realizację zajęć organizowa-
nych poza szkołą; doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne 
do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możli-
wości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowa-
dzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
(typ projektu 4b); realizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; przygo-
towanie nauczycieli do nauczania i terapii dzieci i młodzieży 
z dysfunkcjami z niepełnosprawnością intelektualną a także 
doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczy-
cieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu 
i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na 
rynku pracy oraz właściwych postaw.

Zgody na zbycie dwóch nieruchomości położonych 
w Mszczonowie dotyczyły dwie uchwały, które zaprezentowała 
naczelnik Teresa Koszulińska. Przedstawiła również projekt doku-
mentu w sprawie nadania nazwy nowej, mszczonowskiej ulicy. 
Właściciele posesji, które są przy niej położone, postulowali, by 
uzyskała ona za patrona Dywizjon 303. W związku z wątpliwo-
ściami, które radni zgłosili podczas wcześniejszych obrad Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, zorganizowane zostało spotkanie 
z mieszkańcami w tej sprawie. Członkowie RM zaapelowali do 
właścicieli nieruchomości położonych przy tej ulicy, by jeszcze 
raz przemyśleli swoją propozycję i być może zdecydowali się na 
nazwę bardziej pasującą do reszty w tej okolicy.

Projekt uchwały dotyczący ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytu-
owania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 
terenie gminy Mszczonów przedstawiła Renata Wolak, naczelnik 
Wydziału Gospodarki Gminnej. Drugi dokument dotyczył zasad 
i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinan-
sowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie 
Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia. Ostatni projekt 
uchwały przedstawiony przez naczelnik Wolak dotyczył zasię-
gnięcia opinii sołectw w sprawie ograniczenia na terenie Gminy 
Mszczonów godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Z upoważnienia skarbnik gminy, Grzegorz Borowski 
przedstawił dwie uchwały dotyczące poboru podatków i opłat 
za odpady komunalne w drodze inkasa. Ich podjęcie jest 
konieczne w związku z wyborem nowego sołtysa dla miejsco-
wości Olszówka – Nowy Dworek i wprowadzeniem nowego 
nazwiska do wykazu inkasentów. 

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta 
Ciechańska-Gołyńska przedstawiła zmiany w bieżącym budżecie 
gminy oraz wynikające z nich korekty Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. W wyniku wprowadzonych poprawek dochody 
jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. wyniosą 78 933 
000,01 zł, a wydatki – 84 107 877,01 zł. Naczelnik opowiedziała 
również zebranym o projekcie uchwały dotyczącym udzielenia 
pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu. Przekazane 
środki w wysokości 20 648 zł zostaną wykorzystane na przepro-
wadzenie remontu fragmentu drogi powiatowej Mszczonów – 
Piekary – Wygnanka.

Kierownik Barbara Ciszewska przedstawiła projekt 
uchwały dotyczący ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Konieczność tę spowodo-
wało uruchomienie programu rządowego „Za życiem”.

Wolne wnioski i sprawy różne
W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Mszczonowa 

wydał dwanaście 
zarządzeń m.in. 
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w sprawie powołania komisji przetargowej oraz komisji ocenia-
jącej nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu 
zawodowego i zmian w budżecie na rok bieżący. 

Wiceprzewodniczący Marek Zientek zaprosił wszystkich 
zebranych na Gminne Dożynki w Osuchowie, które odbędą 
się 9 września. Opowiedział także o ogólnopolskiej inicjatywie 
leśników, która dotyczy upamiętnienia stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Lokalni opiekunowie lasów chcieliby z tej 
okazji posadzić dąb w parafii pw. św. Ojca Pio w Mszczonowie. 
Po uzgodnieniu z księdzem proboszczem uroczystość zaplano-
wano na 23 września – dzień parafialnego odpustu. Wiceprze-
wodniczący Marek Zientek serdecznie zaprosił zebranych na to 
wydarzenie. W imieniu wyborców radny poruszył także temat 
ul. Królewskiej w miejscowości Strzyże, która jest bardzo zaro-
śnięta, co utrudnia widoczność szczególnie na zakrętach. Wice-
przewodniczący prosił także o postawienie przy tej drodze znaku 

ograniczenia tonażu pojazdów, ponieważ jest ona niszczona 
przez transport o znacznej wadze.

Wiceprzewodniczący Andrzej Osiński apelował, by 
w przyszłości pomyśleć o usytuowaniu spowalniaczy na drogach 
prowadzących do wiejskich szkół. Radny Krzysztof Krawczyk 
prosił o zwiększenie liczby patroli policyjnych w obszarze skweru 
i budynku Geotermii Mazowieckiej z uwagi na liczne zakłócenia 
spokoju w godzinach wieczornych. Korzystając z okazji prze-
wodniczący Koperski zwrócił się z prośbą o ograniczenie pręd-
kości i tonażu dla przejazdów przez ul. Grójecką. Radny Robert 
Głąbiński postulował zwiększenie liczby urządzeń do ćwiczeń na 
placu zabaw (osiedle Północna). Burmistrz Kurek obiecał przyj-
rzeć się wszystkim zgłoszonym problemom i postulatom. Na tym 
zakończono obrady sesji Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

20 sierpnia 2018 r.

Głównymi tematami Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa były 
analizy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  za 
I  półrocze  2018  r.  a  także  zaopiniowanie materiałów na  sesję 
Rady Miejskiej.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa otwo-
rzył jej przewodniczący, radny Ryszard Stusiński. W obradach 
uczestniczyli także wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, 
radny Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Dariusz 

Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Waldemar Suski, radny 
Jerzy Siniarski, radna Renata Siwiec i radny Mirosław Wirowski.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
O budżecie MOPS zebranym radnym opowiedziała 

główna księgowa instytucji Danuta Górniak. W pierwszym 
półroczu 2018 r. Ośrodek wykonał wydatki na kwotę ponad 7 
mln zł, które stanowiły 49,8% zakładanego planu. Na wartość 
tę składają się środki z budżetu państwa (ponad 6 mln zł) 
oraz gminy (ponad 1 mln zł). W omawianym okresie Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował swoje środki m.in. na: 
pobyt mieszkańców w domach pomocy, obsługę „Niebieskiej 
Karty”, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia rodzinne lub zasiłek stały, 
świadczenia, zasiłki i pomoc o charakterze niepieniężnym, utrzy-
manie jednostki, rodziny zastępcze, wydanie Kart Dużej Rodziny, 
dożywianie dzieci i wynagrodzenie dwóch asystentów rodziny. 
Oprócz tego MOPS zorganizował śniadanie wielkanocne dla 
seniorów (przygotowane dzięki pozyskaniu sponsorów i wolon-
tariuszy).

W uzupełnieniu kierownik MOPS Barbara Ciszewska 
poinformowała zebranych, że do bieżącego dnia do jednostki 
wpłynęły 773 wnioski w programie „Dobry Start”, z których 
pozytywnie rozpatrzono 897. Rozbieżność w liczbie wynika 
z faktu, że na jednym formularzu można było zamieścić dane 
kilkorga swoich dzieci. Do 20 sierpnia z tytułu programu „Dobry 
Start” wypłacono 329 świadczeń o łącznej wysokości 98,7 tys. zł.

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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W ramach dyskusji przewodniczący RM Łukasz Koperski 
zapytał kierownik MOPS o organizację pogrzebów, finansowa-
nych z budżetu Ośrodka. Barbara Ciszewska poinformowała, 
że w 2017 r. odbył się jeden taki pochówek. Kierownik MOPS 
powiedziała, że o wiele częściej zdarza się, że Ośrodek dofinan-
sowuje pogrzeb mieszkańca gminy. 

Budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

O działalność Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
opowiedziała jej przewodnicząca, Jadwiga 
Laskowska. W pierwszym półroczu 2018 r. 
wydatki GKRPA wyniosły 115 644,92 zł. Ze 
środków tych sfinansowano m.in. świad-
czenia społeczne (kolonie, wycieczki, pomoc 
rzeczowa i finansowa), zakup materiałów 
i wyposażenia świetlicy środowiskowej, doży-
wianie dzieci, usługi pozostałe i koszty orga-

nizacyjne organu. Komisja zrealizowała także inne działania na 
rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, m.in. warsz-
taty i spektakle tematyczne.

W omawianym okresie Komisja odbyła 12 spotkań. 
W tym czasie do organu wpłynęło 5 podań w sprawie pomocy 
finansowej, 9 wniosków dotyczących dofinansowania warsz-
tatów  tematycznych, 72 podania w kwestii dożywiania oraz 22 
wnioski w sprawie nadużywania alkoholu i przemocy (6 z terenu 
Mszczonowa i 16 z obszaru wiejskiego).

Projekty uchwał
Jak pierwsza dwa projekty uchwał 

przedstawiła Danuta Kowalska z Centrum 
Usług Wspólnych. Obydwa dotyczyły przy-
jęcia do realizacji projektów edukacyjnych 
z współfinansowanych ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy 
z nich, „Szkoła w działaniu”, realizować 
będzie Szkoła Podstawowa w Osuchowie. 
Jego całkowity koszt wyniesie 362 492,54 
zł, w tym dofinansowanie – 343 854,54 zł. 

„Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”, to tytuł projektu, który reali-
zować będzie Szkoła Podstawowa w Mszczonowie. Całkowita 
wartość projektu, to 843 427,74 zł a kwota dofinansowania – 
800 758,74 zł.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Teresa 
Koszulińska przedstawiła projekty dwóch uchwał dotyczących 
zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
położonych w Mszczonowie. Kolejny zaprezentowany dokument 
dotyczył nadania nazwy jednej z miejskich ulic. Z wnioskiem 
tym zwrócili się mieszkańcy nieruchomości położonych przy 
tej drodze, którzy proponowali, by otrzymała ona jako patrona 
Dywizjon 303. Z uwagi na zupełnie odmienny charakter nazw 
ulic położonych w bezpośrednim otoczeniu, radni skierowali tę 
propozycję do dalszej konsultacji z mieszkańcami.

Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, 

przedstawiła projekt uchwały dotyczący ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad 
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholo-
wych na terenie gminy Mszczonów. Kolejny dokument dotyczył 
zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub 
dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 
terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia. Uchwała 
ta była już podjęta w czerwcu, ale z uwagi na pomyłkę w treści 
konieczne jest jej ponowne zatwierdzenie.

Grzegorz Borowski z upoważnienia skarbnik gminy 
przedstawił dwie uchwały dotyczące poboru podatków i opłat 
za odpady komunalne w drodze inkasa. Ich podjęcie jest 
konieczne w związku z wyborem nowego sołtysa dla miejsco-
wości Olszówka – Nowy Dworek i wprowadzeniem nowego 
nazwiska do wykazu inkasentów. 

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta 
Ciechańska-Gołyńska przedstawiła zmiany w bieżącym budżecie 
gminy oraz wynikające z nich korekty Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. W wyniku wprowadzonych poprawek dochody 
jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. wyniosą 78 933 
000,01 zł, a wydatki – 84 107 877,01 zł.

Sprawy różne
Doktor Radosław Karasiewicz-Szczy-

piorski z Instytutu Archeologii Uniwersy-
tetu Warszawskiego przedstawił propozycję 
odnośnie upamiętnienia postaci profesora 
Stefana Krukowskiego – wybitnego arche-
ologa, których urodził się w Mszczonowie 
i właśnie tutaj spędził pierwsze lata swojego 
życia. W ramach upamiętnienia postaci 
prehistoryka Instytut Archeologii planuje 
wydanie opracowania jego pierwszych 
badań, które nigdy wcześniej nie ukazały się 

w formie książkowej. Oprócz tego zaplanowano także stwo-
rzenie wystaw tematycznych i spotkań poświęconych Krukow-
skiemu i jego działalności naukowej. Kolejną propozycją jest 
stworzenie popiersia Stefana Krukowskiego, w którego powsta-
waniu udział miałaby wziąć także gmina Mszczonów. Burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek zadeklarował, że pomoc finansowa w tym 
przedsięwzięciu najprawdopodobniej zostanie zabezpieczona 
w przyszłorocznym budżecie. W wyniku wspólnej realizacji 
projektu gmina otrzyma jedno z wykonanych popiersi profesora 
Krukowskiego i egzemplarze publikacji a także będzie mogła na 
swoim terenie wystawić ekspozycje poświęcone archeologowi.

W ramach spraw różnych burmistrz poinformował 
zebranych, że firma Global Park dowierciła się do pokładów 
wody geotermalnej w miejscowości Wręcza. Włodarz powie-
dział także, że rozpoczęła się modernizacja nawierzchni dróg 
na terenie gminy, m.in. w Bobrowcach i Lutkówce-Kolonii. 
Mszczonów wciąż czeka na decyzję PKP S.A. odnośnie przeka-
zania terenów przy dworcu kolejowym. Na tym obszarze stanąć 
miałaby zabudowa wielorodzinna w ramach programu „Miesz-
kanie +”.

Dagmara Bednarek, GCI
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Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

WIEŚCI Z RATUSZA

21 sierpnia 2018 r.

Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji 
były  analiza  wydatków  ponoszonych  na 
oświatę  oraz  ocena  stanu  przygotowań 
do nowego roku szkolnego. Radni zaopi-
niowali  także  projekty  uchwał  na  sesję 
RM.

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

Wydatki oświatowe oraz przy-
gotowania do nowego roku 
szkolnego

O wydatkach ponoszonych 
w gminie na oświatę opowiedziała 
dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa 
Zielińska. W pierwszym półroczu 2018 r. 
budżet przez nazonczy na edukację objął 
m.in. koszty funkcjonowania placówek 
oświatowych i CUW, dowozu dzieci, 
stypendiów socjalnych i motywacyjnych. 
Dotacje dla trzech klubów malucha na 
terenie gminy wyniosły łącznie 24 200 
zł. Niepubliczne Przedszkole Smerfo-
landia otrzymało z budżetu 303 050 
zł a Publiczne Przedszkole „Bajkowa 
Kraina” – 304 940 zł. Wydatki na dowo-
żenie uczniów pochłonęły w ciągu pół 
roku kwotę 346 324 zł. Kolejnym kosztem 
były stypendia socjalne, których łączna 
wartość w omawianym okresie wyniosła 
49 341 zł oraz motywacyjne – 20 150 zł.

Od 1 września roku sieć szkół 
publicznych na terenie gminy obejmie: 

trzy szkoły podstawowe o strukturze 
klas 1-8: w Mszczonowie, Lutkówce 
i Piekarach, dwie placówki z oddzia-
łami 1-3: we Wręczy i Bobrowcach oraz 
jednostkę z klasami 4-8 w Osuchowie. 
Przez najbliższy rok funkcjonować będą 
oddziały gimnazjalne przy SP Mszczonów 
oraz Osuchów. Ewa Zielińska zaprezen-
towała także dane dotyczące poszcze-
gólnych szkół: SP Mszczonów – 40 
oddziałów i 878 uczniów, SP Osuchów – 8 
oddziałów i 143 uczniów, SP Lutkówka - 
10 oddziałów i 144 uczniów, SP Bobrowce 
- 4 oddziały i 54 uczniów,  SP Wręcza – 6 
oddziałów i 40 uczniów, SP Piekary – 10 
oddziałów i 173 uczniów. Łącznie na 
terenie gminy funkcjonować będzie 89 
klas z 1666 uczniami. Dyrektor CUW poin-
formowała także, że dzięki 100 nowym 
miejscom w oddziale Miejskiego Przed-
szkola wszystkie zgłoszone do edukacji 
na tym poziomie dzieci mogły podjąć 
naukę w tejże placówce. Ewa Zielińska 
opowiedziała także o dwóch progra-
mach edukacyjnych, dla szkół podstawo-
wych w Mszczonowie i Osuchowie, które 
uzyskały dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Zaopiniowane projekty uchwał
Kierownik MOPS Barbara 

Ciszewska przedstawiła projekt uchwały 
dotyczący zatwierdzenia jednolitego 
tekstu statutu instytucji. Zarządzająca 
Ośrodkiem przedstawiła także sprawoz-
danie z działalności jednostki w pierw-
szym półroczu 2018 r. Od stycznia do 
czerwca m.in. pracownicy MOPS wydali 
3180 decyzji, opieką dwóch asystentów 
objętych było 17 rodzin, otwarto proce-
durę 19 „Niebieskich Kart” a 20 z nich – 
zakończono, wydano 287 lokalnych Kart 
Dużej Rodziny a także zorganizowano 
piknik rodzinnych w Badowie Górnym dla 
87 osób – klientów Ośrodka.

Wydatki Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
przedstawiła jej przewodnicząca, Jadwiga 
Laskowska. Sprawozdanie to było już 
przedstawiane w dniu 20 sierpnia podczas 
Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Na 
tym Komisja zakończyła swoje obrady.

Dagmara Bednarek, GCI
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Radna Barbara Gryglewska 
opowiada Mateuszowi Milczarkowi 
o zmianach zachodzących w gminie 

Mszczonów. 

Jest Pani radną Rady Miejskiej od 
2009 roku. To już prawie dekada. 
Z pewnością zdobyte doświad-
czenie pozwala Pani właściwie 
ocenić zmiany zachodzące w naszej 
gminie. Uzasadniona będzie więc 
prośba, aby nakreśliła Pani naszym 
Czytelniom kierunki rozwoju 
Mszczonowa. 

Unikam nowomowy, bo z natury rzeczy jestem tradycjo-
nalistką, jednak w przypadku zmian zachodzących w Mszczo-
nowie, które są inspirowane przez władze samorządowe, 
najwłaściwszym określeniem wydaje się ukute niedawno sfor-
mułowanie „zrównoważonego rozwoju”. Spieszę już, aby wyja-
śnić, jak pracuje samorząd Mszczonowa, żeby doprowadzać do 
stanu, który w taki właśnie sposób możemy określać. 

Burmistrz Mszczonowa oraz współpracujący z nim radni 
dostrzegają potrzebę takiego inwestowania, aby żadna z dzie-
dzin gminnej gospodarki oraz infrastruktury nie została zanie-
dbana kosztem innej. Jednocześnie wszyscy zdajemy sobie 
sprawę z tego, że jeszcze ważniejsze jest zachowanie równowagi 
inwestycyjnej pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi gminy 
a także różnymi częściami samego miasta Mszczonowa. Miesz-
kańcy gminy zapewne dostrzegają fakt, że konsumpcja wygo-
spodarowanych środków pomiędzy poszczególnymi terenami 
gminy naprawdę odbywa się sprawiedliwie. Efektem tego typu 
działań jest pobudzenie aktywności mieszkańców. Zachęcenie 
ich do tego, aby czuli się gospodarzami swojego terenu. Taka 
aktywna postawa mieszkańców zwyczajnie się gminie opłaca. 

Stając się społecznie aktywni współtworzymy sukces 
Mszczonowa. To nie jest przypadek, że na terenie niewielkiej 
przecież gminy Mszczonów działa tak wiele prężnych organizacji 
społecznych a także, iż przy gminnych instytucjach wzrasta tyle 
cennych inicjatyw, tworzonych dla mieszkańców i przez miesz-
kańców. 

Spójrzmy na bogactwo propozycji kulturalnych MOK-u. 
Dostrzeżmy jak aktywnie działają Gminne Centrum Informacji 
oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Zerknijmy na mnogość działań 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jeśli dołożymy do tego aktywność 
naszych szkół i przedszkoli, to okaże się, że codziennie odbywa 
się w Mszczonowie po kilka wydarzeń. Trudno nie znaleźć w tej 
ofercie czegoś ciekawego dla siebie. 

Trzeba jeszcze przy tym pamiętać, że działają także 
liczne organizacje społeczne: Ochotnicze Straże Pożarne, KS 
„Mszczonowianka”, LKS Osuchów, Hufiec ZHP, Mszczonowskie 

Stowarzyszenie Historyczne, SKF Fresh, Uśmiech Dziecka, orga-
nizacje emerytów, a także organizacje i stowarzyszenia działa-
jące przy naszych Parafiach. Nie ma grupy mieszkańców, dla 
której w gminie nie byłoby cennej propozycji działania. Nawet 
osoby starsze, tak często pomijane w innych miejscowościach, 
tu mają swoje zespoły artystyczne, wspomniane już organizacje 
emeryckie, a także prawdziwy skarb w postaci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

Gmina działa i wspiera całą paletę inicjatyw, aby wszyscy 
jej mieszkańcy czuli się w niej docenieni i doświadczali tego, że 
współdecydują o jej losie. Takie poczucie aktywizuje społeczeń-
stwo. To właśnie recepta na sukces Mszczonowa. Na tworzenie 
gminnej rodziny. Na tworzenie patriotycznych postaw naszej 
Małej Ojczyzny. 

Skoro już mowa o Małej Ojczyźnie i lokalnym patriotyzmie, 
to ma Pani tu niewątpliwie nieocenione zasługi w jego budo-
waniu. Pierwsza Izba Pamięci, jaka powstała jeszcze w latach 
70-tych w Szkole Podstawowej, to przecież Pani dzieło. Tak 
niedawno tworzyła też Pani Izbę Pamięci Ziemi Mszczo-
nowskiej i Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Jest pani 
mentorką osób skupionych w Mszczonowskim Stowarzyszeniu 
Historycznym i Grupie Rekonstrukcyjnej a także pomysłodaw-
czynią zbiórek na renowację zabytków naszych nekropolii. 
Historią zajmowała się Pani zawodowo, jako nauczyciel, ale 
jest ona też Pasją, której oddaje się Pani całkowicie jako samo-
rządowiec. 

Musimy być świadomi naszych korzeni, bo tylko na 
ich solidnej podstawie możemy budować przyszłość. Historię 
trzeba znać. Należy też uczyć się na sukcesach swoich przodków 
i wyciągać odpowiednie wnioski z ich błędów. Nie wyobrażam 
sobie, aby ktoś rozsądnie myślący nie podchodził z szacunkiem 
do spraw związanych z przeszłością. Przecież to nasze dzie-
dzictwo. 

Obie Izby, jakie teraz działają na terenie miasta, edukują 
nam młode pokolenie. Członkowie Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego opracowali album poświęcony dziejom 
Mszczonowa. Wcześniej władze samorządowe sfinansowały 
monografię miasta. W ostatnich latach naprawdę udało się 
uczynić bardzo wiele dla utrwalenia historii Ziemi Mszczonow-
skiej. Oczywiście, jest w tym zasługa wielu osób. Tworzymy 
bardzo aktywną grupę, pracującą nad tym niezwykłym dziełem. 
Chylę tu czoło przed członkami Mszczonowskiego Stowarzy-
szenia Historycznego oraz załogą Gminnego Centrum Infor-
macji z dyrektor Beatą Sznajder na czele. GCI roztacza opiekę 
nad naszym Izbami. Inicjuje wiele cennych działań i wydarzeń. 
Warsztaty starych zawodów rzemieślniczych, coroczny Festiwal 
Świętojański, edukujące historycznie gry terenowe, a także 
zajęcia umuzykalniające, dzięki którym kultywowana jest 
tradycja Rodu Maklakiewiczów i najsłynniejszego mieszkańca 
naszej ziemi – kompozytora Jana Adama Maklakiewicza – to 
główne zasługi GCI. 

Nie mogę tu też pominąć roli, jaką odgrywają nasi rekon-
struktorzy, harcerze i strzelcy. Jako przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych doceniam ponadto rolę miejsco-
wych szkół w promo-
waniu postaw patrio-
tycznych i kultywo-

Wywiad

Wciąż pełna inicjatyw TRADYCJONALISTKA, 
propagująca lokalny patriotyzm…

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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waniu historii (w tym lokalnej). Cieszy mnie, że historia jest 
naprawdę hołubiona i żywa. Pamięć o niej nie ogranicza się, 
oczywiście, do samego Mszczonowa. Takie inicjatywy, jak 
w Lutkówce (szkoła imienia majora Wiśniewskiego, odnowienie 
mogił patrona i jego najbliższych), czy też w Osuchowie (kamień 
pamięci o ofiarach pożaru spichrza, a także kultywowanie wspo-
mnień o bitwie osuchowskiej oraz powstańcach styczniowych) 
– wszystko to napawa mnie dumą i nadzieją, że jeszcze niejedną 
inicjatywę historyczną przyjdzie nam wspólnie poprowadzić. 

Jako samorządowiec dba Pani o lokalną historię, jako prze-
wodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych zabiega też 
Pani o sprawy związane z działalnością miejscowych placówek 
oświatowych i kulturalnych. Nie mogę jednak pominąć w tej 
rozmowie spraw związanych z Pani bezpośrednim okręgiem 
wyborczym. Jakimi działaniami radna Barbara Gryglewska 
może poszczycić się na koniec tej kadencji?

Na początku rozmowy wspominałam o zrównoważonym 
rozwoju i współdziałaniu rady oraz burmistrza. W tym kontek-
ście chciałabym się odnieść do inwestycji, jakie zostały poczy-
nione w moim okręgu. Jestem radną z terenu osiedli Mszczo-
nowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. O nasze osiedla dbamy 
wspólnie w grupie radnych, reprezentujących właśnie ten teren. 
Szczególnie blisko współpracuję tu z kolegą radnym, którego 
okręg także obejmuje bloki osiedla Dworcowa III, czyli z panem 
Robertem Głąbińskim. 

Tereny spółdzielcze, to poważna część Mszczonowa 
i bardzo mocno na to miasto oddziaływująca. Niedawno zakoń-
czona została tu modernizacja ulicy Malinowej. Wymieniona 
została jej nawierzchnia i pojawiło się nowe oświetlenie. Wciąż 
trwają jeszcze prace wodociągowe i kanalizacyjne na osiedlu. 
Pamiętajmy też o wykonanym odwodnieniu placu targowego. 
Niedługo rozpocznie się poprawa nawierzchni ulicy Jeżynowej. 
Ta inwestycja jest rozłożona na dwa lata. Obejmie ona także 
zatoki parkingowe. Te są szczególnie ważne dla mieszkańców. 
Chciałabym tu podkreślić, że wciąż usilnie dążymy do znaczą-
cego zwiększenia miejsc parkingowych. 

Niedawno zakończyły się także prace na osiedlowym 
placu zabaw. Powiększony i uatrakcyjniony plac zabaw jest miej-
scem przyjaznym dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Wraz 
z przebudową placu pojawiła się też zewnętrzna siłownia. To już, 
oczywiście, propozycja dla młodzieży oraz aktywnych dorosłych. 

Skoro wspominam o aktywności fizycznej, to przypomnę 
również, że powiększyliśmy strefę sportu w naszym okręgu, 
budując boczne boisko przy stadionie Mszczonowianki. Relacja 
na temat prowadzonych i planowanych inwestycji na terenie 
osiedlowym nie byłaby pełna, gdybym nie wspomniała jeszcze 
o zmianach czekających nas na ulicy Brzoskwiniowej. 

Proszę przybliżyć naszym Czytelnikom jej założenia, a także 
wyliczyć, jakie jeszcze inne pilne potrzeby dostrzega Pani 
w swoim okręgu a także na terenie całego miasta?  

Ulica Brzoskwiniowa jest kluczowa dla poprawy życia 
mieszkańców Osiedla Dworcowa III. Do 2019 roku zostanie 

poprawiona jej nawierzchnia, pojawi się chodnik, oświetlenie, 
a także aż 150 nowych miejsc parkingowych. Podkreślam, że 
nowe miejsca parkingowe, to naprawdę nie fanaberia, ale 
konieczność. Brak ich wystarczającej ilość, to wciąż palący 
problem dla mieszkańców spółdzielczych zasobów mieszka-
niowych. Na ulicy Brzoskwiniowej jest szansa na ich znaczące 
zwiększenie. Należy też dążyć do poprawy całości nawierzchni 
osiedlowych ulic, zatok parkingowych oraz chodników. Będzie 
to możliwe dopiero po zakończeniu trwających obecnie prac 
wodociągowych. Te są niewątpliwie uciążliwe dla mieszkańców 
i dezorganizują ruch na osiedlu, ale dla osób zdających sobie 
sprawę z wyznaczonego kalendarza inwestycyjnego, stanowią 
zapowiedź konkretnych zmian i tak trzeba je właśnie postrzegać. 

Po zakończeniu teraz prowadzonych inwestycji na naszym 
osiedlu trzeba będzie zadbać o jego estetykę. Nowe nasadzenia 
drzew i krzewów są już w planach. Widzę też palącą potrzebę 
zamontowania monitoringu osiedli, a także całego miasta; to 
przedsięwzięcie – o czy jestem przekonana - wręcz kluczowe dla 
poprawy bezpieczeństwa na terenie Mszczonowa. 

Jako były nauczyciel muszę też wspomnieć choć w paru 
słowach o kwestiach oświatowych. Cieszy mnie, że nam lokalnie 
udało się przejść przez kolejną reformę oświaty w sposób, który 
nie zakłócił funkcjonowania szkół i nie doprowadził do likwidacji 
etatów. Nasze szkoły wciąż jednak wymagają unowocześniania, 
gdyż to jak dziś będzie w nich kształcona młodzież, przełoży 
się bezpośrednio na przyszłe funkcjonowanie i rozwój całej 
gminy. Samorząd przykłada olbrzymią rolę do kwestii oświato-
wych. Przypomnę tu tylko inwestycje z ostatnich lat. Możemy 
się poszczycić modernizacjami naszych szkół (ostatnio Piekary 
i Osuchów), a także rozbudową bazy oświatowej w Mszczo-
nowie (remont szkoły i dobudowanie klas przedszkolnych). 

Wszelkimi sposobami musimy pobudzać inicjatywy 
aktywnych mieszkańców. Dlatego też, chciałabym przyczynić 
się do tego, aby w mieście powstał nowoczesny obiekt dla orga-
nizacji pozarządowych, żeby ludzie z pasją mieli odpowiednie 
miejsce do prowadzenia swej działalności. Widzę ponadto 
potrzebę pozyskania przez gminę budynku młyna przy ulicy 
Młynarskiej. To jeden z niewielu zachowanych w Mszczonowie 
obiektów zabytkowych. Można by w takim obiekcie wygospoda-
rować wiele ciekawych powierzchni ekspozycyjnych, chociażby 
do zaprezentowania bogatej tradycji rzemieślniczej miasta. 
Ważne też, aby zachować znajdujące się w nim zabytkowe, 
kompletne urządzenia młynarskie. Chciałabym także, aby nasze 
parki i skwery oprócz funkcji rekreacyjnej, zostały także wyko-
rzystane do celów edukacyjnych. Żeby ich nazwy nawiązywały 
do naszej chlubnej przeszłości i znalazły się w nich instalacje 
dotyczące historii Ziemi Mszczonowskiej. Jak można wykorzy-
stywać parki do organizacji imprez edukacyjnych, doświadczy-
liśmy chociażby niedawno podczas tegorocznego Festiwalu 
Świętojańskiego. Zależy mi ponadto na poszerzeniu oferty 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Pomysłów jak widać nie brakuje. Życzę ich realizacji oraz sił 
i energii w dalszej pracy społecznej. 
Dziękuję za życzenia i przeprowadzoną rozmowę. 

WIEŚCI Z RATUSZA
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Z radnym Piotrem Chyłą na temat 
sytuacji gminy Mszczonów rozmawia 

Mateusz Milczarek.

Funkcję radnego sprawuje Pan już 
trzecią kadencję z rzędu, czyli 12 lat. 
Jak Pan ocenia ten okres? Czym był 
on dla gminy?

To szalenie ważny czas obfitu-
jący w szereg znaczących inwestycji. 
Myślę, że ostatnie dwanaście lat było 
kluczowe dla rozwoju Mszczonowa. 
W swojej najnowszej historii gmina 
przeżywała już kilka decydujących zwrotów, które całkowicie 
ją odmieniały. Przypomnijmy sobie jak ważnym dla niej było: 
uruchomienie eksploatacji wód geotermalnych, powstanie 
dzielnic przemysłowych czy też wybudowanie obwodnicy. 

Teraz na naszych oczach także dochodzi do przełomu. Te 
trzy kadencje, to działania zmierzające do przygotowania gruntu 
pod budowę Parku Wodnego Suntago. Gdy już ten obiekt 
powstanie, a następnie wokół niego wyrosną kolejne etapy Park 
of Poland, to Mszczonów całkowicie się odmieni. Przy tej inwe-
stycji powstanie szereg przedsięwzięć o charakterze lokalnym. 
Wzmocni się budżet gminy. Pojawią się nowe miejsca pracy. Na 
inwestycyjnym ożywieniu skorzystają też przedsiębiorczy miesz-
kańcy. Zyskamy obiekt, który stanie się symbolem miasta. Ludzie 
mówiąc Suntago będą myśleli o Mszczonowie i odwrotnie – na 
hasło Mszczonów będzie od razu przychodziło na myśl Suntago. 
Staniemy się „marką”. Po otwarciu Suntago obudzimy się 
w zupełnie nowej, miejskiej rzeczywistości. 

Te historyczne zmiany zachodzą na naszych oczach. W tej 
kadencji ruszyła już fizycznie budowa obiektu, więc niejako 
z kadencji na kadencję rośnie tempo zachodzących zmian. 
Kolejna kadencja samorządowa będzie dla gminy bardzo ważna. 
Liczę, że cała Rada odpowiedzialnie podejdzie do tak istotnych 
spraw i wspólnie będziemy potrafili wykorzystać w pełni szansę, 
jaką ofiarował nam los.

Władze samorządowe będą więc jak menadżer, który musi 
umieć dostrzec szansę rozwoju, a następnie właściwie ją wyko-
rzystać. To ma Pan na myśli?
Dokładnie tak. Na szczęście w Mszczonowie, dzięki rozwadze 
mieszkańców i ich wyborczym, wyważonym decyzjom, od lat 
mamy do czynienia z ciągłością władzy samorządowej. Doświad-
czeni ludzie kontynuują odpowiedzialnie gminną politykę. Liczę, 
że podobnie będę mógł powiedzieć po wyborach, jakie odbędą 
się w tym roku. Jest takie powiedzenie, że „nie zmienia się koni 
w galopie”. Mszczonów jest teraz w pełnym pędzie. Zaprzęg, 
odpowiedzialny za utrzymanie tego tempa, nie powinien zwal-
niać. Nie możemy przegapić ani jednej szansy, jaka trafi nam się 
na drodze rozwoju.

Jakie zmiany w ciągu ostatniej kadencji zaszły w okręgu, za jaki 
Pan jest odpowiedzialny?
Widać właśnie prace prowadzone w samym centrum miasta. 
Przebudowa parku i błoni przykościelnych, to poważne przed-
sięwzięcie. Część tak hucznie zapowiadanej rewitalizacji Mszczo-
nowa. Tak długo oczekiwaliśmy na uporządkowanie ścisłego 
centrum Mszczonowa. Teraz marzenia zaczynają się spełniać. 
Oczywiście, to jedynie początek. Przed nami jeszcze wiele 
działań do zrealizowania.

Co konkretnie ma Pan na myśli?
Ufam, że przebudowa parku będzie jedynie wstępem do 

uporządkowania całego centrum Mszczonowa. Część dróg na 
tym terenie już został poprawiona. Inne zapewne też zyskają 
nową nawierzchnię przy okazji kolejnych inwestycji. Należa-
łoby też pomyśleć o zmianie ruchu w obrębie skrzyżowania 
ulic Warszawskiej, Rawskiej i Żyrardowskiej. Bardzo niebez-
pieczny jest wyjazd z ulicy Kościuszki w ulicę Żyrardowską. Samo 
zamontowanie lustra nie załatwia tam sprawy. 

Marzy mi się też, że moje miasto zyska estetyczny 
rynek, otoczony kamienicami. Obecny wygląd Placu Piłsud-
skiego nie może nas jeszcze napawać dumą. Dysponujemy przy 
ulicy Młynarskiej  zabytkowym budynkiem młyna, który teraz, 
niestety, niszczeje. Znajduje się obecnie w rękach prywatnych, 
ale może należałoby pomyśleć o jego przyszłości na wzór domu 
rodziny Maklakiewiczów, który też jeszcze tak niedawno straszył 
swą elewacją, a teraz jest ozdobą miasta i pełni naprawdę poży-
teczną funkcję.

Nie możemy też zapominać o nowo powstających ulicach 
pomiędzy ulicami Grójecką i Piekarską. Myślę tu o ulicach 
Mariana Korpusa, Strzelców Kaniowskich, Wincentego Wnuka 
i zupełnie nowej ulicy, która prawdopodobnie nosić będzie 
nazwę Stanisława Świerczyńskiego. Powstające tam osiedle 
mieszkaniowe należy zaopatrzyć we wszystkie media i odpo-
wiednio skomunikować z resztą miasta. Wbrew pozorom, 
w naszym centrum wiele się dzieje, ale też jego potrzeby także 
wciąż pozostają ogromne.

A co z ulicą Warszawską?
Ulica Warszawska została przebudowana na odcinku od Term 
do ronda przy Szkole Podstawowej. Równie atrakcyjny wygląd 
powinna zyskać także w swym dalszym ciągu, czyli w kierunku 
Placu Piłsudskiego. „Nie od razu jednak Kraków zbudowano…”. 
Nad wszystkimi tymi planami trzeba pracować. Oczywiście, nie 
tak łatwo jest zdobywać środki na wykonanie takich inwestycji. 
Najlepiej, aby były to środki zewnętrzne. Gmina Mszczonów 
od lat stosuje zasadę, że priorytet otrzymują te inwestycje, na 
które można otrzymać wsparcie zewnętrzne. Środki budżetowe 
gminy mają być jedynie wkładem własnym do kosztorysu opar-
tego na funduszach unijnych albo pochodzących z innych źródeł 
z zewnątrz.

Z jakimi prośbami przychodzą mieszkańcy do radnego? 
Wiele takich spraw już przed chwilą omówiłem. Bywają też 
jednak czasami sprawy, które nie dotyczą potrzeb inwesty-
cyjnych. Jako cieka-
wostkę może powiem, 

Wywiad

Nie zatrzymuje się koni w galopie…

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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W poniedziałek, 10 września, w kościele pw. św. Jana 
Chrzciciela odbyły się uroczystości pogrzebowe Heleny Gawin. 
Zmarła była założycielką i długoletnią przewodniczącą mszczo-
nowskiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów. W ostatniej drodze zasłużonej działaczki uczestniczyło 
więc liczne grono mieszkańców, szczególnie seniorów, a także 
burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. Przedstawicielki 
Związku z zapalonymi lampionami czuwały także przy trumnie 
zmarłej podczas uroczystości pogrzebowych. Mszę świętą 
żałobną odprawił ksiądz dziekan Tadeusz Przybylski.

W imieniu władz samorządowych Helenę Gawin poże-
gnał burmistrz Kurek, który podkreślał, że życzeniem zmarłej 
było, by pewnego dnia był on na jej pogrzebie i powiedział na 
nim kilka ciepłych słów. Włodarz uczynił zadość tej prośbie. 
W swoim wystąpieniu podkreślał, że Helena Gawin zawsze 
pytała, w czym może pomóc gminie i zawsze była chętna do 
działania na rzecz lokalnej społeczności. Podczas pogrzebu 
burmistrz Kurek podziękował za starania Heleny Gawin podkre-
ślając, że niewiele jest osób tak zaangażowanych w funkcjono-
wanie ich „małej Ojczyzny”.

Zmarłą w imieniu mszczonowskiego oddziału Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów pożegnała także Przewod-
nicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, radna Barbara 
Gryglewska. W swoim wystąpieniu podkreślała, jakim człowie-
kiem była Helena Gawin. Zmarła dała się poznać jako osoba 

aktywna, otwarta i konsekwentnie dążąca do realizacji posta-
wionych przez siebie celów. Radna Gryglewska wspominała 
Helenę Gawin jako osobę niezwykle sympatyczną, uśmiechniętą 
i koleżeńską, która zawsze miała dla innych miłe słowo oraz była 
uosobieniem elegancji i taktu. Taką zapamiętają zmarłą nie tylko 
krewni i przyjaciele ze Związku, ale także wszyscy, którzy mieli 
przyjemność ją poznać.

Dagmara Bednarek, GCI

że nie tak dawno masowo zwracano się do mnie o to, aby 
w końcu naprawić syrenę OSP. Wielu mieszkańców sądziło, że 
nowy dźwięk alarmowy, to wynik awarii urządzenia. Cierpliwie 
tłumaczyłem, że to zawodzenie, to nie wynik zepsucia syreny, 
ale część zmian w krajowym systemie powiadamiania o zagro-
żeniach. Obecny sygnał jest bardziej donośny. Poza tym miesz-
kańcy oczekują napraw ulic, chodników, zamontowania nowych 
latarni… Są też sprawy ogólnospołeczne, a czasami nawet 

osobiste, o których nie wolno mi mówić publicznie.

Dziękuję za rozmowę i życzę realizacji wszystkich planów dla 
Pana okręgu. 
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich Czytelników. Zapraszam też do 
gremialnego uczestnictwa w czekających nas wyborach samo-
rządowych. Wspólnie zadbajmy o jak największą frekwencję. 

Ostatnie pożegnanie

Pożegnanie zasłużonej seniorki

WIEŚCI Z RATUSZA

PODZIĘKOWANIE

Rodzina składa serdecznie podziękowania 
wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości 

pogrzebowej zmarłej Heleny Gawin.

Szczególne wyrazy wdzięczności składamy:  
p. Burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi 
Kurkowi, państwu Janinie i Łukaszowi Koper-
skim, p. doktorowi Andrzejowi Barbulantowi i  
p. kierownik MOPS Barbarze Ciszewskiej 
wraz ze wszystkimi pracownikami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzina
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XVIII Odpust Świętego Rocha i IV Owocowe 
Święto - 19.08.2018 roku

Jak na odpust to tylko do Lutkówki. To właśnie tu pamięta 
się o tradycji, czci w modlitwie patrona Parafii – Świętego Rocha 
a zaraz po zakończeniu uroczystości religijnych z radością oddaje 
się zabawie na festynie pełnym atrakcji. Tych natomiast jest 
w Lutkówce tak wiele jak owoców na drzewach w lokalnych 
sadach. Z tego też powodu lokalny festyn odpustowy jest jedno-
cześnie „Owocowym Świętem”, podczas którego promowany 
jest sadowniczy charakter miejscowości. Warto wiedzieć, że to 
właśnie od Lutkówki w stronę Grójca rozpościera się największy 
sad Europy, z którego słynie cała zachodnia część Mazowsza. 

Tegoroczny festyn odpustowy miał miejsce w niedzielę, 
19 sierpnia. Tradycyjnie zorganizowano go na przykościel-
nych błoniach zaraz po sumie, jaką odprawił, zaproszony do 
Lutkówki przez księdza proboszcza Zbigniewa Chmielewskiego, 
ks. profesor Jacek Kucharski. Organizatorami festynowej oprawy 

odpustu tradycyjnie byli parafia w Lutkówce, Rada Rodziców 
miejscowej Szkoły Podstawowej a także Związek Sadowników 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcia organizatorom w popro-
wadzeniu imprezy plenerowej, która jest jedną z największych 
w gminie Mszczonów, udzielili Mszczonowski Ośrodek Kultury, 
Ochotnicza Straż Pożarna ze Zbiroży oraz Koła Łowieckie JENOT 
z Grójca i LIS z Mszczonowa. 

Wszystkich, którzy przybyli do Lutkówki, powitali 
wspólnie ks. proboszcz Zbigniew Chmielewski, burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Miej-
skiej Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM (miejscowy 

Uroczystość

JAK NA ODPUST TO TYLKO DO 
LUTKÓWKI

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Przeprosiny dla Ludowego Klubu  
Sportowego w Osuchowie

W numerze 6-7 (czerwiec-lipiec) „Merku-
riusza Mszczonowskiego” w materiałach dotyczą-
cych obrad LIII sesji Rady Miejskiej oraz Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych popełniony został 
błąd w przedstawieniu Ludowego Klubu Sporto-
wego, który ma swoją siedzibę w Osuchowie a nie 
w Lutkówce, jak omyłkowo zostało w nich napisane.

Pamiętając o długoletniej historii Ludowego 
Klubu Sportowego w Osuchowie oraz jego osiągnię-
ciach w dziedzinie sportu i wychowania młodych 

mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej nie sposób 
nie zauważyć zaistniałej pomyłki, za którą przepra-
szam wszystkie osoby związane z tą organizacją; 
Zarząd, Członków i sympatyków. W szczególności 
pragnę przeprosić pana Bogusława Kierzkowskiego 
– osobę bardzo zaangażowaną w funkcjonowanie 
LKS Osuchów. W powyższych artykułach został on 
błędnie przedstawiony jako Sekretarz organizacji 
z Lutkówki, podczas gdy od lat z sukcesami działa 
na rzecz osuchowskiego Klubu.

Dagmara Bednarek
Redaktor „Merkuriusza Mszczonowskiego”
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Z ŻYCIA GMINY

radny) Andrzej Osiński, a także przedstawiciele współorganiza-
torów „Owocowego Święta” - przewodnicząca Rady Rodziców 
przy SP w Lutkówce Aleksandra Dziża i wiceprezes Związku 
Sadowników RP Krzysztof Czarnecki. Na odpust przybyła też 
Barbara Gryglewska - przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych Rady Miejskiej Mszczonowa. 

Pierwszym punktem festynu w Lutkówce był koncert 
znanego wszystkim zespołu Ex Problem. Zaraz po nim odbył się 
program dla najmłodszych poprowadzony przez energetyczny 
duet - Mariolę Majer i Włodzimierza Sadowskiego. Ci sami 
artyści zadbali w chwilę później o dobrą zabawę dla dorosłych, 
zachęcając ich do tańca na prawdziwych „dechach” rozłożonych 
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W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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przed sceną. Podczas imprezy wystąpili także uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Lutkówce (Amelia Wesołowska i Karolina Bocz-
kowska z klasy V, Gabriela Wesołowska z klasy VII i Maja Własiuk 
z klasy VIII). 

Równolegle ze scenicznymi atrakcjami na przyszkolnym 
boisku rozegrany został mecz piłkarski pomiędzy drużynami 
ministrantów oraz Związku Sadowników RP. Sportowcy, jak co 
roku, walczyli o Puchar Księdza Proboszcza Zbigniewa Chmielew-
skiego. Tym razem zdecydowanie lepsi byli ministranci, którzy 
wygrali 4:1. W zwycięskiej drużynie zagrali: Bartłomiej Osiński 
(strzelec dwóch goli), Maciej Woźniak, Patryk Skoneczny, Arka-
diusz Skoneczny, Jakub Cyrkanowicz, Patryk Czarnecki (strzelec 
dwóch goli) i kapitan Edward Piernikowski. Sadowników repre-
zentowali natomiast: Dariusz Woźniak, Michał LeMinh, Marcin 
Smolorz, Kamil Romaszewski (strzelec honorowego gola), 
Maciej Szymański, Szymon Osiński i kapitan zespołu Krzysztof 
Czarnecki. Spotkanie sędziowała Małgorzata Gołuch (nauczy-
cielka wf w SP Lutkówka). 

Uhonorowanie piłkarskiej reprezentacji ministrantów 
odbyło się na scenie festynu tuż przed wręczeniem nagród 
dla zwycięzców konkursu na „Najlepsze przetwory owocowe”. 
W tym współzawodnictwie pierwsze miejsce przyznano 
„Dziżowej Spiżarni”, którą zgodnie tworzą Aleksandra i Paweł 
Dziża. Drugie miejsce zajął „Drewsmol”, czyli Anna i Krzysztof 
Malik. Trzecie, równorzędne, lokaty przyznano p. Ewie Pier-
ścionek i p. Krystynie Penczonek. Na wyróżnienie w konkursie 
zasłużył „Malinowy koszyczek” autorstwa Agnieszki Pawlak. 
Wszystkim twórcom przysmaków z sadów i ogrodów Ziemi 
Lutkówieckiej szczerze GRATULUJEMY. 

Podczas odpustu nie mogło ponadto zabraknąć trady-
cyjnego konkursu siłowego o beczki piwa ufundowane przez 
wiceprezesa Związku Sadowników RP Krzysztofa Czarnec-
kiego. W grupie męskiej zawody wygrał stały faworyt w tej 
konkurencji - Robert Nowicki z Wygnanki, który 22–kilogra-
mowy ciężar podniósł aż 105 razy. W grupie pań także nie było 
niespodzianki – tak jak w ubiegłym roku tryumfowała Barbara 
Olewińska (Galinki), która 10–kilogramowy odważnik uniosła do 
góry 40 razy. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów siłowych 
wspólnie czuwali a także je komentowali - prowadzący festyn 
Marek Baumel (MOK Mszczonów) oraz wiceprezes Związku 
Sadowników Krzysztof Czarnecki.

Wszyscy uczestnicy odpustu mogli skorzystać ponadto ze 
szkolnej loterii fantowej, zakosztować pieczonego dzika (ufundo-
wanego przez myśliwych z Kół Łowieckich „Jenot” z Grójca i „Lis” 
z Mszczonowa - pieniądze za konsumpcję dzika wsparły konto 
szkolnej Rady Rodziców), a także pobawić się na dmuchanej 
zjeżdżalni postawionej przez strażaków z OSP Zbiroża. Właśnie 
w taki sposób druhowie kwestowali na zakup proporca dla 
swojej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, jaka w dniach 31 
sierpnia - 2 września w Licheniu i w Koninie weźmie udział 
w ogólnopolskim finale Zawodów Sportowo - Pożarniczych. 
Podsumowując przebieg „Owocowego Święta” należy również 
odnotować zainteresowanie ekspozycją „zielonego namiotu”, 
w jakim swe produkty promowali współorganizatorzy festynu, 
czyli Związek Sadowników RP. Namiotu „pilnowała” prawdziwa, 
drapieżna jastrzębica, którą na solidnej skórzanej rękawicy 
trzymała jej opiekunka Agata Bielowska. Festyn odpustowy 
Lutkówka 2018 zakończony został zabawą „na dechach”, która 
odbyła się przy dźwiękach muzyki zespołu STANDARD. 

W podsumowaniu z odpustowego festynu należy jeszcze 
udzielić kilku informacji na temat szkolnej loterii, prowadzonej 
przez cały czas trwania imprezy. W grupie jej sponsorów znaleźli 
się: Wiesław Gowin, DREWSMOL –Anna i Krzysztof Malik, 
Ryszard Kędra, Magdalena i Piotr Pawlak, Edyta i Grzegorz 
Antolak, „Życie Żyrardowa” (Tadeusz Sułek), Termy Mszczonów, 
FHU „Kłosek” Agnieszka i Marcin Kłos, PAPIRUS Mszczonów, 
Betronika, Edyta Czarnecka, myśliwi z Kół Łowieckich „Jenot” 
z Grójca i „Lis” z Mszczonowa, Związek Sadowników RP, Gabriela 
i Jan Woźniak, SHU Mszczonów, a także wioski – Nosy Poniatki, 
Bronisławka i Lutkówka. 

Stoisko szkolnej loterii obsługiwali: dyrektor SP Lutkówka 
Grzegorz Olczak i nauczyciele – Małgorzata Gołuch, Agnieszka 
Kwiatkowska i Małgorzata Słojewska. Wspierali ich w pracy 
rodzice uczniów wraz z przyjaciółmi szkoły: Aleksandra i Paweł 
Dziża, Krystyna i Roman Basińscy, Magdalena i Piotr Pawlak, 
Edyta i Grzegorz Antolak, Ewa i Jacek Centkowscy, Małgorzata 
i Ryszard Pawlak, Monika i Iwan Własiuk, Violetta i Robert 
Zylbert, Anna i Grzegorz Mazurek, Grzegorz Witecki, Katarzyna 
i Robert Gajewscy, Małgorzata Kowalczyk, Krzysztof Czarnecki, 
Teresa Giers oraz strażacy ze Zbiroży. 

Piotr Dymecki, GCI

Z ŻYCIA GMINY



16      sierpień-wrzesień 2018 / nr 8-9 (273-274)

Gminne Centrum Informacji już od kilku lat w okresie 
wakacyjnym zaprasza do siebie miłośników planszówek. 
Pierwsze, tegoroczne spotkanie Klubu Gier, odbyło się 4 lipca 
w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Poprowadziła je Alek-
sandra Kacprzak – pomysłodawczyni wspólnej zabawy oraz 
lokalna „strażniczka” dawnych dziejów. 

Tym razem młodym pasjonatom gier zaproponowała 

tytuł „Ale historia” – planszówkę, która uczestników rozgrywki 
przeprowadza przez 1050 lat historii Polski – od chrztu kraju aż 
po czasy współczesne. Spotkanie rozpoczęło się od wyjaśnienia 
zasad. Pomimo ich zawiłości, młodzi pasjonaci bardzo szybko 
zrozumieli sens gry. Odpowiadając na pytania gromadzili oni 
symboliczne grosze. Uzyskać je wcale nie było łatwo, ponieważ 
historyczne zagadki dotyczyły wielu, różnorodnych zagadnień. 
Pomysłodawcy gry zamieścili w niej m.in. pytania dotyczące 
dziejów piłki nożnej, zabytków, znanych Polaków, Unii Europej-
skiej i NATO a także tradycji takich, jak Lajkonik.

Okazało się jednak, że pomimo młodego wieku, obecni 
klubowicz wykazali się zdumiewającą wiedzą historyczną, która 
pozwoliła im sprostać wyzwaniu postawionemu przed nimi 
przez prowadzącą spotkanie. Gracze zdobyli także nową wiedzę, 
która na pewno przyda im się zarówno w szkole, jak i podczas 
kolejnych spotkań Klubu. 

Po raz kolejny okazało się, że historia wcale nie musi być 
nudna a już na pewno nie w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej. Potwierdza to zresztą fakt, że dzieci, które już uczestniczyły 
w zajęciach prowadzonych przez Aleksandrę Kacprzak w Izbach 
Pamięci, chętnie przychodzą na kolejne. Dobra zabawa i przy-
jemna nauka – to sposób GCI na wakacyjną nudę!

Dagmara Bednarek, GCI

GCI

Nudna historia? Nie w Izbie Pamięci!

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Z zabawkami poprzez dziesięciolecia
„Dawne zabawy i zabawki naszych dziadków”, to kolejna 

z wakacyjnych propozycji Gminnego Centrum Informacji 
w ramach akcji „Lato w mieście”. Zajęcia, które odbyły się 17 
lipca w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, poprowadziła 
Aleksandra Kacprzak.

Spotkanie rozpoczęło krótkie przedstawienie historii 
zabawek w Polsce. jak powiedziała prowadząca, kiedyś wyko-

nywano je głównie z drewna, ale pierwsze z nich były zrobione 
z kamienia lub gliny. Okazało się, że dzieci wyobrażają sobie dzie-
ciństwo bez nowych technologii a nawet prądu elektrycznego, 
jednak ich zdaniem byłoby  to  średniowiecze. W Izbie Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów nie było jednak tak dramatycznie – 
uczestnicy zajęć mieli do dyspozycji całkiem współczesne flama-
stry, farby, pędzelki, drewniane klocki a przede wszystkim... 
własną wyobraźnię. To właśnie z nich powstawały najrozmaitsze 
cudeńka – zamki, zjeż-
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dżalnie, samochody a nawet basen i Park Jurajski. 
Wszystko, co dobre, kończy się jednak zawsze za szybko. 

Po wykonaniu autorskich zabawek, które po zajęciach można 
było zabrać ze sobą do domu, Aleksandra Kacprzak postawiła 
więc przed dziećmi i młodzieżą kolejne zadania. Dotyczyły one 
gier, w które grali nasi dziadkowie – mając do dyspozycji zale-
dwie ołówek i kartkę papieru. Czy w taki sposób można się 
dobrze bawić? Prowadząca wraz z uczestnikami pokazali, że 

zdecydowanie tak.
„Kółko i krzyżyk” oraz „Państwo, miasto” okazały się 

grami znanymi przez wszystkich. Zasady zabawy w „Smoka” oraz 
„Kartofla” prowadząca musiała jednak wytłumaczyć. Podczas 
zajęć przypomniano także bardzo starą grę „W klasy”, której pola 
zostały namalowane na podłodze Izby Pamięci Rodziny Makla-
kiewiczów.

Podczas spotkania udowodniono, że drewniane zabawki 

Z ŻYCIA GMINY
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Izba pełna niespodzianek
Czwartkowe południe (19.07) troje młodych mszczono-

wian postanowiło spędzić w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej. Czekała tam na nich gra „Znaj Znak”. Okazała się nie tylko 
świetną zabawą ale również doskonałą okazją do poznania 
sekretów historii Polski.

Odszukiwanie identycznych symboli na kartach to 
główne zadanie gry „Znaj Znak”. Uczestnicy dzięki zabawie 
poznali symbole Batalionu „Parasol”, WRONu, czy ZHP. Popuścili 
tez wodze fantazji i wymyślali kolejne wariacje gry.  Dla uroz-
maicenia zabawy grano w „Ciepło – zimno” oraz odgadywano 
nazwy przedmiotów z zawiązanymi oczami dotykając ich tylko 
rękoma. 

- Zabawa jest super – mówił rozemocjonowany Błażej, 
który co chwilę wymyślał nowe gry.

Na zakończenie wizyty w izbie pamięci uczestnicy wybili 
pamiątkowe monety – jednego Mszczona. Zabawę zorganizo-
wała i poprowadziła Aleksandra Kacprzak z Gminnego Centrum 
Informacji. Kolejna okazja do niecodziennego spotkania 

z historią już w środę (25.07). Wówczas w Izbie Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów odbędą się warsztaty „Polska – Moja Ojczyzna”, 
będące częścią cyklu imprez w ramach obchodów 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

jp, GCI  

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

wcale nie ustępują tym plastikowym. Co więcej, są trwałe, 
bezpieczne a ich wykonywanie przynosi mnóstwo radości. Także 
gry „naszych dziadków” zyskały sympatię młodych uczestników. 
Zresztą, nie liczy się przecież tytuł zabawy czy sama wygrana 
– najważniejsze jest dobre towarzystwo i wesołe uśmiechy 
na twarzach najmłodszych. Takie efekty na pewno udało się 
uzyskać prowadzącej, ponieważ dzieci po przyjściu opiekunów 
niechętnie opuszczały mury dawnej kamienicy Maklakiewiczów.

Dagmara Bednarek, GCI

Była sobie gra
Kolejny raz miłośnicy gier planszowych spotkali się, 

by w ciekawy sposób spędzić czas. Tym razem zasiedli przed 
planszą gry „Był sobie człowiek, historia Polski”. W grze liczyło 
się nie tylko szczęście podczas rzutu kostkami ale również 
wiedza. Dzięki pytaniom z historii można było zdobywać dodat-
kowe dukaty. Ich stopień trudności był różny. Wiedzieć trzeba 
było np. czym był pięściak, lub czym zasłynął Mieszko I. Młodzi 
mieszkańcy Mszczonowa po raz kolejny przekonali się, że naukę 
i zabawę można połączyć w interesujący sposób. 

Czwartkowe spotkanie było przedostatnim z wakacyj-
nego „Klubu gier” organizowanego przez Gminne Centrum 
Informacji w Mszczonowie. Miłośnicy planszówek spotkali się 
po raz ostatni 30 sierpnia. Ostatnią grą tegorocznych wakacji był 
„Polak Mały”. 

- To gra edukacyjna dla najmłodszych, w której za pomocą 
puzzli i memory zapoznamy się z polskimi symbolami naro-

dowym: flagą, herbem i słowami hymnu w ramach 100-lecia 
odzyskani przez Polskę niepodległości – zachęca prowadząca 
zajęcia, Aleksandra Kacprzak.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI
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Przepychali się w kolejce
W czwartkowe południe kilkoro śmiałków zdecydowało 

się powrócić do tzw. „epoki słusznie minionej” i stanąć w kolej-
kach za ubraniami, artykułami spożywczymi czy sprzętem RTV 
i AGD. Wszystko dzięki grze planszowej „Kolejka”, w którą można 
było zagrać w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej.

Za sprawą kart, pionków i planszy uczestnicy przenieśli 
się w czasy PRLu, w których zdobycie nowego radia, kurtki czy 
słodyczy wymagało często karkołomnych działań. Najczęściej 
wiązało się to z wielogodzinnym, a czasem i kilkudniowym, 
staniem w kolejce. Dzięki grze młodzi mieszkańcy gminy mogli 
poznać niezwykłe dla nich czasy. Dowiedzieli się też czym były 
tzw. „kartki”, co oznacza reglamentacja, itp.. Emocje budziły 
kolejkowe przepychanki. Za sprawą specjalnych kart można było 
wepchnąć się na pierwsze miejsce w kolejce, przesunąć w niej 
innego gracza lub w szybkim tempie zdobyć upragniony towar. 

Tekst i fot. jp, GCI

Pocztówka z Mszczonowem w tle
Lipcowe propozycje dla najmłodszych zakończyły w tym 

roku warsztaty plastyczne w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewi-
czów, które poprowadziła Aleksandra Kacprzak. Podczas zajęć 
najmłodsi wykonali swoje „pocztówki z wakacji”, które przed-
stawiały także charakterystyczne motywy związane z Mszczo-

nowem.
Warsztaty rozpoczęły się od przedstawienia krótkiej 

historii pocztówek i znaczków w Polsce i na świecie. Dzieci zasta-
nawiały się również dlaczego warto pielęgnować zwyczaj wysy-
łania kartek do bliskich osób. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli 
się także, jak prawidłowo wypełnić pustą stronę pocztówki oraz 
jakie pozdrowienia warto na niej zawrzeć. Młodzi artyści mogli 
także zobaczyć, jak wyglądają profesjonalne kartki przedsta-
wiające ciekawe obiekty z terenu Ziemi Mszczonowskiej oraz 
odgadnąć, co one ilustrują.

Jak powstawały pocztówki? Dzieci malowały, rysowały, 
wyklejały, stemplowały i wydzierały korzystając z farb, kredek, 
flamastrów, bibuły i różnych, artystycznych pomocy. Oprócz 
barwnych kartek przygotowywały także swoje znaczki, które 
miały być ich dodatkową ozdobą. Efektem dwugodzinnych 
zajęć były pocztówki przedstawiające atrakcje turystyczne Ziemi 
Mszczonowskiej oraz bohaterów i sceny filmowe. Wszyscy 
uczestnicy zgodnie zadeklarowali, że będą kontynuować ginącą 
tradycję i ze swoich wakacji wyślą tradycyjne, kolorowe kartki 
a nie czarno-białe SMSy czy maile.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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Zabawa z symbolami
Zakończenie wakacji z Gminnym Centrum Informacji 

w tym roku połączone było z obchodami stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Z tej okazji Aleksandra Kacprzak 
zaprosiła dzieci na zabawę z symbolami, do której pretekstem 
była planszówka „Polak Mały”.

Spotkanie w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
rozpoczęło się od krótkiego przedstawienia polskiej flagi, godła 
i hymnu. Pierwszym zadaniem, jakie postawiła przed uczestni-
kami prowadząca zajęcia, było ułożenie puzzli. Po wykonaniu tej 
czynności dzieci otrzymały godło Polski, które następnie trzeba 
było pomalować.

Kolejnym punktem spotkania była krzyżówka. Jej tema-
tyka podejmowała, oczywiście, zagadnienia związane z narodo-
wymi symbolami. Zadanie nie było trudne, ale bardzo przydała 
się świeżo zdobyta wiedza. Młodzi gracze wraz z prowadzącą 
mieli także okazję poznać mapę Polski – jej najważniejsze punkty 

a także sąsiadów naszego kraju.
Wszystkie te zadania były jednak tylko zapowiedzią gry 

w planszówkę „Polak Mały”. Poprzez kolorowe karty, słowa 
i symbole, uczestnicy mieli okazję utrwalić sobie wiedzę o fladze, 
godle i hymnie. Wiedza zdobywana w tak ciekawy sposób na 
pewno przyda im się w szkole i życiu.

Dagmara Bednarek, GCI

Historyczny pociąg do podróżowania 
i do… nagród
Swoją podróż, Wędrowcze, rozpocznij w miejscu, które nocami 
potwory odwiedzają. Mole te, niebezpieczne niezwykle, zachę-

cają,  by  realny  świat  porzucić  i  w  literacką  podróż  się  udać. 
Niektóre  z  nich,  opasłych  tomów patroni,  całe wieczory,  noce 
i  poranki  ludziom  kradną,  zupełnym  przypadkiem  mądrości 
wszelakie w ich głowy wkładając. Harcują tak na terenie Mszczo-
nowa  już od 1950 r., kiedy  to  ich siedziba powstała  i  ludzie  ją 
zaludnili.  Nie  przeszkodziło  to  jednak  molom,  i  z  bibliofilami 
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w zgodzie żyjąc, swój niecny proceder dawania wiedzy i rozrywki 
nie dość, że podtrzymują, to jeszcze rozwijają, swe ofiary coraz 
mądrzejszymi czyniąc.

Powyższy tekst z pewnością jest już znany niektórym 
mieszkańcom. Wszystkim tym, którzy dali się porwać „Histo-
rycznemu pociągowi do podróżowania”, 
jaki w tegoroczne wakacje „uruchomiło” 
Gminne Centrum Informacji. 

Przez dwa, letnie miesiące, instytucja 
zapraszała do zabawy z grą terenową, która 
odkrywała przed mieszkańcami tajemnice 
Ziemi Mszczonowskiej. Tym razem jej szlak 
prowadził przez całą gminę. Wśród mszczo-
nowskich punktów do odwiedzenia znalazły 
się: siedziba Biblioteki, boisko KS Mszczo-
nowianka, „stary” cmentarz, dawny zdrój 
przy ul. Grójeckiej oraz Termy. Na terenie 
gminy trzeba było jeszcze „odnaleźć” m.in. 
stawy św. Anny, kościół w Lutkówce oraz 
osuchowski zespół pałacowo-parkowy. 

W każdym z wyznaczonych miejsc 
drużyna uczestników musiała wykonać 
sobie selfie, które następnie należało 
wydrukować i przykleić na otrzymanym 
druku. Oczywiście, zarówno teksty zagadek, 
jak i Karty Patrolu, czekały na uczestników 
w siedzibie GCI. Tam też można było wydru-
kować wykonane selfie – potwierdzenie 
poprawnego rozwiązania każdej zagadki.

W wakacyjnej grze terenowej 
udział wzięło 16 patroli, które składały 
się z 47 uczestników. Każda z drużyn, po 
poprawnym rozwiązaniu zagadek i złożeniu 
wypełnionej Karty Patrolu, otrzymała 

w siedzibie GCI dyplomy dla 

wszystkich członków oraz upominki. Nagrodami w grze tere-
nowej były m.in. słuchawki, głośniki bezprzewodowe, gry 
planszowe i karciane oraz mszczonowskie gadżety. Oprócz 
tego, uczestnicy otrzymali też coś niedającego się zamienić na 
pieniądze – dobrą zabawę i wiedzę o miejscu, w którym żyją.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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Takich jubileuszy już się nie spotyka. Kazimiera i Jan 
Sokołowscy z Gąby przeżyli wspólnie 65 lat. Niezwykłym 
jubilatom gratulował Józef Grzegorz Kurek, który wręczył im 
również, w imieniu Prezydenta RP, Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

- Za co kocham żonę… za to, że jest ładna, piękna – mówi 
pan Jan. - Chociaż jest starsza ode mnie o cztery miesiące – 
dodaje z uśmiechem.

Z radością opowiada o wspólnych chwilach, choć jak 
mówi bywało różnie.

- Raz na wozie, raz pod wozem. Ale trzeba się szanować 
– kwituje swoje życie Jan Sokołowski.

Oboje przeżyli niemiecką okupację. Gdy wybuchła wojna 
mieli po 8 lat. 

- Gdy leciały samoloty na Polskę z dnia robiła się noc, tyle 
ich było. I tylko zrzucały piguły. Chowaliśmy pod gruszę  - wspo-
mina dzieciństwo pan Jan.

Wraz z żoną pobrali się w wieku 21 lat. Od początku 
dorabiali się własnego majątku zaczynając od dzierżawy. Razem 
cieszyli się, gdy życie było dla nich łaskawsze. Razem pokony-
wali codzienne trudności. Tych nie brakowało. Wychowali trzech 
synów. Jeden z nich już nie żyje. Doczekali się 7 wnucząt i 5 
prawnucząt. 

- Jesteśmy najstarszymi mieszkańcami we wsi – mówi 
pani Kazimiera. 

Pomimo wieku cieszą się jednak dobrym zdrowiem. Pani 
Kazimiera zdradza, że jeszcze nigdy nie chodziła o lasce. Z tej 
pomocy korzysta jedynie jej mąż. By zdrowie dopisywało im 
jeszcze przez wiele lat, w prezencie jubilaci otrzymali karnety 
na Termy w Mszczonowie. Za docenienie dorobku małżeń-
skiego para otrzymała od Prezydenta 
RP Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. W jego imieniu wręczył 
je Józef Grzegorz Kurek, burmistrz 
Mszczonowa.

W uroczystości wzięła udział 
rodzina jubilatów. Nie obyło się bez 
gratulacji, kwiatów oraz życzeń. Za 
zdrowie i pomyślność „żelaznej” pary 
wzniesiono toast lampką szampana. 
Ciekawostką była możliwość obej-
rzenia oryginału aktu małżeństwa 
z 1953 roku.

Medale przyznawane są za 
przeżycie 50. lat w małżeństwie – to 
najwyższe odznaczenie za spędzony 
w małżeństwie czas. Wówczas obcho-
dzone są tzw. złote gody. Małżon-
kowie z Gąby są małżeństwem już 65 
lat. To ewenement nie tylko w skali 
gminy, ale i kraju.

- Chciałem złożyć wam najlepsze życzenia z okazji 
waszego jubileuszu. Byście wytrwali dalej jeszcze ze dwadzieścia 
lat. Chciałbym byście żyli w zdrowiu, szczęściu i pomyślności – 
życzył jubilatom Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa . 
- Takich par, z tak długim stażem, już nie będzie. Rozwodów jest 
coraz więcej. Jestem przerażony ich liczbą – przyznaje.

Potwierdzają to pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego 
w Mszczonowie. Obecnie na trzy małżeństwa rozwodzi się 
niemal co trzecie. Co więcej rozwodzą się osoby coraz starsze, 
mające za sobą kilkudziesięcioletni staż małżeński.

- W dzisiejszym świecie konsumpcjonizmu, pośpiechu 
i wiecznego zabiegania, i tak częstej niecierpliwości dajecie 
państwo szlachetny przykład jak być razem, i jak budować tak 
przez nas wszystkich pożądane szczęście. Siłą waszych marzeń 
i umiejętności spełniliście wiele zamierzeń postawionych przed 
własnym małżeństwem i rodziną – gratulowała Kazimierze 
i Janowi Sokołowskim  Karolina Markowska, zastępca kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego w Mszczonowie.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Medale tylko na wniosek
Urzędnicy Stanu Cywilnego w Mszczonowie przypo-

minają, że Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie są 
przyznawane „z urzędu”, gdy małżonkowie osiągną wyma-
gany staż.

- Konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy 
przez samych zainteresowanych lub rodzinę. Dlatego bardzo 
zachęcamy rodziny, a także przyjaciół rodzin, w których 
zbliża się jubileusz złotych godów do składania wniosków 
w siedzibie USC Mszczonów o zorganizowanie uroczystości 
złotych godów z wręczeniem Medalu za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie – wyjaśnia Karolina Markowska, zastępca kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego w Mszczonowie.

Warto pamiętać też o tym, że dokumenty wysyłane 
są do Kancelarii Prezydenta. Cała procedura trwa około pół 
roku. 

Jubileusz

Żelazne małżeństwo

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Przekazanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji 
w Żyrardowie oraz otwarcie nowego Komisariatu Policji 
w Mszczonowie były jednymi z najważniejszych punktów Mazo-
wieckich Obchodów Święta Policji w Mszczonowie. Podczas 
uroczystości wręczono też odznaczenia i awanse funkcjonariu-
szom. Na mieszkańców czekał festyn rodzinny z plejadą nieco-
dziennych atrakcji.

Obchody rozpoczęła masz święta w kościele p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Mszczonowie, którą koncelebrował biskup polowy 
Wojska Polskiego Józef Guzdek. Wzięli w niej udział również 
kapłani z mszczonowskich parafii.

- Dziękuję za wspólną modlitwę. Razem jesteśmy w walce 
ze złem – dziękował księżom biskup.

Po mszy uroczystości przeniosły się na teren przy nowym 
Komisariacie Policji w Mszczonowie. Tam odczytano akt nadania 
sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie. Symbo-
licznie wbito też honorowe gwoździe w  drzewiec  sztandaru. 
Każdy z wbijających gwoździe złożył też podpis w księdze sztan-
daru. W imieniu fundatorów sztandar na ręce nadinsp. Jana 
Lacha - Zastępcy Komendanta Głównego Policji, przekazał 
Wojciech Szustakiewicz – starosta powiatu żyrardowskiego. 

- Oddajemy w wasze ręce to, o co tak długo zabiegali-
ście. Szanujcie swój sztandar, bądźcie z niego dumni – życzył 
Wojciech Szystakiewicz.

Z rąk Jana Lacha sztandar powędrował w ręce insp. Arka-
diusza Zgieba – Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.

Podczas uroczystości wręczono też medale, odzna-
czenia oraz awanse mazowieckim policjantom. Wśród odzna-
czonych podczas uroczystości znalazła się m. in. podinsp. Edyta 
Marczewska – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji 
w Żyrardowie.

- Mamy wyjątkowy rok, obchodzimy 99 rocznicę powo-
łania państwowej Policji. Obchodzimy ją w stulecie odzyskania 
niepodległości Polski. Na patriotyzmie, ale i tragicznych losach 
chcemy budować etos dzisiejszego policjanta – mówił Jan Lach. 
– To wy zawsze jesteście tam gdzie potrzebują tego ludzie. 
Zawsze pierwsi, gotowi nieść pomoc, nawet z narażeniem życia 
– mówił do funkcjonariuszy. 

Głos zabrał również Józef Grzegorz Kurek. Ze względu 
na lejący się z nieba żar, który doskwierał stojącym w pełnym 
słońcu i umundurowaniu postanowił jednak zrezygnować 
z przemówienia.

- Życzę by praca była dla was zawsze przyjemnością. Dzię-
kuję komendantom za współpracę i wszystko co udało nam się 
razem zrobić. Było wielu takich, którzy nie wierzyli, że ten komi-
sariat będzie. Jest i długo będzie funkcjonował – powiedział 
w krótkiej mowie burmistrz. 

Zakończeniem części oficjalnej było przekazanie symbo-
licznego klucza do nowego komisariatu na ręce kom. Krzysztofa 
Puszcza – Komendanta Komisariatu Policji w Mszczonowie. 
Komisariat został też poświęcony przez ks. Mirosława Dragiela 
- kapelana mazowieckich policjantów.

Na mieszkańców czekał Festyn Rodzinny,  który był paradą 
atrakcji. Nie codziennie ma się bowiem okazję wziąć do ręki 
broń używaną przez policję. W Mszczonowie czekał cały arsenał 
od pistoletów i rewolwerów po karabiny snajperskie. Wiele 
osób siadało też za kierownicą policyjnych radiowozów oraz 
motocykli. Duże zainteresowanie wzbudzał jeden z najnowszych 
nabytków policji – nieoznakowane BMW. Sporą grupę widzów 
przyciągnął pokaz umiejętności policyjnych psów. Czworonogi 
wykonywały wszystkie polecenia opiekunów. Pokazały też, że 
w sytuacji zagrożenia potrafią poradzić sobie z napastnikiem.

Oglądających nie brakowało również przy grupie rekon-

Policja

Wielkie święto mazowieckich 
policjantów

Z ŻYCIA GMINY
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strukcyjnej, która prezentowała umundurowanie policjantów 
sprzed lat. W gablotach prezentowano niezwykłe pamiątki zwią-
zane z historią policji. Zainteresowaniem cieszyły się również 
stoiska celników oraz straży leśnej. W pierwszym można było 
obejrzeć m. in. – skóry zwierząt i instrumenty muzyczne, których 
przywóz do Polski jest zabroniony.  Strażnicy leśni prezentowali 
sprzęt wykorzystywany m. in w akcjach gaśniczych. Przedstawi-
ciele WOPR oraz druhowie z OSP Mszczonów udzielali instruk-
tażu prowadzenia resuscytacji. Strażacy prezentowali sprzęt 
wykorzystywany w akcjach ratowniczych i gaśniczych. 

Na najmłodszych czekało wiele konkursów z nagrodami. 
Wystarczyło przejść trasę rzucając bardzo duża kostką do gry, 
znać przepisy ruchu drogowego lub ładnie malować. Kolejki 
przyszłych kierowców ustawiały się do symulatora samocho-
dowego, w którym można było sprawdzić swoje umiejętności. 
Każdy mógł też na własne skórze poznać efekty zderzenia na 

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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specjalnym symulatorze, przy prędkości około 7 km na godzinę. 
Dziesiątki osób postanowiło też zwiedzić nowy komisariat. 

Wśród gości, biorących udział w Święcie Policji w Mszczo-
nowie znaleźli się między innymi nadinsp. Jan Lach - Zastępca 
Komendanta Głównego Policji, insp. Tomasz Michułka - Komen-
dant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu, poseł – Anna Cicholska, 
Artur Standowicz - Wicewojewoda Mazowiecki oraz samorzą-
dowcy wśród których znaleźli się, m. in. Józef Grzegorz Kurek 
- burmistrz Mszczonowa, Wojciech Szustakiewicz – starosta 
powiatu żyrardowskiego, Urszula Ciężka – wójt gminy Radziejo-
wice i Michał Staniak – wójt gminy Puszcza Mariańska.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Mszczonowski komisariat w liczbach:
800 000 zł – taką kwotę przekazała Gmina Mszczonów na 
budowę komisariatu w Mszczonowie, dodatkowym wkładem 
była również działka, na której stoi komisariat
3,5 mln zł – całkowity koszt budowy komisariatu w Mszczo-
nowie wraz z wyposażeniem
500 m/kw – powierzchnia komisariatu. Na parterze zlokali-
zowano strefę ogólnodostępną dla interesantów, pomiesz-
czenia policjanta dyżurującego, pokój przesłuchań oraz 
toaletę. Część ogólnodostępna jest w pełni dostosowana dla 
osób niepełnosprawnych.
28 – tylu policjantów pełnić będzie służbę w Komisariacie 
Policji w Mszczonowie

Strażacy z Piekar dostali nowy sprzęt
Do strażaków z OSP w Piekarach i Rożcach trafiły 

zestawy sprzętu składające się motopompy, agregatu prądo-
twórczego, piły do drewna oraz sześciu kompletów ubrań 
strażackich. Wartość każdego z nich to ponad 20 tys. zł. Z kolei 
strażacy z OSP Rosocha otrzymali motopompę oraz sześć 
kompletów kurtek i spodni, 6 par specjalnych butów gumo-
wych, 6 hełmów strażackich oraz 6 par specjalnych rękawic 
strażackich o wartości ponad 18 tys. zł.

Pomoc skierowana do jednostek przez marszałka woje-
wództwa mazowieckiego to efekt kradzieży, do których doszło 
w mazowieckich jednostkach OSP. Na początku czerwca 
złodzieje okradli OSP Piekary. Zginął sprzęt niezbędny przy 
akcjach pożarniczych wart około 27 tysięcy złotych. Do grona 
poszkodowanych dołączyły jednostki OSP Rosocha i OSP Rożce 
z powiatu grójeckiego.

W czwartek (26.07) w siedzibie Urzędu Marszałkow-
skiego w Warszawie strażacy odebrali nowy sprzęt.

– To bardzo niepokojące zjawisko. Nie jestem w stanie 
zrozumieć, co kieruje ludźmi, którzy okradają innych. W tym 
przypadku bulwersuje to tym bardziej, że przez tego typu dzia-
łania strażacy nie mogą wykonywać swojej pracy. Brak sprzętu 
to brak możliwości gaszenia pożarów i ratowania ludzkiego 
życia.  Dla druhów ochotników, którzy dla dobra innych poświę-
cają nie tylko swój czas, ale też swoje zdrowie i życie, to szcze-

gólnie dotkliwe – mówi marszałek Adam Struzik. – Pamiętajmy 
też, że wyposażanie jednostek ochotniczych straży pożarnych 
to proces ciągły i długotrwały, który wymaga dużych nakładów 
finansowych. W większości przypadków sprzęt, którym dyspo-
nują ochotnicy to efekt ich wieloletnich starań i poszukiwania 
wsparcia z zewnątrz. My doskonale o tym wiemy i dlatego do tej 
pory na ten cel z budżetu Mazowsza przekazaliśmy już ponad 71 
mln zł. To świetna inwestycja, która przynosi wymierne efekty 
– dodaje.

Ochotnicze straże pożarne w swoich szeregach skupiają 
łącznie 700 tys. druhów, w tym aż 75 tys. to strażacy z Mazowsza.

Oprac. jp, GCI
Źródło: UM w Warszawie

FOT. UM w Warszawie

Nietypowa zbiórka 
krwi

Z powodu problemów tech-
nicznych sierpniowa zbiórka krwi 
zorganizowana przez mszczonowski 
Klub HDK „Strażak” odbywała się na 
świetlicy remizy OSP Mszczonów. 
Tradycyjnie już za zaplecze medyczne 
odpowiadali pracownicy Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Warszawy, którzy 

pomimo przeciwności przyjechali do  
Mszczonowa by zebrać drogocenny 
płyn. W zbiórce, która odbyła się 
24 sierpnia, krew oddały 34 osoby. 
W ten sposób udało się zgromadzić 
15,3 l czerwonego płynu. Kolejna 
możliwość oddania krwi pojawi 
się 19 października. Zachęcamy 
do włączenia się w działania HDK 
„Strażak”.

Dagmara Bednarek, GCI
Foto: HDK Strażak
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Rok 2018 został ogłoszony rokiem harcer-
stwa z uwagi na przypadające w nim 
100-lecie Związku Harcerstwa Polskiego. 
Właśnie z tej okazji harcerze z Hufca 
Mszczonów przygotowują wystawę 
pamiątek i zdjęć dotyczących ich historii. 
Nadal brakuje im jednak wiadomości 
na przykład o tym, kiedy pojawiły się 
pierwsze drużyny harcerskie na Ziemi 
Mszczonowskiej. Jeżeli ktoś z naszych 
Czytelników posiada jakiekolwiek infor-
macje, zdjęcia bądź pamiątki związane 

z mszczonowskim harcerstwem, jego 
członkowie zapraszają do kontaktu 
z wieloletnim komendantem hufca harc-

mistrzem Zbigniewem Grabkiem tel. 
661 571 314.

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA

ZHP

W poszukiwaniu 
własnej historii
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Biblioteka, to doskonałe miejsce do gry związanej ze 
skojarzeniami. Wszak nic tak nie rozwija wyobraźni i umiejęt-
ności odszukiwania powiązań jak czytanie książek. Dlatego 
właśnie, 18 lipca, Karolina Chrościcka zaprosiła najmłodszych 
czytelników do gry w „Dixit”, w której skojarzenia są główną osią 
zabawy.

Spotkanie „przy planszy” rozpoczęło się od wyjaśnienia 
zasad rozgrywki. Każdy z uczestników otrzymał pięć kart, które 
przedstawiały najrozmaitsze rysunki oraz kolorowe kartoniki 
z liczbami służące do późniejszego głosowania. Runda gry pole-
gała na tym, że jedna osoba wypowiadała skojarzenie zwią-
zane ze swoją kartą, po czym kładła ją na stole rysunkiem do 
dołu. Pozostali uczestnicy mieli za zadanie dołożyć jedną swoją 
kartę, która ich zdaniem wiązała się z wypowiedzianym przez 
zagrywającego słowem lub wyrażeniem. Następnie prowadząca 
mieszała wszystkie zgromadzone w ten sposób karty i wykładała 
na stół, pokazując, co przedstawiają. Uczestnicy, poza zagrywa-
jącym, musieli odgadnąć, która karta była „tą pierwszą”. Punkty 
otrzymywali ci, którzy trafnie obstawili, zagrywający jeżeli udało 

się zidentyfikować jego rysunek a także ci, których karty zostały 
obstawione pomimo tego, że nie były właściwymi.

Ważnym elementem zabawy było takie wybranie skoja-
rzenia, by było ono w miarę proste do powiązania z kartą. Jeżeli 
nikt trafnie nie zidentyfikował rysunku zagrywającego lub zrobili 
to wszyscy, nie dostawał on punktu w tej rundzie. Początkowe 
skojarzenia dotyczyły nazw rzeczy zilustrowanych na obrazku. 
Potem uczestnicy zaczęli wymyślać nieco bardziej skompliko-
wane powiązania, co znacznie uatrakcyjniło rozgrywki.

Po zakończeniu zabawy z grą „Dixit” młodzi wcielili się 
w role „Lekarzy”. Celem każdego uczestnika było zatrudnienie 
lekarzy i wyleczenie pięciu pacjentów. Utrudnieniem gry była 
możliwość posiadania tylko jednego doktora a każdy z nich 
reprezentować mógł inną specjalizację medyczną. Po zakrę-
ceniu kołem gracze dowiadywali się, czy otrzymują lekarza lub 
pacjenta a może będą musieli odpowiedzieć na pytanie. Te 
dotyczyły, oczywiście, człowieka, i wymagały potwierdzenia lub 
zanegowania zawartej tezy. Młodzi uczestnicy doskonale pora-
dzili sobie z tym niełatwym zadaniem. 

Obydwie gry dostarczyły uczestnikom ogromnych emocji. 
„Planszówki” okazały się być doskonałą alternatywą dla zabaw 
związanych z urządzeniami elektronicznymi. Południe spędzone 
w Bibliotece wszyscy młodzi czytelnicy z pewnością uznali więc 
za niezwykle udane i z pewnością godne powtórzenia.

Dagmara Bednarek, GCI

MBP

Z czym ci się kojarzy?

Po kartach książek aż do Kraju 
Kwitnącej Wiśni

Kolejną, letnią atrakcją, jaką zorganizowała dla swoich 
najmłodszych czytelników Miejska Biblioteka Publiczna, były 
zajęcia „Banzai. Japonia dla dociekliwych”. W piątek, 13 lipca, 
w niezwykłą podróż do Kraju Kwitnącej Wiśni zabrała ich Natalia 
Syndybał.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia położenia 
geograficznego kraju. Prowadząca wraz z dziećmi poszukiwała 
Japonii na wielkim globusie. Okazało się, że Kraj Kwitnącej Wiśni 
nie ma takiej zwartej struktury jak Polska, ponieważ łączy wąski 
łańcuch wysp znajdujących się u wschodnich wybrzeży Azji. 

Dzieci dowiedziały się także wiele ciekawo-
stek o kulturze tego odległego kraju. Jego popularne 

określenie wcale nie jest przypadkowe. Rzeczywiście, w Japonii 
można zobaczyć wiele drzew wiśniowych a okres ich kwitnienia 
to czas rodzinnych pikników w parkach. Prowadząca opowie-
działa także o stolicy państwa – Tokio. Nie zapomniała przy 
tym o opisaniu dzieciom najpopularniejszego środka tamtejszej 
komunikacji, czyli metra, którego sieć gęsto oplata najważniejsze 
miasto Japonii. Liczba jego linii jest tak ogromna, że nawet sami 
Japończycy podróżując po swojej stolicy, nie rozstają się z mapą 
miejskiej komunikacji.

Z czym większości ludzi kojarzy się Kraj Kwitnącej Wiśni? 
Oczywiście, z sushi. Jego historia związana jest z metodą 
konserwowania ryb w soli i ryżu. Proces ten z czasem przyspie-
szono za pomocą octu, którego ryżowa odmiana także dziś jest 
niezbędnym dodatkiem smakowym w różnych formach tego 
dania.

Mówiąc o jedzeniu warto było też wspomnieć o sposobie 

KULTURA
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jego spożywania. Japończycy, z racji oszczędności miejsca, 
jedzą klęcząc na macie rozłożonej przy niskim stoliku. Zamiast 
sztućców najczęściej używają bambusowych pałeczek.

Przy okazji opowiadania o szkolnych tradycjach japoń-
skich, dzieci poznały znaczenie słowa banzai, które jest rodzajem 
radosnego okrzyku, wyrażającego szczęście, uznanie lub pozdro-
wienie. Jak słusznie zauważyli młodzi uczestnicy spotkania, 
w ten sposób można wyrazić radość z otrzymania dobrej oceny. 
Ich niemałe zdziwienie wywołała z kolei informacja o mundur-
kach, które w Japonii muszą nosić w szkole uczniowie. Zasko-
czeniem było także to, że tamtejsze dzieci po zakończeniu dnia 
zajęć lekcyjnych same sprzątają swoje sale.

Większość mieszkańców Japonii ubiera się w stylu euro-
pejskim, jednak podczas ważnych uroczystości nadal zakładają 
oni kimona. Strój ten składa się z pasa materiału, który po rozło-
żeniu przyjmuje kształt litery T.

Ogromne zainteresowanie dzieci wzbudziły także cieka-
wostki dotyczące walecznych samurajów oraz wojowniczych, 
czarnych ninja. Prowadząca wyjaśniła, że pierwsi z nich bronili 
najważniejszych dostojników a drudzy pełnili rolę agentów 
specjalnych, np. szpiegów.

Opowieść o azjatyckim kraju zakończyła się przedstawie-

niem ciekawostek takich, jak na przykład istnienie w stolicy elek-
tronicznych toalet. Prowadząca pokazała im także znajdujące się 
w zbiorach Biblioteki japońskie komiksy – mangi, które czyta się 
od prawej do lewej strony. Dzieci poznały także kilka tamtejszych 
wyrażeń i mogły się przekonać, jak bardzo nasz alfabet różni się 
od tamtejszego. Przy pomocy prowadzącej udało im się zapisać 
swoje imię posługując się japońskimi zgłoskami. Na zakończenie 
zajęć dzieci poznały także sztukę origami i stworzyły zwierzęta 
wykonane z arkuszy papieru.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA

Późne lato zapachniało… 
„Przedwiośniem”

W sobotnie przedpołudnie, 8 września, w Mszczonowie 
rozbrzmiewały słowa powieści „Przedwiośnie” Stefana Żerom-
skiego. Tym samym po raz kolejny miasto włączyło się w ogólno-
polską akcję Narodowego Czytania. Lokalną inicjatywę przygoto-
wali pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

Wspólne czytanie jednej z najważniejszych, polskich 
powieści dwudziestowiecznych odbyło się na skwerze przy ul. 
Północnej. Do przedstawienia historii Cezarego Baryki pracow-
nicy Biblioteki zaprosili radnych, nauczycieli, młodzież oraz 
seniorów. Słowa Stefana Żeromskiego przedstawili: Ryszard 
Stusiński, Barbara Gryglewska, Zofia Trzcińska, Jadwiga Nowaj-
czyk, Aleksandra Dropińska, Krystyna Dropińska, Aleksandra 
Badowska, Henryka Wolniewicz, Dominika Jankowska, Jolanta 

Korcz i Elżbieta Czupryńska. Oczywiście, towarzyszyli im pracow-
nicy Biblioteki, którzy wszystkim zebranym rozdawali drobne 
upominki. Podczas wydarzenia można było także zdobyć okolicz-
nościową pieczątkę, którą przybijano w prywatnych egzempla-
rzach „Przedwiośnia”.

Mszczonowskie akcje w ramach Narodowego Czytania 
z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Rośnie 
zarówno liczba lektorów, jak i słuchaczy. Trend ten udowadnia, 
że wspólne zgłębianie najważniejszych dzieł polskiej literatury 
przyciąga i zbliża ludzi. W świetle alarmujących danych dotyczą-
cych stanu polskiego czytelnictwa, takie akcje napawają opty-
mizmem, że nie wszyscy porzucili piękną tradycję spędzania 
wolnego czasu z książką w dłoni. W Mszczonowie, dzięki dzia-
łalności Biblioteki i jej pracowników, czytanie nie tylko nie 
jest „obciachem”, ale systematycznie staje się coraz bardziej 
„trendy”.

Dagmara Bednarek, GCI 
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„Polska – to my!” – zajęcia pod takim hasłem zapropo-
nował uczniom Mszczonowski Ośrodek Kultury w te wakacje. 
Wszystkie zrealizowane atrakcje były elementem lokalnych 
obchodów świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Zajęcia w MOK odbywały się codziennie przez 

cały sierpień, z wyłączeniem niedziel.
Każdy dzień propozycji dla uczniów 

rozpoczynał filmowy poranek dla dzieci, 
który był stałym elementem propozycji 
Ośrodka. Oprócz niego MOK zapraszał także 
na różnorodne warsztaty wokalne, literackie, 
taneczne, muzyczne i plastyczne. Każde ze 
spotkań miało inną tematykę a ich uczest-
nicy mogli m.in. poznać „Polskę w piosence”, 
wykonać kartkę patriotyczną oraz dowiedzieć 
się, kim byli sławni mieszkańcy naszego kraju.

Na najmłodszych mieszkańców gminy 
czekały zajęcia muzyczno-ruchowo-pla-
styczne dostosowane do wieku przedszko-
laków. Ich uczestnicy poznali m.in. rodzime 
tańce i ludowe piosenki.

Oprócz tego dzieci i młodzież były też 
zapraszane na spektakle teatralne, do wspól-
nych rozgrywek gier planszowych i kompute-
rowych, nauki gry na gitarze, zabaw eduka-
cyjnych czy też oglądania legend. Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury nie zapomniał także 
o podopiecznych Stowarzyszenia „Uśmiech 
Dziecka”, dla których przygotował różnorodne 
formy terapii zajęciowej.

Wakacyjna oferta Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury była skierowana także do 
dorosłych. Dla trochę starszych mieszkańców 
gminy, którzy naukę szkolną mają już za sobą, 
instytucja przygotowała karaoke, warsztaty 
tańca i śpiewu, zajęcia gimnastyki zdrowotnej, 
plenery malarskie, wieczorki taneczne oraz 
projekcje filmów tematycznych w ramach 
„Kina konesera”.

Kolejne pełne atrakcji lato z Mszczo-
nowskim Ośrodkiem Kultury zakończyła 
biesiada rodzinna „Zatańczmy jak za dawnych 
lat”, który odbyła się w miejskim parku przy ul. 
Sienkiewicza.

Dagmara Bednarek, GCI

MOK

Patriotyczne wakacje w MOK
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Biesiada rodzinna „Zatańczmy jak za dawnych lat...”, jaka 
wieczorem 31 sierpnia odbyła w parku przy ulicy Narutowicza, 
stanowiła rozrywkowe pożegnanie wakacji. Imprezę przygo-
tował Mszczonowski Ośrodek Kultury. Udaną zabawę w trakcie 
biesiady zagwarantował natomiast zespół Ex Problem. Mszczo-
nowianie cenią zespół Luizy i Piotra Sadowskich dlatego też przy 
granych i śpiewanych przez nich przebojach chętnie tańczyli 

aż do godziny 22:00. 
Rozpiętość wieku uczestników wydarzenia był od roku do 

lat stu. Ex Problem zadbał o to, aby dla każdego w jego reper-
tuarze znalazła się odpowiednia nutka. Zabawy taneczne pod 
chmurką cieszą się coraz większą popularnością w Mszczo-
nowie. Obecna aura dodatkowo sprzyja ich organizacji. Pozo-
staje jedynie mieć nadzieję, że mimo końca wakacji tego typu 
atrakcji w naszym mieście nie zabraknie. Przecież wrzesień może 
być równie radosny jak lipiec i sierpień razem wzięte. Trzymamy 
kciuki za to, aby nie trzeba było długo czekać na termin kolejnej 
biesiady.

MM

MOK

Taneczne pożegnanie wakacji 
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Żeby świat był lepszym miejscem…
Zrozumienie, szacunek, zabawa a nad wszystkim unoszący 

się artystyczny duch. Tak najkrócej można by podsumować 
zakończony w piątek, 29 czerwca, projekt Brave Kids. Uroczyste 
zwieńczenie tej nietypowej wymiany dzieci i młodzieży z całego 
świata odbyło się w Grodziskim Centrum Kultury. Uczestniczyły 
w nim także rodziny goszczące młodych obcokrajowców. Więk-
szość z nich, to mieszkańcy Ziemi Mszczonowskiej.

Spotkanie rozpoczęły reprezentantki organizatorów: 
Michalina Jarmuż z Zarządu Fundacji „Świat na Wyciągnięcie 
Ręki” oraz Magdalena Masewicz-Kierzkowska – dyrektor GCK 
Powozownia. Przedstawiając główną ideę przyświecającą Brave 
Kids podkreślały, że może kiedyś, dzięki takim projektom, świat 
będzie lepszym miejscem – pozbawionym bezsensownych walk 
i wypełnionym tolerancją dla inności.

Jako pierwsze na scenie pojawiły się dzieci i młodzież 
z rodzin goszczących obcokrajowców. Młodzi Polacy zaprezento-
wali licznie zgromadzonej publiczności piosenki, tańce i krótkie 
scenki nawiązujące do kultur zagranicznych uczestników. Występ 
upływał więc w klimacie Gruzji, Iranu i Izraela. W tak krótkim 
czasie młodym uczestnikom udało się doskonale opanować 
egzotyczne tańce i słowa piosenek w obcych językach. Młodzi 
Polacy, poprzez swój występ, pokazali, że są otwarci na świat 
i nie mają dla nich znaczenia różnice międzykulturowe.

Na scenie pojawili się także goście z Gruzji, Iranu i Izraela. 

Także i oni przygotowali pokaz, który był kwintesencją projektu 
Brave Kids. Młodzi uczestnicy wspólnie śpiewali i tańczyli, przed-
stawiając tradycje kulturowe swoje i kolegów z innych krajów. 
Artystyczny duch sprawił, że pomimo różnic, odnaleźli oni 
wspólny język – sztukę. Barwny, dynamiczny występ wywołał 
ogromny aplauz widowni po każdym elemencie a na zakoń-
czenie publiczność zgotowała młodym artystom owację na 
stojąco.

Całe spotkanie zakończyło się zaproszeniem na scenę 
wszystkich osób zaangażowanych w realizację lokalnej części 
Brave Kids. Pojawili się więc nie tylko zagraniczni gości i ich opie-
kunowie, ale także rodziny goszczące wraz ze swoimi dziećmi, 
przedstawiciele organizatorów, polscy instruktorzy i wolonta-
riusze. Uściskom i podziękowaniom nie było końca a oficjalne 
pożegnanie zwieńczyło pozowanie do wspólnej, pamiątkowej 
fotografii.

Pierwsza edycja projektu Brave Kids odbyła się w 2009 r. 
a wzięli w niej udział mieszkańcy Nepalu, Ugandy i Wrocławia. 
Od tego momentu w programie uczestniczyło ponad tysiąc 
dzieci z całego świata. Brave Kids ma za zadanie uczyć tolerancji 
poprzez poznawanie kultur innych narodów. Młodzi uczestnicy 
mają okazję zgłębiać je podczas specjalnych, artystycznych 
warsztatów, których podsumowaniem jest wspólny występ.

Wiedza równa się tolerancja - tak najkrócej można by 
podsumować ideę przyświecającą Brave Kids. Poznawanie 
świata i obcych kultur poszerza horyzonty oraz pokazuje, że 
„inny” wcale nie znaczy „gorszy” a różnice mogą prowadzić do 
powstania czegoś tak pięknego, jak wieńczące projekt występy 
dzieci i młodzieży z różnych krajów.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA



sierpień-wrzesień 2018 / nr 8-9 (273-274)       33

Zmienna pogoda nie odstraszyła młodych miło-
śników aktywnego wypoczynku, którzy licznie zgromadzili się 
w kompleksie boisk „Orlik”, by w piątek, 13 lipca, wziąć udział 
w konkursach przygotowanych przez Dariusza Biernackiego – 
instruktora Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zaproponowane dzieciom i młodzieży konkurencje spor-
towe nawiązywały do trzech, niezwykle popularnych w Polsce, 
dyscyplin sportowych – piłki nożnej, koszykówki oraz siatkówki. 
Młodzi sportowcy sprawdzili swoje umiejętności wykonując 
zadania: odbijanie piłki nad głową rękami, odbijanie piłki złożo-
nymi rękami, odbijanie piłki na przemian, kozłowanie piłki pod 
nogą, rzut piłką do kosza z odległości, rzut piłką spod kosza 
jedną ręką, strzał do małej bramki piętą, strzał do dużej bramki 
z odległości oraz odbijanie piłki głową. Tradycyjnie już uczest-
nicy podzieleni byli na kategorie wiekowe – szkoła podstawowa 
i gimnazjum. Tym razem wśród zawodników znalazły się także 
dziewczęta, które dzielnie rywalizowały z chłopcami wcale nie 
ustępując im sprawnością.

Po zaciętych bojach wyłoniono najlepszych sportowców.
 Szkoła podstawowa:
I miejsce – Michał Wójtowicz    
 
II miejsce – Patrycja Kacprzak, Antoni Walczak  
III miejsce – Hubert Kacprzak    
 
IV miejsce – Antoni Legiencki    
 
V miejsce – Krzysztof Skalski, Zofia Żaboklicka  
VI miejsce – Antoni Kuran, Oliwier Wiśniewski, Daniel Żaboklicki, 
Filip Wacławek  
VII miejsce – Filip Pyza     

 
VIII miejsce – Waldemar Sobieski     

Gimnazjum:
I miejsce – Michał Koziński     
II miejsce – Maciej Banasiewicz    
III miejsce – Jakub Wójtowicz    
 
IV miejsce – Mateusz Janusz    
  

Wszyscy uczestnicy turnieju w nagrodę za swój wysiłek 
zostali obdarowani słodyczami ufundowanymi przez dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dagmara Bednarek, GCI

OSiR

Sportowe atrakcje „na Orliku”
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Wyłoniono „mszczonowskich 
kozaków”

„Mszczonowski kozak” – taką nazwę nosiły piłkarskie 
zawody, które 6 lipca rozpoczęły aktywne wakacje z Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji. Uczestnicy turnieju zmierzyli się w dwóch 
kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa i gimnazjum. 
Nad przebiegiem zmagań czuwał Dariusz Biernacki - instruktor 
kompleksu boisk „Orlik”.

Młodzi entuzjaści piłki nożnej zmierzyli się ze sobą 
w pięciu, nietypowych konkurencjach. Pierwszą z nich było 
odbijanie piłki dowolną nogą. Zadanie to nie sprawiło uczest-
nikom większych problemów. Nieco trudniej było „obić 
poprzeczkę”, czyli trafić w nią z linii pola karnego. Kolejna 
konkurencja, nosząca nazwę „połówka”, polegała na trafieniu 
do bramki z linii środkowej boiska. Warunkiem uznania strzału 
było takie jego oddanie, by piłka znalazła się pomiędzy słupkami 
bez wcześniejszego dotykania murawy, co znacznie utrudniło 
zadanie młodych piłkarzy. Uczestnicy zawodów musieli również 
podbijać piłkę za każdym razem inną częścią ciała, co było 
znacznie bardziej skomplikowane niż zwykłe „kopki”. Zmagania 
zakończyła konkurencja „nie kręć, że strzelisz”. Każdy z zawod-
ników musiał piętnaście razy okrążyć piłkę bez odrywania od 
niej dłoni a następnie oddać celny strzał, który trafił do bramki. 

Nie wszystkim udała się ta sztuka.
Po zakończeniu wszystkich konkurencji wyłoniono 

„mszczonowskich kozaków”:

Kategoria szkoła podstawowa:
I miejsce – Mateusz Janus
II miejsce – Filip Krakowiak
III miejsce – Jakub Cyrkanowicz
IV miejsce – Jakub Sikora
V miejsce – Michał Wójtowicz

Kategoria gimnazjum:
I miejsce – Michał Stusiński
II miejsce – Jakub Wójtowicz
III miejsce – Maciej Maciszewski
IV miejsce – Norbert Kok

Wszyscy uczestnicy otrzymali w nagrodę słodycze ufun-
dowane przez dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Więk-
szość z nich po turnieju pozostała na boisku „Orlik”, by dalej 
doskonalić swoje umiejętności piłkarskie. Kto wie, może jeden 
z „mszczonowskich kozaków” w przyszłości stanie się zawodni-
kiem na miarę polskiej reprezentacji.

Dagmara Bednarek, GCI

Warsztaty taneczne z SKF Fresh
31 sierpnia zakończyliśmy cykl pięciodniowych warsz-

tatów tanecznych Różne  style  -jeden  taniec, które Stowarzy-
szenie Kultury Fizycznej Fresh organizowało w ramach zadania 
publicznego, tzw. małego grantu. Większość środków pozyskana 
została dzięki wsparciu gminy Mszczonów, a do jego realizacji 
dołączyły również jednostki organizacyjne samorządu - Szkoła 
Podstawowa w Mszczonowie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Tematyka warsztatów obejmowała różne sposoby 
pojmowania i wykorzystania techniki taneczno-gimnastycznej 
w samym tańcu. Zajęcia podzielone były na 5 bloków (z zakłada-
nych w zadaniu 4) i każda z trzech grup wiekowych realizowała 
je pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. 

W swoim programie mieliśmy 9 godzin techniki z podstaw 
baletu, 8 godzin akrobatyki, 6 godzin jazzu, 8 godzin cheer stunt 
i 12 godzin tańca cheerleaders. Dzięki temu, że zajęcia były 
bezpłatne, SKF Fresh zebrało w nich rekordowo aż 56 uczestni-
czek z terenu naszej gminy w wieku 7-18 lat. 

Dla dzieci i młodzieży z sekcji tańca cheerleaders, które 
już od połowy sierpnia rozpoczęły przygotowania do kolejnego 
sezonu tanecznego, był to czas wytężonej pracy, ale zarazem 
okazja, by sprawdzić swój poziom sprawności u progu nowego 
roku szkolnego.

W imieniu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców bardzo 
dziękujemy: miastu za wkład finansowy w to wspaniałe przed-
sięwzięcie sportowo-rekreacyjne, cudownym instruktorom: 
Pani Irinie Nowak, 

W NUMERZEW NUMERZESPORT
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Z ŻYCIA GMINYSPORT

Pani Kindze Nurkiewicz oraz jej asystentce Asi, Klaudii Szmytce, 
Aleksandrze Krześniak oraz Jackowi Foltyn, którzy zabrali nas 
w niezapomnianą krainę samodoskonalenia się. Mamy nadzieję, 
że na tym nie poprzestaniemy i taki cykl warsztatów na trwałe 

zapisze się w kalendarzu imprez organizowanych wspólnie 
z jednostkami.

Katarzyna Malinowska
Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Fresh

Dogonili szarlotkę
Był deszcz, słońce kilometry trasy i ponad 160 uczest-

ników. Kolejna edycja rajdu rowerowego „W pogoni za szar-
lotką” za nami. Pomimo zmęczenia do mety każdy docierał 
uśmiechnięty.

Start tegorocznego rajdu organizowanego przez Termy 
Mszczonów nie okazał się łaskawy dla uczestników. Cyklistów 
przywitał deszcz, który momentami dawał się we znaki. Pomimo 
utrudnionych warunków wszystkim udało się odnaleźć pierwszy 
punkt położny pomiędzy Zimnicami i Osuchowem. Do znale-
zienia były cztery. Na każdym uczestnicy otrzymywali naklejkę 
potwierdzająca odnalezienie punktu. Cykliści odwiedzili kolejne 

Osieczek, okolice Suchostrugi, oraz Pieniek Zarębskich. Meta 
znajdowała się w Dwórznie. 

Podczas rajdu nie obyło się bez drobnych przygód. Prze-
bita dętka, wkręcone w łańcuch sznurowadła czy wywrotka. 
Rajd liczył około 50 km ale odnalezienie punktów okazało się 
nie tak łatwym zadaniem jak mogłoby się wydawać i niektórzy 
błądząc przejechali nawet ponad 70 km. Wszystkim udało się 
jednak dotrzeć na metę, gdzie czekało na wszystkich ognisko, 
nad którym każdy mógł upiec kiełbaskę. Udało się również 
dogonić szarlotkę. Pyszne ciasto czekało na drugim z punktów 
kontrolnych. Na mecie, wśród uczestników rozlosowane zostały 
również nagrody. 

jp, GCI
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Dzięki współpracy z myślenickim kołem Światowego 
Związku Żołnierzy AK, mszczonowskim STRZELCOM oraz ich 
przyjaciołom z innych jednostek strzeleckich udało się bardzo 
aktywnie rozpocząć wakacje. 

23 czerwca w Kotlarni wzięli oni udział w Masters Killerze 
– ekstremalnym biegu terenowym, zorganizowany przez JW 
AGAT. Większość strzelców zaangażowana była w obsługę trasy, 
ale byli też i tacy, którzy zdecydowali się zmierzyć z trudami 
biegu, który stanowi wyzwanie nawet dla specjalsów z AGATu. 

Czwórka młodszych Strzelców Rzeczypospolitej 
z Myślenic wystartowała w swoich kategoriach wiekowych na 
trasach krótszych, a jeden ze strzelców mszczonowskich pobiegł 
półmaraton konkurując z doświadczonymi biegaczami. 

Po zakończeniu biegu gliwiccy Strzelcy Rzeczypospolitej 
poprowadzili dla uczestników strzeleckiego obozu szkolenie 
z samoobrony. Kolejne cztery dni młodzież spędziła, korzystając 

z zajęć edukacyjnych zorganizowanych przez Koło Myślenice 
ŚZŻAK. Odbywały się one przy współudziale: Fundacji Byłych 
Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „SZTURMAN”, Okrę-
gowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie i Lasów 
Państwowych. Ukoronowaniem obozu był udział w obchodach 
święta JW AGAT w Gliwicach.

MM
Foto. M. Ingarden

GRH Strzelcy im. 31 pSK

Mocny początek strzeleckich wakacji 
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Strzelcy na Combat Alert 2018
Mszczonowscy Strzelcy wzięli udział w X jubileuszowej 

edycji Combat Alert. W dniach 4-8 lipca przebywali w podo-
rzyskich Wierzbinach. Jako członkowie komponentu prusz-
kowskiego przeszli tam szkolenie proobronne, uzyskując odpo-
wiedni certyfikat. 

W tegorocznym Combacie tradycyjnie proobronnych 
wspierała 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana, dzięki której 
w manewrach wykorzystywane były: czołgi, bojowe wozy 
piechoty, transportery rozpoznawcze i wojskowe ciężarówki. 
Same manewry odbywały się na liczącym aż 160 km2 poligonie 
w Orzyszu. 

Ćwiczenia przeplatane były seminariami tematycznymi, 
dotyczącymi obrony przed bronią masowego rażenia, budowy 
broni, zwalczania broni pancernej i środków napadu powietrz-
nego, walki wręcz, zakładania min przeciwpancernych oraz 
medycyny pola walki. Obecni na Combacie mogli też uczestni-
czyć w spotkaniach z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej.

MM

Hołd oddany Obrońcom Ojczyzny 
z roku 1939

Mszczonowscy Strzelcy podczas sierpniowego pobytu w Helu 
zapalili znicze pamięci przy pomniku Obrońców Helu, a także 
na zbiorowej mogile polskich żołnierzy, poległych w roku 1939, 
znajdującej się na helskim cmentarzu komunalnym. Hel, to 
miejsce wrześniowej chwały. Nie sposób, odwiedzając ten 
piękny kurort, nie oddać czci Tym, którzy przelewali swą krew za 
to, abyśmy z dumą mogli nazywać go Początkiem Polski. Chwała 
Bohaterom!

MM

Tak wyglądała sierpniowa 
warta przy mogile majora 
Wacława Czyszka ps. WACEK. 
Mszczonowscy Strzelcy 

podczas tegorocz-

nego pobytu w Helu oddali 
hołd Bohaterowi Powstania 
Warszawskiego. Doktor 
Wacław Czyszek, spoczywa-
jący na helskim cmentarzu, 

był jednym z dowódców 
słynnego BAONU PARASOL. 
Z racji miłości, jaką darzył Hel, 
w swej ostatniej woli polecił, 
aby jego doczesne szczątki 
spoczęły właśnie na „Początku 
Polski”.

MM

Przy mogile Powstańca 
Warszawskiego

Z ŻYCIA GMINYHISTORIA I TRADYCJA
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Strzelcy pamiętali o Bohaterach
1 września 2018 roku - 79. rocznica rozpoczęcia II 

wojny światowej. Dla Mszczonowa była ona najtragiczniejszym 
okresem w dziejach miasta. Bilans strat był porażający. Ponad 
połowa mieszkańców straciła życie. Zabudowa miasta została 
zniszczona w 85%.

Mszczonowscy Strzelcy tego dnia oddali hołd obrońcom 
Ojczyzny, którzy tragicznego września, nie bacząc na własne 
życie, stanęli do walki z niemieckim najeźdźcą. Członkowie GRH 
zaciągnęli honorowe warty i zapalili znicze we wszystkich miej-
scach pamięci, odwołujących się do wrześniowych wydarzeń, 
jakie znajdują się na terenie miasta i jego najbliższej okolicy. 

Chwila zadumy, modlitwa... tak strzelecka młodzież 
wspominała Bohaterów przy: pomniku Strzelców Kaniow-
skich w centrum Mszczonowa, mogiłach wojennych na starym 
i nowym cmentarzu, mogile rozstrzelanych zakładników na 
terenie kościoła farnego, pomniku w parku przy ulicy Grójeckiej 
a także leśnej mogile NN żołnierza WP w lesie gnoińskim.

MM

SW NUMERZEHISTORIA I TRADYCJA
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Zakończenie roku przedszkolnego 
w Miejskim Przedszkolu Nr 1
 

W piątek, 15 czerwca, w Miejskim Przedszkolu Nr 1 odbyło 
się uroczyste zakończenie roku. Przedszkolaki zebrały się, aby 
wspólnie z wychowawczyniami powitać upragnione wakacje, 
a jednocześnie pożegnać kolegów i koleżanki z najstarszych grup 
przedszkolnych, które od września rozpoczną naukę w klasie 
pierwszej. 

Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor, która złożyła 
wszystkim dzieciom serdeczne życzenia z okazji zbliżający się 
wakacji i pożegnała przedszkolaki, które od września nie będą 

uczęszczały już do naszego przedszkola. Następnie każda z grup 
zaprezentowała swój program artystyczny przygotowany na 
tę uroczystość. Na zakończenie dzieci z grup pięciolatków 
serdecznie pożegnały starszaków specjalnie przygotowanym 
wierszem zapraszającym ich do odwiedzania naszego 
przedszkola.

Całe spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej 
atmosferze i wywołało wiele niesamowitych wrażeń u wszystkich 
zgromadzonych, ale i tak wspomnienia pozostaną na długo. 
Teraz przedszkolaki z utęsknieniem czekają na wymarzone 
wakacje.

Miejskie Przedszkole Nr 1

W dniu 21 czerwca 2018 roku odbyło się w Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach uroczyste pożegnanie 
odchodzących już uczniów klasy trzeciej. Liczyła ona 
piętnaścioro uczniów, w tym czterech chłopców i jedenaście 
dziewcząt. 

Na zakończenie uczniowie pod kierunkiem wychowawcy 
Angeliki Woźniak, przygotowali huczne pożegnanie. Najpierw 
odtańczono walca i belgijkę. Następnie dzieci występowały 
w scenkach kabaretowych oraz śpiewały przeróbki hitów muzyki 
tanecznej. Pojawiły się również układy taneczne. Do występów 
włączyli się, oczywiście, uczniowie klasy drugiej i pierwszej - 
wygłaszając wzruszające przemówienie. Warto w tym miejscu 
wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu rodziców naszych 
pociech, którzy zorganizowali poczęstunek dla wszystkich dzieci 
oraz dzielnie wspierali ich wszystkie działania.

Na koniec życzono uczniom sukcesów 

i spełnienia nawet tych najskrytszych marzeń.
Kochani! Drzwi naszej szkoły zawsze stoją dla Was 

otworem. Za piękne lata spędzone razem dziękują: wychowawca 
wraz z gronem pedagogicznym i pozostałymi pracownikami 
szkoły.

Angelika Woźniak

SP w Bobrowcach

Ale to już było i nie wróci więcej...

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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„Mama z Tatą kochani tak”
Pod takim hasłem 12 czerwca 2018 roku miał miejsce 

w Szkole Podstawowej w Bobrowcach kolejny Dzień Rodziny. 
Każdy z nas długo czekał na to wydarzenie. Uroczystość rozpo-
częła pani dyrektor Grażyna Frelik, która powitała gości, złożyła 
serdeczne życzenia i przedstawiła program dnia. Imprezę przygo-
towały z dziećmi wychowawczynie klas: Teresa Liszewska, Hanna 
Żukowska, Bożena Bochenek i Angelika Woźniak. Dzieci pięknie 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły i przedstawiały 
scenki o tematyce rodzinnej. Wszyscy uczniowie swobodnie 
prezentowali swoje umiejętności artystyczne i wokalne. Rodzice 
byli zachwyceni występami swoich pociech. 

Po występach dzieci zaśpiewały mamom i tatom „Sto 
lat” i wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. Po części 
oficjalnej odbył się poczęstunek oraz dyskoteka. Uroczystość 

odbyła się w ciepłej i miłej atmosferze - na pewno długo pozo-
stanie w pamięci dzieci i rodziców.

Hanna Żukowska

Pożegnali szkoły, przywitali wakacje
Rok szkolny 2017/18 oficjalnie się zakończył. W piątek 

(22.06) od rana w szkołach na terenie gminy Mszczonów trwały 
uroczystości związane z podsumowaniem dziesięciu miesięcy 
edukacji. Uczniowie odbierali nagrody oraz świadectwa. Tych 
z białoczerwonym paskiem nie brakowało. 
SP Lutkówka 

Tuż po godzinie 9 pożegnanie ze szkołą rozpoczęli 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutówce. Za poświęcony czas 
i opiekę uczniowie dziękowali pedagogom zarówno całymi 
klasami jak i indywidualnie. Były kwiaty i drobne upominki, ale 
przede wszystkim wzruszenie i ogromne emocje. Te ostatnie 
z pewnością towarzyszyły rodzicom, którzy odebrali listy gratu-
lacyjne. Otrzymali je ci, których dzieci wyróżniły się wyjątkowo 
wysoką średnią ocen. Jak wysoki poziom prezentują uczniowie 
z Lutkówki świadczy fakt, że nie brakowało uczniów ze średnią 
ocen 5.0. W ręce najlepszych trafiły dyplomy z biało-czerwonym 
paskiem oraz nagrody. Od dwóch lat w szkole przyznawana jest 
wyjątkowa nagroda dla najlepszego ucznia w szkole. Statuetka 
im Alicji Krawczyk, byłej uczennicy szkoły i pierwszej jej laure-
atki, po raz drugi trafiła do Gabrieli Wesołowskiej, uczennicy 
klasy VI. 

- Życzę byście spędzili wakacje bezpiecznie, byśmy we 
wrześniu spotkali się tu w komplecie, wzbogaceni o pierwsza 
klasę. Uważajcie poruszając się pod drogach a szczególnie 
uważajcie nad wodą – mówił podczas uroczystości Grzegorz 
Olczak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutkówce.

Stwierdził, że miniony rok był pełen sukcesów sporto-
wych, naukowych i teatralnych. Dowodem są liczne puchary, 
medale i nagrody. 
SP Osuchów

W szkole w Osuchowie zakończenie roku szkolnego, 
tradycyjnie już podzielono na dwa dni. W czwartek (21.06) 

odbyła się cześć nieoficjalna – pożegnanie uczniów trzecich klas. 
W tym roku klasy III a i III b. Absolwenci otrzymali pamiątkowe 
koszulki. Sami też podziękowali pedagogom, za trud włożony 
w ich wychowanie i edukację.

- Dziękujemy za wyrozumiałość, gdy testować waszą 
wytrzymałość, że wybaczyliście nam pomyłki i dawaliście nowe 
szanse – mówili uczniowie.

Tego dnia rozdano też większość nagród. Jak wyjaśnia 
Urszula Gowin, dyrektor Szkoły Podstawowej w Osuchowie, 
wszystko po to, by piątkowa uroczystość nie trwała zbyt długo.

- Aktywnych uczniów jest bardzo dużo. Chcielibyśmy 
wszystkich nagrodzić – mówiła dyrektor. - Niedawno spotkaliśmy 
się tu pierwszego września. Szybko minęło dziesięć miesięcy 
intensywnej pracy. Kończy się rok szkolny w nowej strukturze, bo 
staliśmy się szkołą podstawową. Dodatkowo mieliśmy remont 
– termomodernizację budynku szkoły. Mamy piękną szkołę 
i cieszymy się, że wytrwaliśmy z remontem i edukacją – dodaje.

Jak podkreślała, szkoła to nie tylko budynek i instytucja. 
Szkoła to ludzie. 

- Dziękuję nauczycielom, którzy z takim poświęce-
niem oddawali się pracy. Czas pracy to nie tylko czas spędzony 
w szkole. Dziękuję pracownikom szkoły, którzy dbali, by w szkole 
było czysto i przyjemnie. Dziękuję rodzicom, bo na was spoczywa 
trud wychowania dzieci. Cieszę się, że w każdym momencie 
możemy liczyć na waszą pomoc. Życzę bezpiecznych i szczęśli-
wych wakacji – mówiła Urszula Gowin.

Każdy z uczniów otrzymał odblaskową opaskę, która ma 
zapewnić widoczność po zmroku. Nagrody i podziękowania 
odebrali nie tylko uczniowie ale i rodzice. Na ręce członków 
Rady Rodziców,  powędrowały kwiaty i upominki książkowe 
oraz dyplomy. Listy gratulacyjne otrzymali też rodzice uczniów, 
którzy zakończyli rok szkolny z bardzo wysoką średnią ocen.

Wyjątkowym punktem uroczystości było przekazanie 
sztandaru. Dotych-
czasowy, szkolny 
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poczet sztandarowy to uczniowie klas trzecich, którzy żegnają 
się już ze szkołą. Sztandar oraz insygnia przekazano więc nowym 
uczniom, którzy przyrzekali sumiennie wypełniać powierzone 
im obowiązki.
SP Piekary

Również w Szkole Podstawowej w Piekarach zakończenie 
roku szkolnego podzielono na dwa dni. W czwartek (21.06), jako 
pierwsze ze szkołą pożegnały się na przedszkolaki oraz uczniowie 
zerówki. Nim odebrali dyplomy dali popis swoich umiejętności 
artystycznych. Dzieci muzycznie przywitały wakacje i pożegnały 
szkołę. Przedszkolaki, które wykazały się w szkolnych konkur-
sach mogły liczyć również na dodatkowe upominki. 

W piątek (22.06) nagrody odebrała reszta szkolonej braci. 
Ten rok jest wyjątkowy bowiem żadna z klas nie żegna się ze 
szkołą. Reforma oświaty sprawiła, że szkoła jest ośmioklasowa. 
Uczniowie z najwyższą średnią odebrali świadectwa z białoczer-
wonym paskiem. Na wielu uczniów czekały też nagrody książ-
kowe i upominki. 

- Mamy bardzo zdolne dzieci, które mają czym się 
pochwalić. To przede wszystkim dzięki wam – rodzicom, daliście 
nam dobry materiał do pracy – mówiła podczas uroczystości 
Małgorzata Sekulska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Piekarach.
SP Wręcza – SP Bobrowce 

Rok szkolny zakończyły w piątek również dwie 
najmniejsze placówki na terenie gminy Mszczonów – Szkoła 
Podstawowa w Bobrowcach i Szkoła Podstawowa we Wręczy. 
Również i w nich zakończenie roku odbyło się bardzo uroczy-
ście. O tym jak wielu jest zdolnych uczniów świadczyły nagrody, 
które powędrowały w ręce dzieci. Pedagogom za pracę podzię-
kowania złożyli rodzice. Szkoły w Bobrowca h i Wręczy są 
wyjątkowe. W Bobrowcach uczą się przedszkolaki oraz klasy 
I –III. Podobnie jest we Wręczy. Tam jednak, wraz ze zdrowymi 
dziećmi uczą się dzieci cierpiące na autyzm. Szkołą we Wręczy 
jest jedną z niewielu placówek w okolicy oferującej możliwość 
nauki dzieciom z zaburzeniami.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

SP Osuchów

SP Osuchów SP Piekary

SP Lutkówka
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Wieści ze Szkoły 
Podstawowej 
w Mszczonowie
Dzień eTwinning

9 maja, to Dzień eTwinning. 
Uczniowie klasy V c, którzy razem ze swoją 
wychowawczynią Małgorzatą Woźniak 
realizują projekty w ramach europejskiej 
współpracy szkół, świętowali razem ze 
wszystkimi eTwinnerami. Celebrując ten 
dzień, skupili się wokół tegorocznego 
hasła – dziedzictwo kulturowe!

Nauczycielka i jej uczniowie uwol-
nili swoją kreatywność i zaprezentowali 
sztukę w ich własnym wydaniu. Najpierw 
należało wybrać ulubione dzieło na przy-
kład z malarstwa europejskiego lub utwór 
lokalny. Następnie trzeba było dokonać 
jego rekonstrukcji, tworząc tableau 
vivant, czyli „żywy obraz”, nagranie video 
lub łącząc dwa dzieła sztuki w jedno. 
Liczyła się kreatywność!

W ten sposób powstały świetne 
interpretacje dzieł malarskich. Zadanie 
było doskonałą okazją do poznania tej 
dziedziny sztuki, przyjrzenia się jej z nieco 
innej perspektywy, a przy tym przyniosło 
ze sobą dużo dobrej zabawy.

Odznaka eTwinning School

W związku z przyznaniem Szkole 
Podstawowej w Mszczonowie odznaki 
eTwinning School został wystosowany 
z Brukseli List Gratulacyjny skierowany 
na ręce pani Małgorzaty Woźniak dla 
nauczycieli eTwinning szkoły. 

Podkreślono w nim, że to presti-

żowe wyróżnienie zostało przyznane 
za konsekwentne realizowanie założeń 
eTwinning oraz wykorzystywanie najnow-
szych narzędzi cyfrowych w celu poprawy 
wyników edukacyjnych uczniów i nawią-
zywania owocnej współpracy z innymi 
szkołami eTwinning. Nagroda ta docenia 
wysiłki w promowaniu stałego rozwoju 
zawodowego nauczycieli z korzyścią dla 
uczniów. 

Szkoła została uznana za wzór do 
naśladowania w eTwinning i wsparcie 
dla innych placówek w próbach wzięcia 
udziału we wspólnym działaniu szkół 
zrzeszonych w eTwininng jako ważnym 
projekcie łączącym młodych ludzi, umoż-
liwiając im poznanie siebie i doznanie 
tego, jak to jest być Europejczykiem.

Podsumowanie konkursów historycz-
nych

W roku szkolnym 2017/2018 
uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w Ogólnopolskim Konkursie ,,Krąg” 
w dwóch kategoriach: praca indywidualna 
i test. Temat pracy indywidualnej brzmiał 
,,Sławni Polacy – wodzowie i żołnierze”, 
a zakres testu obejmował historię Polski. 
Uczniowie solidnie przygotowali się do 
konkursu. Rywalizacja była duża. Wyróż-
nienie w kategorii ,,test” otrzymali: Jakub 
Królikowski z 6a i Aleksander Zielonka 
z klasy 5a, zaś w kategorii ,,praca indywi-
dualna”: Agata Drozdowska z 7d, Wero-
nika Sałajczyk z 6a i Igor Laskowski z klasy 
6a. Gratulujemy!

Kolejnym konkursem, w którym 
brali udział nasi uczniowie, była Ogól-
nopolska Akademia - Konkurs Wiedzy 
o Prawie dla szkół podstawowych i wyga-
szanych klas gimnazjalnych realizowana 
przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej 
Rady Radców Prawnych w ramach 
programu ,,Szkoła bliższa prawu”. Do 
konkursu przystąpiło 11 osób ze szkoły 
podstawowej i 3 osoby z klas gimna-
zjalnych. Po pierwszym etapie, który 
odbył się w szkole i składał się z części 
pisemnej, wyłoniono uczniów, którzy 
zakwalifikowali się do etapu okręgo-
wego. Tylko 20 uczniów z najlepszymi 
wynikami z poszczególnych kategorii 
w województwie mazowieckim przeszło 
do etapu okręgowego, a wśród nich aż 
8 osób z naszej szkoły. Byli to: Paulina 
Wieczorek z 7a, Gabriela Gołyńska z 6a, 

Wiktor Kołacz z 7c, Marta Chuchra z 7a, 
Filip Krakowiak z 6a, Mateusz Wąsiewski 
z 5b, Alicja Makulska z 6b, a z klas gimna-
zjalnych Aleksandra Wieteska z klasy II b.

Etap drugi - okręgowy - odbył się 
25 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Uczest-
nicy wzięli udział w dwóch jego częściach: 
pierwszym pisemnym, rozwiązując kazus 
i w drugim ustnym, losując jedno pytanie. 
Rywalizacja stała na wysokim poziomie. 
Okręgowy Komitet Organizacyjny ogłosił 
wyniki: uczennica naszej szkoły Gabriela 
Gołyńska została laureatką.

Finał Ogólnopolskiej Akademii - 
Konkursu Wiedzy o Prawie

W maju odbył się centralny etap 
(finał) Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu 
Wiedzy o Prawie, w którym udział wzięła 
uczennica klasy 6a Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie Gabriela Gołyńska. 
Konkurs miał miejsce w Warszawie 
w Sądzie Najwyższym, którego siedzibę 
uczestnicy mieli okazję zwiedzić zanim 
przystąpili do ustnych wystąpień przed 
Centralną Komisją Akademii Konkursu. Po 
zaciekłej rywalizacji ogłoszono wyniki. Ku 
naszej radości nasza uczennica Gabriela 
Gołyńska zajęła II miejsce w Polsce 
i została laureatką konkursu. Radość 
była niesamowita. Uczniowie z innych 
szkół gratulowali Gabrieli, podziwiali jej 
kompetencje i duży wkład pracy. Gratu-
lacje!!! Mszczonowianka godnie obroniła 
swój zeszłoroczny tytuł.

Warsztaty plastyczne

W dniach 7-11 maja w naszej 
szkole dla uczniów klas 1-3 odbyły się 
warsztaty plastyczne, które poprowadziła 
pani Małgorzata Dettlaff. Dzieci miały 
okazje poznać nowe techniki ćwiczenia 
ręki. Między innymi szyły, wbijały gwoź-
dzie, wyplatały w drewnie.

ZIELONA SIEMIONÓWKA dla czwartokla-
sistki

Uczniowie naszej szkoły po raz 
kolejny przystąpili do Mazowieckiego 
Konkursu Przyjaciół Słowa im. Wojciecha 
Siemiona, którego celem jest upamięt-
nienie działalności Profesora na rzecz 
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odkrywania piękna języka polskiego 
poprzez poezję, kształtowanie twórczych 
postaw wobec języka ojczystego, a także 
rozwijanie umiejętności wyrażania 
swoich emocji i uczuć poprzez twórczość 
poetycką. Uczestnicy mieli napisać utwór 
poetycki na dowolny temat lub nawiązu-
jący do motta konkursu: „…chwalę dziś 
dobrą pamięć jaką po sobie pozostawił..” 
będącego wersem z tekstu „Pamięci W.” 
Julii Hartwig. W klasach IV-VI wiersze 
napisało 10 uczniów, a na konkurs drogą 
eliminacji zgłoszono utwory 6 osób. 9 
maja jury w składzie: przewodniczący 
Andrzej Dębkowski, Jerzy Janeczek oraz 
Magdalena Podsiadły ogłosiło wyniki. 
III miejsce – ZIELONĄ SIEMIONÓWKĘ – 
zdobyła Wiktoria Tomaszewska za wiersz 
„Okulary i ich właściciel”. Nagrodzone 
utwory zostały zaprezentowane na scenie 
MOK przez dorosłych artystów. Naszej 
uczennicy serdecznie gratulujemy!

A oto zwycięski utwór: 
„Okulary i ich właściciel”
Były sobie okulary.
Ich właściciel - bardzo stary.
Nosił je przez rok cały,
aż się w końcu połamały.
Rozpaczał niezmiernie
i żałował codziennie.
Bo kiedy je nosił,
dobrze starość znosił.
Pewnego razu nie mógł znaleźć klucza do 
skrzynki na listy,
więc powiedział: „Muszę iść do okulisty!”
Kupił sobie nowe,
takie odlotowe!
Teraz jest mu wygodnie,
ale nie chce czuć się modnie.
Bardzo dobrze widzi
lecz trochę się wstydzi,
bo nie jest nastolatkiem,
tylko starym dziadkiem!

Mistrzowie konkursów polonistycznych

W maju na terenie naszej szkoły 
przeprowadzono konkursy polonistyczne, 
w których uczestnicy mieli możliwość 
zaprezentowania własnych uzdolnień 
i talentów literackich. Konkursy, które 
obejmowały i poszerzały treści podstawy 
programowej języka polskiego, wyłoniły 

Mistrzów Pióra, Lektur i Orto-
grafii. A oto wyniki:

MISTRZOWIE PIÓRA 2018
W kategorii klas IV-V
I miejsce:
Wojciech Tęcza IV b, Olga Smulska IV b, 
Marcelina Gadomska V b
II miejsce:
Amelia Draniak V a III miejsce:
Amelia Pawlak i Amelia Traczyk z IV a, 
Agnieszka Nowis z IV c, Amelia Owczarek 
z IV e oraz Anna Chojnacka z V d.
 
W kategorii klas VI-VII 
I miejsce:
Paulina Wieczorek VII a II miejsce:
Zuzanna Nowińska VII c, Natalia 
Wieszczycka VII d, Alicja Makulska VI b
III miejsce:
Agata Drozdowska VII d, Filip Kociszewski 
VII a  
W kategorii klas II-III gim.
I miejsce:
Aleksandra Wieteska II b G
II miejsce:
Eliza Zajączkowska II b G
III miejsce:
Paweł Wieszczycki III a G

MISTRZOWIE LEKTUR 2018
W kategorii klas IV
 I miejsce: Oliwia Matusiak IV a;
II miejsce: Milena Bechcicka IV d;
III miejsce: Julia Jankowska IV d.
 
W kategorii klas V
 I miejsce: Aleksander Zielonka V a;
II miejsce: Daria Banaszek V c, Marcelina 
Gadomska V b;
III miejsce: Maciej Nalej V a.
 
W kategorii klas VI 
I miejsce: Alicja Makulska VI b;
II miejsce: Gabriela Zielińska VI b;
III miejsce: Aleksandra Nowakowska VI a.
 
W kategorii klas VII
 I miejsce: Gabriela Sosnowska VII a;
II miejsce: Natalia Wieszczycka VII d;
III miejsce: Paulina Ostrowska VII d.
 
W kategorii klas II gim.
I miejsce: Eliza Zajączkowska II b G;
II miejsce: Kinga Olczak II c G;
III miejsce: Julia Brzezińska II a G.
 
W kategorii klas III gim.

 I miejsce: Maja Kunecka III b G;
II miejsce: Bartłomiej Kociszewski III a G;
III miejsce: Patryk Zawadzki III b G.

MISTRZOWIE ORTOGRAFII 2018
W KATEGORII KLAS IV – VI
ALICJA MAKULSKA KL. VI b
 
W KATEGORII KLAS VII – III G
NATALIA JABŁOŃSKA KL. VII a MARTYNA 
KWACZYŃSKA KL. II a G.
Gratulujemy!

Gminny konkurs czytelniczy 

18 maja w naszej bibliotece 
szkolnej odbył się gminny konkurs czytel-
niczy dla uczniów klas szóstych pt. ”Podzi-
wiam szatańskiego młodzieńca”. Doty-
czył on znajomości treści książki Kornela 
Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”.

W konkursie udział wzięli przed-
stawiciele poszczególnych szkół z terenu 
gminy Mszczonów. 
Drużynę A reprezentowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Osuchowie: 
Sokołowska Klaudia, Witecki Arkadiusz 
i Gurbska Edyta. Drużynę B stanowili 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie: Świderska Marika, Młynarska 
Nikola i Krakowiak Filip. Drużynę C 
tworzyli chłopcy Szkoły Podstawowej 
w Lutkówce: Nowakowski Igor, Osoliński 
Sebastian i Borowski Michał. Drużynę D 
reprezentowały uczennice Szkoły Podsta-
wowej w Piekarach: Gaik Dorota, Wojcie-
chowska Julia i Zabelska Natalia

W jury zasiadły: Bibliotekarz 
Biblioteki Publicznej Natalia Syndybał, 
dyrektor Agnieszka Walczyńska-Łoś, 
bibliotekarka Elżbieta Grzybowska 
i nauczyciel ze Szkoły Podstawowej 
w Piekarach Elżbieta Popławska. Osobą 
odpowiedzialną za przygotowanie i prze-
prowadzenie konkursu była bibliotekarka 
pani Ewa Bińkowska. 

Konkurs składał się z 15-tu konku-
rencji: czternaście z nich dotyczyło 
znajomości książki, piętnasta to praca 
plastyczna wykonana przez uczniów 
poszczególnych szkół. Uczestnicy przy-
gotowali portrety bohaterów powieści: 
SP Mszczonów - Adasia Cisowskiego, SP 
Piekary - Iwo Gąsowskiego, SP Lutkówka 
- Wandy Gąsowskiej, SP Osuchów - Pawła 
Gąsowskiego. Przerywnikiem w konku-
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rencjach umysłowych były przenosimy francuza - konkurencja 
sportowa na czas.

Pierwsze miejsce - zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie - zdobyli oni 81 punktów. Drugie miejsce i 80 
punktów przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej w Pieka-
rach. Natomiast trzecie miejsce wywalczyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Osuchowie, zdobywając 68 punktów.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone książkami i dyplo-

mami na spotkaniu autorskim z panią Barbarą Kosmowską, które 
odbyło się tego samego dnia w bibliotece publicznej o godz. 
1130. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe 
z rąk pisarki. Nagrody jak i spotkanie autorskie sfinansowała 
Biblioteka Publiczna.

Do czego potrzebne jest uczniom doradztwo zawodowe?

Kolejny rok szkolny dobiegł do końca. Uczniowie klas 
trzecich gimnazjalnych złożyli dokumenty do szkół ponadpod-
stawowych i z niecierpliwością będą czekać do 6 lipca na infor-
macje czy dostali się do wybranej i wymarzonej szkoły. Wnioski 
o przyjęcie składali do trzech typów szkół: liceum, technikum 
i szkoły branżowej.

Jak podkreślają uczniowie decyzja o wyborze szkoły 
ponadpodstawowej nie jest łatwa, tym bardziej, że w wieku 
16 lat trzeba zdecydować o swojej przyszłości zawodowej. O ile 
kandydaci do liceum mają wydłużony czas decyzji co do wyboru 
przyszłego zawodu, to chętni do techników i szkół branżowych 
musieli konkretnie sprecyzować swoją ścieżkę kształcenia. 
Z pomocą w podjęciu decyzji przychodzi szkoła, która prowadzi 
szereg działań umożliwiających młodzieży poznanie własnych 
predyspozycji osobowościowych. Ponadto uczniowie klas siód-
mych, zgodnie z reformą, realizowali nowy przedmiot doradztwo 
zawodowe. W przyszłym roku szkolnym także klasy ósme będą 

uczestniczyć w takich zajęciach. Na lekcjach z doradztwa zawo-
dowego uczniowie poznają siebie, własne zainteresowania 
i zdolności. Planują dalszą ścieżkę kształcenia oraz pogłębiają 
orientację w świecie zawodów i rynku pracy.

Jednym z działań podejmowanych przez szkołę w ramach 
doradztwa były wycieczki zawodoznawcze do firm, warsztatów 
rzemieślniczych, punktów usługowych na terenie Mszczonowa, 
które pozwoliły młodzieży poznać miejsca przyszłych praktyk, 
a w dalszej perspektywie miejsca pracy. W maju odbyły się 
wyjścia na terenie Mszczonowa do salonu fryzjerskiego, warsz-
tatu samochodowego, firmy YKK oraz hotelu Artis w Radziejo-
wicach. Młodzież miała możliwość zobaczenia różnorodnych 
stanowisk pracy, zapoznania się z wymaganiami stawianymi 
przed praktykantami, a przede wszystkim szansę zadawania 
pytań ludziom, którzy są doświadczonymi zawodowcami 
w swojej branży. Były i takie sytuacje, w których wyobrażenia 
o przyszłej pracy skonfrontowane z rzeczywistymi wymaganiami 
zawodowymi musiały ulec zmianie, chociażby z powodu prze-
ciwwskazań zdrowotnych. 

Warto podkreślić, że we wszystkich odwiedzonych miej-
scach spotkaliśmy się z wielką otwartością, życzliwością oraz 
zaangażowaniem w przekazywane treści i informacje. Wszyscy 
przedstawiciele firm podkreślali, że predyspozycje do danego 
zawodu to pierwszy ważny element, ale kolejne równie ważne to 
chęć i zaangażowanie we własny rozwój, które są podstawą do 
sukcesu w każdym zawodzie. Pragnę w tym miejscu serdecznie 
podziękować za wsparcie uczniów w planowaniu przyszłości 
zawodowej Panu Piotrowi Wojtczakowi z warsztatu samocho-
dowego CarPart Mszczonów, Pani Karolinie Sas z salonu fryzjer-
skiego „Hair Sas”, Pani Annie Sykacz z Artis Loft Hotel oraz 
Panom Bogusławowi Chałek i Tomaszowi Polak z firmy YKK.

Mam nadzieję, że wszystkim uczniom klas trzecich 
gimnazjalnych udało się podjąć trafne decyzje dotyczące wyboru 
szkoły i przyszłości zawodowej. Życzę im, aby za kilka lat czerpali 
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satysfakcję oraz zadowolenie z wykonywanej pracy. 
Doradca zawodowy Szkoły Podstawowej w Mszczonowie

„29 lat wolności”
4 czerwca 1989- 4 czerwca 2018
Drogi Polaków do demokratycznej ojczyzny w latach 1945 – 
1989

Po raz kolejny, jak co roku, zgodnie z planem pracy 
szkoły, 30 maja 2018r. odbyła się publiczna prezentacja efektów 
pracy zespołu młodzieży klas drugich (z oddziałów gimnazjal-
nych), który zajmował się projektem edukacyjnym zatytuło-
wanym ,,Drogi Polaków do demokratycznej ojczyzny w latach 
1945 – 1989”. Uczniowie przygotowali spotkanie dla społecz-
ności szkolnej z okazji rocznicy 4 czerwca 1989 r. - pierwszych 
częściowo wolnych wyborów po II wojnie światowej.

Tym razem motywem przewodnim wystąpienia były: 
satyra polityczna w czasach PRL-u oraz okoliczności upadku 
komunizmu w bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej 
w 1989r., znaczenie obrad ,,okrągłego stołu” oraz wyborów 
z 4 czerwca1989 roku. ,,Są jednym z najważniejszych wydarzeń 
w najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się zmiany 
ustrojowe. W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała się 
pierwszym państwem bloku komunistycznego, w którym przed-
stawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na 
sprawowanie władzy” - akcentowali konferansjerzy z grupy 
projektowej.

Młodzież przybliżyła odbiorcom sposób funkcjono-
wania cenzury i propagandy- jedynego języka sfery publicznej 
- w ustroju totalitarnym, jakim był komunizm.

Uczniom bardzo zależało na tym, aby pokazać, że w trud-
nych okresach historii humor i satyra stawały się niejednokrotnie 
orężem walki politycznej. A nie inaczej było w ostatniej deka-
dzie PRL-u. Pokazali historię PRL-u za pomocą dowcipów - tzw. 
kawałów politycznych, które skutecznie pomagały zniewolo-
nemu społeczeństwu odreagować i natychmiast skomentować 

każde niemal wydarzenie. Było to tym bardziej 
ważne, że obywatele, nękani na co dzień ponurą 

i budzącą grozę rzeczywistością (braki w sklepach, aresztowania, 
pobicia, wyroki więzienia, brak swobód obywatelskich) tylko 
w ten sposób mieli możliwość nabrania dystansu do spraw, na 
które nie mieli wpływu oraz podważyć choć na chwilę dogmaty, 
na których stał PRL.

Uczniowie z grupy projektowej przybliżyli publiczności 
twórców polskiej sceny kabaretowej. Jednak głównym punktem 
programu, który najbardziej przykuł uwagę widzów, był program 
telewizyjny autorstwa uczniów z grupy projektowej, wyemito-
wany przez młodzież podczas pokazu. Wykonany został w styli-
styce peerelowskiego Dziennika Telewizyjnego. Nie zabrakło 
również słynnej czołówki Dziennika z lat siedemdziesiątych. 
Młodzież w formie tendencyjnego programu informacyjnego 
oraz poprzez scenki     z dowcipami politycznymi w formie mate-
riału filmowego (wystąpili w nim uczniowie z grupy projektowej) 
ironicznie opowiedziała o absurdach życia codziennego obywa-
teli w PRL-u. W żartobliwej i prześmiewczej formie uczniowie 
mówili o ,,przyjaźni polsko – radzieckiej’’, mądrości działaczy 
partyjnych oraz przywódców narodu: Stalina, Gomułki, Gierka, 
przewodniej roli PZPR, która ,,szczególnie dbała’’ o obywa-
teli zarówno w pracy, szkole, jak i o zaopatrzenie w sklepach, 
propagandzie sukcesu, wyjazdach na wczasy w ZSRR, środkach 
masowego przekazu oraz szczególnie rozumianych i interpreto-
wanych przez władzę i milicję obywatelką swobodach obywatel-
skich zapisanych w konstytucji PRL-u. 

Integralną częścią imprezy były utwory muzyczne: Anny 
Jantar pt. ,,Radość najpiękniejszych lat”, ,,Nic do stracenia”, 
Maryli Rodowicz pt. ,,Ale to już było”, ,,Na pewno”, piosenka 
z repertuaru zespołu Chłopcy z Placu Broni pt. ,,Kocham 
wolność”, które zaprezentował szkolny zespół muzyczny składa-
jący się z uczennic z grupy projektowej oraz obszerna prezen-
tacja multimedialna zawierająca fragmenty filmów archiwal-
nych, zdjęć z epoki oraz fragmentów filmów fabularnych, m.in. 
,,Czterdziestolatka”.

Za stronę techniczną (nagłośnienie) podczas imprezy 
odpowiadali uczniowie z sekcji medialnej Samorządu Uczniow-
skiego.

              Opiekun grupy projektowej Iwona Lipińska
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Żegnajcie wakacje, witaj szkoło!
W pierwszy poniedziałek września, na boisku „Orlik”, 

odbyło się uroczyste otwarcie roku szkolnego w mszczonowskiej 
szkole podstawowej. Kolejne semestry w lokalnej placówce 
rozpoczęło tym samym 880 uczniów, 73 nauczycieli oraz 30 
pracowników obsługi. Szkoła Podstawowa im. Jana Adama 
Maklakiewicza jest największą tego typu jednostką w całym 
powiecie żyrardowskim. Od 16 sierpnia zmianie uległ jej patron. 
Szkoła podstawowa przejęła go od, nieistniejącego już, mszczo-
nowskiego gimnazjum. 

Dyrektorem składającej się z dwóch budynków placówki 
jest Anna Rusinowska, która rozpoczęła rok szkolny witając przy-
byłych gości – radną Barbarę Gryglewską, księdza proboszcza 
Tadeusza Przybylskiego, przewodniczącego Rady Rodziców 
Jacka Gołyńskiego, pracowników, rodziców oraz uczniów. 
Kierująca mszczonowską „podstawówką” przypomniała, że 
szkoła ta jest wyjątkowa – jako jedyna w Polsce nosi imię Jana 
Adama Maklakiewicza. Efektem zmiany patrona będzie nadanie 
nowego sztandaru, które odbędzie się 24 listopada. Dyrektor 
Rusinowska przedstawiła także kilka spraw organizacyjnych, 
wśród których znalazło się zaprezentowanie wicedyrektorów, 
którymi od tego roku są: Krystyna Wójcik – klasy 7-8 i oddziały 
gimnazjalne a także kwestie związane z egzaminami kończącymi 
naukę, Ewa Zabłocka – klasy 4-6 oraz Jolanta Zielonka-Drogoń – 
najmłodsze roczniki.

Zgromadzeni na boisku „Orlika” dowiedzieli się także 
o sukcesie, którym jest niewątpliwie otrzymanie dotacji z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Pytaj, 
badaj, wnioskuj, działaj”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 
843 427,74 zł (dofinansowanie - 800 758,74 zł, wkład własny 
gminy -  42 669,00 zł). Zadanie przewiduje m.in. dodatkowe 
zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia uczniów, dopo-
sażenie szkoły i pracowni w różnorodne pomoce naukowe, 
wyjazdy, warsztaty, laboratoria, koła zainteresowań oraz wiele 
innych działań edukacyjnych. Z tego wszystkiego uczniowie 
mszczonowskiej placówki będą mogli korzystać przez najbliższe 
dwa lata. 

Kilka słów do zebranych uczniów, rodziców i nauczycieli 
skierował także Jacek Gołyński – przewodniczący szkolnej Rady 
Rodziców. Oprócz życzeń powodzenia w nauce, sporcie i konkur-
sach apelował do młodych: zachowujcie  się  tak,  jak  przystało 
na uczniów tej szkoły, która od niedawna nosi imię Jana Adama 
Maklakiewicza.  Oceny,  to  symbol  wiedzy,  którą  posiedliście. 
Wasze zachowanie, to wizytówka, która pozostanie z wami na 
lata. 

Na uroczystości obecna była także Barbara Gryglewska 
– przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady 
Miejskiej, która przez wiele lat uczyła historii w mszczonowskiej 
„podstawówce” oraz gimnazjum. Radna przypomniała uczniom 
o marce, jaką przez wiele lat wyrobiła sobie ich szkoła a także 
gimnazjum. Ile moglibyśmy mieć, gdyby nam się chciało chcieć 
– te znane słowa zacytowała przewodnicząca Gryglewska życząc 
uczniom zaangażowania i wielu sukcesów.

Na zakończenie dyrektor Rusinowska zaprosiła wszyst-
kich uczniów na krótkie spotkania z wychowawcami.

Dagmara Bednarek, GCI
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Pierwszy dzwonek w gminnych 
szkołach

Niektórzy uczniowie z uśmiechami, inni z niepewnością 
na twarzy, rozpoczęli dziś (3.09) rok szkolny. W szkołach dzieci 
i młodzież przywitali nauczyciele. Najmłodszym towarzyszyli 

rodzice oraz babcie i dziadkowie.
Pierwsi w szkolne mury, o godzinie 9., weszli uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Lutkówce. Powitał ich Grzegorz Olczak, 
dyrektor szkoły. Choć koniec wakacji nie nastrajał części uczniów 
do radości, to jednak widok kolegów i koleżanek dla wielu był 
powodem do uśmiechu. Dobre informacje posypały się już 

SP OsuchowSP Osuchow

SP Lutkowka

SP Bobrowce

SP Lutkowka

SP Bobrowce
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podczas inauguracji roku szkolnego. Na uczniów czekają do 
odbioru stypendia.  

- Otrzymaliśmy też osiemdziesiąt pięć tysięcy 
dofinansowania na doposażenie pracowni – informował Grze-
gorz Olczak.

Tuż po swoich kolegach i kole-
żankach z Lutkówki rok szkolny rozpo-
częli uczniowie z Wręczy. W Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach również 
nie brakowało dobrych wieści. Część 
sal oraz łazienki została odnowiona. 
Wszystko po to, by uczniom przyjemniej 
było wrócić do szkoły. 

- Mam nadzieję, że wszyscy 
wypoczęliście podczas wakacji – mówiła 
do uczniów Grażyna Frelik, dyrektor 
szkoły w Bobrowcach.

Również i tutaj nie brakowało 
rodziców, którzy chcieli pierwszego dnia 
szkoły towarzyszyć swoim dzieciom.

Rozpoczęcie roku pełne dobrych 
informacji było również w Szkole 
Podstawowej w Osuchowie. Urszula 
Gowin, dyrektor szkoły witała uczniów 
oraz pedagogów. Pochwaliła się też 
dobrą informacją o uzyskaniu przez 
szkołę dofinansowania. W jego ramach 
placówka zyska nie tylko pomoce 
naukowe a sala informatyczna nowe 
wyposażenie. Uczniów czeka też wiele 
wycieczek. 

Równocześnie z uczniami 
z Osuchowa rok szkolny rozpoczęli ich 
koledzy i koleżanki z Piekar. Pogoda 
dopisała i uroczystość, jak co roku, 
mogła odbyć się na szkolnym boisku. 
Prowadzący ją Jan Chałuś, prosił 
rodziców o nienaciskanie na uczniów 
i mądre motywowanie. 

We wszystkich szkołach, po części oficjalnej przyszedł 
czas na omówienie szczegółów w klasach. Podczas rozmów 
z wychowawcami dzieci poznały między innymi, plan zajęć na 
najbliższe dni. Od wtorku ruszają już lekcje i nauka.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

SP PiekarySP Piekary

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 
 Dzieci Niepełnosprawnych  

„Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie 
 

składa serdeczne podziękowania 
 

Firmie DSM Nutritional Product Sp.z o.o.  

 
 
 
 

za zorganizowane biegu "Energetyczna 10-TKA"  
i przeznaczenie funduszy na Nasz cel  

 
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 

 
 
 
 

Mszczonów, 1.08.2018r. 
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Od dnia 1 lipca 2018r mieszkańcy miasta i gminy 
Mszczonów objęci gminnym systemem odbioru 
odpadów komunalnych, mogą (dodatkowo poza 
funkcjonującym na terenie Gminy systemem 
zbiórki) przekazywać odpady komunalne do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK),  który znajduje się w Radziejowicach na 
składowisku „Słabomierz- Krzyżówka”

 W PSZOK zbierane są następujące rodzaje 
odpadów pochodzących wyłącznie z gospodarstw 
domowych:

1)  papier/ makulatura - gazety, katalogi, 
ulotki reklamowe, książki, pudełka- 
bezpłatnie w każdej ilości.

2) tworzywa sztuczne- plastikowe butelki po 
napojach bez zawartości, torebki foliowe, 
plastikowe doniczki, wiadra, styropian - 
bezpłatnie w każdej ilości.

3) szkło: opakowaniowe (butelki szklane, 
słoiki szklane, opakowania szklane- 
bez zawartości) oraz budowlane(szyby 
okienne bez ram) - bezpłatnie w każdej 
ilości.

4) opakowania wielomateriałowe- kartony 
po napojach - bezpłatnie w każdej ilości.

5) odpady ulegające biodegradacji (w tym: 
drewno, odzież i tekstylia) -  bezpłatnie 
w każdej ilości 

6) skoszona trawa i gałęzie bez worków 
foliowych- sezon od maja do listopada 
w ilości 2 szt. worków 120l/ miesiąc 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe 
(np. wózki dziecięce, rowery) - bezpłatnie 
w każdej ilości.

8) zużyte opony z samochodów osobowych 
oraz pojazdów jednośladowych (nie 
dotyczy opon z samochodów ciężaro-
wych, ciągników) - 8 szt. na gospodarstwo 
domowe na rok,

9) opakowania po farbach, lakierach 
i rozpuszczalnikach; oraz chemikalia 
w oryginalnych opakowaniach nie 
cieknących bezpłatnie w każdej ilości.

10) odpady budowlane i rozbiórkowe - 
gruz ceglany, betonowy i ceramiczny 

pochodzący z samodzielnego 
prowadzenia drobnych prac remontowo- 
budowlanych, styropian, umywalki, 
sedesy, wanny – 800 kg na gospodarstwo 
domowe na rok,

11) odpadowa papa  - 200 kg na gospodar-
stwo na rok.

Do PSZOK nie będą przyjmowane następujące 
rodzaje odpadów:

1) materiały zawierające azbest;
2) metale/złom metalowy - puszki, kapsle, 

drobny złom metalowy,
3) części samochodowe np. reflektory, 

elementy karoserii itp.;
4) odpady nieoznaczone, bez możliwości 

wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), 
dla których nie istnieje możliwość ustalenia 
składu chemicznego;

5) odpady w opakowaniach cieknących, 
uszkodzonych w stopniu powodującym 
wyciek substancji znajdujących się 
wewnątrz tego opakowania;

6) odpady w ilościach wskazujących na to, iż 
pochodzą z działalności gospodarczej;

7) wszystkie odpady wskazujące na źródło 
pochodzenia inne niż z gospodarstwa 
domowego (np. chemikalia nietypowe 
dla prac domowych: kwasy, zasady, 
sole, chemiczne, odczynniki chemiczne 
z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy 
fotograficznych);

8) zmieszane odpady komunalne;
9) leki
10) urządzenia RTV/AGD
11) popiół

 
PSZOK czynny jest od poniedziałku do soboty 
w następujących godzinach: 
poniedziałek w godzinach   od 700 do 1500,
wtorek w godzinach             od 700 do 1500 
środa w godzinach                od 700 do 1500,
czwartek w godzinach          od 700 do 1500 
piątek w godzinach               od 700 do 1500

sobota w godzinach              od 700 do 1300.
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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

Wyrazy głębokiego współczucia

oraz wsparcia i otuchy

w tych najtrudniejszych chwilach

Radnemu Waldemarowi Suskiemu

z powodu śmierci

Taty

składają:

 Burmistrzowie wraz z pracowni-
kami Urzędu Miejskiego w Mszczo-

nowie

Przewodniczący Rady wraz 
z radnymi Rady Miejskiej  

w Mszczonowie

OFERTA PRACY
Przychodnia w Mszczonowie (ul. Makla-
kiewicza 3) zatrudni pielęgniarkę do pracy 
w punkcie szczepień.

Atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Tel. kontaktowy: 46 857 16 56
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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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