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Oświata w gminie Mszczonów
Jako pierwszy w tej części 

głos zabrał Adam Lemiesz – dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki w Starostwie Powia-
towym w Żyrardowie. Na terenie 
gminy Mszczonów działają dwie 
szkoły średnie, prowadzone przez 
powiat – Liceum Ogólnokształcące 
im. Szarych Szeregów oraz Zespół 
Szkół. Obydwie zlokalizowane są 
w Mszczonowie. Dyrektor Lemiesz 
w swoim wystąpieniu omówił 
m.in. wyniki matur, rekrutację oraz 
podjęte i planowane inwestycje.

O stanie oświaty zgromadzonym opowiedziała Ewa 
Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych. W roku szkolnym 
2017/18 działało 12 placówek kształcących dzieci w wieku przed-
szkolnym – 3 przedszkola, 5 oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej oraz 4 punkty przedszkolne. Łącznie edukacją na 
tym etapie objętych było 554 najmłodszych. W szkołach podsta-
wowych kształciło się 1252 uczniów w: Mszczonowie (842), 
Osuchowie (150), Lutkówce (87), Piekarach (116), Bobrowcach 
(38) i Wręczy (19). Liczba etatów nauczycielskich w roku 2017/18 
wyniosła 154,8. Oprócz tego zatrudniano także pracowników 
administracji i obsługi.

Wydatki oświatowe w 2017 r. wyniosły ponad 18 mln zł, 
z czego prawie 10 mln zł stanowiła subwencja otrzymana 
z budżetu państwa. Ewa Zielińska przedstawiła także system 
dotacji dla jednostek niepublicznych w ciągu 8 miesięcy 2018 r. 
w tym czasie przedszkole Smerfolandia otrzymało prawie 373 
tys. zł a Kluby Malucha – 39,5 tys. zł. Wysokość otrzymywa-
nych dotacji jest uzależniona od liczby wychowanków w danej 
placówce. Na koniec dyrektor Zielińska podziękowała wszystkim 
dyrektorom, nauczycielom i pracownikom gminnych szkół. 
Do tych słów przyłączyli się także przewodniczący RM Łukasz 
Koperski, Barbara Gryglewska – przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych RM oraz radny Robert Głąbiński.

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 17 października 2018 roku, odbyła się LVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, która była ostatnim posiedzeniem VII 
kadencji. Podczas obrad wysłuchano informacji o stanie oświaty w gminie oraz zatwierdzono uchwały m.in. w sprawie zgody 
na zbycie nieruchomości oraz określenia stawek podatku od nieruchomości. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej 
Łukasz Koperski. 

WIEŚCI Z RATUSZA
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Podjęte uchwały
Pierwszy projekt uchwały 

przedstawiła kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Barbara 
Ciszewska. Zaprezentowany doku-
ment dotyczył szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 
w schronisku osób bezdomnych. 
Gmina ma ustawowy obowiązek 
wnieść opłatę za osobę, która nie 
jest w stanie sama zapewnić sobie 
miejsca noclegowego. Schronisko 
dla bezdomnych jest jedną z form 
ośrodka wsparcia.

Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii i Przemocy w Rodzinie przed-
stawiła koordynator GKPRA Elżbieta 
Szaforska. Na 2019 r. w dokumencie 
tym przewidziano szereg zadań, m.in. 
zwiększanie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
przeciwdziałania narkomanii i prze-
mocy w rodzinie, udzielanie wsparcia 
rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe oraz ochronę 
ich przed przemocą a także prowa-
dzenie działalności profilaktycznej. 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
będzie również wspierać działalność organizacji, instytucji oraz 
osób, która służyć będzie rozwiązywaniu problemów alkoholo-
wych.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady 
Miejskiej, Małgorzata Badowska, przedstawiła z kolei program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok. 
Tradycyjnie już, będą one mogły liczyć na pomoc pieniężną 
i pozafinansową, w szczególności przy realizacji zadań z zakresu 
edukacji, sportu, działalności na rzecz osób niepełnospraw-
nych i seniorów.  Na wsparcie dla organizacji pozarządowych 
w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano kwotę co najmniej  
686 tys. zł.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Teresa 
Koszulińska przedstawiła projekt uchwały dotyczący zgody na 
zbycie nieruchomości. Dotyczy on działek położonych w Mszczo-
nowie. Powodem sprzedaży gruntów jest wyrażenie zaintereso-
wania ich zakupem przez inwestora.

O projekcie dotyczącym stawek podatku od nierucho-
mości opowiedziała członkom Komisji skarbnik Jadwiga Barbu-
lant. Dokument ten określa górne granice wysokości podatków 
i opłat lokalnych w 2019 r. Poszczególne stawki wzrosły o ok. 
1,6% w stosunku do bieżących.

Zgody na nabycie nieruchomości w drodze daro-
wizny dotyczył kolejny projekt uchwały, który zaprezentowała 

naczelnik Koszulińska. Własnością gminy stanie się działka, na 
której znajduje się dawny Komisariat Policji.

Kwestie budżetowe przedstawiła zebranym radnym 
Aneta Ciechańska-Gołyńska – naczelnik Wydziału Finanso-
wo-Budżetowego. Opowiedziała ona o zmianach w bieżącym 
planie finansowym gminy oraz wynikających z nich korektach 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Działalność Komisji Rewizyjnej i burmistrza 
Mszczonowa 

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przed-
stawił jej przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie 
pomiędzy sesjami organ odbył jedno posiedzenie kontrolne 
– w Centrum Usług Wspólnych. W wyniku przeprowadzonej 
analizy nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w prowadzeniu 
gospodarki finansowej przez te instytucję. Korzystając z okazji 
przewodniczący Krawczyk podziękował wszystkim naczelnikom 
i dyrektorom wydziałów i instytucji za współpracę podczas 
posiedzeń Komisji w ich jednostkach.

Z racji ostatniego posiedzenia radnych tej kadencji 
wyrazy wdzięczności do wszystkich członków Rady Miejskiej, 
burmistrzów oraz pracowników Urzędu Miejskiego skierowali 
także przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
Ryszard Stusiński oraz przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych Barbara Gryglewska. 

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek wydal 8 zarządzeń dotyczących m.in. zmian w budżecie 
oraz korekt w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Włodarz poin-
formował zebranych, że wykonane zostały wszystkie prace zwią-
zane z wykorzystaniem funduszy sołeckich. Wkrótce zakończone 
zostaną także te, które są związane z budową drogi do Park of 
Poland oraz trasy powiatowej Mszczonów – Puszcza Mariańska 
do Grabców Towarzystwo. Nadal trwa modernizacja ulicy Jeży-
nowej – jeżeli pogoda będzie sprzyjająca, być może zakończy się 
ona jeszcze w tym roku.

Burmistrz Kurek podziękował wszystkim za prace 
w czasie trwania czteroletniej kadencji. Podkreślał, że zawsze 
udawało się znaleźć porozumienie i dzięki temu wspólnie zreali-
zować wszystkie zamierzenia. Burmistrz podziękował także ustę-
pującym radnym, Renacie Siwiec oraz Jerzemu Siniarskiemu, za 
ich długoletnią pracę w samorządzie. Za największy sukces tej 
kadencji włodarz uznał doprowadzenie do powstania inwestycji 
Park of Poland.

Wolne wnioski
W ramach wolnych wniosków głos zabrał przewod-

niczący Rady Miejskiej mijającej kadencji, Łukasz Koperski. 
W swoim wystąpieniu podkreślał, że jest to wyjątkowy dzień 
w życiu samorządowym i prywatnym każdego radnego. Prze-
wodniczący podziękował burmistrzowi Kurkowi za kolejną 
kadencję zgodnej współpracy, która doprowadziła do rozwoju 
Ziemi Mszczonowskiej. Wyrazy wdzięczności skierował także do 
wszystkich członków Rady Miejskiej, dyrektorów oraz naczel-

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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ników wydziałów i instytucji a także pracow-
ników gminnych jednostek.

Przewodniczący Łukasz Koperski 
serdecznie podziękował radnym, którzy 
zdecydowali się nie ubiegać o ponowne 
członkostwo w RM – Renacie Siwiec oraz 

Jerzemu Siniarskiemu. Tradycyjnie, uroczyście wręczył im 
tabliczki z nazwiskiem, które stały przed nimi na stole w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Swoje symbole otrzymali 
także wszyscy członkowie tej kadencji, co symbolicznie zakoń-
czyło kolejny okres urzędowania Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI 

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad I sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 21 listopada 2018 roku, odbyła się I sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której nastąpiło ślubowanie radnych 
oraz burmistrza Mszczonowa a także wybór przewodniczącego RM i jego zastępców. Obrady rozpoczął Radny Senior Ryszard 
Stusiński – najstarszy wiekiem wśród samorządowego gremium. Podczas uroczystej, pierwszej sesji, obecni byli: ksiądz dziekan 
Tadeusz Przybylski,  naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy gminnych  jednostek a  także Renata Siwiec –  radna 
poprzedniej kadencji. 

Ślubowanie radnych
Pierwszym punktem porządku obrad było zaprzysiężenie 

nowo wybranych radnych. W uroczystej atmosferze odczy-
tano tekst ślubowania: Wierny  Konstytucji  i  prawu  Rzeczypo-
spolitej  Polskiej,  ślubuję  uroczyście  obowiązki  radnego  spra-
wować godnie,  rzetelnie  i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i  jej mieszkańców. Każdy z radnych indywidualnie 

ślubował dodając z własnej inicjatywy formułę Tak mi dopomóż 
Bóg. 

Wybór przewodniczącego Rady
Po zaprzysiężeniu członków Rady przyszedł czas na 

wybór przewodniczącego organu. Do przeprowadzenia głoso-
wania wytypowano Komisję Skrutacyjną w składzie: przewod-

WIEŚCI Z RATUSZA
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nicząca Barbara Gryglewska, członkowie Katarzyna Ciećwierska 
i Dorota Kaźmierczak. Do roli przewodniczącego zgłoszono tylko 
jednego kandydata – Łukasza Koperskiego. Wybory kierującego 
pracami Rady odbyły się w trybie tajnym. Każdy z radnych indy-
widualnie wypełniał kartę a następnie wrzucał ją do ustawionej 
w rogu sali urny.

Po przeliczeniu zebranych głosów przez Komisję Skruta-
cyjną radna Gryglewska ogłosiła, że na przewodniczącego Rady 
Miejskiej na kolejną kadencję jednogłośnie wytypowano Łukasza 
Koperskiego. Insygnia władzy samorządowej, łańcuch z herbem 
Mszczonowa i emblematem z nazwą pełnionej funkcji, przekazał 
mu prowadzący obrady Radny Senior Ryszard Stusiński.

Po ogłoszeniu wyniku głos zabrał nowo wybrany kieru-
jący pracami RM. Przewodniczący Łukasz Koperski swoje wystą-
pienie rozpoczął do podziękowań dla wszystkich wyborców, 
dzięki którym ponownie uzyskał mandat radnego. Nie zapo-

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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mniał także o tych, którzy oddali głosy na tych, którzy nie weszli 
w skład RM. Przewodniczący podkreślał, że bardzo ważny jest 
sam fakt uczestniczenia w wyborach samorządowych, ponieważ 
oznacza on zainteresowanie sprawami „małej ojczyzny”. Oczy-
wiście, swoje podziękowania Łukasz Koperski skierował także do 
członków rady, którzy najpierw nominowali a potem wybrali go 
na przewodniczącego swojego gremium.

Łukasz Koperski w swoim wystąpieniu podkreślał, że 
funkcja, którą nadal będzie sprawował, niesie ze sobą ogromną 
odpowiedzialność i jest wyrazem zaufania pozostałych członków 
Rady. Obiecał, że będzie ją wypełniał z pełnym zaangażowa-
niem, wykorzystując swoje długoletnie doświadczenie samorzą-
dowe po to, by Ziemia Mszczonowska nieustannie się rozwijała 
a jej mieszkańcom żyło się coraz lepiej. Na zakończenie nowo 
wybrany przewodniczący przejął od Radnego Seniora obowiązek 
dalszego prowadzenia obrad pierwszej sesji.

Wybór wiceprzewodniczących Rady 
Komisja Skrutacyjna, pozostając w niezmienionym skła-

dzie, przeprowadziła także wybory na dwóch wiceprzewodni-
czących Rady Miejskiej. Do sprawowania tej funkcji zgłoszono 
Marka Zientka oraz Andrzeja Osińskiego, który zrezygnował 
z kandydowania, jednocześnie nominując Waldemara Suskiego. 

W tajnych wyborach radni funkcje wiceprzewod-

niczącego powierzyli Markowi 
Zientkowi oraz Waldemarowi 
Suskiemu, którzy po ogłoszeniu 
wyników podziękowali za okazane 
im w ten sposób zaufanie oraz 
obiecali godnie i z pełnym zaan-
gażowaniem wykonywać swoje 
obowiązki. Z racji starszeństwa 
pierwszym wiceprzewodniczącym 
został radny Marek Zientek.

Ślubowanie burmistrza
Kolejnym, uroczystym 

punktem obrad było zaprzysię-
żenie burmistrza Mszczonowa, Józefa Grzegorza Kurka. Na 
początku nowo wybrany włodarz odczytał tekst roty: Obejmując 
urząd Burmistrza Mszczonowa, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności  prawu,  a  powierzony  mi  urząd  sprawować  będę 
tylko dla dobra publicznego  i pomyślności mieszkańców gminy 
Mszczonów. Po ślubowaniu insygnia burmistrza Mszczonowa 
Józefowi Grzegorzowi Kurkowi przekazał przewodniczący Łukasz 
Koperski. Nowo zaprzysiężony włodarz w swoim wystąpieniu 
przypomniał, że już po raz ósmy rozpoczyna kolejną kadencję 
kierowania gminą. Podkreślał, jak w przeciągu tych lat zmieniła 
się Ziemia Mszczonowska i jej postrzeganie w Polsce i na świecie. 
Burmistrz Kurek nie zapomniał również o podziękowaniach skie-
rowanych do wyborców, radnych, pracowników Urzędu i wszyst-
kich gminnych instytucji. Dziękował zespołowi ludzi, którzy od 
tylu lat wyznają te same wartości, którymi kieruje się on sam.

Podsumowanie obrad
Po ślubowaniu burmistrza głos zabrał ksiądz Tadeusz Przy-

bylski, który podkreślił, jak wyraźne zmiany co roku dokonują się 
na Ziemi Mszczonowskiej. Wszystko to jest zasługą stabilizacji 
wynikającej z ciągłości władzy i zgody samorządowców. Dziekan 
pobłogosławił również wszystkich przybyłych na obrady inaugu-
rujące kadencję Rady Miejskiej. Na zakończenie sesji radni prze-
głosowali uchwałę określającą wynagrodzenie nowego burmi-
strza Mszczonowa. 

Dagmara Bednarek, GCI
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W pełnym składzie obradowała we 
wtorek (16.10) Komisja Oświaty i Spraw 
Społecznych. Radni wysłuchali infor-
macji o stanie oświaty na terenie gminy 
Mszczonów. Zaopiniowali też uchwałę 
dotyczącą odpłatności za pobyt w schro-
nisku osób bezdomnych oraz zatwierdzili 
gminny program profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii.

Informację o stanie oświaty 
zreferowała Ewa Zielińska, dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych. Szczegółowo 
omówiła zarówno wydatki jak i dochody 
związane z oświatą na terenie gminy 
z uwzględnieniem przedszkoli oraz 
szkół podstawowych. Wszystkie dane 
przygotowano na dzień 30 września 2017 
roku.

- To dane najbliższe prawdzie – 
wyjaśnia Ewa Zielińska.

Z edukacji przedszkolnej w ubie-
głym roku skorzystało ponad 550 dzieci. 
Uczyły się w 12 placówkach na terenie 
gminy Mszczonów. Dyrektor zwróciła 
uwagę, że dzięki modernizacji budynku 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 
i stworzeniu tam przedszkola nie było 
problemów z rekrutacją.

- Wszystkie dzieci, które zgłosiły 
się w procesie rekrutacji zostały przyjęte 
– podkreśla dyrektor.

Dodatkowym atutem jest świetnie 
wyposażenie placówki.

Uczniowie szkół podstawowych 
uczyli się w 66 oddziałach. Po raz pierwszy 
były oddziały klas siódmych. W sumie do 
szkół podstawowych chodziło ponad 1250 
osób. Najmniejszą szkołą pod względem 
liczby uczniów jest placówka w Bobrow-
cach. Duża liczba uczniów przekłada się 
na poziom zatrudnienia. Nauczyciele 
zatrudnieni byli na ponad 150 etatów 
przeliczeniowych. Największą liczbę 
nauczycieli zatrudnia Szkoła Podstawowa 
w Mszczonowie. Pedagodzy podnoszą 
swoje kwalifikacje. Przybyło nauczycieli 
kontraktowych, mianowanych i dyplomo-
wanych. Wymiernym wskaźnikiem pracy 
nauczycieli są wyniki uczniów osiągane 

podczas egzaminów. W ubiegłym roku 
szkolnym osiągnęli porównywalne wyniki 
jak uczniowie innych szkół niż w powiecie. 

Dochody i wydatki
Wydatki związane z oświatą 

na terenie gminy to około 30 procent 
całego budżetu. Dochody są niewielkie. 
Subwencja stanowi około połowy 
wydatków. W ubiegłym roku wydatki 
sięgnęły ponad 18 mln zł. Z tej kwoty nieco 
ponad 9,3 mln stanowiła subwencja. 

- Największy udział w wydatkach 
mają szkoły podstawowe. Subwencja, 
którą otrzymujemy nie wystarcza nawet 
na wynagrodzenia nauczycieli – informuje 
Ewa Zielińska.

Wydatki związane były również 
z inwestycjami. Szkoły podstawowe 
w Piekarach i Osuchowie przeszły termo-
modernizację. Zyskały nowe okna oraz 
docieplenie. Wykonana została również 
elewacja a na dachach zagościły panele 
fotowoltaiczne. Szkoły ogrzewają też 
nowoczesne systemy CO. 

W ocenie Ewy Zielińskiej, ubiegły 
rok szkolny był bardzo dobry pod 
względem dochodów. Udało się zreali-
zować program „Zabawa uczy i dosko-
nali”. Przez cały rok finansowane były 
wynagrodzenia nauczycieli w przed-
szkolu, zakup pomocy dydaktycznych itp. 
Sukcesami mogą pochwalić się też szkoły.

- Udało nam się uzyskać dofinan-
sowanie na projekty „Szkoła w działaniu” 
oraz „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”. Star-
tujemy we wszystkich możliwych progra-
mach skierowanych do naszych placówek 
– mówi Ewa Zielińska.

Pomoc dla uczniów
Gmina inwestuje w zdol-

nych uczniów i pomaga im finansując 
stypendia, które w całości są sfinanso-
wane z budżetu gminy. Za wyniki w nauce 
uzyskało je 214 uczniów a za osiągnięcia 
sportowe 134. Stypendia burmistrza 
Mszczonowa otrzymało sześciu uczniów – 
szczególnie uzdolnionych. 

Pomoc uczniom odbywa się 

również poprzez program „Wyprawka 
szkolna”, doposażenie szkół w podręcz-
niki, pomoce dydaktyczne. Dofinanso-
wano też kształcenie uczniów 17 praco-
dawcom. 

Jak podsumowuje Józef Grzegorz 
Kurek, burmistrz Mszczonowa, gmina na 
oświatę przeznacza ogromne pieniądze. 
Samorząd do oświaty dokłada drugie 
tyle ile stanowi subwencja. Burmistrz 
podkreśla jednak, że inwestycje w oświatę 
odczuwają mieszkańcy. 

- Nie ma drugiej takiej gminy, 
w której wszystkie dzieci zostały przyjęte 
do przedszkoli – zaznacza Józef Grzegorz 
Kurek.

- Możemy być dumni z naszej 
oświaty – podsumowuje Barbara 
Gryglewska, przewodnicząca komisji 
oświaty i sprawa społecznych.

Pobyt w schronisku dla bezdomnych
Barbara Ciszewska, kierownik 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mszczonowie zreferowała uchwałę 
w sprawie szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych. Jak wyjaśniła 
to zadanie własne gminy. O tym, która 
gmina musi ponosić opłatę decyduje 
ostatni adres zameldowania osoby prze-
bywającej w schronisku dla bezdom-
nych. Radni jednogłośnie poparli projekt 
uchwały.

Również jednogłośnie radni przy-
jęli projekt gminnego programu profi-
laktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii i przemocy w rodzinie na 
rok 2019. Krzysztof Krawczyk, przewod-
niczący komisji rewizyjnej dopytywał czy 
fakt niewymienienia w programie dopa-
laczy wpłynie na jego funkcjonowanie. 
Barbara Ciszewska wyjaśniła, że dopa-
lacze to również narkotyki a te występują 
w programie.

Komisja oświaty i spraw społecz-
nych obradowała 16 października w skła-
dzie: Barbara Gryglewska – przewodni-
cząca komisji, Piotr Chyła – wiceprzewod-
niczący komisji oraz jej członkowie Robert 
Głąbiński, Renata Siwiec, Jerzy Siniarski, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, 
Andrzej Osial i Marek Baumel.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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15 października 2018 r.
Głównym  tematem  Komisji  Budżetu, 
Rozwoju  i  Rolnictwa  była  analiza 
wydatków  bieżących  w  instytucjach 
oświatowych.  Zgromadzeni  zaopiniowali 
również  materiały  na  sesję  Rady  Miej-
skiej  dotyczące m.in.  zasada  ponoszenia 
odpłatności  za  pobyt w  schronisku  osób 
bezdomnych,  programu  współpracy 
gminy  z  organizacjami  pozarządowymi 
oraz określenia stawek podatku od nieru-
chomości.

Posiedzenie Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa otworzył jej prze-
wodniczący, radny Ryszard Stusiński. 
W obradach uczestniczyli także wiceprze-
wodniczący RM Marek Zientek i 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 instytucji oświato-
wych

O kosztach edukacji w gminie 
Mszczonów opowiedziała Ewa Zielińska, 
dyrektor Centrum Usług Wspól-
nych. W roku szkolnym 2017/18 dzia-
łało 12 placówek kształcących dzieci 
w wieku przedszkolnym – 3 przed-
szkola, 5 oddziałów przedszkolnych 
w szkole podstawowej oraz 4 punkty 
przedszkolne. Łącznie edukacją na tym 
etapie objętych było 554 najmłodszych. 
W szkołach podstawowych kształciło się 
1252 uczniów w: Mszczonowie (842), 
Osuchowie (150), Lutkówce (87), Pieka-
rach (116), Bobrowcach (38) i Wręczy 
(19). Liczba etatów nauczycielskich 
w roku 2017/18 wyniosła 154,8. Oprócz 
tego zatrudniano także pracowników 
administracji i obsługi. 

Wydatki oświatowe w 2017 r. 
wyniosły ponad 18 mln zł, z czego prawie 

10 mln zł stanowiła subwencja otrzymana 
z budżetu państwa. Ewa Zielińska przed-
stawiła także system dotacji dla jednostek 
niepublicznych w ciągu 8 miesięcy 2018 r. 
w tym czasie przedszkole Smerfolandia 
otrzymało prawie 373 tys. zł a Kluby 
Malucha – 39,5 tys. zł. Wysokość otrzy-
mywanych dotacji jest uzależniona od 
liczby wychowanków w danej placówce.

Projekty uchwał
Pierwszy z przedstawionych 

projektów uchwał dotyczył zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w schronisku 
dla osób bezdomnych. Przedstawiła go 
kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Barbara Ciszewska, która 
na wstępie podkreśliła, że gmina ma 
obowiązek wnieść opłatę za osobę, która 
nie jest w stanie sama zapewnić sobie 
miejsca noclegowego. Schronisko dla 
bezdomnych jest jedną z form ośrodka 
wsparcia.

Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
i Przemocy w Rodzinie przedstawiła koor-
dynator GKPRA Elżbieta Szaforska. Na 
2019 r. w dokumencie tym przewidziano 
szereg zadań, m.in. zwiększanie dostęp-
ności pomocy terapeutycznej i rehabi-
litacyjnej dla przeciwdziałania narko-
manii i przemocy w rodzinie, udzielanie 
wsparcia rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe oraz ochronę ich 
przed przemocą a także prowadzenie 
działalności profilaktycznej. Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych będzie również wspierać 
działalność organizacji, instytucji oraz 
osób, która służyć będzie rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych.

Małgorzata Badowska, naczelnik 
Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady 
Miejskiej, przedstawiła z kolei program 
współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi na przyszły rok. Tradycyjnie 

już, będą one mogły liczyć na pomoc 
pieniężną i pozafinansową, w szcze-
gólności przy realizacji zadań z zakresu 
edukacji, sportu, działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych i seniorów. Na 
wsparcie dla organizacji pozarządowych 
w przyszłorocznym budżecie zarezerwo-
wano kwotę co najmniej 686 tys. zł.

Naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego Teresa Koszulińska 
przedstawiła projekt uchwały dotyczący 
zgody na zbycie nieruchomości. Dotyczy 
on działek położonych w Mszczonowie. 
Powodem sprzedaży gruntów jest wyra-
żenie zainteresowania ich zakupem przez 
inwestora.

O projekcie dotyczącym stawek 
podatku od nieruchomości opowiedziała 
członkom Komisji inspektor Katarzyna 
Łukaszewicz z Wydziału Podatków i Opłat. 
Dokument ten określa górne granice 
wysokości podatków i opłat lokalnych 
w 2019 r. Poszczególne stawki wzrosły 
o ok. 1,6% w stosunku do bieżących.

Zgody na nabycie nieruchomości 
w drodze darowizny dotyczył kolejny 
projekt uchwały, który zaprezentowała 
naczelnik Koszulińska. Własnością gminy 
stanie się działka, na której znajduje się 
dawny Komisariat Policji.

Kwestie budżetowe przedstawiła 
zebranym radnym Aneta Ciechańska-
Gołyńska – naczelnik Wydziału Finansowo
-Budżetowego. Opowiedziała ona o zmia-
nach w bieżącym planie finansowym 
gminy oraz wynikających z nich korektach 
Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sprawy różne
Bieżące sprawy ważne dla funkcjo-

nowania gminy omówił burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek. Poinformował on zebra-
nych, że w listopadzie do użytku oddana 
będzie nowa droga prowadząca do inwe-
stycji Park of Poland. Burmistrz wyjaśnił 
także wątpliwości dotyczące lokalizacji 
na terenie gminy spalarni i składowisk 
odpadów niebezpiecznych podkreślając, 
że żadnego obiektu tego typu na Ziemi 
Mszczonowskiej nie będzie. Na tym 
zakończono obrady Komisji.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

WIEŚCI Z RATUSZA
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Z burmistrzem Mszczonowa Józefem 
Grzegorzem Kurkiem rozmawia 

Mateusz Milczarek. 

Panie Burmistrzu pierwsza 
Sesja nowej Rady Miejskiej VIII 
kadencji już za nami. Jaka będzie ta 
kadencja dla Gminy Mszczonów? 

Dzięki Wyborcom Gmina 
Mszczonów utrzymała stabilną sytu-
ację we władzach samorządowych. Wszyscy kandydaci Forum 
Samorządowego, jakiemu miałem zaszczyt przewodzić wraz 
z przewodniczącym Łukaszem Koperskim, weszli do Rady Miej-
skiej. Drużyna samorządowa, która sprawdziła się w poprzed-
niej kadencji, uzyskała ponowne poparcie Mieszkańców Gminy. 
W niewielu polskich Gminach odnotowano taki wynik. Dziękuję 
Wyborcom za okazane zaufanie i zapewniam, że przełożymy je 
na konkretne efekty w pracy na rzecz rozwoju naszej Lokalnej 
Ojczyzny. Dobrze, że wybory okazały się dla nas tak pomyślne, 
gdyż teraz naprawdę potrzebne nam będzie zgodne i skuteczne 
współdziałanie. Jak nigdy Mszczonów będzie potrzebował 
wzorowej współpracy pomiędzy burmistrzem i Radą Miejską. Ta 
kadencja będzie przełomowa dla Gminy. Już w przyszłym roku 
ma zostać oddany do użytku pierwszy etap największej z obecnie 
realizowanych inwestycji w Polsce, czyli Park of Poland. 

 Przed nami czas poważnych przemian? 
Park of Poland stanie się kołem zamachowym gminnej 

gospodarki. Będzie też znacząco oddziaływał na rozwój sąsied-
nich gmin, a nawet całego regionu. Stanie się niebywałą szansą 
na to, aby mieszkańcy mogli rozwijać własne firmy, których 
działalność będzie można połączyć z obsługą tak olbrzymiego 
obiektu. Powstaną też nowe miejsca pracy w samym parku, 
jak też w obiektach i przedsiębiorstwach, działających w sferze 
(nazwijmy ją umownie ) „okołoparkowej” . Wszystko to dzieje 
się na naszych oczach. Ta szansa rozwoju, jaką otrzymaliśmy, 
to efekt naszej wieloletniej pracy. Mszczonów słynie w Polsce 
z panującej tu zgody władz samorządowych i zaradności miesz-
kańców. Jesteśmy dobrym partnerem do tworzenia rzeczy 
wielkich, bo jesteśmy przewidywalni, konstruktywni i solidni. 
Inwestorzy od wielu lat dostrzegają nasze walory i je doceniają. 
Właśnie dlatego spośród wielu innych lokalizacji wybierają 
właśnie nasz teren. 

 Czyli utrzymywanie stabilnej sytuacji we władzach 
samorządowych najwyraźniej opłaca się Gminie?

Opłaca się Mieszkańcom, którzy już nie pierwszy raz 
głosując udowodnili swą samorządową dojrzałość. Ziemia 
Mszczonowska ma wiele walorów, które wpływają na to, że 
możemy skutecznie konkurować z innymi gminami w wyścigu 
o nowych inwestorów. Jednak najpoważniejszym naszym atutem 
są właśnie… Mieszkańcy. Żeby sprostać wszystkim wyzwaniom, 
jakie niesie zarządzanie Gminą konieczne jest utrzymanie dobrej 
współpracy pomiędzy - Mieszkańcami – radnymi Rady Miejskiej 
– burmistrzem oraz pracownikami Urzędu Miejskiego i jedno-

stek organizacyjnych Gminy. Przez ostatnie kadencje ta współ-
praca układała się wzorowo, gdyż była ona kontynuacją działań 
zapoczątkowanych w chwili, gdy tylko powstały w Polsce wolne 
samorządy. Gmina Mszczonów była wolna od destabilizujących 
samorządy walk politycznych. Na naszym terenie wytyczone 
kierunki rozwoju były trwałe i nikt nie demolował ich przy okazji 
kolejnych przetasowań na szczytach gminnej władzy.

 Na jakie inwestycje samorząd postawi w kadencji 
2018-2023?

Przez najbliższe pięć lat planujemy przeznaczyć rekor-
dowe środki na rozbudowę sieci drogowej. Wiele z naszych dróg 
i ulic zostanie zmodernizowanych i utwardzonych. Położymy 
też olbrzymi nacisk na rozbudowę całej, pozostałej gminnej 
infrastruktury komunalnej. Zakończymy budowę wodociągów. 
Rozbudujemy sieć kanalizacyjną. Zadbamy o nowe chodniki 
i ścieżki rowerowe. 

Co z rozpoczętym procesem rewitalizacji? 
Program rewitalizacji miasta będzie kontynuowany. 

Prace przebudowy w centrum Mszczonowa wciąż trwają, czego 
najlepszym przykładem jest budowa parku miejskiego wraz 
z całą jego infrastrukturą. W dalszej kolejności zrewitalizo-
wany zostanie budynek po starej lecznicy weterynaryjnej (przy 
ulicy Tarczyńskiej). Rozbudowana w nim zostanie baza naszego 
punktu rehabilitacyjnego, z którego korzysta tak wielu miesz-
kańców Gminy, a także Świetlicy Środowiskowej. Do byłego 
budynku komisariatu przy ulicy Kościuszki, przeniesiona zostanie 
Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, czyli ten jeden z nielicznych 
historycznych obiektów, wykorzystamy właśnie na potrzeby 
edukacji historycznej naszej młodzieży. Oprócz wspomnianej 
przebudowy Parku przy kościele farnym rewitalizacji poddane 
również zostaną pozostałe miejskie tereny zielone. 

Czy organizacje, skupiające aktywnych mieszkańców, 
nadal będą mogły liczyć na wsparcie samorządu?

Bardzo cenię aktywność mieszkańców i dlatego zapew-
niam, że jako burmistrz uczynię co w mej mocy, aby mieszkańcy 
chcący działać na rzecz Gminy mogli rozwijać swoje stowarzy-
szenia, kluby i inne organizacje. Pragniemy stworzyć w mieście 
Dom Aktywności Społecznej Mieszkańców, aby każda lokalna 
organizacja mogła znaleźć w nim swoje miejsce i korzystać 
z odpowiedniego zaplecza lokalowego. 

Plany dla oświaty na najbliższe lata?
Planujemy przeprowadzenie termomodernizacji Szkoły 

Podstawowej w Lutkówce oraz dobudowę sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Piekarach. Pobudujemy nowoczesny 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie. Zmoder-
nizujemy pierwsze piętro Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. 
Nasze placówki oświatowe doposażać będziemy sukcesywnie 
w nowe pomoce naukowe. 

Czy rozbudowane zostaną komunalne zasoby loka-
lowe?

Na terenach przy Dworcu PKP mamy zamiar zaini-
cjować powstanie budynków mieszkalnych w ramach programu 
„Mieszkanie +”. Z nowych lokali w pierwszej kolejności skorzy-
stają mieszkańcy, zajmujący obecnie mieszkania komunalne, 
które wymagają niezwłocznych remontów. 

Czy Gmina planuje poszerzyć swoje tereny inwesty-
cyjne? 

Wywiad

Taka będzie VIII kadencja 
samorządowa

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Z przewodniczącym Rady Miejskiej 
Mszczonowa Łukaszem Koperskim 
rozmawia Mateusz Milczarek. 

Rozpoczęła się VIII kadencja samo-
rządowa. Ponownie został Pan prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Mszczo-
nowa. Tę funkcję pełni Pan nieprze-
rwanie od 1996 roku. Jakie zmiany 
wprowadzi Pan w działalności Rady 
w tej kadencji? 

Gmina Mszczonów w wyniku 
wyborów, jakie odbyły się w paździer-
niku, może kontynuować wcześniej obrane kierunki rozwoju. 
Nie ma zmiany na stanowisku burmistrza miasta, a do Rady 

Miejskiej Forum Samorządowe wprowadziło wszyst-
kich swoich kandydatów. Tak stabilna sytuacja spra-

wiła, że bez zbędnych problemów wchodzimy w okres nowej 
kadencji. 

Jednak, choć w składzie osobowym władz samorządo-
wych mamy zachowaną ciągłość w stosunku do lat poprzed-
nich, to sama działalność Rady Miejskiej będzie musiała ulec 
pewnym modyfikacjom. Wszystko za sprawą wejścia w życie 
poprawionej Ustawy o Samorządzie. Zaznaczam, że zmiany te 
nie są zależne od nas. Wynikają one z wprowadzonych przez 
Sejm poprawek we wspomnianej ustawie. 

Tam, gdzie będzie to jednak możliwe, wykorzystywać 
będziemy mechanizmy i wzory postępowania, jakie wcześniej 
wypracowaliśmy. To, co sprawdziło się w poprzedniej kadencji, 
nadal stanowić będzie podstawę naszej pracy na rzecz Miesz-
kańców Gminy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, kto powierzył 
nam odpowiedzialne funkcje, jakie piastujemy, i na pewno uczy-
nimy, co w naszej mocy, aby wyborcy się na nas nie zawiedli.

Pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim Miesz-
kańcom Gminy za udział w wyborach, a szczególnie za głosy, 
jakie oddane zostały na Forum Samorządowe. Jednocze-
śnie, jako przewodniczący Rady Miejskiej, zapewniam, że 
nowo wybrani radni pozostają teraz do dyspozycji wszystkich 
wyborców, niezależnie od tego, na kogo Ci wyborcy wcześniej 
oddawali swe głosy. Nasz zespół uczyni wszystko, aby jednoczyć 
i umacniać Gminę, a także realizować program wyborczy, przed-
stawiony w trakcie kampanii. 

Będziemy uzbrajać nowe tereny inwestycyjne. 
Zaczniemy od tych, zlokalizowanych w pobliżu Keramzytu. Oczy-
wiście jednocześnie nie tylko nie przerwiemy ale wręcz zinten-
syfikujemy aktywne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów 
dla Gminy. 

Jakie ulice zostaną zmodernizowane, przebudowane 
na terenie Mszczonowa?

Planowana jest przebudowa ulicy Jeżynowej i Brzoskwi-
niowej na Osiedlu Dworcowa III. Przebudowa również zostanie 
ulica Dworcowa między ulicami Tarczyńską i Sienkiewicza. Tu 
pojawia się nowe parkingi i zostanie nasadzona nowa zieleń. 
Trwa już modernizacja ulicy Północnej wraz z przebudową sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. Dokończymy zmiany na ulicy 
Warszawskiej – na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicami 
Żyrardowską i Rawską. Zmiany czekają też takie ulice jak: 
Szkolna, Zarzeczna i  Maklakiewicza. Podczas budowy kanalizacji 
na osiedlu Tarczyńska również zmuszeni zostaniemy do inge-
rencji w tam przebiegające ulice. Przy wielu ulicach i drogach na 
terenie Gminy zmodernizujemy ponadto oświetlenie, wykorzy-
stując nowe, energooszczędne rozwiązania. 

Oczywiście pod względem modernizacji dróg i ulic nie 
zaniedbamy też terenów wiejskich Gminy. Nie będę tu wymie-
niał długiej listy planowanych prac drogowych, ale zapewniam, 
że dotrzymam słowa co do planów inwestycyjnych, jakie uzgad-
niałem z mieszkańcami na zebraniach, jakie co roku odbywają 
się w okręgach wiejskich. 

Podczas kampanii wyborczej duży nacisk był kładziony 
na aspekty socjalne. Co w tej materii zaproponuje Pan miesz-
kańcom? 

Przede wszystkim zrealizujemy od dawna zapowiadany 
plan zorganizowania miejsca dziennego pobytu dla seniorów 

i osób wymagających szczególnej opieki. Poprzez nowe inwe-
stycje zachęcać będziemy do osiedlania się na terenie naszej 
Gminy. Wpłynie też na ten proces podnoszenia się poziomu 
życia mieszkańców. Trzeba pamiętać, że z rozwijającej się Gminy 
zmierzamy do nowoczesnej miejscowości, będącej częścią 
stołecznej aglomeracji. To na pewno zaprocentuje. 

Co samorząd uczyni dla poprawy środowiska? 
Przede wszystkim działać będziemy na rzecz zmniej-

szenia zanieczyszczeń, jakie są skutkiem korzystania z nieeko-
logicznych pieców. Utrzymamy dofinansowania do wymiany 
pieców węglowych na piece gazowe i elektryczne. Wspierać 
będziemy proces rozbudowy gazociągów na terenie Gminy. 
Zorganizujemy tez sieć rowerów miejskich oraz zmierzać 
będziemy do tego, aby na terenie miasta pojawiła się stacja 
ładowania samochodów elektrycznych. 

 Gmina Mszczonów słynie z przedsięwzięć i inwestycji, 
które wyróżniają ją na tle innych. Czym teraz zamierza zaska-
kiwać? Co stanie się jej wyróżnikiem w najbliższych latach? 
Oczywiście tym numerem „jeden” będzie już wspomniany 
pierwszy etap mega projektu Park of Poland. Kolejnym, już 
budowanym jest najgłębszy basen do nauki nurkowania. Sama 
gmina będzie też zmierzać do tego, aby powstały na jej terenie: 
Centrum Rehabilitacji Wodnej i szereg projektów opartych 
o zasoby geotermalne. Na przykład pijalnia wód. Uczynimy 
ponadto wszystko, aby do mszczonowskiego kurortu było jak 
najłatwiej dojechać ze stolicy, więc nie zaniedbamy naszych 
starań o uruchomienie połączenia kolejowego Mszczonów – 
Warszawa. 

Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję i pozdrawiam Czytelników naszych lokalnych 

mediów. 

Wywiad

Zgodnie, dynamicznie i skutecznie 
- tak dzięki woli wyborców - będzie 
dalej w naszym samorządzie
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Czy „mszczonowska zgoda”, do której tak często się Pan odwo-
łuje, nadal cechować będzie pracę Rady? 

Do zadań przewodniczącego należy organizowanie 
pracy Rady Miejskiej. Czuwanie nad tym, aby obrady przebie-
gały sprawnie. Mszczonów od lat jest symbolem samorządowej 
zgody. Nie będę chyba nieskromny, gdy powiem, że wiele w tym 
mojej zasługi. Żeby Mszczonów nadal był wzorcową gminą, 
potrzebny jest mu spokój, zgoda i sprawnie działające władze 
samorządowe. Od 1996 roku - kiedy to stanąłem na czele RM 
- czynię wszystko, aby te trzy warunki były spełnione. Staram 
się z powierzonego mi zadania wywiązywać jak najbardziej 
sumiennie.

Mszczonowska zgoda jest jednak przez niektórych oceniana 
jako brak dyskusji wewnątrz Rady Miejskiej. Czy to na pewno 
dobre dla Gminy?

Wiem, że takie głosy się pojawiają, ale najwyraźniej ci, 
którzy rozpowszechniają opinie tego typu, niewiele wiedzą 
o pracy samorządowej. Dobrze zorganizowany samorząd wypra-
cowuje stanowiska na Sesje Rady Miejskiej podczas obrad 
komisji tematycznych. Tam trwają dyskusje. Tam spieramy się 
o kwestie kluczowe dla Gminy. Tam ustalamy nasze stanowiska. 
Tam też wypracowujemy kompromisy. 

Natomiast na Sesjach Rady Miejskiej zatwierdzamy 
jedynie wcześniej wypracowane stanowiska. Samorządy, 
w których Sesje trwają godzinami i kończą się kłótniami, będą-
cymi pożywką dla mediów szukających sensacji, to, niestety, 
przykłady upadku samorządowej kultury. Takie kłótnie są 
dowodem na to, że dane władze samorządowe nie działają jak 
należy. Jeśli ktoś chciałby, aby tak wyglądały Sesje Rady Miejskiej 
Mszczonowa, to najwyraźniej źle życzy naszej Gminie. 

Zachęcam Mieszkańców do korzystania z jawności 
obrad Rady Miejskiej. Można śledzić ich przebieg, korzystając 
z emisji w sieci, czytać relacje zamieszczane w lokalnej prasie 
a przede wszystkim osobiście uczestniczyć w sesjach. Gdy zrozu-
miemy, jak działa samorządowy mechanizm, uodpornimy się na 
niesłuszną krytykę i oskarżenia, jakie złośliwie kierowane są pod 
adresem gminnych władz. 

Medialnym hasłem okresu przedwyborczego było pozbywanie 
się samorządowców z doświadczeniem na rzecz nowych twarzy. 
W Gminie Mszczonów hasło to nie zadziałało. Dlaczego?

Przede wszystkim trzeba sobie zdać sprawę kto i po co 
głosił takie hasła. Dopiero wtedy zrozumiemy, na czym polegała 
gra. To hasło odwoływało się do zmian w politycznych konfigu-
racjach, dominujących w samorządach poprzednich kadencji. 
Mszczonów był wtedy w zupełnie innej sytuacji. Z olbrzymią 
korzyścią dla Gminy i jej Mieszkańców od początku powołania 
niezależnych samorządów, czyli od roku 1990, w naszej Gminie 
unikaliśmy i nadal unikamy partyjnych wpływów. Uważam, że 
Polska Samorządowa powinna być jak najmniej upolityczniona. 

Z tego powodu cieszy mnie, iż Rada Miejska, której mam 
zaszczyt przewodzić od blisko ćwierćwiecza, nigdy nie została 
zdominowana przez członków takiej, czy innej partii politycznej. 
Jestem dumny z tego, że w mszczonowskim samorządzie liczą 
się kompetencje i pomysłowość a nie partyjne legitymacje. 
Uważam, że podziały partyjne dzielą a nie łączą. Dlatego nigdy 
nie byłem i nie zostanę reprezentantem żadnego ogólnopol-
skiego ugrupowania politycznego. Moją jedyną partią jest 
i pozostanie MSZCZONÓW oraz jego MIESZKAŃCY, dla których 
pragnę dostatniego, szczęśliwego i bezpiecznego życia. 

Podsumowując hasło o dokonaniu głębokich zmian 
personalnych w naszej Gminie, nie zadziałało ono, gdyż u nas 
głosowano na konkretne osoby. Na radnych, którzy mogli się 
wykazać skuteczną realizacją wcześniejszych zobowiązań wybor-
czych. Zwyciężyło doświadczenie i dowiedziona skuteczność 
w działaniu. Cieszę się, że Mieszkańcy Gminy myślą lokalnymi 
kategoriami i nie ulegają politycznej propagandzie. 

Zachęcam wszystkich aktywnych do tego, aby włączyli się 
w proces współzarządzania Gminą. Radni są otwarci na wsłu-
chiwanie się propozycje swoich wyborców. Z pewnością służyć 
im też będą pomocą w rozwiązywaniu trudnych spraw, uzależ-
nionych od gminnych instytucji. Naprawdę bardzo zależy mi 
na tym, aby Mieszkańcy Gminy tworzyli wielką, samorządową 
rodzinę. Zapomnijmy o dotychczasowych podziałach i nieporo-
zumieniach. Wszystkim nam zależy przecież na tym, aby Ziemia 
Mszczonowska wzrastała. Proszę o to, abyśmy wspólnie działali 
dla jej dobra. 

Nawiążę jednak jeszcze do mego ostatniego pytania. Zmiany 
osobowe wprowadzają jednak nową jakość i odświeżają struk-
tury samorządowe. Czy naprawdę należy je postrzegać jako 
zagrożenie?

Nie postrzegam ich jako zagrożenia. Nim rozwinę tę 
myśl, pozwolę sobie jednak na odwrócenia Pana toku rozu-
mowania, zadając proste pytanie, czy mechanizm, który działa 
dobrze i sprawnie, naprawdę wymaga naprawy? Nasza Rada VII 
kadencji była właśnie takim sprawnym mechanizmem. Wyborcy 
to zauważyli i docenili. 

Teraz natomiast przyjrzyjmy się historii naszego samo-
rządu. Przecież, co kadencja zachodzą w nim pewne zmiany 
personalne. Ktoś, kto przekonuje, że w mszczonowskim samo-
rządzie trwa personalna stagnacja dopuszcza się manipulacji. 
Odświeżanie składu Rady jest wręcz pożądane, jeśli tylko jest 
stopniowe. To tak, jak z rewolucją i ewolucją. Pierwsza przynosi 
zamęt i zniszczenia, a druga zapewnia spokojne przeobrażanie. 
Zmiany muszą następować, bo to naturalna kolej rzeczy. Jest 
jednak dobrze dla gminnej struktury, gdy jednocześnie utrzy-
mana jest pewna ciągłość pomiędzy poszczególnymi kaden-
cjami.

Zachowanie takiej ciągłości w naszej Radzie od lat skut-
kowało tym, że gdy nasi sąsiedzi po wyborach układali sobie 
zupełnie na nowo swoje władze, a następnie ich niedoświad-
czeni członkowie dopiero uczyli się reguł samorządowej pracy, 
to nasza Gmina już na wstępie tego samorządowego wyścigu 
po nowe środki pozabudżetowe, dotacje, czy też projekty - od 
razu wychodziła na prowadzenie. Odbywało się to niewątpliwie 
z korzyścią dla wszystkich Mieszkańców. 

Doświadczenie procentuje, choć niewątpliwie warto też 
łączyć je z siłą młodości, z nowymi pomysłami i świeżością. Tu 
muszę się trochę pochwalić. Przed laty byłem pomysłodawcą 
powołania w naszej Gminie Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Zawsze tym młodym radnym powtarzałem, że kiedyś przyj-
dzie czas, że zaczną nas zastępować i teraz powinni zdobywać 
doświadczenie, aby w przyszłości Gmina Mszczonów miała 
już gotową, nową, samorządową drużynę - na odpowiednio 
wysokim poziomie. 

Dziś jedna z byłych młodzieżowych radnych, Dorota 
Kaźmierczak, trafiła do Rady Miejskiej. Wprowadzanie młodzieży 
do pełnienia odpowiedzialnych funkcji, to jak najlepszy pomysł. 
Dziś funkcję Młodzie-
żowej Rady Miej-
skiej, inkubatora dla 
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młodzieży, przygotowującej się do piastowania w Gminie istot-
nych funkcji, przejęły na siebie organizacje pozarządowe. Proszę 
tylko spojrzeć na aktywność naszych Mieszkańców w tychże 
organizacjach. Właśnie dlatego tak mocno je wspieramy, bo 
wiemy, że pełnią one rolę edukacyjną i wychowawczą. Są miej-
scami, w których zdobywa się doświadczenie w pracy społecznej. 
To w nich Mieszkańcy mogą się wykazać swoją aktywnością 
i udowadniać tym samym, że są przyszłymi, dobrymi kandyda-
tami do władz samorządowych. 

Boję się natomiast samorządowych populistów, kariero-
wiczów i ludzi „z przypadku”, którzy, z pobudek innych niż dobro 
Ziemi Mszczonowskiej, chcą trafić do władz miejskich. Takich 
należy unikać. Najwyraźniej Mieszkańcy naszej Gminy myślą 
podobnie, gdyż co kadencja swymi wyborami wykazują, że są 
odporni na populistyczne, niczym niepoparte puste obietnice. 

Rozważam cały czas, czy nie powrócić do koncepcji 
Młodzieżowej Rady Miejskiej a nawet nie wzbogacić tego 
pomysłu o utworzenie także Rady Seniorów. Jednak sadzę, że 
chyba trafniejszym rozwiązaniem byłoby organizowanie cyklicz-
nych spotkań konsultacyjnych, w których z przedstawicielami 
Rady Miejskiej mogliby spotykać się reprezentanci wszystkich 
organizacji, działających na terenie Gminy. To niewątpliwie 
ubogaciłoby nasze życie samorządowe. Zaznaczam, że nie mam 
tu na myśli jedynie zarejestrowanych organizacji. Przepustką do 
brania udziału w takich konsultacjach byłoby reprezentowanie 
nawet nieformalnej grupy Mieszkańców. 

Jakie Pana zdaniem powinny być kolejne działania władz 
samorządowych Mszczonowa? Co należy zmienić w Gminie? 

Ostatnie lata, to dynamiczne zmiany w całym Mszczo-
nowie. Wystarczy tylko spojrzeć, jak odmieniła się ulica Sienkie-
wicza czy Warszawska (od Term do ronda przy Szkole), będące 
teraz wizytówkami Mszczonowa. Uporządkowane też zostały 
nasze zieleńce. Pojawiło się wiele nowych chodników. Rozbudo-
wana została sieć dróg i mediów komunalnych. 

Jestem przekonany, że teraz przyszedł czas na przebu-
dowę - pełną modernizację - samego Serca Mszczonowa, czyli 
Placu Piłsudskiego. Mszczonów zasłużył na to, aby posiadać 
reprezentacyjne centrum. 

Kontynuowane też muszą być prace rewitalizacyjne 
terenów przykościelnych oraz parku pomiędzy naszym kościołem 
farnym i ratuszem. Widzę również potrzebę dokończenia prze-
budowy ulicy Warszawskiej. Jak wspomniałem, już wygląda ona 
imponująco od Term do ronda, a teraz trzeba kontynuować jej 
modernizację aż do ulicy Żyrardowskiej, gdzie powinno powstać 
kolejne rondo. Takie rozwiązanie usprawniłoby ruch w centrum 
miasta.

Modernizacji wymagają także ulice: Grójecka, 3 Maja, 
Narutowicza, Kilińskiego i Zarzeczna. Trzeba też powrócić do 
koncepcji wybudowania dodatkowej ulicy pomiędzy Warszawską 
i Spokojną (wzdłuż kanału). Jej powstanie umożliwiłoby dalszą 
rozbudowę miasta. Dostrzegam ponadto pilną potrzebę przygo-
towania się do budowy miejskiej hali widowiskowej, połączonej 
przejściem podziemnym lub efektowną, przeszkoloną kładką 
z naszą Szkołą Podstawową. 

Gdzie widzi Pan możliwość wybudowania takiej hali? 
Miejsca lokalizacji hali upatruję w samym centrum 

Mszczonowa - pomiędzy ulicami Warszawską i Sienkiewicza. 
Gmina już nabyła tam jedną działkę. Jeśli, przy życz-
liwym podejściu właścicieli sąsiednich posesji, uda 

się nabyć kolejne tereny, to zyskamy naprawdę ciekawą lokali-
zację. 

Mszczonów potrzebuje hali widowiskowej o odpowied-
niej pojemności. Sala widowiskowa w MOK-u jest zbyt mała 
dla organizacji dużych koncertów lub ogólnomiejskich wyda-
rzeń. Nie chciałbym tu spekulować, co do terminu wykonania 
tej inwestycji. To na razie idea, ale na pewno taka, którą – co 
podkreślam - należy jak najpilniej przygotować do realizacji. 

Przy takiej hali powinien też pojawić się zadaszony plac 
zabaw dla dzieci. Zewnętrzne place dają szansę użytkowania 
jedynie w ciepłych okresach roku. Plac wewnątrz budynku 
(z trampolinami, basenami z kulkami oraz torami przeszkód) 
byłby ciekawą i bardzo atrakcyjną propozycją dla najmłodszych 
MSZCZONOWIAN. Oczywiście, obok musiałaby też powstać 
kawiarenka lub restauracja dla rodziców, w której mogliby oni 
oczekiwać, aż ich pociechy zażyją ruchu. 

Skoro już o placach zabaw mowa, to rozbudowy wymaga 
też ten znajdujący się w parku przy ulicy Grójeckiej. Na tym 
samym zieleńcu warto byłoby też uporządkować znajdujące się 
tam miejsce pamięci. Pomnikowi brak terenu utwardzonego 
wokół, a także poprawiony musi zostać jego cokół. Chociażby 
poprzez obłożenie go piaskowcem. Widzę też potrzebę pobu-
dowania fontanny w parku przy ulicy Grójeckiej oraz uważam, 
że wymieniona powinna zostać fontanna w parku Narutowicza. 
Przy wprowadzaniu zmian w parku przy ulicy Grójeckiej, nie 
można też zapomnieć o zagospodarowaniu na cele rekreacyjne 
stawu, zwanego Zdrojem. W obu wspomnianych parkach brak 
też specjalnych stref dla seniorów. 

Co rozumie Pan pod pojęciem „strefy dla seniorów”? 
Miejsca z atrakcjami dla seniorów, którzy szukają nie 

tylko biernego wypoczynku, ale także możliwości potreno-
wania. W takich strefach na pewno byłyby zewnętrzne siłownie. 
Chciałbym też powstania w nich tężni solankowych. Skoro 
jesteśmy kurortem, to powinniśmy mieć inhalatoria. 

Z pewnością służyłyby one dobrze naszym seniorom, 
a także osobom młodszym, które mają problemy z układem 
oddechowym – alergikom i astmatykom. Oczywiście, nie byłyby 
one aż tak duże jak tężnie w Ciechocinku, ale z pewnością speł-
niałyby swoją rolę. 

Jeśli już mówimy o seniorach, to w mieście brak też 
Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych i schorowanych. 
Rozwijanie form pomocy dla seniorów uważam za szalenie 
potrzebne. Niebawem nowe możliwości rehabilitacyjne pojawią 
się w naszych TERMACH. Dostęp do nich seniorzy i osoby wyma-
gające pomocy specjalistów powinny mieć przyznawany na 
preferencyjnych warunkach. Upust cenowy za takie usługi powi-
nien być coraz atrakcyjniejszy. Umożliwi to wzrost dochodów 
gminy z podatków, uzyskiwanych chociażby z takich inwestycji, 
jak komercyjny park wodny we Wręczy. W kwestii TERM, to 
nieodzowne wydaje mi się zadaszenie basenu sportowego, aby 
mógł on pracować cały rok a nie tylko w sezonie. 

Wielokrotnie podkreślał Pan, jak ważna jest rola organizacji 
społecznych, skupiających mieszkańców. Jak chciałby Pan, aby 
miasto wspierało aktywne grupy mszczonowian? 

Mamy na naszym terenie wiele prężnie działających, 
aktywnych: grup, stowarzyszeń, klubów oraz innych organizacji. 
Większość z nich nie ma jednak swoich siedzib. Brak im też 
miejsca na organizowanie spotkań dla swoich członków. Sądzę, 
że takie grupy powinny otrzymać wsparcie samorządu w postaci 
zaspokojenia potrzeb lokalowych. Należy zabiegać o stworzenie 

WIEŚCI Z RATUSZA



14      listopad 2018 / nr 11 (276)

Domu Aktywności Społecznej MSZCZONOWIAN – w którym 
znajdowałyby się pomieszczenia na biura/siedziby oraz ogólno-
dostępna sala konferencyjna. 

Zupełnie inaczej wygląda sprawa z takimi organiza-
cjami, które posiadają już własne obiekty. Harcówka wymaga 
powiększenia i zmodernizowania. Część siedzib strażackich 
należy jeszcze unowocześnić, a także doposażyć w odpowiedni 
sprzęt. W ramach akcji „Dbamy o przeszłość z myślą o przy-
szłości” trzeba pozyskać też dla działalności społecznej jak 
najwięcej z zachowanej, historycznej zabudowy Mszczonowa. 
Pod tym względem szykuje się szereg zmian. Między innymi, 
aby rozbudować harcówkę, zmieniona zostanie w najbliższej 
czasie siedziba naszego lokalnego muzeum, czyli Izby Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej, która przejmie po Policji zabytkową willę 
doktora Zarachowicza. 

Harcerzom i strzelcom do rozwinięcia swej działalności 
z młodzieżą przydałaby się również całoroczna stanica biwa-
kowa. Można taką zorganizować w oparciu o tereny spor-
towe, leśne i infrastrukturę Szkoły Podstawowej w Osuchowie. 
Druhowie będą mogli wtedy organizować biwaki także w okresie 
zimowym. 

Ciągłego wspierania wymagają kluby i sekcje sportowe, 
których mamy naprawdę dużo. Jak wiadomo „w zdrowym 
ciele - zdrowy duch”. Trzeba dbać o tych, którzy zapewniają 
Mieszkańcom możliwość wzmacniania tężyzny fizycznej, czyli 
- tańczących, grających, biegających, walczących … (uśmiech). 
Kluby należy też wesprzeć w ich poszukiwaniach strategicznych 
sponsorów. Mamy na naszym terenie poważne firmy, które 
mogłyby związać się z miejscowymi zespołami sportowymi. Nie 
ukrywam, że liczę tu najbardziej na naszego przyszłego, najwięk-
szego inwestora, który przecież stanie się niebawem symbolem 
aktywnego, rekreacyjnego Mszczonowa. 

Są też organizacje, takie jak Uśmiech Dziecka, czy też 
stowarzyszenia seniorów, o których szczególnej pozycji w Gminie 
nie muszę chyba nikogo przekonywać. Mszczonów jest pełen 
ludzi przeróżnych pasji i to świadczy o jego kolorycie. 

Każda społeczna inicjatywa jest cenna i wymaga wsparcia 
chociażby poprzez zagwarantowanie jej miejsca we wspo-
mnianym Domu Aktywności Społecznej. Cieszy mnie, że tak 
prężnie działają nasi hodowcy gołębi, że co roku show organi-
zują nam fani starej motoryzacji, że organizują się też pasjonaci 
turystyki rowerowej, wędkarze i wielbiciele innych dziedzin. 

Forum Samorządowe, które wygrało wybory i posiada więk-
szość w Radzie Miejskiej, to reprezentacja złożona z ludzi 
przedsiębiorczych. W jaki sposób władze samorządowe VIII 
kadencji będą wspierać lokalnych biznesmenów, rzemieśl-
ników, handlowców?

Lokalny biznes, to podstawa rozwoju Gminy. Handel, 
rzemiosło, usługi… przecież z tego Mszczonów słynął od wieków. 
Władze samorządowe od lat współpracują z Cechem Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości – organizacją skupiającą ludzi, którzy nie 
boją się wyzwań i rozwijają swoje firmy. 

Powołaliśmy też do życia Gminne Centrum Informacji, 
które wspiera ludzi z inicjatywą. Specjale szkolenia, pomoc dla 
chcących zakładać swój biznes – to właśnie w GCI tacy ludzie 
znajdują pomoc. Współpracujemy też z Żyrardowskim Stowa-
rzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, gdzie można uzyskać 
pożyczki na preferencyjnych warunkach na rozwinięcie własnego 
biznesu. 

Wprowadzanie do oferty edukacyjnej mszczonowskiego 
Zespołu Szkół klas zawodowych, to też wyjście naprzeciw oczeki-

waniom miejscowych zakładów i firm. Poprzez sprowadzanie na 
nasz teren dużych inwestorów dajemy ponadto szansę Miesz-
kańcom na rozwijanie swojej przedsiębiorczości. Chociażby po 
uruchomieniu Park of Poland wzrośnie zainteresowanie lokalną 
agroturystyką i miejscowym rynkiem usług. 

Wyzwań w nowej kadencji nie braknie, bo i potrzeby Miesz-
kańców są wciąż duże. Taką dziedziną, która cały czas wymaga 
wspierania jest też bezpieczeństwo publiczne. Co w tej dzie-
dzinie powinno zostać jeszcze poprawione?

Kwestie bezpieczeństwa publicznego są mi niezwykle 
bliskie. Przypomnę, że jestem członkiem powiatowej komisji 
ds. bezpieczeństwa. Działając w niej cały czas mam na wzglę-
dzie dobro Mieszkańców Gminy Mszczonów. Poprawa stanu 
bezpieczeństwa na terenie miasta wiąże się z wydajniejszą pracą 
naszych stróżów prawa, a także zamontowaniem miejskiego 
monitoringu. Jego założenie i zorganizowanie całodobowej 
obsługi, to skomplikowana i kosztowana sprawa, ale niewąt-
pliwie należy mieć ją cały czas na względzie i dążyć wytrwale 
w tym kierunku. 

Kolejna sprawa, to zwiększenie bezpieczeństwa na miej-
skich ulicach, poprzez budowę spowalniaczy, wysepek, a także 
dalsze ograniczanie ciężkiego ruchu w centrum Mszczonowa. 
Tego społeczeństwo od nas oczekuje. Cały czas spotykam się 
z osobami, które postulują o wykonywanie kolejnych tego typu 
inwestycji. 

Bezpieczeństwo, to też świadomość prawna 
Mieszkańców. Na zakończenie naszej rozmowy już tylko 
hasłowo wspomnę więc, że uważam, iż potrzebna jest pomoc 
prawna i psychologiczna dla Mieszkańców Gminy, czyli ogólno-
dostępne dyżury specjalistów w tych dziedzinach, jakie mogłyby 
się odbywać w Urzędzie Miejskim lub w MOPS-ie. Takie formy 
wsparcia, oczywiście, już działają, ale powinniśmy zadbać o to, 
aby Mieszkańcy mogli z nich korzystać każdego dnia, a nie tylko 
w wybranych terminach. 

A co z e-urzędem?
Nad upowszechnieniem e-urzędu pracowaliśmy już w poprzed-
niej kadencji. Teraz zamierzamy kontynuować nasze działania. 
Ideę e-urzędu traktujemy bardzo poważnie. To ważne, aby coraz 
więcej spraw można było załatwiać poprzez sieć. Docelowo 
znacznie usprawni to działanie Urzędu Miejskiego i jednostek 
budżetowych gminy, a także przybliży wszystkie te instytucje 
Mieszkańcom. 

Spytam wprost, czy wszystkich tych propozycji zmian i nowych 
inwestycji nie jest zbyt dużo? Temu samorządowi może 
zwyczajnie nie wystarczyć czasu na zrealizowanie tak ambit-
nych planów. 

Po pierwsze trzeba pamiętać, że ta kadencja będzie 
dłuższa. Poprzednie trwały cztery lata a ta będzie pięcioletnia. 
Poza tym niebawem spodziewamy się zwiększenia możliwości 
budżetowych Gminy. Wszystko z powodu nowych inwestorów, 
którzy już rozpoczęli na naszym terenie swoje przedsięwzięcia 
lub dopiero szykują się do ich zrealizowania. Nie musze chyba 
tłumaczyć, iż większa ilość pieniędzy w budżecie, to gwarancja 
podniesienia inwestycyjnej poprzeczki. 

Jesteśmy renomowaną, drużyną samorządową. Proszę 
sprawdzić, czy we wcześniejszych kadencjach wypełnialiśmy 
swoje wyborcze zobo-
wiązania. Zapewniam, 
że ten test na nasze 
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Ze starostą powiatu żyrardowskiego 
Beatą Sznajder rozmawia Mateusz 

Milczarek.

Na początku rozmowy w imieniu swoim 
i Redakcji „Merkuriusza Mszczonow-
skiego” chciałbym pogratulować odnie-
sionego sukcesu. Ster powiatu żyrar-
dowskiego został powierzony miesz-
kance Mszczonowa. Przewodniczący 
Rady Miejskiej Mszczonowa – pan 
Łukasz Koperski – w wywiadzie udzie-
lonym niedawno dla naszego biuletynu 
- powiedział wprost, iż z tego powodu 
rozpiera go duma. Z pewnością ocze-
kiwania mieszkańców Ziemi Mszczo-
nowskiej, związane z Pani awansem, są 
bardzo duże. Jakie będą pierwsze Pani 
decyzje na nowym stanowisku? 

Dziękuję za ciepłe słowa i zapew-
niam wszystkich Czytelników „Merku-
riusza”, że uczynię, co w mej mocy, aby 

godnie sprawować powie-
rzony mi urząd. Oczywiście, 
starać się będę nie zawieść 

pokładanego we mnie zaufania i swoją 
sumienną pracą przyczynić do rozwoju 
całego powiatu, którego Ziemia Mszczo-
nowska jest niewątpliwie bardzo ważną 
częścią. 

Nawiązując jeszcze do „steru 
powiatu”, przekazanego w moje ręce, 
o jakim pan wspomniał (uśmiech), to 
dodam tylko, iż dzierżę go wspólnie 
z członkami Zarządu, a także radnymi 
Rady Powiatu, której pracom prze-
wodzi pan Klaudiusz Stusiński – również 
mszczonowianin.

Faktycznie, takiej sytuacji w historii 
powiatu jeszcze nie było. Oczywiście, 
Panu przewodniczącemu Stusińskiemu 
także gratulujemy. Mam nadzieję, iż 
niebawem również z nim będziemy 
mieli zaszczyt przeprowadzić wywiad 
dla naszych Czytelników. Pani Starosto, 
przejdźmy jednak teraz do tego, jakie 
pierwsze działania zechce Pani podjąć, 
jako przewodnicząca Zarządu Powiatu? 

W pierwszym okresie urzędo-

wania nowego Zarządu zapoznamy się 
z najpilniejszymi potrzebami poszczegól-
nych wydziałów Starostwa i wszystkich 
jednostek, jakie pod niego podlegają. 
Ten proces układania planu działań musi 
jeszcze potrwać, ale chyba już teraz mogę 
zapewnić, że na pewno wiele uwagi 
w naszej pracy poświęcimy tym zagadnie-
niom, które najbardziej interesują Miesz-
kańców powiatu, czyli kondycji naszego 

solidne podejście do planów, wyrażanych podczas wyborczych 
kampanii wypadnie pomyślnie. Teraz także uczynimy wszystko, 
aby stało się podobnie. Gdyby jednak z przyczyn naprawdę od 
nas niezależnych nie udało się w 100 % przeprowadzić dekla-
rowanych przedsięwzięć, to na pewno dołożymy starań, aby 
do 2023 roku chociażby zainicjować taką, czy inną inwestycję 
z naszego programu wyborczego. Zapewniam jednak, że takie 
połowiczne rozwiązanie na pewno zastosowane zostanie 
jedynie w sytuacjach wyjątkowych. 

Dwójka mszczonowian u steru powiatu żyrardowskiego, tego 
chyba nikt się nie spodziewał. Przeprowadzamy ten wywiad 
w dniu wyborów pana Klaudiusza Stusińskiego na przewod-
niczącego Rady Powiatu i pani Beaty Sznajder na stanowisko 
starosty. Proszę o komentarz do tego wydarzenia. 

Jako rodowitego mszczonowianina, z powodu sukcesu 
pani Sznajder i pana Stusińskiego, najzwyczajniej rozpiera mnie 
duma. Pani Sznajder jest doświadczonym samorządowcem 
i może się wykazać sukcesami w kierowaniu jednostką budże-
tową gminy. Przez dwie kadencje była radną Rady Powiatu. 
Przez krótki czas nawet jej przewodziła. Kierując pracami 
mszczonowskiego Gminnego Centrum Informacji udowodniła, 
że jest specjalistką od pozyskiwania środków zewnętrznych. 
To wszystko naprawdę dobrze wróży na przyszłość powiatowi. 
Pan Klaudiusz Stusiński także świetnie orientuje się w tema-
tyce powiatowej. Nie mam wątpliwości, że on również sprosta 
powierzonemu zadaniu. 

Chciałbym pogratulować obojgu nowo wybranym osią-
gniętego sukcesu. Wierzę, że działając wspólnie uczynią wiele 
dobrego dla powiatu żyrardowskiego a jednocześnie dla samego 
Mszczonowa i jego okolic. Dzięki nim będzie możliwa konty-
nuacja dotychczasowej, wzorowej współpracy władz Gminy 
Mszczonów z władzami powiatowymi. To szalenie ważne, aby 
oba samorządy wspierały się i uzupełniały swoje starania na 
rzecz poprawy warunków życia naszych Mieszkańców. 

Gratulując pani Beacie Sznajder i panu Klaudiuszowi 
Stusińskiemu, chciałbym też podziękować za lata pracy na rzecz 
umacniania pozycji powiatu byłemu staroście - panu Wojcie-
chowi Szustakiewiczowi. Jest on związany z samorządem powia-
towym od chwili jego powstania. Starostą był od roku 2006. Przez 
te wszystkie lata przyczynił się do realizacji wielu znaczących 
inwestycji, które umacniały także tereny Ziemi Mszczonowskiej. 
Wspomnę tu tylko o tak ważnym przedsięwzięciu jak budowa 
traktu tarczyńskiego. Z najnowszych inwestycji wymienię nato-
miast kompleks sportowy przy Liceum im. Szarych Szeregów 
i mszczonowskim Zespole Szkół. Oczywiście podobnych osią-
gnięć jest długa lista i za wszystkie jeszcze raz gorąco dziękuję. 

Dziękuję za rozmowę 
Dziękuję bardzo i na zakończenie naszej rozmowy 

jeszcze raz pragnę wyrazić swą wdzięczność za zaufanie, jakie 
Forum Samorządowe otrzymało w wyborach. Jednocześnie 
zachęcam wszystkich Państwa do tego, abyśmy w tej kadencji 
działali wspólnie - ponad podziałami - dla dobra naszej Lokalnej 
Ojczyzny, jaką jest Ziemia Mszczonowska.

Wywiad

Mszczonowianka nowym STAROSTĄ powiatu 
żyrardowskiego
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szpitala, szeroko rozumianym sprawom 
społecznym, a także modernizacji dróg 
i ulic powiatowych. Nie zaniedbamy 
również kwestii placówek oświatowych, 
jakimi zarządza starostwo. Ze zrozumia-
łych względów nie chciałabym jeszcze 
mówić o szczegółach planowanych 
działań. Proszę o odrobinę cierpliwości 
(uśmiech). We władzach powiatu zawią-
zała się koalicja. Każdy z koalicjantów 
ma, oczywiście, do zrealizowania swój 
program, z jakim startował w wyborach. 
Plan działań, jaki niebawem ułożymy, 
musi być wypadkową oczekiwań wszyst-
kich członków koalicji. 

Te programy w wielu punktach są bardzo 
podobne, więc chyba nie będzie poważ-
nych problemów z ich połączeniem, czy 
jednak sytuacja finansowa pozwoli na 
realizację wszystkich zobowiązań wybor-
czych?

Odpowiedni stan budżetu, to 
podstawa wszelkiej działalności. Wiem, że 
to truizm, ale celowo się nim posługuję. 
Wszyscy członkowie rady, niezależnie od 
tego, jakie ugrupowanie reprezentują, 
muszą bowiem przy zgłaszaniu swoich 
oczekiwań inwestycyjnych brać pod 
uwagę realia finansowe. Zarząd na pewno 
szczególny nacisk położy na poprawę 
sytuacji budżetowej tak, aby zapewnić 
odpowiednie finansowanie na wyko-
nywanie wszystkich zadań publicznych, 
przypisanych powiatowi ustawowo. Obej-
mując stanowisko starosty, zdawałam 
sobie sprawę, iż biorę na siebie olbrzymią 
odpowiedzialność. Mam okazać się 
menadżerem, który zapewni stabilną 
sytuację finansową naszemu powiatowi. 
Jeszcze raz zapewniam, że dołożę wszel-
kich starań, aby Ziemia Żyrardowska w tej 
kadencji podobnie, jak w poprzednich, 
mogła się rozwijać. 

Wiem, że wyzwań nie braknie. 
Od członków Rady oczekuję wsparcia 
poczynań Zarządu. Warunkiem pomyśl-
ności tej kadencji jest to, czy uda się 
zachować jedność we władzach powiatu. 
Musimy pamiętać, że pomimo tego, iż 
reprezentujemy wiele Komitetów Wybor-
czych, tak naprawdę o wiele więcej nas 
łączy niż dzieli. Przecież wszyscy byliśmy 
wybierani przez Mieszkańców Powiatu 
Żyrardowskiego i to ich potrzeby mają 
być dla nas najważniejsze. Z tego powodu 
należy wznieść się ponad wszelkie 
podziały. Powtórzę tu słowa wypo-
wiedziane na ostatniej Sesji - naszym 

Wyborcom zależy na tym samym, wszyscy 
chcą, aby szpital funkcjonował sprawnie, 
aby uczniowie placówek oświatowych 
mogli się kształcić w jak najlepszych 
warunkach i na odpowiednim poziomie, 
a także żeby sieć dróg powiatowych była 
sukcesywnie modernizowana. Każdy 
z radnych może mieć inne koncepcje 
dochodzenia do tych najważniejszych 
celów, więc kluczowym dla sprawy staje 
się uwzględnianie tego, że podstawowym 
obowiązkiem wszystkich przedstawicieli 
nowo wybranych władz powiatowych 
ma być gotowość do ciągłego szukania 
kompromisów. 

Podczas tej Sesji wspominała Pani o chęci 
budowy szerokiej koalicji w Radzie. Czy 
to możliwe? 

Tak uważam i jasno wyraziłam 
swe zamiary w pierwszym wystąpieniu 
w roli starosty. Stwierdziłam wtedy, że 
każdy z nas decydując się na kandydo-
wanie do władz powiatowych zdecy-
dował się na przyjęcie na siebie części 

odpowiedzialności za losy tej Ziemi i jej 
Mieszkańców, a to zobowiązuje także do 
włączania się we wszelkie konstruktywne 
działania, podejmowane przez Zarząd. 
Chcę współpracować ze wszystkimi ugru-
powaniami, jakie są reprezentowane 
w Radzie. Wierzę, że w końcu zbudu-
jemy wspomnianą szeroką koalicję. Liczę 
ponadto, iż w naszych zabiegach o rozwój 
powiatu będziemy mogli tak, jak do tej 
pory, korzystać ze wsparcia samorządów 
gminnych. Ta współpraca pomiędzy 
samorządami gminnymi i powiatowym 
jest kluczem do rozwiązania wielu kluczo-
wych problemów, z jakimi przyjdzie nam 
się zmierzyć. 

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i na zakończenie jeszcze raz 
pragnę podziękować wszystkim Miesz-
kańcom, którzy głosowali na mnie 
w wyborach samorządowych, a także 
tym radnym powiatowym, którzy zaufali 
mi podczas głosowania na stanowisko 
starosty. 

Kim jest Beata Sznajder - nowy 
starosta powiatu żyrardowskiego

* * *
Do niedawna dyrektor Gminnego 

Centrum Informacji w Mszczonowie. 
Bezpartyjna. W wyborach do Rady 
Powiatu wystartowała z listy Komitetu 
Wyborczego FORUM SAMORZĄDOWE 
POWIAT. Posiada wykształcenie wyższe. 
Ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębior-
czości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego 
w Warszawie na kierunku zarządzanie 
i marketing, specjalizacja psychologia 
rynku, podyplomowe studia w zakresie 
zarządzania projektami, a także Pody-
plomowe Studium Prawno-Samorzą-
dowe w Polskiej Akademii Nauk. 

Od 2003 r. pozostawała sekreta-
rzem Zarządu Żyrardowskiego Stowa-
rzyszenia Wspierania Przedsiębior-
czości i wiceprzewodniczącą Funduszu 
Młodych „Wehikuł”. Przez osiem lat 
(2006-2014) była Radną Rady Powiatu. 
W kadencji 2010-2014 przewodniczyła 
Komisji Współpracy, Promocji, Zdrowia 
i Polityki Społecznej, a także była wice-
przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 
i członkinią Komisji Oświaty i Kultury. 
Szczególnie aktywnie udzielała się 
w obszarze polityki społecznej, skupia-
jącej się na rodzinnej pieczy zastęp-
czej oraz tworzeniu interwencyjnych 
placówek opiekuńczych.

Od 2003 r. jako dyrektor Gmin-
nego Centrum Informacji w Mszczo-
nowie działała na rzecz poprawy sytu-
acji na rynku pracy, poprzez liczne inicja-
tywy edukacyjne dla osób dorosłych 
oraz pomoc osobom bezrobotnym. 

Przez 17 lat, pracując w samorzą-
dzie, czynnie pozyskiwała środki unijne, 
przeznaczone w głównej mierze na 
kształcenie ustawiczne, a więc edukację 
osób dorosłych, promując tym samym 
uczenie się przez całe życie. Intensywnie 
angażowała się też w działania zwią-
zane z promocją i informatyzacją Gminy 
Mszczonów oraz rozwojem nowego 
trendu, jakim jest społeczeństwo infor-
macyjne w powiecie żyrardowskim. 

Ponadto, nadzorowała działalność 
dwóch mszczonowskich Izb Pamięci 
(Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 
i Izby Pamięci Rodu Maklakiewiczów). 
Dzięki izbom prowadzona jest promocja 
historyczna Gminy Mszczonów, a także 
edukacja muzyczna dla mieszkańców 
Gminy. We współpracy z Mszczonow-
skim Stowarzyszeniem Historycznym 
oraz Grupą Rekonstrukcji Historycznej 
organizowała wiele imprez, upowszech-
niających dziedzictwo kulturowe Ziemi 
Mszczonowskiej a tym samym naszego 
powiatu.
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Burmistrz Józef Grzegorz Kurek i członkowie jego drużyny 
z KWW „Forum Samorządowe” nie zawiedli pokładanych w nich 
nadziei. Wygrali wszystko, co było do wygrania. Zwyciężyli 
swych konkurentów w każdym z okręgów, w których wystarto-
wali do Rady Miejskiej. Lider grupy, pozostając na swoim stano-
wisku, utrzymał honorowy tytuł najdłużej urzędującego burmi-
strza w Polsce. Podczas właśnie rozpoczynającej się VIII kadencji 
samorządowej (2018-2023) będzie miał sprzyjające warunki do 
dalszej pracy nad rozwojem Ziemi Mszczonowskiej, gdyż jego 
czternastoosobowa drużyna nie dała szans rywalom i w całości 
zdała wyborczy egzamin. 

W okręgu nr 1 bezapelacyjnie zwyciężył, dotychczasowy 
przewodniczący Rady Miejskiej, Łukasz Koperski, który kieruje 
pracami mszczonowskiego samorządu nieprzerwanie od 1996 
roku i zapewne także dzierży już jedno z najwyższych miejsc 
w kraju pod względem stażu w sprawowaniu tej zaszczytnej 
funkcji. 

W kolejnych okręgach zwyciężali: (Okręg nr 2) Mirosław 
Wirowski, (3) Piotr Chyła, (4) Ryszard Stusiński, (6) Barbara 
Gryglewska, (7) Robert Głąbiński, (8) Waldemar Suski, (9) Marek 
Baumel, (10) Andrzej Osial, (11) Dariusz Olesiński, (12) Marek 
Zientek, (13) Dorota Kaźmierczak, (14) Katarzyna Ciećwierska 
i (15) Andrzej Osiński. 

Do nowej Rady Miejskiej wszedł też (z Okręgu nr 5) 
kandydat KWW Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej - 
Krzysztof Krawczyk, który w VII kadencji pozostawał w koalicji 
z radnymi Forum Samorządowego i dlatego zwycięskie ugrupo-
wanie nie wystawiło mu w jego okręgu wyborczym kontrkan-
dydata. 

Podsumowując mszczonowskie wybory należy powie-
dzieć, że Gmina Mszczonów ma od dziś nową - starą Radę 
Miejską i dotychczasowego burmistrza, więc Wyborcy zdecy-
dowanie dali swym głosowaniem wyraz, iż pragną kontynuacji 
gminnej polityki, prowadzonej przez całą VII kadencję samorzą-
dową. 

Szczegółowe wyniki wyborów znajdziemy tu: https://
www.bip.mszczonow.pl/439,wyniki-wyborow

MM

Wyniki wyborów na burmistrza Mszczonowa (w skali Gminy):
Józef Grzegorz Kurek - 3144
Roman Grzejszczak - 1485

Wyniki wyborów do Rady Miasta i Gminy Mszczonów:
Okręg nr 1
Damian Sołtyk – 104 głosy
Łukasz Czesław Koperski – 228 głosów

Okręg nr 2
Robert Paweł Czyżewicz – 75 głosów
Mirosław Michał Wirowski – 172 głosy
Grzegorz Żółtowski – 112 głosów

Okręg nr 3
Andrzej Zieliński – 182 głosy
Piotr Tomasz Chyła – 240 głosy

Okręg nr 4
Marcin Wójtowicz – 83 głosy
Ryszard Stusiński – 153 głosy

Okręg nr 5
Jolanta Bogusława Matyjek – 53 głosy
Krzysztof Krawczyk – 157 głosów

Wybory

WYNIKI WYBORCZE
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Po raz kolejny przyznano wyróżnienia w projekcie 
„Solidny partner w środowisku lokalnym”. Uroczystość 
wręczenia dyplomów laureatom odbyła się w dniu 23 paździer-
nika, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska 
„POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe 
Targi Poznańskie. Do tytułu rekomendował Mszczonów Urząd 
Marszałkowski Województwa mazowieckiego.

W ramach projektu „Solidny partner w środowisku 
lokalnym” są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne 
naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jedno-
stek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój 
miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców. Istotne jest też 
pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym 
oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, 

biznesem i nauką. Wyróżniane są również dobre przykłady 
rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności w praktyce 
firm, a także nagradzane inne podmioty podejmujące i wspiera-
jące inicjatywy promujące takie działania.

Celem programu „Solidny Partner” jest podejmowanie 
i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 

Okręg nr 6
Aneta Agnieszka Kędziora – 105 głosów
Barbara Bożena Gryglewska – 220 głosów

Okręg nr 7
Paweł Kłosiewicz – 90 głosów
Robert Głąbiński – 159 głosów
Marek Aleksnader Czerniakowski – 27 głosów

Okręg nr 8
Krystyna Ewa Dropińska – 95 głosów
Waldemar Łukasz Suski – 157 głosów

Okręg nr 9
Andrzej Zawadzki – 77 głosów
Marek Stanisław Baumel – 244 głosy

Okręg nr 10
Maria Wanda Moskalik – 111 głosów
Andrzej Osial – 205 głosów

Okręg nr 11
Dariusz Adam Olesiński – 208 głosów
Marcin Mateusz Wieszczycki – 132 głosy

Okręg 12
Anna Maria Moskalik – 52 głosy
Marek Andrzej Zientek – 226 głosów

Okręg nr 13
Dorota Kaźmierczak - uzyskała mandat jako jedyna zarejestro-
wana w okręgu wyborczym.

Okręg nr 14
Krzysztof Maciej Strzelecki – 39 głosów
Szymon Dąbrowski – 105 głosów
Katarzyna Irena Ciećwierska – 211 głosów

Okręg nr 15
Łukasz Strojek – 156 głosów
Andrzej Osiński – 158 głosów
Jan Jacek Boczkowski – 12 głosów

Nagrody

Mszczonów solidnym partnerem

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
mieszkańcy gminy Mszczonów uczcili podczas uroczystości, 
których głównymi punktami były Msza Święta za Ojczyznę oraz 
odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Tradycyjnie lokalne obchody Święta Narodowego zapo-
czątkowało złożenie meldunku o gotowości do rozpoczęcia 
uroczystości patriotycznych, jaki burmistrzowi Józefowi Grzego-
rzowi Kurkowi złożył naczelnik OSP Mszczonów – druh Grzegorz 
Koperski. Burmistrz pozdrowił następnie wszystkich zebranych 
na Placu Piłsudskiego, po czym przy dźwiękach Hymnu Narodo-

wego, dokonano wciągnięcia flagi państwowej na maszt stojący 
przed ratuszem. To zaszczytne zadanie od lat przypada druhowi 
OSP Mszczonów Arkadiuszowi Bieńkowskiemu. Jego asystę 
stanowiły tym razem reprezentantki GRH STRZELCY im. 31 pSK 
-Beata Sznajder i Małgorzata Dymecka. 

Potem uczestnicy patriotycznej demonstracji udali się do 
kościoła farnego pw. Świętego Jana Chrzciciela, gdzie w intencji 
Ojczyzny odprawiona została Msza Święta koncelebrowana 
przez dziekana Dekanatu Mszczonów ks. proboszcza Parafii 
Farnej Tadeusza Przybylskiego oraz proboszcza Parafii pw. Świę-
tego Ojca Pio ks. Sławomira Tulina. 

Ksiądz dziekan w wygłoszonej homilii wzywał do naro-
dowej zgody, której tak bardzo potrzebuje Ojczyzna. Przywo-
ływał też chwalebne wydarzenia z dziejów Narodu. Na koniec 
kazania zaśpiewał wzruszający Hymn Sybiraków, na dźwięk 
którego wszyscy wierni spontanicznie powstali z miejsc. Pierwsze 
czytanie w trakcie Mszy przypadło w udziale przedstawicielce 
GRH Beacie Sznajder, drugie - prezesowi Zarządu Powiatowego 
OSP dh Waldemarowi Suskiemu. Modlitwę wiernych odczytała 
reprezentantka Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycz-
nego a zarazem radna Barbara Gryglewska. 

Po Mszy uczestnicy patriotycznych obchodów udali się 
w patriotycznym pochodzie na centralny plac miasta, gdzie jako 

upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako 
istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania 
i pozytywnych relacji pomiędzy biznesem, nauką i admini-
stracją, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających 
dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy.

W tegorocznej edycji dyplomy uznania odebrało siedem 
samorządów z całego kraju. Wśród nich znalazł się Urząd Miejski 
w Mszczonowie. Do tytułu rekomendował go Urząd Marszał-
kowski w Warszawie. Co zostało docenione?

Zwrócono uwagę na tworzenie przyjaznych warunków 
do życia mieszkańców, w szczególności osób starszych, niepeł-
nosprawnych i ofiar przemocy w rodzinie oraz prowadzenie 
aktywnej i wieloletniej polityki prorodzinnej. Podkreślono reali-
zację wielu projektów modernizacji infrastruktury komunika-
cyjnej oraz obiektów o charakterze społecznym. Znaczenie miała 
tez aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez syste-
matyczne organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 
oraz wspieranie inicjatyw lokalnych podejmowanych przez orga-
nizacje pozarządowe. Na pierwszy miejscu wymieniano rozwój 
działalności gospodarczej wspierającej aktywizację zawodowa 
i wzmocnienie struktury społecznej, co przekłada się na wzrost 
poziomu życia mieszkańców. Jednym z przykładów jest powsta-

jący we Wręczy park wodny, który daje perspektywę utworzenia 
około 600 miejsc pracy.

W ocenie organizatorów wiele badań wskazuje, że brak 
zaufania stanowi istotną barierę, zarówno w biznesie, jak i dla 
bardziej efektywnych, niż dotąd, form współpracy pomiędzy 
biznesem, nauką i administracją, co jest szczególnie ważne dla 
właściwego wykorzystania środków unijnych i ma zasadnicze 
znaczenie dla wzrostu roli innowacji (będących jednym z prio-
rytetów długookresowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu 
konkurencyjności polskiej gospodarki oraz dla tworzenia społe-
czeństwa obywatelskiego.

Projekt jest realizowany przy współpracy z  Międzyna-
rodowymi Targami Poznańskimi, administracją samorządową 
i rządową, związkami samorządowymi oraz innymi partnerami. 
Jest integralną częścią zainicjowanego w 1995 r. programu 
„Solidny Partner”. Był wówczas jedynym tego typu programem 
funkcjonującym w Polsce. W 2001 r. program otrzymał patronat 
honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce 
i Narodowego Banku Polskiego, włączył się również w inicjatywę 
ONZ „Global Compact”.

Oprac. jp, GCI
Materiały prasowe: „Solidny Partner”
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pierwszy do zebranych zwrócił się przewodniczący Rady Miej-
skiej Łukasz Koperski. Podziękował on wszystkim za przybycie 
i wymienił uczestników obchodów, w tym tak licznie przybyłe 
na uroczystości poczty sztandarowe miejscowych organizacji 
i instytucji. 

Następnie głos zabrał burmistrz Józef Grzegorz Kurek. 
W swoim przemówieniu uhonorował dokonania Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, zwanego ojcem polskiej niepodległości, 
a także wspomniał, jak olbrzymią rolę w procesie wskrzeszenia 
Ojczyzny odegrali dwaj pozostali ówcześni przewodnicy Narodu 
- Roman Dmowski i Ignacy Paderewski. Burmistrz, podobnie jak 
dziekan Przybylski, wskazywał ponadto na potrzebę doprowa-
dzenia do narodowego pojednania, od którego - jego zdaniem 
- uzależniony jest dalszy byt naszego kraju. 
 Przemówienie burmistrza Mszczonowa poprzedziło 
odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Włodarz 
miasta dokonał tego wspólnie z przewodniczącym Rady Miej-
skiej Łukaszem Koperskim, a także dwójką przedstawicieli 
najmłodszego pokolenia mszczonowian – Mają i Jakubem. Za 
tkaninę, która okrywała popiersie Marszałka, podziękowania 
należą się firmie krawieckiej „Dorota” z miejscowości Powązki, 

prowadzonej przez Dorotę i Dariusza Jakubowskich, którzy 
nieodpłatnie przekazali ją na potrzeby uroczystości.

W postument pomnika wmurowana została kapsuła 
czasu, w której znalazły się oprócz oficjalnych dokumentów 
także rysunki uczniów przedstawiające wizje Mszczonowa za 
kolejnych 100 lat. 

Kwiaty przy postumencie złożyli: burmistrz wraz z prze-
wodniczącym RM, starosta Wojciech Szustakiewicz wraz 
z radnymi Rady Powiatu - Krystyną Penczonek i Klaudiuszem 
Stusińskim, a także delegacja leśników na czele z nadleśniczym 
Nadleśnictwa Grójec Piotrem Kuterą. W gronie leśników znalazł 
się m.in. leśniczy Leśnictwa Osuchów – Marek Zientek, który – 
co warto zaznaczyć - jako wieloletni, miejscowy samorządowiec 
pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 

Następnie prowadzący uroczystości prezes Zarządu 
Powiatowego OSP dh Waldemar Suski zarządził odśpiewanie 
„Roty”. Mszczonowianie dołączyli się również do ogólnopolskiej 
akcji śpiewania czterech zwrotek Hymnu Narodowego. 

Podczas uroczystości wręczono też dwie kolejne odznaki 
„Zasłużony dla Miasta Mszczonowa”. Uhonorowano nimi wice-
burmistrza Grzegorza Kozłowskiego oraz obecnego prezesa KS 
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„Mszczonowianka” Zdzisława Banasiaka, który w latach 1990-94 
był przewodniczącym Rady Miejskiej. 

Przedostatnim punktem pierwszej części Gminnych 
Obchodów Święta Narodowego było odtańczenie na miej-
skim rynku „Poloneza” przez osoby dorosłe i dzieci, związane 
z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury, a także reprezentantów 
Rady Miejskiej. Ten symboliczny, typowo polski taniec, poprze-
dził wzbicie się w powietrze stu gołębi, wypuszczonych przez 
członków mszczonowskiego oddziału Związku Hodowców 
Gołębi. Ptaki szybujące po niebie zatoczyły koło nad Placem 
Piłsudskiego i postumentem Marszałka. Gdy odlatywały, 
burmistrz Mszczonowa zaprosił wszystkich do skosztowania 
rozgrzewającej grochówki, serwowanej przy dioramie, przygo-
towanej przez mszczonowskich rekonstruktorów.

Po części oficjalnej, która odbyła się na Placu Piłsud-
skiego, społeczność Ziemi Mszczonowskiej została zaproszona 
do Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na artystyczne występy, 
tematycznie związane z obchodzoną rocznicą. Pierwszym z nich 
był spektakl „Krzyk Białego Orła” według scenariusza Adama 
Szafrańca. W role artystów wcielili się uczniowie mszczonow-
skiej szkoły podstawowej, którzy już od wielu dni przygotowy-
wali się do swojego występu. Opiekę artystyczną nad grupą 
młodych aktorów i wokalistów sprawowali nauczyciele: Łucja 
Michalska, Beata Pietrzyk, Monika Kurowska, Jacek Zielonka, 
Janina Woźniak, Katarzyna Malinowska, Małgorzata Sokołowska 
i Małgorzata Jakubiak.

Poruszający spektakl rozpoczęła krótka prezentacja 
dotycząca odzyskania przez Polskę niepodległości. Publiczność 

mogła obejrzeć w niej archiwalne zdjęcia i filmy a także dowie-
dzieć się, jak nasza ojczyzna odzyskała swoją wolność. Potem 
kurtyna poszła w górę i scenę przejęli we władanie młodzi 
artyści opowiadając historię walki o oswobodzenie tytułowego 
Białego Orła – uwolnienie Polski spod jarzma zaborców.

Poruszające, refleksyjne wypowiedzi przeplatane były 
równie wzruszającymi piosenkami a nawet tańcem, który 
pokazywał Białego Orła walczącego z trzema, krwiożerczymi 
smokami. Jak nietrudno się domyślić – byli to zaborców, którzy 
podzielili pomiędzy siebie ówczesną Polskę. Niestety, piękny 
i dumny ptak nie mógł wyjść z tej walki zwycięsko…

Spektakl w wykonaniu uczniów mszczonowskiej szkoły 
podstawowej zgromadził na widowni rzeszę mieszkańców 
gminy. Publiczność była tak liczna, że nie wystarczyły nawet 
przyniesione, dodatkowe krzesła. Niektórzy z widzów zdecydo-
wali się więc oglądać przedstawienie stojąc. Zdecydowanie było 
warto – niezwykły, dopracowany do perfekcji spektakl słowno
-muzyczny skłaniał do refleksji i z pewnością wywołał u zgroma-
dzonych niejedną łzę wzruszenia. 

Tak piękne widowisko zaprezentowali mieszkańcom 
młodzi aktorzy: Agata Drozdowska, Wiktor Kołacz, Natalia 
Wiechowska, Aleksandra Wieteska, Kamil Swaczyński, Filip 
Kociszewski, Mateusz Wąsiewski, Vivian Wiśniewska, Daniel 
Żaboklicki, Eliza Zajączkowska, Łukasz Tomaszewski, Oliwia 
Gontarz, Weronika Domańska, Kacper Szustkiewicz, Kuba 
Gręda, Agata Kubis, Krzysztof Kok i Amelia Draniak. Śpiewem 
spektakl uświetnili: 
Olga Smulska, Natalia 
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Wiechowska, Daria Wiśniewska, Kuba Gręda, Oliwia Gontarz, 
Aleksandra Dropińska. Symboliczny, dramatyczny taniec wyko-
nały Katarzyna Hanszke, Anna Ziółkowska, Julia Ścisłowska 
i Amelia Draniak. Za oprawę sceniczną i techniczną odpowiadali: 
Kacper Fedorowicz, Kajetan Kaczmarek, Gabriela Sosnowska, 
Oliwia Ośka. Cały program artystyczny poprowadziła Natalia 
Jabłońska.

Kolejnym elementem artystycznej części obchodów 
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości był koncert 
„Legiony” w wykonaniu zespołu Redlin, który również odbył 
się w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Wydawać by się mogło, 
że patriotyczny repertuar może zniechęcić uczestników. Nic 
bardziej mylnego – sala MOK po raz kolejny tego wieczoru 
została tłumnie wypełniona. Ci, którzy zdecydowali się posłu-
chać koncertu, z pewnością nie wyszli z niego zawiedzeni. 

Przy utworach takich, jak „O mój rozmarynie”, „Teraz jest 
wojna” czy „Rozkwitały pąki białych róż” publiczność bawiła się 
świetnie, ochoczo wtórując wokaliście zespołu. Wspólne muzy-
kowanie przeplatane było opowieściami i anegdotami o historii 
poszczególnych piosenek, które przedstawiał lider grupy. 
Mszczonowskiej publiczności tak bardzo spodobał się występ, 

że głośno domagała się ona bisów. Na zakończenie jeszcze raz 
rozbrzmiał więc „Pałacyk Michla” odśpiewany wraz z zespołem 
przez wszystkich obecnych na widowni. Koncert był niezwykle 
energiczny i tak radosny, że opuszczający mury Ośrodka wciąż 
jeszcze nucili przed chwilą wysłuchane pieśni.

Mszczonowskie obchody 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości zakończyły się zabawą „Radujmy się 
z wolności”, która odbyła się w sali klubowej MOK. Podczas 
imprezy tanecznej uczestnicy wspólnie śpiewali patriotyczne 
pieśni. Akompaniował im zespół Medard Band, który swoją 
muzyką porwał do zabawy klubową publiczność, wykonując 
utwory takie, jak „Dziś do ciebie przyjść nie mogę” i „Pierwsza 
Brygada”.

MM
Foto: Dagmara Bednarek, Marek Wardak
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Do 2020 roku trwać będą inwestycje związane z budową 
sieci światłowodowej na terenie gminy Mszczonów. Do sieci 
podpięte zostaną między innymi szkoły oraz około 855 gospo-
darstw domowych. Nadal przyjmowane są deklaracje przyłą-
czenia od sieci.

W pierwszej kolejności ze światłowodu skorzystają szkoły 
na terenie gminy.

- Inwestycje będą realizowane sukcesywnie do 2020 
roku. Priorytetowym i terminowym zadaniem w ramach POPC 
jest doprowadzenie sieci do jednostek oświatowych. Jest to 
związane z wdrażaniem programu rządowego, który zakłada 
uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), zapew-
niającej szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp do Inter-
netu – informuje Wioletta Czarnik z Orange.

Równolegle powstaje sieć, do której przyłączać się będą 
mogli mieszkańcy. W każdej miejscowości liczba realizowa-
nych punktów adresowych jest różna. Obecnie najwięcej jest 
w samym Mszczonowie 783. Najmniej w Lutkówce, Piekarowie 
i Suszeńcu – po jednym. W sumie na terenie gminy realizowa-
nych punktów jest 855. 

- W ramach projektów POPC inwestycja realizowana jest 
do wskazanych punktów adresowych do granicy działki  (w przy-
padku budynków jednorodzinnych ) z zapasem kabla umożli-
wiającym podłączenie do budynku. W przypadku budynków 
wielorodzinnych infrastruktura doprowadzona jest do budynku 
– wyjaśnia Wioletta Czarnik.

Jak dodaje podczas realizacji inwestycji liczba punktów 
adresowych może ulec zmianie o 15 procent na inne punkty 
z tzw. listy białych plam kwalifikujących się do wsparcia. Ci, 
którzy nie zostaną podłączeni do sieci światłowodowej w pierw-
szym etapie nie powinni się martwić.

- Zgodnie z zasadami, powstała infrastruktura zrealizo-
wana w ramach projektów POPC może być wykorzystywana 
przez operatorów do podłączania innych użytkowników po 
zakończeniu prac inwestycyjnych. Dlatego też Orange Polska 
w perspektywie 2020 roku. prowadzić będzie równoległe dzia-
łania uzupełniające, mające na celu zapewnienie dostępu do 
Internetu mieszkańcom gminy gdzie zostanie zdiagnozowany 

wysoki popyt. Dotyczy to również miejscowości, w których 
były zbierane deklaracje, a nie są objęte projektem POPC2 – 
zapewnia Orange.

Sieć powstaje w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Światłowodowa. Gmina Mszczonów jest członkiem tzw. Unii 
Światłowodowej na Mazowszu. Orange Polska realizuje budowę 
sieci światłowodowej w miejscowościach w gminie Mszczonów 
w ramach projektu POPC2 - „Warszawski Zachodni Orange Świa-
tłowód”. Informacje dotyczące realizowanych punktów adre-
sowych dostępne są na stronie: https://www.orange.pl/view/
popc.

Oprac. Jarosław Pięcek, GCI

W dniu 13 listopada 2018 r. Mszczonowski Ośrodek 
Kultury po raz kolejny zorganizował program edukacji muzycznej 
„Śpiewamy stare polskie piosenki”. W tym roku był to szczególny 
dzień, gdyż w ten sposób uczciliśmy 100-lecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 

W ramach programu odbył się wyjątkowy koncert. Jego 
celem było rozpowszechnianie pieśni patriotycznej wśród dzieci 
w wieku przedszkolnym. Udział w tym koncercie wzięły dzieci 
z Miejskiego Przedszkola Nr 1, prezentując swoje zdolności 
artystyczne.  Na liście piosenek patriotycznych znalazły się m.in. 

„Przybyli ułani pod okienko”, „Wojenko, wojenko”, 

„Płynie Wisła, płynie”. Były to utwory, które zna każdy Polak, 
i wywołują w każdym z nas moc wzruszeń, poczucie narodowej 
dumy i jedności. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali drobne 
upominki ufundowane przez Mszczonowski Ośrodek Kultury 
oraz pozowali do pamiątkowych zdjęć.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Inwestycje

Światłowód za rok

MOK

Pieśni patriotyczne
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Dzień Seniora w Mszczonowie obchodzony był w dniu 
6 października. Uroczystości zorganizował Polski Związek 
Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszczo-
nowie, który uzyskał przy tej inicjatywie szerokie wsparcie 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Obchody odbywały się 
w MOK-u - gala i koncert w sali widowiskowej, wieczorek 
taneczny w sali klubowej a prezentacja konkursowych ciast 
w Małej Galerii. 

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 
ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 14 
grudnia 1990 roku i przypada co roku na 1 października. 

Mszczonowskie obchody rozpoczęły się od wyjątkowego 
programu artystycznego. Młodzież z MOK-u zaprezentowała 
seniorom rewię „Muzyczny MISZMASZ”, w jakiej wystąpiły grupy 
działające przy MOK-u. Widowisko wyreżyserowała dyrektor 
Grażyna Pływaczewska, o jego oprawę muzyczną zadbał Marek 
Baumel, śpiew - Grupa Voice Piotra Sadowskiego i Studio Woka-
liza Iwony Skwarek, natomiast choreografia - Marta Lesiewicz. 
Na scenie zaprezentowała się też formacja „30 plus”, złożona 
z dorosłych mszczonowian, współpracujących z Ośrodkiem 
Kultury. 

Gośćmi seniorów, których osobiście przywitała prezes 
Zarządu Rejonowego PZERiI p. Maria Nowis, byli: burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski, starosta Wojciech Szustakiewicz, przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych RM Barbara Gryglewska, 
radni Ryszard Stusiński, Waldemar Suski i Marek Baumel, radna 
powiatowa Krystyna Penczonek oraz przedstawiciele gmin-
nych instytucji – Beata Sznajder (dyrektor Gminnego Centrum 
Informacji), Barbara Ciszewska (kierownik MOPS), pracownicy 

Miejskiej Biblioteki Publicznej, Maria Andryszewska (przewod-
nicząca Zarządu PZERiI w Skierniewicach), Krystyna Brodecka 
(zastępca przewodniczącej Zarządu PZERiI w Skierniewicach), 
Katarzyna Niewczas (Marjański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno
-Społecznych), Jakub Kamiński (Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki ORG”) 
a także członkinie Chóru Słoneczko. 

Pani prezes Nowis, przemawiając do zebranych, podzię-
kowała też reprezentantom Marjańskiego Ruchu Inicjatyw oraz 
Kuźni Inicjatyw z Wiskitek za otrzymany grant na dofinanso-
wanie inicjatywy senioralnej w ramach projektu: „Sieć Inicjatyw 
Senioralnych” a także Justynie Napierale za poprowadzenie 
świątecznej gali. 

Po zakończeniu rewii przedstawiciele władz gminnych 
i powiatowych uhonorowali słodkimi upominkami najstarszych 
mszczonowskich seniorów: Helenę Sobczak (w imieniu której 
upominek odebrała córka Maria), Krystynę Korzonkowską, 
Irenę Domalską oraz Czesława Bechcickiego. Gromkie „sto lat” 
dla jubilatów odśpiewane zostało dwukrotnie. Pierwszy raz na 
sali widowiskowej, a po raz drugi na w sali klubowej, podczas 
serwowania olbrzymiego tortu, jaki kosztowano tuż przed 
rozpoczęciem wieczorku tanecznego. 

Nim jednak przyszedł czas na zabawę rozstrzygnięto 
jeszcze słodki konkurs „Mszczonowskie Talenty Kulinarne – 
Ciasto Palce Lizać”. Wszystkie zgłoszone cista zostały wyekspo-
nowane i przygotowane do próbowania przez członków jury 
w Małej Galerii. Tam też mogli je smakować również wszyscy 
zainteresowani uczestnicy Dnia Seniora, aby później w tajnym 
głosowaniu przyznać specjalną nagrodę publiczności dla najpysz-
niejszego wypieku. Zgodnie z werdyktem jurorów, złożonego 
z mszczonowskich samorządowców, najwyżej oceniona została 
beza p. Wiolety Chyły, drugie miejsce przyznano Marii Mikiewicz 
(za ciasto „Słonecznik”), a trzecie p. Grażynie Tomaszewskiej (za 
ciasto „Jesienny przysmak). W głosowaniu powszechnym uczest-

PZERiI

Tak wesoło, to tylko 
u mszczonowskich Seniorów…

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Ślub wzięli w Błędowie w 1958 roku. Jednak to z gminą 
Mszczonów związali się na długie lata. Halina i Józef Osińscy 
w tym roku obchodzą diamentowe gody. Są małżeństwem 
od 60 lat. W sobotę (20.10) z rąk Józefa Grzegorza Kurka, 
burmistrza Mszczonowa, odebrali medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie.

- Sześćdziesiąt lat pożycia małżeńskiego to zwyczajowo zwane 
Diamentowe Gody. Diamentowe, bo odzwierciedlają szlachet-
ność i trwałość łączących państwa więzów – mówiła podczas 
uroczystości Karolina Markowska, zastępca kierownika USC 
w Mszczonowie. - W dzisiejszym, zabieganym świecie, gdzie 
pośpiech towarzyszy nam w każdej chwili, dajecie państwo szla-
chetny przykład, jak być razem i jak budować tak bardzo pożą-
dane przez nas szczęście – dodaje.
Jak przypomniała dla starożytnych Rzymian przymiotnik 
„diamentum” oznaczał coś niepokonanego, niezniszczal-
nego i wyjątkowo trwałego. Diament jest najtwardszą znaną 
substancją występującą w przyrodzie. O wyjątkowym charak-
terze uroczystości wspomniał również Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa.
- Od kiedy jestem burmistrzem, Jesteście drugą parą, która 
przeżyła ze sobą 60 lat, której wręczam medal za długoletnie 
pożycie małżeńskie– mówił burmistrz. – Sądzę, że takich par już 
nie będzie – przyznawał.
Jak mówił, zawsze gdy spotykał panią Halinę była uśmiechnięta.
- To oznacza, że jest szczęśliwa – mówił Józef Grzegorz Kurek. 
– Życzę wam dużo zdrowia i wytrwałości w związku – dodawał.
Rodzina oraz przyjaciele jubilatów licznie wzięli udział w uroczy-
stości. Sala urzędu wypełniona była niemal do ostatniego 
miejsca. Były życzenia, prezenty i kosze kwiatów. Nie zabrakło 
też gromkiego „Sto lat” oraz toastu wzniesionego lampką szam-
pana.
- Nie pamiętam, by kiedykolwiek było tyle osób – przyznaje 
burmistrz.
Wielu z gości wspominało dzień ślubu sprzed 60 lat. 
- Miałem wtedy nieco ponad dwa lata. Rodzice mnie zostawili 
u babci Józi, bo bali się, że koń mnie kopnie, bo młodzi jechali 
do ślubu powozem. Konie dobrze pamiętam – wspominał brat 
pani Haliny.
- Doskonale pamiętam jak poznałam męża. Przyjechał na 

spotkanie, zapoznaliśmy się. Ma dobry charakter, 
spodobał mi się i został moim mężem – mówi 

z uśmiechem pani Halina.
Ma swoją receptę na udany związek.
- Różnie w życiu bywa. Raz źle, raz dobrze. Potrzeba zrozumienia 
pomiędzy małżonkami. Potrzebny jest też kompromis – zdradza 
jubilatka.
Wraz z mężem wychowali dwoje dzieci. Doczekali się też trojga 
wnucząt i czworga prawnucząt.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są 
przez Prezydenta RP małżeństwom, które przeżyły ze sobą 50 lat. 
Medal nie jest jednak przyznawany „z urzędu”. By go otrzymać 
osoby zainteresowane muszą złożyć wniosek w urzędzie stanu 
cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania. Mogą to zrobić 
zarówno sami jubilaci jak i ich dzieci czy wnuki. Wnioski wysy-
łane są z USC do biura wojewody, a potem kierowane do biura 
prezydenta RP. Zwykle procedura trwa około 6-7 miesięcy.
Medalu nie mogą otrzymać osoby, które były kiedyś skazane.

Jubileusz

Od sześciu dekad razem

ników Dnia Seniora zwyciężyła natomiast p. Luiza Sadowska, 
która przygotowała torcik „Czekoladowa obsesja”. 

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o przemówie-
niach gości, uczestniczących w mszczonowskim Dniu Seniora. 
Zarówno burmistrz Józef Grzegorz Kurek, jak też przewodniczący 
Łukasz Koperski, gratulując seniorom aktywności, zapewnili ich, 
że już niebawem w Mszczonowie powstanie Dom Dziennego 
Pobytu dla Osób Starszych, a także specjalne Strefy Seniorów 
w miejskich parkach. 

Starosta Wojciech Szustakiewicz, na którego wsparcie do 
tej pory także mszczonowscy członkowie PZERiI zawsze mogli 
liczyć, zapewniał zebranych o swojej życzliwości dla ruchów 
senioralnych. Radna Barbara Gryglewska zachęcała natomiast, 
aby wszystkie osoby starsze, zamieszkujące gminę Mszczonów, 
jak najliczniej włączały się w propozycje takich instytucji jak 
MOK, GCI, Biblioteka Publiczna czy OSIR. 

MM
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W poniedziałek (22.10) Mszczonów odwiedzili słuchacze Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku z Zielonki. Zwiedzili Izbę Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów. Z podziwem słuchali historii o Rozalii z Izbic-
kich, matki dwanaściorga dzieci. Wiele osób nuciło też jeden 
z najsłynniejszych utworów Jana Adama Maklakiewicza „Siedem 
czerwonych róż”, gdy tylko muzyka popłynęła z głośników. 
Historia życia mszczonowskiej rodziny zainteresowała wiele 
osób. Równie interesujący dla gości był sam Mszczonów. Jego 

historię odkrywała gościom Dagmara Bednarek, pracownik 
Gminnego Centrum informacji, która oprowadziła ich po ulicach 
miasta.
Goście z Zielonki byli żywo zainteresowani nie tylko historią ale 
i teraźniejszością. 
- Podobno macie tutaj burmistrza, który najdłużej w Polsce spra-
wuje ten urząd dopytywali. To prawda – pytali.
Informację, że Józef Grzegorz Kurek, burmistrzem Mszczonowa 
będzie kolejne pięć lat przyjęli z uznaniem. Zapewniali też, że 
chętnie wrócą do Mszczonowa, gdy powstanie park rozrywki 
Suntago. Wycieczka słuchaczy UTW z Zielonki była kolejną, która 
zwiedziła Mszczonów z biurem turystycznym ARTUR. 

Tekst i fot. jp, GCI

Z okazji obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości w gminie zorganizowano 
wiele przedsięwzięć, które upamiętniają to niezwykłe wyda-
rzenie. W ramach świętowania Miejska Biblioteka Publiczna 
w Mszczonowie wyda audiobook z wierszami patriotycznymi. 
Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była jedna z pracownic 
instytucji – Karolina Chrościcka.

Na płycie „To właśnie Polska – Mszczonów dla Niepod-
ległej” zgromadzono nagrania starannie wyselekcjonowanych 
wierszy patriotycznych. Recytują je przedstawiciele władz samo-
rządowych, gminnych instytucji oraz społeczności mieszkańców. 
Wśród lektorów znaleźli się: burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, radni Barbara Gryglewska i Ryszard Stusiński, 
dyrektor MOK Grażyna Pływaczewska, dyrektor GCI Beata 
Sznajder, dyrektor CUW Ewa Zielińska, kierownik MOPS Barbara 
Ciszewska, Katarzyna Wieczorkowska (Biblioteka), Dagmara 
Bednarek (GCI), Ewa Zarzycka, Krystyna Dropińska, Maciej Piwo-
warczyk, Zofia Trzcińska, Sylwia Piwowarczyk, Danuta Stefańska, 
Jadwiga Nowajczyk, Elżbieta Czupryńska oraz Aleksandra 
Badowska.

Osiemnaście liryków patriotycznych poprzedza wstęp 
nagrany przez dyrektor Biblioteki, Annę Czarnecką. Wśród wyre-

cytowanych utworów 
znalazły się wiersze Marii 
Konopnickiej, Czesława 
Janczarskiego, Włady-
sława Bełzy, Wandy 
Chotomskiej, Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyń-
skiego, Jana Pietrzaka 
i Antoniego Słonimskiego. 
Pracownicy Biblioteki 
zadbali, by w zgromadzo-
nych nagraniach znalazły 
się liryki dla najmłod-
szych oraz dla starszych 
odbiorców, wiersze lekkie 
i poważne – wszystkie 
o tematyce patriotycznej.

U r o c z y s t a 
premiera audiobooka 
„To właśnie Polska – 
Mszczonów dla Niepodległej” została zaplanowana na 28 listo-
pada. Początkowo wydanych zostanie 100 egzemplarzy płyt 
z poezją. Trafią one m.in. do lokalnych placówek oświatowych 
a także zasilą zbiory Biblioteki. Pamiątkowy egzemplarz otrzyma 
także każdy z lektorów. Dyrektor Anna Czarnecka ma nadzieję, 
że płyta spotka się z pozytywnym odzewem a w przyszłości 
powstaną kolejne tego typu publikacje MBP.

Dagmara Bednarek, GCI

MBP

Poezja patriotyczna na płycie 
Biblioteki

W NUMERZEW NUMERZEKULTURA
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Studenci UTW zwiedzili Mszczonów
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W dniu 06.10.2018r nasza szkoła była organizatorem 
kolejnych zawodów biegowych. Były to XXII Regionalne Mistrzo-
stwa Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych. Na linii startu 
w tych zawodach stanęło blisko 200 zawodników, którzy w tym 
dniu chcieli walczyć o najwyższe miejsca. Pogoda jak na początek 
października była wyśmienita, zawodnicy mieli zatem świetne 
warunki do uzyskania jak najlepszych wyników.

Dyplomy, medale oraz nagrody wręczali: Burmistrz 
Mszczonowa- Pan Józef Grzegorz Kurek, Starosta Powiatu 
Żyrardowskiego- Pan Wojciech Szustakiewicz, Radny Gminy 
Mszczonów- Pan Marek Zientek oraz członkowie Zarządu PZLZS 
Pan Zbigniew Kozera oraz Sylwester Pindor.

Sponsorami oraz organizatorami zawodów byli: Burmistrz 
Miasta Mszczonowa, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczo-
nowie, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiatowe Zrze-
szenie LZS, LKS Osuchów.

Sędzią głównym zawodów był Pan Bogusław Kierzkowski 
przy wsparciu trenera LKS „Osuchów” Pana Stanisława Zdunka. 
Biuro zawodów: Ewa Termena, Bożena Bochenek, Radosław 
Wiśniewski. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała 
Urszula Gowin- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osuchowie. 
Dziewczęta 2008 i młodsze 650 m

1. Martyna Sokołowska SP Mszczonów
2. Roksana Michalska SP Puszcza Mariańska
3. Marta Markiewicz SP Osuchów

Chłopcy 2008 i młodsi  650 m
1. Jakub Popiński  SP Puszcza Mariańska
2. Igor Federowicz  SP Piekary
3. Jan Kruk   SP Puszcza Mariańska 

Dziewczęta 2007   650m
1. Ada Bany   UKS Filipides Teresin 
2. Laura Wasilewska  SP Osuchów
3. Klaudia Orzechowska  SP Mszczonów 

Chłopcy 2007    650 m 
1. Maciej Rutkowski  SP Puszcza Mariańska 
2. Bartłomiej Stusiński  SP Osuchów

3. Kacper Chojecki   SP Osuchów 
Dziewczęta 2006   650 m 

1. Amelia Ciurzyńska UKS Filipes Teresin 
2. Edyta Gurbska   SP Osuchów 
3. Sandra Nowerska  SP Puszcza Mariańska 

Chłopcy 2006    650 m 
1. Jakub Pawłowski   USK Filipides Teresin 
2. Natan Skoneczny   NSP Żyrardów
3. Antoni Szczensnowicz  SP Puszcza Mariańska 

Dziewczęta 2005   650 m 
1. Oliwia Sokół  UKS Filipes Teresin 
2. Aleksandra Sokół   UKS Filipides Teresin 
3. Agata Kurt  ZS Bartniki

Chłopcy 2005    650 m 
1. Igor Nowakowski   SP Lutkówka 
2. Przemysław Witecki  SP Piekary 
3. Mateusz Kok  SP Osuchów

Dziewczęta 2004    650 m 
1. Ewa Łuszczyk   SP Lutkówka 
2. Paulina Stępień   SP Osuchów 
3. Małgorzata Berlińska  SP Osuchów

Chłopcy 2004   650 m 
1. Kamil Orlikowski   UKS Filipides Teresin
2. Stanisław Kostrzewa  SP Lutkówka 
3. Marcin Rutkowski SP Osuchów

Dziewczęta 2003    650 m 
1. Marta Szustakiewicz  SP Osuchów
2. Maria Rutkowska  Gimnazjum w Puszczy 

Mariańskiej
3. Aleksandra Borowska  SP Osuchów

Chłopcy 2003     1300 m
1. Łukasz Centkowski   SP Osuchów
2. Norbert Kok    SP Osuchów
3. Hubert Gędziarski   Gimnazjum 

w Puszczy Mariańskiej 
Dziewczęta 1999 i młodsze  650 m  

1. Patrycja Jackiewicz   UKS Filipides 
Teresin 

2. Wiktoria Chimanienko   ZS Mszczonów 
Chłopcy 1999 i młodsi   1300 m

1. Dawid Chyła    ZS Mszczonów
2. Patryk Burdziński   UKS Filipides Teresin
3. Dominik Melon   ZS Żyrardów 

LKS Osuchów

XXII Regionalne Mistrzostwa Zrzeszenia 
LZS w Biegach Przełajowych

SPORT
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Klasyfikacja generalna Szkół Podstawowych w rocznikach 
2004-2008

1. Szkoła Podstawowa w Osuchowie    
  166 pkt.

2. Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej   
  141 pkt.

3. UKS Filipides Teresin     
   106 pkt.

4. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie   
   78 pkt.

5. Szkoła Podstawowa w Lutkówce    
  65 pkt.

6. Szkoła Podstawowa w Piekarach    
  58 pkt. 

7. Zespół Szkół w Bartnikach     
  27 pkt.

8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa 
Kolumba w Żyrardowie 21 pkt.

Klasyfikacja generalna Szkół Podstawowych - oddziały gimna-
zjalne. Rocznik 2003

1. Szkoła Podstawowa w Osuchowie   
83 pkt.

2. Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej   
52 pkt

3. Szkołą Podstawowa w Lutkówce   
4 pkt.

Klasyfikacja generalna Szkół ponadpodstawowych: Rocznik 
1999 i młodsi

1. UKS Filipides Teresin
1. Zespół Szkół w Mszczonowie
3. Zespół Szkół Nr 1 w Żyrardowie

K.K., Szkoła Podstawowa w Osuchowie

W dniu 27.09.2018r. na stadionie lekkoatletycznym 
przy Szkole Podstawowej w Osuchowie zostały zorganizowane 
Mistrzostwa Gminy w dyscyplinie jaką jest Lekka atletyka. 
Zawody te były przeznaczone dla uczniów ze szkół z Gminy 
Mszczonów, które w komplecie pojawiły się w tym dniu na 
starcie. Uczniowie rywalizowali w trzech oddzielnych grupach 
wiekowych oddzielnie chłopcy i dziewczęta. Najmłodsi uczest-
nicy zawodów tj. roczniki 2008-2007 oraz 2006-2005 rywa-
lizowali w konkurencji czwórboju, który obejmował: bieg na 
60m i 600/1000m, skok w dal oraz rzut piłeczką palantową. 
Uzyskane wyniki w poszczególnych konkurencjach zamieniane 
były na punkty zgodnie z tabelami lekkoatletycznymi. Zawodnik, 
który uzyskał największą liczbę punktów ze wszystkich czterech 
konkurencji uzyskał tytuł Mistrza Gminy Mszczonów w Czwór-
boju. 

Zawodnicy z roczników 2004 i 2003 rywalizowali 
w konkurencjach indywidualnych. Każdy zawodnik mógł wystar-
tować maksymalnie w dwóch konkurencjach: jednej technicznej 
i jednej biegowej. Konkurencje, które mogli wybierać uczniowie 
to: bieg na dystansie 100 i 600/1000m, skok w dal oraz pchnięcie 
kulą. 

Największą ilość punktów oraz miejsce na podium zajęli:
Dziewczęta 2007-2008
I miejsce: Klaudia Siatkowska- SP w Mszczonowie  
159 pkt.
II miejsce: Laura Wasilewska- SP w Osuchowie  
123 pkt.
III miejsce:  Hanna Hanszke- SP w Mszczonowie  
113 pkt.

Chłopcy 2007-2008
I miejsce: Bartłomiej Stusiński- SP w Osuchowie 

167 pkt.
II miejsce: Jan Wojtczak- SP w Mszczonowie  
150 pkt.
III miejsce:  Igor Federowicz- SP w Piekarach  
136 pkt.

Dziewczęta 2005-2006
I miejsce: Edyta Gurbska- SP w Osuchowie  
201 pkt.
II miejsce:  Agata Zdzieszyńska- SP w Mszczonowie 
200 pkt.
III miejsce: Weronika Melon- SP w Osuchowie  
182 pkt.

Chłopcy 2005-2006
I miejsce: Igor Nowakowski- SP w Lutkówce  
239 pkt.
II miejsce: Przemysław Witecki- SP w Piekarach 
203 pkt.
III miejsce: Mateusz Szlaga- SP w Osuchowie  
202 pkt.

Pchnięcie Kulą
Dziewczęta 2003-2004
I miejsce:  Kinga Gręda- SP w Mszczonowie 
II miejsce: Martyna Leniarska- SP w Mszczonowie
III miejsce: Natalia Piotrowska- SP w Mszczonowie
Chłopcy 2003-2004
I miejsce: Bartłomiej Krawczyk- SP w Osuchowie
II miejsce: Wiktor Sielski- SP w Mszczonowie
III miejsce: Bartosz Szymański- SP w Mszczonowie

Bieg na 600/1000m
Dziewczęta 2003-2004
I miejsce:  Marta Szustakiewicz- SP w Osuchowie 
II miejsce: Martyna Ścisłowska- SP w Mszczonowie
III miejsce: 

LKS Osuchów

V Mistrzostwa Gminy Mszczonów 
w lekkiej atletyce
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Natalia Piotrowska- SP w Mszczonowie
Chłopcy 2003-2004
I miejsce:  Łukasz Centkowski- SP w Osuchowie 
II miejsce: Stanisław Kostrzewa- SP w Lutkówce
III miejsce: Jakub Przybył- SP w Mszczonowie

Bieg na 100m
Dziewczęta 2003-2004
I miejsce:  Ewa Łuszczyk- SP w Lutkówce 
II miejsce: Agata Drozdowska- SP w Mszczonowie
III miejsce: Aleksandra Borowska- SP w Osuchowie
Chłopcy 2003-2004
I miejsce:  Szymon Jasiński- SP w Osuchowie 
II miejsce: Kacper Szymański- SP w Mszczonowie
III miejsce: Kacper Korzonkowski- SP w Osuchowie

Skok w dal
Dziewczęta 2003-2004
I miejsce:  Ewa Łuszczyk- SP w Lutkówce 

II miejsce: Maria Gadomska- SP w Mszczonowie
III miejsce: Agata Drozdowska- SP w Mszczonowie
Chłopcy 2003-2004
I miejsce:  Szymon Jasińśki- SP w Osuchowie
II miejsce: Jakub Przybył- SP w Mszczonowie
III miejsce: Michał Stusiński- SP w Osuchowie

Klasyfikacja Generalna szkół w rocznikach 2005-2008
I miejsce:  Szkoła Podstawowa w Osuchowie 1555 pkt.
II miejsce:  Szkoła Podstawowa w Mszczonowie 
1449 pkt.
III miejsce:  Szkoła Podstawowa w Piekarach 1398 pkt.
IV miejsce:  Szkoła Podstawowa w Lutkówce 1234 pkt.

Organizatorami oraz sponsorami zawodów byli: Gmina 
Mszczonów, Szkoła Podstawowa w Osuchowie, LKS 
„Osuchów”

 K.K., Szkoła Podstawowa w Osuchowie

W sobotę, 29 września, odbył się PIERWSZY PIESZY RAJD 
NOCNY NA ORIENTACJĘ „ŚWIETLIK”, którego organizatorem był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. Uczestnicy podzie-
leni na 5 patroli, po objaśnieniu regulaminu rajdu przez Dyrek-
tora OSiR Mszczonów Michała Szymańskiego,  wyruszyli na trasę 
marszu w odstępach 10-minutowych.

Rajd miał formę spaceru na orientację - grupy za pomocą 
lokalizatorów GPS musiały odnaleźć ukryte na trasie punkty 
kontrolne i odpowiedzieć na umieszczone tam zagadki. Do przej-

OSiR

„Świetlik”, czyli nocny rajd na 
orientację

SPORT
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Strzelcy, rekonstruktorzy oraz członkowie Mszczonow-
skiego Stowarzyszenia Historycznego 1 listopada kwestowali 
na nowym i starym cmentarzu w Mszczonowie. Na rzecz ukoń-
czenia renowacji nagrobka burmistrza Franciszka Kumorskiego, 
zmarłego w 1912 roku, udało im się zebrać 6631,40 złotych oraz 
11 euro i 25 centów. Wspomniany nagrobek znajduje się na 
nowym cmentarzu tuż przy cmentarnej dzwonnicy. 

ścia było około 20 km. Każda z grup została wyposażona przez 
organizatorów w elementy odblaskowe: jaskrawe pokrowce 
z elementem odblaskowym na plecak, odblaskowe opaski na 
rękę, dzięki czemu uczestnicy byli lepiej widoczni w nocy. Nie 
zabrakło również elementu patriotycznego, jakim był znaczek 
upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. 

Na metę w WODNEJ OSADZIE Grzegorzewice wszyscy 
dotarli cali i zdrowi, choć bardzo zmęczeni po około pięciu 
godzinach marszu. Na uczestników czekał poczęstunek (kieł-
baska, karkówka, pieczone ziemniaki) oraz gorąca herbata. 
W przyjaznej i wesołej atmosferze odbyło się losowanie nagród. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za mile spędzony czas 
i zapraszamy na kolejną edycję rajdu „Świetlik”.

OSiR Mszczonów

MSH

Na rzecz ratowania skarbów 
mszczonowskich nekropolii

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZESPORT / TRADYCJA I HISTORIA
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Równolegle ze zbieraniem funduszy na renowację rekon-
struktorzy tradycyjnie zaciągali honorowe warty przy mogi-
łach wojennych. Połączona akcja mszczonowskich pasjonatów 
historii trwała od 8:00 rano aż do godziny 14:00, kiedy to na obu 
nekropoliach zakończyły się świąteczne Msze i procesje. 

Dzięki pozyskanym funduszom renowacja nagrobka 
burmistrza Kumorskiego powinna się zakończyć już w pierw-
szym kwartale 2019 roku. Wtedy też zapadnie decyzja co do 
kolejnego cmentarnego zabytku, jaki zostanie poddany pracom 
konserwatorskim. Do tej pory Mszczonowskiemu Stowarzy-
szeniu Historycznemu udało się dzięki ofiarnym datkom, skła-
danym przez osoby odwiedzające miejscowe cmentarze, sfinan-
sować renowacje dwóch grobów kapłańskich oraz lapidarium na 
starym cmentarzu w Mszczonowie, opłacić wykonanie nagrobka 
hrabiostwa Bieleckich, właścicieli dóbr w Gnojnie (na nowym, 
mszczonowskim cmentarzu) oraz wspomóc renowację grobu 
majora Wiśniewskiego w Lutkówce, a także wesprzeć inicjatywę 
budowy pomnika osób, jakie zginęły w pożarze osuchowskiego 

spichrza. 
W tym roku w kweście uczestniczyło jedenaście osób 

wraz z współtwórczynią Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 
i Izby Pamięci Rodu Maklakiewiczów radną Barbarą Gryglewską. 
W zbiórkę zaangażowała się także nowo wybrana radna powia-
towa Beata Sznajder. 

Szczególne podziękowania za wsparcie okazane przy 
rozpropagowaniu idei kwesty należą się pracownikom mszczo-
nowskiego Gminnego Centrum Informacji. Trzeba ponadto 
podkreślić, że terminowy powrót (z pracowni konserwatorskiej 
z Warszawy do Mszczonowa) nagrobka burmistrza Kumorskiego 
był natomiast możliwy dzięki wsparciu całej akcji przez załogę 
mszczonowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej. 

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie wszystkim, którym 
zależy na ratowaniu skarbów nekropolii Ziemi Mszczonowskiej. 

Zarząd MSH

„Na wesoło” świętowano Dzień Edukacji Narodowej 
w Szkole Podstawowej w Mszczonowie. Scenki zaprezentowane 
przez uczniów wywołały salwy śmiechu wśród pedagogów oraz 
publiczności. Nauczycielom za ich trud podziękowali też rodzice 

SP w Mszczonowie

Podziękowali nauczycielom

Z ŻYCIA GMINYTRADYCJA I HISTORIA / MERKURIUSZ SZKOLNY
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 Znają baśnie Janiny Porazińskiej
W dniu 30 października w bibliotece szkolnej SP 

Mszczonów odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klas trze-
cich naszej szkoły zatytułowany: „Znam baśnie Janiny Poraziń-
skiej”. Dotyczył znajomości następujących baśni: „Szewczyk 
Dratewka”, „Szklana góra”, „Popieluszka”, „O dwunastu miesią-
cach”, „Siostra siedmiu kruków”, „Dwie Dorotki” oraz podstawo-
wych faktów z biografii pisarki. Każda z drużyn miała wykonać 
dowolną techniką ilustrację do zaproponowanej przez organi-
zatora baśni.

Drużynę A reprezentowali uczniowie klasy IIIA: Pawłowska 
Laura, Przybył Oliwia i Pyza Szymon. Drużynę B stanowili 
uczniowie klasy IIIB: Korczak Aleksandra, Popczyk Natalia 
i Wacławek Filip. Drużynę C prezentowali uczniowie klasy IIIC: 
Kaczorowska Zofia, Kubiak Błażej i Ostrowska Weronika.

Konkurs przygotowała i poprowadziła E. Grzybowska. 
W jury zasiadły: wicedyrektor szkoły Jolanta Zielonka, nauczyciel 
Teresa Bechcicka, nauczyciel Jolanta Urbaniak i bibliotekarz Ewa 
Bińkowska.  

Konkurs obejmował 18-naście różnych konkurencji: m.in. 
rozwiązywanie krzyżówki, układanie puzzli, porządkowanie 
alfabetyczne imion, na podstawie ilustracji lub wylosowanego 
fragmentu ustalanie tytułu baśni, podpisywanie nazw miesięcy 
cyframi rzymskimi, ustalanie ich właściwej kolejności.

Konkurencje intelektualne przeplatały dwa zadania 
sprawnościowe: „Zjadanie gruszek bez pomocy rąk”, „Przebie-
ranie ryżu i soi”. Obie konkurencje były na czas. 
I miejsce zajęli uczniowie z klasy IIIA zdobywając 117 punktów.
II miejsce zajęli uczniowie klasy IIIC z ilością 105 punktów, zaś 
III miejsce przypadło dzieciom z klasy IIIB - uzbierały 100 punktów.

Prace plastyczne wyeksponowane są na tablicy przed biblioteką.
Za trud włożony w przygotowanie do konkursu każdy 

uczestnik otrzymał słodki upominek. Zwycięskie drużyny zostaną 
nagrodzone książkami i dyplomami na najbliższym apelu. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! Wszystkie 
drużyny były świetnie przygotowane. Za co serdecznie dziękuję 
wychowawcom.

SP Mszczonów

wręczając na ręce Anny Rusinowskiej, dyrektor szkoły, bukiet 
kwiatów.

- Nauczyciel powinien być autorytetem dla uczniów 
i wzorem do naśladowania. Bardzo staramy się by tak było – 
mówiła podczas uroczystości Anna Rusinowska. 

Jak przyznała ten rok szkolny jest dla niej wyjątkowy. 
Pracę w szkole rozpoczęła bowiem absolwentka mszczonow-
skiego gimnazjum – Gabriela Czarnecka.

- Nie sądziłam, że dożyję chwili, gdy jedna z absolwentek 
naszego gimnazjum będzie z nami pracować – przyznawała 
dyrektor.

Tego dnia prym wiedli jednak uczniowie. Na scenie zapre-
zentowali scenki ze szkolnego życia. Rozbawili do łez rozmową 
dwóch pań woźnych, które komentowały zarobki nauczycieli. 
Salwy śmiechu wywołały też porady jak odróżnić ucznia od 
nauczyciela. Uczniowie jednak nie tylko bawili ale i wzruszali.

- To jeden z najbardziej uroczystych dni w szkole – Dzień 
Edukacji Narodowej – podkreślali uczniowie. 

Słowa podziękowania za trud nauczycielskiej pracy złożył 
również Jacek Gołyński, przewodniczący szkolnej Rady Rodziców.

- To właśnie wy – nauczyciele, dyrektorzy wypełniacie 
bardzo ważną misję. Wychowujecie i kształcicie młodych, po 
to by wyrośli na dojrzałych i dorosłych ludzi. Mam nadzieję, że 
zawód nauczyciela zawsze będzie postrzegany jako jeden z tych 
prestiżowych – życzył pedagogom Jacek Gołyński.

- Wiele słów padło dzisiaj, ale najważniejsze z nich to 
słowo dziękuję – dodawał ks. kan. Tadeusz Przybylski, proboszcz 
parafii p. w. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie.

Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej w Szkole 
Podstawowej w Mszczonowie zakończył słodki poczęstunek. 

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Pierwszoklasiści oficjalnie uczniami
Takie uroczystości zawsze poprawiają humor wszystkim 

obecnym i sprawiają, że wspominamy swoje dziecięce lata. 
W piątek, 12 października, w mszczonowskiej szkole podsta-
wowej odbyło się oficjalne pasowanie pierwszoklasistów na 
uczniów tej placówki.

Spotkanie z najmłodszymi otworzyła dyrektor Anna Rusi-
nowska, która powitała przybyłych gości: księdza dziekana Tade-
usza Przybylskiego, księdza proboszcza Sławomira Tulina, prze-
wodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych radną Barbarę 
Gryglewską, komendanta Komisariatu Policji w Mszczonowie 
Krzysztofa Puszcza, dyrektor GCI Beatę Sznajder i przewodniczą-

cego Rady Rodziców Jacka Gołyńskiego oraz rodziców uczniów 
klas pierwszych.

Szczególnie gorąco dyrektor Rusinowska przywitała boha-
terów uroczystości. Podkreśliła, że tegoroczni pierwszoklasiści 
są pierwszym rocznikiem, który będzie składał ślubowanie na 
nowy sztandar. Wyhaftowano na nim imię patrona Jana Adama 
Maklakiewicza, które obecnie nosi mszczonowska placówka. 
Dyrektor przypomniała też uczniom najmłodszej klasy, że w tym 
dniu symbolicznie rozpoczynają nową drogę w szkole podsta-
wowej, w której spędzą osiem lat, czyli więcej niż wynosi ich 
obecny wiek. Oczywiście, z okazji pasowania najmłodsi usłyszeli 
też wiele ciepłych słów od kierującej SP a także życzenia powo-
dzenia i nie tylko edukacyjnych sukcesów.

W imieniu Rady Rodziców głos zabrał jej przewodniczący, 
Jacek Gołyński. Przypomniał on pierwszoklasistom, że tego dnia 

oficjalnie stają się uczniami wyjąt-
kowej szkoły – jedynej w Polsce 
noszącej imię Jana Adama Makla-
kiewicza. Z okazji pasowania życzył 
pierwszoklasistom, by godnie 
reprezentowali tę placówkę 
i podążali śladami patrona, rozwi-
jając swoje pasje i talenty.

Z okazji pasowania, boha-
terowie uroczystości przygoto-
wali krótki program artystyczny. 
Udowodnili w nim, że są gotowi na 
przyjęcie w poczet społeczności 
uczniów, „śpiewająco” prezentując 
wiedzę o swoich obowiązkach 
oraz zasadach funkcjonowania 
placówki a także o Polsce i jej 
geografii. Specjalnie dla najmłod-
szych swoje zdolności artystyczne 
prezentowali także starsi koledzy 
oraz… szkolny duszek.

Po części artystycznej przy-
szła pora na moment najbardziej 
uroczysty. Reprezentanci pierw-
szych klas złożyli ślubowanie 
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Mszczonowscy uczniowie będą „pytać, 
badać, wnioskować i działać”

Nowy rok szkolny w mszczonowskiej szkole podstawowej 
przyniósł ze sobą nie tylko zmianę patrona placówki, ale także 
rozpoczął realizację projektu edukacyjnego, który otrzymał dofi-
nansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, 
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddzia-
łanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). 

Nazwa całego przedsięwzięcia, to „Pytaj, badaj, wnioskuj, 
działaj” a jego koszt wyniesie 843 427,74 zł (dofinansowanie 
- 800 758,74 zł, wkład własny gminy -  42 669,00 zł). Zadanie, 
które służyć będzie rozwojowi uczniów mszczonowskiej szkoły 
podstawowej, będzie realizowane od 1 sierpnia 2018 r. do 31 
lipca 2020 r.

Celem głównym projektu jest z zwiększenie poziomu 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbęd-
nych na rynku pracy u 211 uczniów/uczennic Szkoły Podsta-

wowej w Mszczonowie poprzez udział w zajęciach dodatko-
wych przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki, TIK i doskonalenie zawodowe 14 
nauczycieli oraz rozwój indywidualnego podejścia do uczniów 
poprzez udział w zajęciach uzupełniających ofertę szkoły 15 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt przewiduje wykonanie jedenastu zadań: reali-
zację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; reali-
zację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów; 
doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania 
przedmiotów przyrodniczych i matematyki; realizację dodatko-
wych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdol-
nienia 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 specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi 
(typ projektu 4b); realizację zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych dla 
uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi; przygotowanie 
nauczycieli do nauczania i terapii 
dzieci i młodzieży z dysfunkcjami 
z niepełnosprawnością intelektu-
alną a także doskonalenie umiejęt-
ności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli w zakresie stosowania 
metod sprzyjających kształtowaniu 
i rozwijaniu u uczniów kompetencji 
kluczowych niezbędnych na rynku 
pracy oraz właściwych postaw.

Dagmara Bednarek
Foto.: A. Matysiak

na nowy sztandar. Każdy z najmłodszych uczniów został także 
symbolicznie pasowany poprzez dotknięcie w ramię ogromnym 
drewnianym piórem. Oczywiście, wszyscy pierwszoklasiści usły-
szeli także od dyrektor Anny Rusinowskiej uroczystą formułkę 
przyjęcia w poczet szkolnej społeczności.

Życzenia najmłodszym uczniom złożyła także radna 
Barbara Gryglewska. Przypomniała ona o średniowiecznym 
zwyczaju pasowania na rycerza i zachowaniu, które przystoi 

młodym damom i dżentelmenom. Rodzicom uczniów życzyła 
wytrwałości i dumy z pociech.

Na zakończenie głos zabrała dyrektor Rusinowska, zapra-
szając dzieci na zorganizowaną dla nich zabawę. Podziękowała 
także wszystkim zaangażowanym w przygotowania nauczy-
cielom, w szczególności wychowawcom pierwszych klas.

Dagmara Bednarek, GCI
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WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W MSZCZONOWIE
CODEWEEK

8 października 2018 zainaugurowano w naszej szkole 
Europejski Tydzień Kodowania. To inicjatywa, w której po raz 
kolejny braliśmy udział. W ramach obchodów CodeWeek 2018 
były organizowane wydarzenia mające na celu popularyzować 
i promować naukę programowania.

Programowanie, to nie tylko siedzenie przed 
komputerem. Wydarzenia, które odbywały się w ramach 
CodeWeek, to debaty, warsztaty, lekcja z grami planszowymi 
opierającymi się na logicznym myśleniu, nauka programowania, 
praca z robotami edukacyjnymi. Z kodowaniem uczniowie 
spotykali się na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych, a w czasie 
przerw organizowane były eventy kodowania. Szkolnymi 
koordynatorami programu były Małgorzata Woźniak i Lidia Figat.

Klimat to temat

W szkole realizujemy program „Klimat to temat”, który 
ma na celu przybliżenie konsekwencji zmian klimatycznych na 
świecie i w naszym otoczeniu. Łączy elementy edukacji na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej i klimatycznej. 

Program realizowany jest pod kierunkiem Elżbiety 
Banaszkiewicz i Jolanty Korcz we współpracy z Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie.

Wycieczka do lasu w Bolimowskim Parku Krajobrazowym

2 października 2018 r. uczniowie klas trzecich wybrali 
się na wycieczkę edukacyjną do lasu w otulinie Bolimowskiego 

Parku Krajobrazowego. Korzystając ze świetnej 

opieki leśników – przewodników, mogli pogłębić wiedzę zdobytą 
podczas zajęć szkolnych i przy okazji miło spędzić czas. 

Ponieważ pogoda dopisała znakomicie, dzieci z dużym 
zaangażowaniem uczestniczyły w ścieżce edukacyjnej, 
wypełniały tablicę z warstwami lasu i poszukiwały ich 
w naturalnym środowisku, oglądały starorzecze, dawne siedlisko 
bobrów z pozostałościami żeremi, kilka potężnych mrowisk, 
znalazły dużo maślaków i jeszcze więcej grzybów niejadalnych, 
piękne okazy huby, porosty, szyszki i żołędzie. 

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych wszyscy uczestniczyli 
w pieczeniu kiełbasek z ogniska oraz bawili się na placu zabaw 
i boisku w ośrodku edukacji ekologicznej i wypoczynku „Grabskie 
Sioło” w Budach Grabskich. Wszystko, co dobre, szybko się 
kończy – nasza edukacyjna leśna przygoda też musiała mieć 
swój finał. W wyśmienitych humorach i ze śpiewem na ustach 
trzecioklasiści powrócili do Mszczonowa. 

#SuperKoderzy

Rok szkolny 2018/19 rozpoczął się bardzo dobrze dla 
młodych entuzjastów programowania i robotyki ze Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie. Dostaliśmy dotację, dzięki 
której grupa uczniów z klas IV-VI pod opieką p. Małgorzaty 
Woźniak realizuje program #SuperKoderzy – Majsterkowicze 
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2.0. Za uzyskaną dotację zostało zakupionych 5 zestawów 
robotów LOFTI. 

Dzięki kolejnemu grantowi pozyskanemu przez tę 
nauczycielkę informatyki, baza robotów edukacyjnych 
powiększyła się o kolejne. Dash, Dot, Ozobot, Doc, mBot i teraz 
Loffi, to spore zaplecze pomocy dydaktycznych najnowszej 
generacji, którym dysponuje nasza szkoła. Roboty świetnie 
sprawdzają się do nauki programowania, ale także mogą 
wspomagać proces dydaktyczny podczas każdej lekcji.

#SuperKoderzy, to ogólnopolski program edukacyjny 
Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka 
programowania. W czasie trwania programu Młodzi Koderzy 
dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają 
świat nowych technologii. Rozwijają też kreatywność, 
umiejętność logicznego myślenia i pracy w zespole. Być może 
w młodych programistach rozbudzą się przyszłe zainteresowania 
zawodowe. Programista to przecież zawód przyszłości!

„Młodzi Koderzy” z mszczonowskiej podstawówki 
realizują różnorodne zadania programistyczne. Rozpoczęli od 
poznania środowiska Scratch. Pierwsze stworzone 
projekty wywołały wiele emocji. A to dopiero wstęp do 
bardziej rozbudowanych animacji. Duszki, kostiumy, sceny, 
programowanie coraz bardziej złożonych programów to 
wspaniała przygoda podczas tych zajęć. Po zdobyciu wiedzy 
o podstawach pracy z programem Scratch i poznaniu zasad 
tworzenia algorytmów, przyjdzie czas na największą atrakcję 
tych zajęć, składanie a potem programowanie robotów LOFTI.

Uczniowie biorący udział w zajęciach dodatkowych 
z programowania i robotyki włączyli się w Europejski Tydzień 
Kodowania, współorganizując szkolne wydarzenie, w którym 
mogli uczestniczyć wszyscy uczniowie szkoły i przekonać się, że 
„kodować każdy może…”. Działania odbywały się podczas lekcji 
informatyki oraz w czasie długich przerw.

Obecnie przygotowujemy aplikację będącą odpowiedzią 
na konkurs „CodeWeek 2018 Code for the Planet”. Zadanie 
konkursowe polega na wybraniu jednego z trzech zadań 
programistycznych - każde z nich jest związane z ekologią. 
Organizator Konkursu przewidział nagrody główne w postaci 
Robota edukacyjnego PHOTON.

Photona jeszcze nie mamy w „szkolnym zestawie robotów 
edukacyjnych” a bardzo chcielibyśmy go mieć. Uczniowie 

przykładają się, starając się z całych sił i pamiętając, że ważne 
są złożoność skryptu, oryginalność, kreatywność i walory 
estetyczne. Trzymamy kciuki za osiągnięcia „Młodych Koderów”.

Wizyta w banku

Uczniowie klas III a i III c Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 
kontynuują edukację finansową w ramach projektu „Myślę, 
decyduję, działam”. Po lekcji na temat finansów przyszedł czas 
odwiedzin w banku. W dniu 12 października 2018 r. dzieci wraz  
z wychowawcami odwiedzili Filię Banku Pekao SA 
w Mszczonowie. 

Pracownicy banku przybliżyli dzieciom tematykę 
związaną z jego funkcjonowaniem. Uczniowie z wielką 
ciekawością przyglądali się urządzeniom do zliczania pieniędzy 
i oglądali nowe wzory kart płatniczych oraz nowy banknot 
o nominale „500 zł”. 

Przeprowadzili również wywiad z pracownikiem banku. 
Uczniowie pytali o różnice pomiędzy parabankiem a bankiem, 
w jaki sposób są przechowywane pieniądze na karcie 
płatniczej, co należy zrobić, by pracować w banku? Największą 
atrakcją jednak okazała się kopuła – drzwi, przez które dzieci 
wchodziły i wychodziły. Do szkoły dzieci wróciły pełne wrażeń 
i z postanowieniem o konieczności oszczędzania.

„Promieniowanie-Ojcostwa”

14 października w całym Kościele obchodzona była 
Niedziela Papieska. W parafii pw. św. Ojca Pio uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie, należący do scholii w tej parafii, 
pod opieką katechetki Anny Matyjas przygotowali krótkie 
wspomnienie o św. Janie Pawle II. 16 października, to także 
40. rocznica wyboru bp Karola Wojtyły na papieża. W Szkole 
Podstawowej zostały przygotowane wystawy - gazetki na 
temat „Promieniowanie-Ojcostwa” - hasło tegorocznego Dnia 
Papieskiego. 

Zajęcia z projektu finansowego

Trzecioklasiści, 
będąc w trakcie 
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realizacji projektu III „Gospodarstwo domowe”, a dokładnie 
tematów „Leczenie” i „Ubezpieczenia”, nie korzystali dosłownie  
z przygotowanych pakietów, tylko powtórzyli zagadnienia 
z ubiegłego roku w formie praktycznych zajęć z dbania o zdrowie.

Samodzielnie zrobili ulubione jesienne surówki 
i wspólnie je spożyli. Wykorzystali czasopisma i gazetki 
reklamowe, aby przygotować w grupach piramidy zdrowia - 
to był sposób „ubezpieczenia” na zdrowe życie. Przy okazji 
szczepień ochronnych w szkole (dlaczego za darmo i po co 
w ogóle się szczepić?) porozmawiali na temat składki zdrowotnej 
odprowadzanej od pensji rodziców i celowości szczepień. 

Taka forma zajęć - o finansach inaczej - zdecydowanie 
przypadła wszystkim do gustu. Poprzez praktyczne warsztaty 
mogliśmy powtórzyć wcale niełatwe zagadnienia finansowe.

Uroczystość poświęcona Ojczyźnie

Z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 
zaprezentowali społeczności uczniowskiej, a 11 listopada 
mieszkańcom Mszczonowa program artystyczny „Pisk Białego 
Orła” według scenariusza Adama Szafrańca. 

Na początku uroczystości odśpiewano hymn państwowy. 
Oddając szacunek symbolom narodowym, wszyscy zgromadzeni 
oddali go tym wszystkim Polakom, którzy w różnych momentach 
historycznych walczyli i ginęli za Ojczyznę. 

Dla Polaków dzień 11 listopada 1918 r. był dniem 
triumfu. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. 
11 listopada jest symbolem miłości Ojczyzny, walki o wolność, 
symbolem wiary i symbolem zwycięstwa. 

Spektakl opowiadał historię wiejskiej rodziny, mocno 
naznaczonej patriotyzmem, która w czasie I wojny światowej 
przeżywa wojenną traumę - wymarsz ojca i jednego z synów na 
front. Ludzie ci ukrywają w swoim domu poetę, który odwołując 
się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymuje 
i umacnia głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej 
Polski staje się biały orzeł, którego głos - pisk, słyszalny w duszy 
Polaków, nie pozwala tracić nadziei na wolność. 

Przedstawienie uświetniły pełne emocji i nastroju 
pieśni oraz taniec ilustrujący trzeci rozbiór Polski. Wydarzenie 
przygotowane przez: Łucję Michalską, Beatę Pietrzyk, 
Monikę Kurowską, Jacka Zielonkę, Janinę Woźniak, Katarzynę 
Malinowską, Małgorzatę Sokołowską i Małgorzatę Jakubiak stało 
się prawdziwą i głęboką refleksją nad historią i współczesnością 
naszej Ojczyzny. 

Program artystyczny wykonano w dwóch obsadach. Oto 
ich składy: 

pierwsza obsada  
Poeta  Szymon Wróblewski
Dziadek   Wiktor Kołacz 
Babcia   Daria Wiśniewska 
Mama Hanka  Natalia Wieszczycka  
Tata Jan   Kamil Swaczyński 
Franek    Filip Kociszewski 
Joszko   Mateusz Wąsiewski 

Jagnisia   Vivian Wiśniewska 
Jędrek   Michał Opałka 
Ania   Eliza Zajączkowska
Kot   Maciej Nalej

druga obsada:
 Agata Drozdowska
 Wiktor Kołacz
 Natalia Wiechowska  
 Kamil Swaczyński 
 Filip Kociszewski
 Mateusz Wąsiewski 
 Vivian Wiśniewska 
 Daniel Żaboklicki
 Eliza Zajączkowska 
 Łukasz Tomaszewski

Strofy: Oliwia Gontarz, Weronika Domańska, Kacper 
Szustkiewicz, Kuba Gręda, Agata Kubis, Krzysztof Kok, Amelia 
Draniak
Śpiew: Olga Smulska, Natalia Wiechowska, Daria Wiśniewska, 
Kuba Gręda, Oliwia Gontarz, Aleksandra Dropińska
Taniec: Katarzyna Hanszke, Anna Ziółkowska, Julia Scisłowska, 
Amelia Draniak
Oprawa sceniczna i techniczna: Kacper Fedorowicz, Kajetan 
Kaczmarek, Gabriela Sosnowska, Oliwia Ośka
Prowadząca program artystyczny: Natalia Jabłońska

Informacje zebrała: Beata Pietrzyk
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Od tygodnia 30 uczniów Zespołu Szkół w Mszczonowie 
spędza czas na praktykach w Grecji. Nie tylko się uczą ale i zwie-
dzają. – Trafiliśmy na piękną pogodę. Grecja spełniła nasze ocze-
kiwania – relacjonują uczniowie.

- Cieszymy się, że jedziemy ale bardzo się stresujemy 
– mówiła przed wyjazdem Patrycja Ziółkowska, uczennica ZS 
w Mszczonowie. 

Po kilku dniach w Grecji wszystkie obawy minęły. Atrakcji 
jest bardzo dużo. Interesujące dla uczniów okazały się również 
praktyki.

- Najbardziej spodobały się nam praktyki. Są bardzo 
ciekawe – przyznaje Patrycja.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych, posze-
rzając wiedzę i nabywając nowe umiejętności zawodowe 
z zakresu ekonomii i spedycji. Nauka to jednak nie wszystko. 
Praktykanci czas wolny spędzają na wycieczkach, mając możli-
wość zobaczenia i zapoznania się z zabytkami kultury greckiej, 
a także poznania greckiej sztuki i historii.

- Codziennie po zajęciach zwiedzamy jakieś ciekawe 
miejsca. W między czasie uczymy się greckich zwrotów i słówek, 
które pomagają nam na co dzień komunikować się z Grekami. 
Nie mamy ani jednego dnia odpoczynku, bo staramy się zwie-
dzić jak najwięcej miejsc – relacjonują uczniowie.

W praktykach bierze udział 30 uczniów zawodu technik 
ekonomista i technik spedytor. Trzytygodniowe praktyki odby-
wają się w Paralii – greckim miasteczku położnym u wybrzeża 
Morza Egejskiego. W przyszłym roku wyjdzie tam kolejna, 
30-osobowa grupa. Wyjazd był możliwy dzięki projektowi 
„Ruszamy do Europy – mój rozwój zawodowy to moja szkoła” 
realizowanego w ramach programu Erasmus+. 

- Udział w projekcie realizowanym ze środków UE umoż-
liwi uczestnikom zdobycie praktycznego doświadczenia, a także 
podniesienie kwalifikacji zawodowych – podsumowują peda-
godzy. 

Koordynatorem projektu jest Aldona Skrobisz, a współ-
koordynatorem Dyrektor Zespołu Szkół - Dorota Powązka. Opie-
kunami uczniów w Grecji są: Izabella Dębska - nauczycielka 
języka polskiego oraz Bartłomiej Karliński - nauczyciel przed-
miotów zawodowych.

Jarosław Pięcek, GCI
FOT. ZS w Mszczonowie
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W dniu 15 października w osuchowskiej szkole podsta-
wowej świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Program 
artystyczny rozpoczęły przedszkolaki, zachwycając (nie po raz 
pierwszy zresztą) licznie zgromadzonych uczniów i nauczycieli. 

Następnie wystąpili uczniowie klasy ósmej, którzy przy-
gotowali dwa skecze o szkole. Wspaniale wcielili się w swoje 
role udowadniając, że mają predyspozycje do zawodu aktora. 
Występy uczniów wywołały ogólną wesołość wśród publicz-
ności. Ósmoklasiści zakończyli swój program artystyczny 
piosenką z zebranych tekstów nauczycieli, co również spotkało 
się z dobrym przyjęciem. 

Następnie po złożeniu życzeń, uczniowie wręczyli nauczy-
cielom własnoręcznie wykonane upominki, przygotowane na 
zajęciach z p. Anią Saiki. Na zakończenie p. Ewa Termena prze-
prowadziła wśród uczniów konkurs „Poznaj nauczyciela po 
zdjęciu z dzieciństwa”. Zdjęcia nauczycieli z dzieciństwa i czasów 
młodości spotkały się z żywą reakcją uczniów. Przy prezentacji 
kolejnych slajdów ze zdjęciami dał się słyszeć głośny pomruk 
zdziwienia i niedowierzania.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej zakończyły się 
miłym akcentem - kilku uczniów naszej szkoły zdobyło nagrody 
w konkursach organizowanych przez Mszczonowski Ośrodek 
Kultury. W konkursie „List do Marszałka” nagrodzono Olę 
Rutkowską, Klaudię Wojtyszczak, Kingę Kustosz i Kamila 
Jóźwiaka.  W konkursie plastycznym „Piękno naszej wolnej 
ojczyzny”  nagrody zdobyli: Kacper Chojecki, Julia Rzepecka, 
Kinga Witkowska, Wiktoria Smulska, Julia Smulska, Patrycja 
Jankowska i Wiktoria Markiewicz. Gratulujemy!

E.T.

Dzień Papieski w osuchowskiej szkole
W Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego 

w Osuchowie 22 października obchodzono Dzień Papieski. 
Wtedy przypadło również liturgiczne wspomnienie św. Jana 

Pawła II. Gośćmi specjalnymi byli ks. Tadeusz Przybylski, ks. 
proboszcz Jerzy Witkowski oraz redaktor” Gościa Niedzielnego” 
p. Magdalena Gorożankin.

Pod kierunkiem p. Elżbiety Olborskiej uczniowie przygo-
towali program, w którym wyjaśnili hasło przewodnie tegorocz-
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Rajd Nocny 
W nocy z 29 na 30 września 2018 r. uczniowie osuchow-

skiej szkoły, z własnej inicjatywy, podjęli wyzwanie i wzięli udział 
w pierwszej edycji Nocnego Rajdu Pieszego na orientację „Świe-
tlik”, organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Opie-
kunem grupy był p. Krzysztof Kurzepa.

Odważni uczniowie zdecydowali się na imprezę tury-
styczną, która przeznaczona była dla tych, którym nie straszne 
jest wędrowanie nocą po leśnych ostępach. Ich zadaniem 
było odnalezienie trzech punktów kontrolnych wyłącznie przy 
pomocy lokalizatorów GPS, które otrzymali od OSIR.

Uczestnicy rajdu o godz. 21:00 zebrali się w obiekcie 
basenów termalnych, gdzie Dyrektor OSiR w Mszczonowie 
Pan Michał Szymański przywitał nas serdecznym przemówie-
niem. Następnie każdy z nich otrzymał „pakiet” członka rajdu, 
w którym znajdowała się dodatkowa lampeczka, mapa do 
zaznaczania trasy, karta uczestnika oraz wodoodporne odbla-
skowe pokrycia na plecaki. 

Uczniowie z naszej szkoły stanowili jedną z pięciu grup 
uczestników. Każdego z nich obowiązywało posiadanie odpo-

wiedniego ubioru – kurtki przeciwdeszczowej, odpowiednich 
butów oraz latarki i ekwipunku.

Po wyruszeniu maszerowali w kierunku Tarczyna, dzielnie 
dążąc do wyznaczonych poprzednio stacji. Mimo bolących nóg, 
po kilkugodzinnym wędrowaniu z ochotą przemieszczali się ku 
kolejnym wyznaczonym punktom, mijając m.in. stawy Borki 
oraz zbiornik Św. Anny w pobliżu miejscowości Lasek. Punktem 
docelowym była Wodna Osada w Grzegorzewicach, do którego 
nasi dzielni uczestnicy dotarli ok. godz. 02:30. Po wyczerpu-
jącym marszu czekał na nich obfity poczęstunek oraz ciepła 
herbata. Wspaniałego nastroju dodało uprzednio rozpalone 
ognisko oraz przygotowana przez dyrektora niespodzianka, losy. 
Z 60 uczestników wylosowanych zostało 20 osób, które zostały 
obdarowane wspaniałymi prezentami.

Tego typu impreza turystyczna zostanie w pamięci 
wędrowców na długo, a szczególnie problemy z orientacją 
pojawiające się na leśnych obszarach. Mimo doskwierają-
cego zmęczenia, wszyscy z niecierpliwością czekają na letnią 
powtórkę!

Aleksandra Sokołowska, kl. IIIa

nego Dnia Papieskiego - „Promieniowanie Ojcostwa”. Scenariusz 
oparty na nauczaniu świętego przedstawiał różne oblicza miłości 
- od rodzicielskiej aż po miłość Boga Ojca do każdego człowieka.

Po zakończeniu przedstawienia głos zabrał proboszcz 
osuchowskiej parafii ks. Jerzy Witkowski, który tłumaczył 
zebranym o rozumieniu miłości. Wyjaśnił nam również słowo 
„Caritas” i jego pochodzenie oraz mówił, że to miłość, która jest 
przyjaźnią. Po pięknych słowach skierowanych do zebranych, 
uroczyście wręczył legitymacje dwunastu członkom Szkolnego 
Koła Caritas. Głos zabrał również ks. Dziekan Tadeusz Przybylski, 
który wręczył nam koszulki Caritasu.

Po zakończeniu akademii młodzież SKC ruszyła z działa-
niami niosącymi dobro i pomoc innym. Na górnym korytarzu 
zorganizowała tradycyjny kiermasz ciast, z którego dochód 
zostanie przeznaczony na szczytny cel. 

Chwile zaistniałe w tym dniu upamiętniła pani redaktor 
„Gościa Niedzielnego”. Informacje z tego wydarzenia wraz 
z galerią zdjęć można znaleźć we wspomnianej gazecie.

Aleksandra Sokołowska, ucz. kl. III a
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Osuchowska „szkoła w działaniu”
W Szkole Podstawowej w Osuchowie od nowego roku 

szkolnego rozpocznie się realizacja projektu edukacyjnego, 
który otrzymał dofinansowanie 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 szko-
łach zawodowych).

Zadanie nosić będzie nazwę „Szkoła w działaniu” a jego 
całkowita wartość wyniesie 362 492,54 zł, z czego kwota dofi-
nansowania - 343 854,54 zł. Wkład własny gminy Mszczonów 
w jego realizację, to 18 638,00 zł. Zadanie, które służyć będzie 
rozwojowi uczniów osuchowskiej szkoły podstawowej, będzie 
realizowane od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbęd-
nych na rynku u uczniów/uczennic objętych wsparciem przez 
uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu 
nowoczesnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, mate-

matyki i informatyki oraz przez doskonalenie zawodowe nauczy-
cieli.

Projekt obejmować będzie dziewięć działań:  realizacja 
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 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.

Dagmara Bednarek
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Wycieczka do Niepokalanowa
Dzień 1 października był wyjątkowy dla uczniów 

działających w Szkolnym Kole Caritas, którzy wyjechali na 
wycieczkę do Niepokalanowa - miejsca oddanego Niepokalanej 
na Jej wyłączną własność.

Pierwszym punktem wycieczki była franciszkańska 
rozgłośnia - Radio Niepokalanów. Odważni uczniowie wzięli 
udział w poruszającym wywiadzie, poprowadzonym przez 
panią redaktor na temat działalności SKC w osuchowskiej szkole 
podstawowej.

W muzeum św. Maksymiliana grupa dowiedziała się 
bardzo wielu ciekawych rzeczy. Zgromadzone zdjęcia i ekspo-
naty pozwoliły im poznać historię Niepokalanowa a także życie 
i działalność Założyciela tego niezwykłego Grodu Maryi, Maksy-
miliana Kolbe. Umieszczone tam eksponaty z misji franciszkań-
skich oraz interesujące przewodnictwo jednego z zakonników 
wzbudziły wiele emocji. 

Następnie uczestnicy Koła przeszli do świątyni, która 
w 2004 r. otrzymała tytuł Sanktuarium Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask. W bazylice, 
na frontowym balkonie, obejrzeli figurę Niepokalanej Maryi 
Panny i rzeźby głównych patronów zakonu franciszkańskiego. 
Po wypisaniu intencji wszyscy wzięli udział w Mszy świętej, po 
której każdy z uczestników otrzymał pamiątkowe czasopismo 
„Rycerz Niepokalanej”. Po Eucharystii grupa modliła się i zwie-
dziła Kaplicę Wieczystej Adoracji -Światowe Centrum Modlitwy 
o Pokój, zwane „Gwiazda Niepokalanej”. Miejsce to wywarło 
niesamowite wrażenie na uczestnikach wycieczki. Jest to 
pierwsza kaplica w Polsce a ósma na świecie.

W międzyczasie uczniowie odwiedzili księgarnię i zaku-
pili pamiątki, po czym udali się do sanktuarium św. Maksymi-
liana Marii Kolbego. Znaleźli się w miejscu, od którego wszystko 
się zaczęło. W tej kaplicy modlił się Święty - to właśnie w niej 
odprawiał Msze. Przy zakrystii uczestnicy wycieczki mieli okazję 

zobaczyć pierwszą celę św. Maksymiliana. 
Po pysznym obiedzie spożytym w budynku Rekolekcyj-

no-Formacyjnym im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, uczniowie 
odwiedzili Straż Niepokalanów, Muzeum Pożarnictwa oraz 
Muzeum Samochodów Papieskich. W muzeum znajduje się 
wyjątkowa ekspozycja sprzętów i przedmiotów używanych 
przez niepokalanowskich strażaków oraz dwa samochody, 

którymi podróżował 
Jan Paweł II. 

Była to wspa-
niała wycieczka. 
Osobom działa-
jącym w Caritasie 
bardzo przybli-
żyła ona postać 
św. Maksymi-
liana. Wiele miejsc 
i historii poruszyło 
ich serca. Z ogromną 
nadzieją wszyscy 
czekają na więcej 
tego typu wycie-
czek. 

Aleksandra 
Sokołowska, kl. III A
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Pielgrzymka katechetów, nauczycieli 
i uczniów

22 października bieżącego roku grupa uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Osuchowie wzięła udział w XIX Pielgrzymce 
Katechetów i Nauczycieli z Kurdwanowa do Bolimowa. Hasłem, 
które towarzyszyło wędrówce, były słowa „Ewangelia drogą do 
wolności”.

Trasa pielgrzymki była związana z obchodami 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, gdyż przeszliśmy 
przez tereny, na których toczyły się walki podczas I Wojny Świa-
towej.

Wyruszyliśmy z pięknego, drewnianego, zabytkowego 
(pochodzącego z XVII w.) kościoła pw. Przemienienia Pańskiego 
w Kurdwanowie a doszliśmy do Kościoła pw. Świętej Trójcy 
w Bolimowie.

W pierwszej części naszej wędrówki wysłuchaliśmy 
prelekcji na temat „Roli Kościoła w odzyskaniu przez Polskę 
Niepodległości”, wygłoszonej przez historyka należącego do 
grupy rekonstrukcyjnej. Po drodze zatrzymaliśmy się w Huminie 
przy grobie żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych pod 
Bolimowem podczas I Wojny Światowej. Po Mszy Świętej w Boli-
mowie, której przewodniczył Ks. biskup Andrzej Franciszek 
Dziuba, wszyscy pielgrzymi byli zaproszeni na obiad przygoto-
wany przez mieszkańców Bolimowa.

Pielgrzymka, na którą wybrało się 8 członków Caritasu 
naszej szkoły pod opieką p. Elżbiety Olborskiej, wzbogaciła 
nas wewnętrznie. Wspólne wędrowanie było dla nas bogatym 
doświadczeniem. Poznaliśmy piękne zabytki sakralnych i histo-
rycznych szlaków, na których toczyły się walki podczas I Wojny 
Światowej. W Pielgrzymce wzięła również udział nauczycielka 
z naszej szkoły, p. Dominika Jankowska z córką.
        
 Kacper Adamczyk, kl. III A

Ważni goście w Oddziale 
Przedszkolnym w Osuchowie

29 października w Szkole Podstawowej w Osuchowie 
odbyła się próbna ewakuacja. Oddział Przedszkolny również brał 
w niej czynny udział. Dzieci wzorowo poradziły sobie w sytu-
acji stresowej. Wszystkim bardzo sprawnie udało się dotrzeć 
w wyznaczone, bezpieczne miejsce. 

Wizyta strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Osuchowa była niezwykłym wydarzeniem w życiu naszych 
maluchów. Strażacy zaprosili wszystkie dzieci na bardzo ciekawą 
lekcję, podczas której opowiadali o swojej wyjątkowej pracy. 
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego mogły wsiąść do wozu strażac-
kiego, poprzymierzać kaski i rękawiczki strażackie, porozmawiać 
przez mikrofalówki oraz zapoznały się z całym sprzętem stra-

żackim, dzięki któremu strażacy mogą ratować życie. 
Przedszkolaki uczestniczyły również w krótkiej insceni-

zacji dotyczącej reanimacji poszkodowanego. Dzieci na własne 
oczy zobaczyły, jak udzielić pomocy poszkodowanej osobie. Była 
to bardzo cenna lekcja dla każdego przedszkolaka i na pewno 
zostanie w ich pamięci na długo. 

Odział Przedszkolny z Osuchowa bardzo serdecznie dzię-
kuję za poświęcony czas oraz za duże zaangażowanie Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Osuchowa. Zapraszamy na więcej takich 
spotkań. 

A.Piasecka 
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Dla każdej szkoły najważniejsze jest bezpieczeństwo jej 
uczniów. Dlatego też corocznie odbywają się w szkołach próbne 
ewakuacje. W Szkole Podstawowej w Bobrowcach taka ewaku-
acja odbyła się 19 października. 

O godzinie 10.00 rozbrzmiał dzwonek alarmowy; 
uczniowie usłyszeli krzyk „ewakuacja” i pod nadzorem swych 
nauczycieli zaczęli opuszczać sale lekcyjne. Uczniowie, nauczy-
ciele i pracownicy szkoły zgromadzili się w wyznaczonym miejscu 
na boisku szkolnym, gdzie dyrektor szkoły, pani Grażyna Frelik, 
przyjęła od nauczycieli raport o liczbie ewakuowanych uczniów. 

W tym samym czasie na teren szkoły przyjechały wozy 
strażackie z Powiatowej Straży Pożarnej w Żyrardowie oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcach. Strażacy oraz 
dyrektor szkoły uznali, że ewakuacja przebiegła prawidłowo. 
Po zakończonych ćwiczeniach uczniowie szkoły mieli możliwość 
obejrzenia wozu strażackiego od wewnątrz.

Ewelina Olesińska

Ślubuję uroczyście

30 października uczniowie klasy pierwszej Szkoły 
Podstawowej w Bobrowcach złożyli uroczyste ślubowanie. 
W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło dziesięcioro 
pierwszoklasistów. Na pamiątkę każdy otrzymał Dyplom 
Pasowania na Ucznia, pierwszą legitymację szkolną oraz 
upominki od społeczności szkolnej.

Uroczyste ślubowanie rozpoczęło się wspaniałym 
występem artystycznym. Wśród wierszy, piosenek i układów 
tanecznych szybko mijał czas. Po części artystycznej nastąpiło 
długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy 
pierwszej, którego dokonała dyrektor szkoły, p. Grażyna Frelik. 

Następnie każdy uczeń symbolicznie podpisywał się w Kronice 
Szkoły. 

Uczniowie pozostałych klas hucznie powitali młodszych 
kolegów i koleżanki. Mimo stresu związanego z pierwszym 
publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie 
z prezentacją swojej wiedzy i umiejętności. Publiczność 
nagrodziła dzielnych pierwszoklasistów gromkimi brawami.

Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie. 
Rodzice chcący, by ten niezwykły dzień w szkole był dla ich 
pociech radością, przygotowali słodki poczęstunek. Było bardzo 
miło i serdecznie. Wszystkie dzieci były zadowolone i dumne, że 
zostały włączone do społeczności szkolnej. Ten dzień na pewno 
pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.

Angelika Woźniak 

SP w Bobrowcach

Próbna ewakuacja



listopad 2018 / nr 11 (276)       47

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY

Wizyta w Miejskiej Bibliotece
W dniu 19 

października dzieci z grupy 
Kotki wraz z wychowawczynią 
po raz kolejny uczestniczyły 
w zajęciach bibliotecznych 
w ramach projektu 
czytelniczego „Książka moim 
przyjacielem”. 

Przedszkolaki podczas 
warsztatów miały okazję 
rozmawiać o właściwym 
i racjonalnym odżywianiu 
się i zasadach właściwego 
zachowania się przy stole. 
Dzieci w trakcie spotkania wysłuchały 
opowiadania Wielka  kanapka 
z dżemem autorstwa Burroway Janet 

oraz oglądały różne książki kulinarne z ciekawymi przepisami na 
zdrowe posiłki i desery. 

Następnie przedszkolaki przystąpiły do zajęć plastycznych, 
wykonując obrazek własnej, zdrowej kanapki. Na zakończenie 
naszego spotkania wszystkie dzieci zaprezentowały swoje prace 
i pożegnaliśmy się w miłej i radosnej atmosferze.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Obchody z okazji Dnia Drzewa 
w Przedszkolu

Święto Drzewa obchodzone jest 10 października. W tym 
dniu dominowały wśród dziecięcych strojów kolory zielony 
i brązowy. Celem obchodów było zwrócenie uwagi na potrzebę 
dbania o rośliny, a szczególnie o drzewa, oraz dostrzeganie 
związku człowieka z przyrodą. 

W tym dniu prowadzone były także rozmowy dotyczące 
drzew i przyjemności, jaką dają one ludziom. W trakcie zajęć 
dzieci wyciągnęły wniosek, że trzeba szanować te rośliny, bo 
zawdzięczamy im bardzo wiele.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy naszego spotkania 
zasadzili na terenie przedszkolnym drzewka, przy których 

dzieci złożyły ślubowanie. 
Przedszkolacy uroczyście 
obiecali: dbać o posadzone 
rośliny, nie niszczyć drzew, 
nie łamać gałęzi i zwracać 
uwagę osobom, które nie 
przestrzegają tych zasad. 
Korytarz przedszkolny zmienił 
się natomiast w przepiękną 
wystawę jesiennych drzew.

Miejskie Przedszkole Nr 1

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w Miejskim 
Przedszkolu Nr 1 odbyła się uroczystość z okazji tego święta. 
Wszystkie dzieci zebrały się w sali widowiskowej w celu 
zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych przed 
swoimi paniami i pozostałymi pracownikami przedszkola. 

Pani dyrektor złożyła gorące życzenia wytrwałości i sił 
w dalszej pracy zawodowej, a następnie wręczyła dyplomy 
dla wychowawczyń za długoletni staż pracy oraz gratulacje za 
uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. Na zakończenie przedszkolaki odśpiewały gromkie „sto 

lat” i złożyły życzenia.
Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 1

Dzień Edukacji Narodowej
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Spotkanie 
z rodzicami 
w grupie Gumisie
 

W poniedziałek, 22 
października, w grupie Gumisie 
odbyło się spotkanie, na którym 
przedszkolaki podzieliły się 
przed zaproszonymi gośćmi 
swoją wiedzą i umiejętnościami 
dotyczącymi znajomości 
wyglądu drzew i ich związku 
z rodziną.

Dzieci mogły odnaleźć 
związek drzew z poszczególnymi 
członkami każdej rodziny oraz 
wykazać się zdolnościami 
badawczo-twórczymi. W trakcie 
zajęć przedszkolaki musiały 
ustalić, czym jest drzewo 
genealogiczne i kto wchodzi 
w jego skład. 

Na zakończenie z materiałów przyrodniczych 
i plastycznych wychowankowie stworzyli w małych zespołach 
własne drzewo genealogiczne wykazując się kreatywnością 

i inwencją twórczą. Rodzice bardzo chętnie włączyli się 
w pomaganie przy tworzeniu prac. Całe spotkanie przebiegło 
w serdecznej atmosferze.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Halloween
W poniedziałek, 29 

października, przedszkolaki 
z Miejskiego Przedszkola nr 
1 uczestniczyły w zabawach 
poprowadzonych przez 
młodzież z Zespołu Szkół 
w Mszczonowie. Spotkanie 
dotyczyło Halloween i zabaw 
związanych z tym świętem 
a połączone było z nauką 
języka angielskiego. 

Na początku wszyscy 
otrzymali cukierki a młodzież 
w strojach dyni, pirata, 
ducha, wampira i czarownicy 
rozpoczęła zabawy 
z maluchami. Wszyscy 
z dużym zaangażowaniem 
u c z e s t n i c z y l i 
w wyznaczonych im 
zadaniach. Zabawy 
upłynęły w bardzo wesołej 
i przyjemnej atmosferze. 

S e r d e c z n e 
podziękowania dla 
Pani Anny Nowis za 
przygotowanie spotkania dla 
przedszkolaków.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Pierwsza pomoc przedmedyczna
 
 8 października 2018 r. w Miejskim Przedszkolu Nr 1 
odbyły się zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Poprowadził je wykwalifikowany ratownik medyczny pan Paweł 
Nietrzebka wraz z wolontariuszami z Liceum Ogólnokształcącego 
w Mszczonowie. 

Podczas spotkania przedszkolaki mogły poczuć się jak 
mali ratownicy. Utrwaliły procedury zachowania się w sytuacji 
zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze 
w czasie utraty świadomości. Wiele emocji wzbudził pokaz 

czynności w zakresie resuscytacji wykonany na fantomie. 
Dzieci pod okiem ratownika miały okazję samodzielnie 

wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej 
pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie 
i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.
 Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych 
postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami 
ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była 
to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazaniem jakże 
istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – 
uratowanie życia.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Zabawy przyrodnicze 
w Przedszkolu

W poniedziałek, 15 października, 
przedszkolaki z grupy Gumisie i Zajączki 
uczestniczyły w zajęciach prowadzonych 
metodą badawczo-twórczą w ramach 
całorocznego programu prowadzonego przez 
nasze przedszkole. 

Zadaniem dzieci było podczas 
wycieczki do parku rozpoznawać wybrane 
drzewa po owocach i liściach, wykorzystując 
przy tym wszystkie zmysły. Przedszkolaki 
poprzez wspólne zabawy mogły udzielać 
swobodnych wypowiedzi na temat wyglądu 
roślin, tego, co znajduje się w parku oraz 
zebrać dary pochodzące z drzew. 

Po powrocie do przedszkola dzieci 
posegregowały przyniesiony materiał 
przyrodniczy. W kilkuosobowych zespołach 
podejmowali decyzje dotyczące stworzenia 
własnej, oryginalnej pracy plastycznej 
z zebranych materiałów, tematycznie 
związanej z celem wycieczki a następnie 
przechodzili do działania. 

Po ukończeniu prac każdy zespół 
zaprezentował swoją na wystawie. 
Wszystkim bardzo podobały się zajęcia. 
Dzieci chętnie i z wielkim zaangażowaniem, 
według własnej inwencji i kreatywności, 
wykonywały prace plastyczne z zebranych 
materiałów.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Łącząc się w bólu i żałobie, pragniemy przekazać
wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa wsparcia naszej koleżance

Krystynie Wróbel
z powodu śmierci 

Syna
składają

koleżanki i koledzy z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

Wyrazy głębokiego współczucia

dla Rodziny i Najbliższych 

z powodu śmierci

Jana Polaka
byłego Przewodniczącego Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej

składają:

Przewodniczący Rady Łukasz Koperski 

wraz z radnymi Rady Miejskiej w Mszczonowie

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek 

 wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie

oraz pracownicy Jednostek Organizacyjnych 
Gminy Mszczonów

„Rekord dla Niepodległej” 
- przedszkolaki wspólnie 
zaśpiewały hymn Polski

W dniu 9 listopada 2018 r. dokładnie 
o godzinie 11:11 w ponad 16 tys. placówek 
edukacyjnych wybrzmiał hymn Polski. Stało 
się tak z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości i włączenia się w akcję 
„Rekord dla Niepodległej”. 

Podobnie było w Miejskim Przedszkolu 
Nr 1 w Mszczonowie. Wszystkie przedszkolaki 
wzięły udział w akcji bicia rekordu, którego 
celem było odśpiewanie przez przedszkolaków, 

nauczycieli i dyrekcję czterech zwrotek polskiego hymnu. Akcja 
ta została zainicjowana przez Minister Edukacji Narodowej oraz 
Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. 
Dzieci ubrane na galowo wspólnie z nauczycielkami i panią 
dyrektor z dumą i powagą odśpiewały cały hymn.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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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

Z ŻYCIA GMINYOGŁOSZENIA / REKLAMY
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ogłoszeń. Redakcja nie publikuje i nie odpowiada na anonimowe listy. Reklamy, ogłoszenia i inne teksty publikowane w MM podlegają weryfikacji przez wydawcę. 

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.
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