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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad III sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 19 grudnia 2018 roku, odbyła się  III sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, która była ostatnią w tym roku kalenda-
rzowym. Podczas spotkania uchwalono budżet gminy na 2019 r. oraz podjęto uchwały m.in. w sprawie aktualizacji Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

WIEŚCI Z RATUSZA

Budżet gminy na 2019 r.
Projekt uchwały budżetowej gminy Mszczonów na 2019 

rok omówiła Aneta Ciechańska-Gołyńska – naczelnik Wydziału 
Finansowo-Budżetowego Urzędu Miejskiego. Zgodnie z zapi-
sami w dokumencie, przyszłoroczne dochody gminy wyniosą 
66 676 684,00 zł przy wydatkach na poziomie 69 442 667,00 zł. 

Zaplanowany deficyt osiągnie poziom 2 765 983,00 zł i zostanie 
pokryty zaciągniętym kredytem. 

Zgodnie z planem, w 2019 roku, największe dochody 
gmina uzyska w ramach następujących działów finansowych: 
gospodarka mieszkaniowa (1 289 686,00 zł), podatki i opłaty od 
osób prawnych i fizycznych (34 568 957,00 zł), różne rozliczenia 
(12 079 166,00 zł m.in. z tytułu subwencji oświatowej), oświata 
i wychowanie (1 150 156,00 zł), rodzina (11 658 000,00 zł),  
gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1 974 493,00 zł) 
i kultura fizyczna (3 094 350,00 zł).

Plan wydatkowy obejmuje kwoty, które zostaną wyko-
rzystane m.in. na transport i łączność (5 028 653,00 zł), oświatę 
i wychowanie (22 049 112,00 zł), pomoc społeczną (2 635 
199,00 zł), rodzinę (11 909 670,00 zł), gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska  (6 513 011,00 zł), kulturę i ochronę 
dziedzictwa narodowego (2 552 399,00 zł) i kulturę fizyczną (5  
731.087,00 zł).

Naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła także 
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2024, która jest 
dokumentem ściśle powiązanym z budżetem. WPF jest podzie-
lona na część finansową oraz wykaz przedsięwzięć planowanych 
do realizacji.
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Podjęte uchwały
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Barbara Ciszewska przedstawiła projekt uchwały dotyczący 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania pomocy w zakresie dożywiania, dowozu posiłków 
oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych przedstawiła kierownik MOPS, 
Barbara Ciszewska. Usługi te będą realizowane w ramach rządo-
wego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023. Dzięki zwiększeniu kryterium dochodowego więcej osób 
będzie mogło skorzystać z pomocy Ośrodka. Programu osłono-
wego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 
dotyczył kolejny projekt uchwały, omówiony przez kierownik 
Ciszewską.

Skarbnik gminy, Jadwiga Barbulant, omówiła przed Radą 
trzy uchwały dotyczące ustalenia wzoru deklaracji na podatek 
leśny i informacji o lasach, deklaracji na podatek od nierucho-
mości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 
oraz deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach.

Artur Jankowski, zastępca naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, przedstawił uchwałę dotyczącą przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego fragment miejscowości Adamowice 
na wniosek właścicieli objętych nim działek. Postulowali oni 
zmianę parametrów zabudowy tak, by przystosować nierucho-
mości do prowadzenia działalności produkcyjno-usługowej.

Sekretarz Małgorzata Badowska omówiła uchwałę doty-
czącą zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 
w sprawie statutów jednostek pomocniczych gminy Mszczonów, 
jakimi są sołectwa. Zamieszkujący tereny poszczególnych 
obszarów będą mogli wyrazić swoje opinie podczas stycz-
niowych zebrań wiejskich. Projekty statutów będą dostępne 
u sołtysów na tydzień przed terminem spotkań oraz w Wydziale 
Organizacyjnym i Obsługi Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie. Swoje uwagi mieszkańcy będą mogli wnosić do 
końca stycznia przyszłego roku.

Naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła 
zmiany w bieżącym budżecie gminy a także wynikające z nich 
korekty Wieloletniej Prognozy Finansowej. Kolejna zaprezen-
towana przez nią uchwała dotyczyła ustalenia wykazu i planu 
finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasają-
cych z upływem roku 2018.

Działalność burmistrza Mszczonowa
W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Mszczonowa 

wydał 10 zarządzeń dotyczących m.in. zmian w bieżącym 
budżecie oraz powołania komisji przetargowej.  Włodarz gminy 
poinformował także, że wybory sołtysów na nową kadencję 
odbywać się będę w dniach 6-23 stycznia. Burmistrz poinfor-
mował także zebranych, że zewnętrzne podmioty wyraziły już 
zainteresowanie budową hoteli w sąsiedztwie powstającego 
Park of Poland. Prawdopodobnie uda się także pozyskać nowych 
inwestorów w dzielnicy przemysłowej.

Interpelacje i zapytania
Przewodniczący odczytał odpowiedzi na interpelacje 

przedstawione przez radnych. Pierwsza z nich została zgło-

szona przez wiceprzewodniczącego RM Waldemara Suskiego 
i dotyczyła wzrostu wydatków budżetowych spowodowanych 
podwyżkami cen energii elektrycznej. Burmistrz Kurek poin-
formował, że kwota zaplanowana na pokrycie kosztów zakupu 
prądu ma wartość uwzględniającą wzrost cen.

Interpelacja radnego Mirosława Wirowskiego dotyczyła 
z kolei szczepień przeciwko odrze. Burmistrz Mszczonowa poin-
formował, że nie jest on organem uprawnionym do odpowiedzi 
na pytanie, które przekazał do Powiatowej Stacji Sanitarno-E-
pidemiologicznej posiadającej takie informacje. Otrzymane 
od instytucji wyjaśnienia zostały przekazane radnemu Wirow-
skiemu.

Wolne wnioski
Komendant Krzysztof Puszcz 

poinformował radnych, że powoli 
normuje się sytuacja kadrowa 
w podlegającej mu jednostce. Podkre-
ślił także, że zdarzenia kryminalne, 
włamania do mieszkań w budynkach 
wielorodzinnych, jakie miały miejsce 
na osiedlu Dworcowa III, nie powtó-
rzyły się w późniejszym czasie.

Przewodniczący Łukasz 
Koperski apelował o oznaczenie 
nowego budynku komisariatu od 
strony trasy Warszawa-Katowice. 
W planach obiektu nie uwzględniono 
żadnego symbolu ani tablicy, który 

informowałby przejeżdżających o jego charakterze. Burmistrz 
Mszczonowa obiecał, że znak taki zostanie zakupiony i umiesz-
czony.

Radny Andrzej Osial apelował o wyegzekwowanie ogra-
niczenia tonażu na wiadukcie w miejscowości Świnice, które jest 
notorycznie naruszane przez kierujących pojazdami. Komendant 
Puszcz oraz burmistrz Kurek obiecali zająć się tym tematem.

O wsparcie w imieniu mieszkańców ulicy Grójeckiej prosił 
także przewodniczący Koperski. Droga ta jest wykorzystywana 
przez samochody ciężarowe oraz pojazdy znacząco naruszające 
ograniczenie prędkości. Również tej sprawie przyjrzą się komen-
dant i burmistrz.

Radny Robert Głąbiński pytał o niedawne włamania na 
osiedlu Dworcowa III. W odpowiedzi komendant Puszcz poinfor-
mował, że Policja odnotowała trzy tego typu zdarzenia w ciągu 
jednego dnia. Sprawcy dostali się do mieszkań poprzez balkon 
lub drzwi wejściowe. Komendant poinformował, że trwają czyn-
ności zmierzające do ujęcia złodziei.

Wniosek o dodatkowe przejście dla pieszych na ul. 
Warszawskiej w pobliżu ul. 3 Maja złożył do komendanta radny 
Mirosław Wirowski. Komendant obiecał przyjrzeć się temu 
miejscu.

Kilka słów do radnych skierował Janusz Olborski, który 
przez 40 lat był sołtysem miejscowości Janówek i Nowe Poręby. 
Poinformował, że nie będzie się ubiegał o ponowny wybór. 
Sołtys Olborski podziękował za współpracę i życzył władzom 
samorządowych udanej kadencji urzędowania. W ten sposób 
zakończono ostatnie spotkanie władz samorządowych Mszczo-
nowa w 2018 roku.

Dagmara Bednarek, GCI
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Podjęte uchwały
Grzegorz Ludwiak, kierujący Zakładem Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej, przedstawił nowy regulamin 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Konieczność zmian 
w dokumencie została spowodowana wprowadzeniem nowego 
prawa wodnego, do którego należało go dostosować.

Małgorzata Badowska, sekretarz gminy, zaprezentowała 
dwa projekty uchwał. Pierwszy dotyczył sposobu przeprowa-
dzania konsultacji z mieszkańcami. Zgodnie zapisami w uchwale, 

odbywać się one będą w sytuacjach przewidzianych ustawami 
oraz w przypadku spraw szczególnie istotnych dla funkcjo-
nowania gminy. Konsultacje będą przeprowadzane w formie 
bezpośrednich spotkań protokołowanych, ankiet, formu-
larzy a także możliwości składania wniosków i uwag w formie 
pisemnej. Kolejny projekt uchwały przedstawiony przez sekre-
tarz gminy dotyczył zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał 
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego, przedstawiła uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działek położonych na terenie Mszczonowa. Nierucho-
mości te są położone przy ul. Dworcowej. Za przystąpieniem do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego tego obszaru przemawia przede wszystkim chęć powięk-
szenia istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej. Naczelnik Koszulińska zaprezentowała również projekt 
uchwały w sprawie zaliczenia wybudowanej trasy prowadzącej 
do przyszłego Park of Poland do kategorii dróg gminnych. Trzeci 
projekt uchwały dotyczyć miał przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-
jącego fragment Wręczy, został jednak wykluczony z porządku 
obrad na wniosek radnego Andrzeja Osiala, który wnioskował, 
by objąć nim większą liczbę działek.

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W  środę,  23  stycznia  2019  roku,  odbyła  się  IV  sesja  Rady Miejskiej  w Mszczonowie,  podczas  której  podjęto  uchwały m.in. 
w  sprawie  obywatelskiej  inicjatywy  uchwałodawczej,  zmian w  budżecie  oraz miejscowych  planów  zagospodarowania  prze-
strzennego. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.
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Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finanso-
wo-Budżetowego, zaprezentowała zmiany w budżecie . W wyniku 
wprowadzonych korekt plan dochodów gminy na 2019 r.  
wynosi 67 298 684,00 zł a wydatki zamkną się kwotą  
70 064 667,00 zł. Zmiany w budżecie spowodowały także 
konieczność naniesienia poprawek w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej.

Przewodniczący Łukasz Koperski przedstawił plan pracy 
Rady Miejskiej na 2019 r. tematyka obrad będzie przedsta-
wiała się następująco: luty – ochrona przeciwpożarowa, marzec 
– ochrona środowiska, kwiecień – drogi, maj – działalność 
Gminnego Centrum Informacji, czerwiec – wykonanie budżetu 
i działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz sport na terenie 
gminy, sierpień – działalność MOPS i Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, wrzesień – działalność MOK i Biblio-
teki, październik – oświata, listopad – służba zdrowia i grudzień 
– uchwalenie budżetu gminy na 2020 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok przedstawił jej 
przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W dokumencie tym 
rozpisano, między innymi, terminy kontroli gospodarki finan-
sowej jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów. 

Naczelnik Teresa Koszulińska przedstawiła uchwałę 
w sprawie nadania jednej z mszczonowskich ulicy nazwy Dywi-
zjonu 303. Z prośbą taką zwrócili się właściciele nieruchomości 
położonej przy wspomnianej trasie. Naczelnik Koszulińska zapre-
zentowała również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miejscowości Adamowice. Z wnioskiem tym zwrócił 
się właściciel działek, który postuluje zmianę parametrów zabu-
dowy na tym terenie w zakresie wysokości budynków.

Działalność burmistrza Mszczonowa
W okresie pomiędzy sesjami Rady Miejskiej gospodarz 

gminy wydał 5 zarządzeń, m.in.  sprawie regulaminu pracy 
Urzędu Miejskiego oraz pracy Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Burmistrz poinformował także o zakończeniu 
zebrań sołeckich, podczas których wybierano sołtysów i rady 
sołeckie na kolejną, tym razem pięcioletnią, kadencję. Włodarz 
gminy przy okazji powitał przybyłą na sesję nową przedstawi-
cielką Świnic, Katarzynę Wasiak. Większość spośród 34 sołtysów 
z minionej kadencji nadal pełni swoje funkcje. Zmian dokonano 
w 6 jednostkach, w tym w 3 z powodu rezygnacji z kandydo-
wania dotychczasowych przedstawicieli danego terenu.

Burmistrz opowiedział także o spotkaniu z dyrektorem 
PKP Koleje Mazowieckie i przedstawicielami firmy Global (inwe-
stora Park o Poland) w sprawie połączenia kolejowego Mszczo-
nowa z Żyrardowem i Skierniewicami. 

Włodarz poinformował także o dużym zaintereso-
waniu inwestorów budową hoteli na terenie gminy a także 
o tym, że w tym roku ogłoszone będą konkursy na dyrektorów 
szkół podstawowych w Mszczonowie, Bobrowcach, Wręczy 
i Lutkówce.

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski
Przewodniczący Łukasz Koperski odczytał interpelacje od 

radnych, które za jego pośrednictwem wpłynęły do burmistrza 
Mszczonowa.

Radny Robert Głąbiński wnioskował o zmianę uchwały 
w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od jednorazowej 
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności. Postulował zmianę zapisów na takie, jakie uchwaliła 
Rada Miasta Warszawy w grudniu ubiegłego roku. Bonifikata ta 
wynosiłaby wówczas 98%.

Kolejną interpelację wystosowała radna Katarzyna 
Ciećwierska, która w imieniu mieszkańców Sosnowicy wniosko-
wała o założenie oświetlenia drogowego na odcinku od ulicy 
Kolejowej od skrzyżowania z ul. Spacerową, do ul. Mszczonow-
skiej. Właściciele posesji przyległych do tej trasy zgadzają się na 
ustawienie lamp na terenie ich nieruchomości. Radna zapytała 
burmistrza, czy możliwe będzie ustawienie kilku latarni oraz 
kiedy możliwa byłaby realizacja takie inwestycji.

Dwie interpelacje skierował do burmistrza Mszczonowa 
radny Andrzej Osial. Pierwsza dotyczyła wznowienia granic 
drogi – ulicy Piaskowej we Wręczy. Kolejna interpelacja doty-
czyła poszerzenia obszaru tej miejscowości, dla którego opraco-
wywany będzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego.

Przewodniczący Łukasz Koperski złożył interpelację doty-
czącą wprowadzenia nauki obowiązkowego drugiego języka 
obcego od klasy czwartej szkoły podstawowej. Apelował o to 
na wniosek mieszkańców, którzy niejednokrotnie zgłaszali taką 
potrzebę, za przykład dając inne samorządy, które wprowa-
dziły takie dodatkowe nauczanie. Druga interpelacja przewod-
niczącego dotyczyła zgłaszanych przez mieszkańców utrudnień 
w poruszaniu się chodnikami z powodu np. źle zlokalizowanych 
znaków drogowych lub wystających skrzynek energetycznych. 
Radny Łukasz Koperski wnioskował o dokonanie przeglądu 
chodników na terenie miasta pod kątem występowania tego 
typu problemów i ich usunięcie.

O dodatkowe lustro na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej 
i Dworcowej wnioskował radny Mirosław Wirowski. 

Wolne wnioski
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Zientek przed-

stawił zebranym krótkie sprawozdanie z udziału w spotkaniu 
mazowieckich leśników-samorządowców, który to był powodem 
nieobecności radnego podczas obrad Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa w dniu 21 stycznia 2019 r. W całym województwie na 
różnych szczeblach samorządowych działa 24 leśników. Podczas 
konferencji omawiali oni bieżące problemu, z jakimi zmagają się 
społeczności lokalne.

Radny Mirosław Wirowski wnioskował o zapocząt-
kowanie tradycji charytatywnego Balu Burmistrza. Włodarz 
Mszczonowa obiecał zapoznać się z możliwością organizacji 
takiej imprezy.

Radny Andrzej Osiński wnioskował, by przynajmniej raz 
w okresie kadencji członkowie RM odwiedzili każdą z jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej, które działają na terenie 
gminy Mszczonów, aby z bliska przyjrzeć się ich funkcjonowaniu 
i problemom.

Dagmara Bednarek, GCI 
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14 stycznia 2019 r.
Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji  było  przedstawienie 
informacji na temat planowanej akcji „Zima w mieście 2019”.
 

Posiedzenie Komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna 
Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: 
wiceprzewodniczący Komisji Robert Głąbiński, radny Piotr Chyła, 
radna Katarzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny 
Krzysztof Krawczyk, radny Andrzej Osial, radny Andrzej Osiński, 
radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski. 

Plany atrakcji na czas ferii zimowych jako pierwszy przed-
stawił kierownik administracyjny Mszczonowskiego Ośrodka 

Kultury Marek Baumel. W tym roku przez 
dwa tygodnie odbywać się będą różno-
rodne zajęcia połączone wspólną tema-
tyką dinozaurów. Inspiracją dla dyrektor 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury był 
cykl filmów w reżyserii Stevena Spielberga 

„Jurassic Park”. Uczniowie lokalnych szkół codziennie będą 
mogli wziąć udział w seansach, podczas których kolejno wyświe-
tlane będą poszczególne tytuły z serii o dinozaurach: „Park 
Jurajski”, „Zaginiony Świat”, „Park Jurajski III”, „Jurasic World” 
oraz „Jurasic World: Upadłe Królestwo”. 

Oprócz poranków filmowych Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury uczniów zaprosi m.in. 
na układanie puzzli, zajęcia taneczne, plastyczne 
i wokalne, seanse edukacyjno-rozrywkowe, gry, 
zabawy i zajęcia ruchowe.  W ramach Mszczo-
nowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
dorośli będą mogli skorzystać m.in. z zajęć aero-
biku, tanecznych, karaoke, lektoratów języka 
angielskiego, nauki gry na gitarze, warsztatów 
plastycznych czy wokalnych.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska 
podkreślała, że Mszczonowski Ośrodek Kultury jak zawsze 
zaplanował wiele, różnorodnych zajęć. Szczególnie dziękowała 
za ofertę Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którą MOK kieruje do 
seniorów. Zdaniem radnej Gryglewskiej MUTW jest niezwykle 
ważny dla najstarszych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej, 
którzy dzięki niemu mogą nie tylko spotkać swoich rówie-
śników, ale także rozwinąć swoje pasje czy zadbać o zdrowie. 
Przewodnicząca Komisji doceniła także dużą rozpiętość godzi-
nową zaplanowanych na ferie zajęć dla dzieci, które sprawią, że 
nawet uczniowie lubiący dłużej spać, będą mogli wziąć w nich 
udział.

Michał Szymański, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, przedstawił 
zimową ofertę swojej instytucji, skierowaną do 
dzieci i młodzieży. Od poniedziałku do piątku 
w godz. 10-18 uczniowie będą mogli wziąć udział 
w bezpłatnych grach i zabawach na hali spor-
towej. Nad wszystkim czuwać będą, oczywiście, 
wykwalifikowani instruktorzy. Podczas organizo-
wania tegorocznych ferii OSiR współpracować 

będzie z lokalnymi stowarzyszeniami sportowymi – szczególnie 
z UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza również uczniów 
do skorzystania z promocyjnych biletów wstępu na lodowisko. 
W przedziale czasowym 9-17 godzina pobytu na tafli kosz-
tować będzie tylko złotówkę. Dodatkowo, we wtorki i piątki od 
10 do 12, uczniowie będą mogli skorzystać z bezpłatnej nauki 

jazdy na łyżwach. O wydłużenie czasu przyzna-
wania promocyjnych biletów wnioskował radny 
Andrzej Osiński. W poprzednich latach obowią-
zywały one do godz. 13. Z całej oferty Ośrodka 
skorzystać będzie można po okazaniu ważnej 
legitymacji szkolnej.

O Biblioferiach opowiedziała członkom 
Komisji dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Anna Czarnecka. Jak co roku, jednostka zaprasza 

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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21 stycznia 2019 r.
Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji  było  zaopiniowanie 
projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Dotyczyły 
one  m.in.  regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania 
ścieków,  obywatelskiej  inicjatywy  uchwałodawczej,  zmian 
w bieżącym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny 
Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: 
wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny Marek 
Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, 
radna Dorota Kaźmierczak,  radny Waldemar Suski, radny Miro-
sław Wirowski oraz gościnnie – przewodniczący RM Łukasz 
Koperski.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków przedstawił Grzegorz Ludwiak 
- dyrektor Zakłady Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 
Zmiany w dokumencie spowodowane są wprowadzeniem 
nowego prawa wodnego. 

Sekretarz Małgorzata Badowska przedstawiła radnym 
dwa projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczył zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Zgodnie z jego 
zapisami odbywać się one będą w sytuacjach przewidzianych 
ustawami oraz w przypadku spraw szczególnie istotnych dla 
funkcjonowania gminy. Konsultacje będą przeprowadzane 
w formie bezpośrednich spotkań protokołowanych, ankiet, 
formularzy a także możliwości składania wniosków i uwag 
w formie pisemnej. 

Kolejny projekt uchwały przedstawiony przez sekre-
tarz gminy dotyczył zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał 
w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W tym 
celu konieczne jest zawiązanie przynajmniej pięcioosobowego 
komitetu mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze 

do Rady Miejskiej. Szczegółową proce-
durę zgłaszania obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej przedstawia projekt 
uchwały, zamieszony w systemie e-Sesja. 

Teresa Koszulińska, naczelnik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, przed-

stawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek położonych na terenie Mszczonowa. Nieruchomości 
te są położone przy ul. Dworcowej. Za przystąpieniem do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
tego obszaru przemawia przede wszystkim chęć powiększenia 
istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Naczelnik Koszulińska zaprezentowała również projekt 
uchwały w sprawie zaliczenia wybudowanej trasy prowadzącej 
do przyszłego Park of Poland do kategorii dróg gminnych. 
Trzeci przedstawiony projekt uchwały dotyczył przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego fragment Wręczy. Proces ten będzie 
rozpoczęty na wniosek właścicieli tamtejszych nieruchomości, 
którzy postulują o przeznaczenie terenów na zabudowę miesz-
kaniowo-usługową w związku z powstawaniem inwestycji Park 
of Poland.

Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta 
Ciechańska-Gołyńska przedstawiła zmiany w bieżącym 
budżecie. W wyniku wprowadzonych korekt plan dochodów 
gminy na 2019 r. wynosi 67 298 684,00 zł a wydatki zamkną się 
kwotą 70 064 667,00 zł. Zmiany w budżecie spowodowały także 
konieczność naniesienia poprawek w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej, które także przedstawiła naczelnik wydziału.

Przewodniczący Łukasz Koperski przedstawił plan pracy 
Rady Miejskiej na 2019 r. tematyka obrad będzie przedsta-
wiała się następująco: luty – ochrona przeciwpożarowa, marzec 
– ochrona środowiska, kwiecień – drogi, maj – działalność 
Gminnego Centrum Informacji, czerwiec – wykonanie budżetu 
i działalność OSiR oraz sport na terenie gminy, sierpień – działal-
ność MOPS i Komisji 
R o z w i ą z y w a n i a 

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

do swojej mszczonowskiej siedziby oraz filii w Osuchowie. 
Tym razem pracownicy Biblioteki dla uczniów przygotowali 
zajęcia z duetem animacyjnym „Małpie Figle”, przedstawienia 
teatralne, turnieje gier planszowych oraz tematyczne spotkania 
plastyczno-literackie.

Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych, poinformowała zebranych, że w czasie 
trwania ferii normalnie funkcjonować będą Miej-
skie Przedszkole Nr 1 oraz oddziały przedszkolne 
w placówkach edukacyjnych z terenów wiejskich. 
Zgodnie z ustawodawstwem, szkoły podstawowe 
w okresie przerwy zimowej będą nieczynne.
 Podczas obrad Komisji Oświaty i Spraw 

Społecznych poruszono także kwestię podwyższenia płac dla 
pracowników obsługi placówek oświatowych. Zastępca burmi-

strza Halina Wawruch podkreśliła, że ewentualne zwiększenia 
będą możliwe do uwzględnienia dopiero podczas konstru-
owania budżetu na kolejny rok. Radny Robert Głąbiński wnio-
skował o analizę wynagrodzeń w innych instytucjach gminnych 
i podwyższenie pensji, których wysokość jest równa minimalnej 
krajowej wypłacie. Ponadto, zwrócił uwagę na godziny otwie-
rania mszczonowskiej przychodni zdrowia, która w okresie 
zimowym miała wpuszczać chorych od godz. 7:30. Radny 
apelował, by dopilnować realizacji tej decyzji, podjętej w ubie-
głych latach, ponieważ ludzie chcąc zapisać się do lekarza, muszą 
oczekiwać na swoją kolej na dworze w bardzo niskich tempe-
raturach. Na tym zakończono obrady Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI
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Problemów Alkoholowych, wrzesień – działalność MOK i Biblio-
teki, październik – oświata, listopad – służba zdrowia i grudzień 
– uchwalenie budżetu gminy na 2020 r.

Skarbnik Jadwiga Barbulant przedstawiła wyniki analizy 
możliwości umorzenia podatku od nieruchomości dla rodzin 
korzystających z ekologicznego systemu ogrzewania budynków. 

Na tym zakończono obrady, podczas 
których członkowie Komisji pozytywnie 
zaopiniowali wszystkie przedstawione 
projekty uchwał.

Dagmara Bednarek, GCI

Śmierć zawsze pozostawia po sobie pustkę. Cierpią bliscy, 
przyjaciele, znajomi. Śmierć śp. Prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza w pewnym sensie dotknęła nas wszystkich, poka-
zując, że tragedia może spotkać każdego, nawet podczas tak 
wypełnionego dobrem święta, jakim jest finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

14 stycznia zginął nie tylko zasłużony samorządowiec, który 
zrobił tak wiele dobrego dla swojego regionu. Przede wszystkim 
zginął mąż, ojciec, brat, syn. W tych smutnych dniach jednoczymy się w bólu z bliskimi śp. Prezy-
denta Pawła Adamowicza obiecując, że będziemy pamiętać o nim i jego dokonaniach. Łączymy 
się także w cierpieniu z mieszkańcami miasta, które straciło swojego długoletniego włodarza.

Chwile, które wszyscy przeżywamy sprawiają, że nietrudno zwątpić w ludzi i istnienie 
dobra. Tym bardziej, że tragedia ta wydarzyła się w dniu, w którym wszyscy ludzie jednoczyli 
się, by wspólnie pomagać najmłodszym. Wierzymy jednak, że po raz kolejny światło pokona 
ciemność i umocni w nas nadzieję na to, że na świecie jest jednak więcej dobra niż zła. Dobra, 
które reprezentował śp. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, i które szerzmy, by upamiętnić 
wspaniałego człowieka, jakim był.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski wraz z Radnymi,
Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina Wawruch

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych Gminy



10      styczeń 2019 / nr 1 (278)

Z Burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem rozmawia 
Mateusz Milczarek

Panie Burmistrzu, rozpo-
czyna się pierwszy rok nowej 
kadencji samorządowej. 
Gminą Mszczonów zarządza 
Pan nieprzerwanie od 1988 
roku. Stażem jest Pan najstar-
szym burmistrzem w Polsce. 
Chociażby z racji posiada-
nego doświadczenia wie Pan, 
czym rok 2019 będzie się 
różnił od lat poprzednich? 
Jakie zmiany czekają Gminę 
Mszczonów? 

Nowa kadencja, nowe wyzwania, ale też zupełnie nowe 
możliwości. Przypomnę, że w tym roku, we wrześniu, spodzie-
wamy się wielkiego otwarcia Park of Poland. Wtedy zacznie 
działać jego pierwszy etap, czyli aqua park. Ten obiekt sprawi, 
że Mszczonów zyska na znaczeniu. Stanie się miastem jeszcze 
bardziej znanym niż dotychczas. Dzięki Parkowi powstaną nowe 
miejsca pracy i zasilony zostanie gminny budżet. Finansowy 
zastrzyk pozwoli nam intensywniej inwestować, a pracy przed 
nami naprawdę wiele. 

Mogę dziś cieszyć się z tak długiego stażu na stanowisku 
burmistrza Mszczonowa, bo zawsze wypełniałem składane 
przed wyborami zobowiązania. Forum Samorządowe, które 
stworzyliśmy wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem 
Koperskim, to solidny partner. Zawsze poważnie traktowaliśmy 
przedwyborcze kontrakty, jakie zawieraliśmy z mieszkańcami. 
Tym razem także dotrzymamy danego słowa. 

Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w rozpoczętym właśnie 
roku? 

Duży nacisk położymy w tym roku na inwestycje drogowe, 
gdyż mają one dla mieszkańców priorytetowe znaczenie. 
Z pewnością zakończymy przebudowę ulicy Jeżynowej na 
osiedlu Dworcowa III. Na położenie nawierzchni, która zwieńczy 
prowadzoną już od wielu miesięcy inwestycję, musimy jednak 
poczekać do wiosny. Wszystko z powodu panujących obecnie 
niekorzystnych warunków pogodowych. 

Przebudowana w tym roku zostanie też ulica Słoneczna 
w Ciemno-Gnojnie, ulice Dębowa i Leśna w Powązkach, a także 
ulica Bobrowska w Edwardowie i Wygnance. Poza tym przy-
gotujemy dokumentacje pod przebudowę ulicy Sosnowej 
w Mariance, Zbiroży i Pieńkach Osuchowskich oraz skrzyżo-
wania w Osuchowie, łączącego ulice Piekarską i Białogórską. 
Dokumentacja ostatniej inwestycji dotyczyć też będzie pobu-
dowania parkingu przy osuchowskim cmentarzu. Nowymi 
parkingami zaowocuje ponadto przebudowa ulicy Dworcowej 
w Mszczonowie. Wzdłuż niej pojawią się tak bardzo potrzebne 
w tym miejscu dodatkowe miejsca parkingowe. 

Kiedy zakończą się prace pierwszego etapu przebudowy parku, 
jaki rozpościera się  pomiędzy kościołem farnym i ratuszem?

Ta inwestycja trwa już zbyt długo i to nie z winy inwe-
stora, czyli Gminy. Ufam, że w końcu uda się ją sfinalizować. 
Dołożymy do tego wszelkich starań. W tym roku wybudowany 
zostanie też zbiornik retencyjny na mszczonowskich błoniach (za 
plebanią). Stanie się on wodną atrakcją  terenu parkowego. 

Mszczonów w roku 2019 zacznie pięknieć. Diametralne 
zmiany wprowadzimy w zieleni miejskiej. Wszystko za sprawą 
programu „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej 
w Mszczonowie”. Będzie on opiewał na ok. 2,8 mln zł. Dofinan-
sowanie, jakie na niego otrzymaliśmy ze środków zewnętrz-
nych, wyniesie 85%.

W ramach jakiego programu udało się pozyskać tak wysokie 
dofinansowanie? 
Z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 z Funduszu Spójności Realizacja. Przedsięwzięcie będzie 
miało na celu zwiększenie wartości przyrodniczych miasta. Nasa-
dzenia pojawią się na ulicach: Dworcowa, Grójecka, Ługowa, 
Rolnicza, Spokojna, Spółdzielcza, Tarczyńska, Wschodnia 
i Północna, a także na osiedlu przy ul. Józefa Poniatowskiego, 
wokół zbiornika ppoż. przy ul. Grójeckiej oraz na terenie parku 

miejskiego – Błoni przy ul. Żyrardowskiej. Wierzę, że nowa aran-
żacja kompozycji naszej miejskiej zieleni zachęci mieszkańców 
do wypoczynku na świeżym powietrzu. W ramach innych już 
działań planujemy ponadto ustawienie w mszczonowskich 
parkach tężni solankowych, tak przydatnych dla osób mających 
problemy z górnymi drogami oddechowymi, dla astmatyków, 
jak też alergików.

Czy tak rozległy Program uda się przeprowadzić w ciągu 
jednego roku? 
Zdecydowanie nie. Założenia projektu będą realizowane 
w latach 2019-21. 

W programie wyborczym Forum Samorządowego było wiele 
punktów dotyczących poprawy estetyki miasta, a także działań 
dla seniorów, którzy chyba najczęściej korzystają z uroków 
miejskiej zieleni. Czy dla tej grupy mieszkańców będą przepro-
wadzane jeszcze w tym roku jakieś działania inwestycyjne?
W najbliższym czasie powinniśmy oddać do użytkowania Klub 
Seniora przy ulicy Jeżynowej. Warto aktywizować naszych 
seniorów. To ludzie z licznymi inicjatywami i należy pomagać im 
w rozwijaniu aktywności. 

Na zakończenie spytam jeszcze o oczekiwane zmiany na 
Osiedlu Dworcowa III. Gdy już zakończą się prace inwestycyjne 
na ulicy Jeżynowej, czy jednocześnie rozpocznie się moderni-
zacja sąsiedniej ulicy Brzoskwiniowej? 
Do tej inwestycji także intensywnie się przygotowujemy, ale 
fundusze na jej realizację zamierzamy pozyskać ze sprzedaży 
gruntów inwestycyjnych w pobliżu Keramzytu. Mamy tam 
uzbrojone działki, przeznaczone do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Liczę, że dzięki nim pozyskamy nowych, atrakcyj-
nych inwestorów. 

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Mszczonów życzenia szczęścia, zdrowia i wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2019 Roku. 

Wywiad

Czy rok 2019 będzie przełomowy dla 
Gminy Mszczonów? 

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Dobiegły końca zebrania sołeckie na terenie gminy 
Mszczonów. W tym roku mieszkańcy wybierali szefów swoich 
sołectw. Do zmian doszło w sześciu z 34 sołectw.

- Zebrania były spokojne – podsumowywał podczas obrad 
IV sesji Rady miejskiej w Mszczonowie Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa. – Było wiele wniosków o remonty 
dróg i budowę oświetlenia. Większość zasadna. Poukładamy je 
i będziemy sukcesywnie realizować. – dodaje.

Jednym z najważniejszych punktów tegorocznych zebrań 
były wybory sołtysów. Dotychczasowa kadencja dobiegła 

bowiem końca. Zmiany zaszły w sześciu sołectwach. W niektó-
rych przypadkach dotychczasowi sołtysi zrezygnowali ze 
względu na wiek. W innych pojawili się kontrkandydaci. 

Gdzie doszło do zmian? W sołectwie Ciemno Gnojna, 
gdzie Annę Nowak zastąpił Piotr Jurczak; Mariance  za Dorotę 
Kowalską Łukasz Strojek; Kowiesy za Eleonorę Korbiń Piotr 

Melon; Świnice za Bronisława Szymańskiego Katarzyna Wasiak; 
Zbiroża za Marka Chołę Michał Chojecki oraz Janówek, gdzie 
Janusza Olborskiego zastąpił Adam Sitarek. 

W pozostałych miejscowościach mieszkańcy zdecydowali 
się powierzyć obowiązku sołtysów dotychczasowym szefom 
sołectw. Nowo wybrani sołtysi będą pełnić swoją funkcję do 
2023 roku.

jp, GCI

Lp. Sołectwo Miejscowości wchodzące 
w skład sołectwa Imię i nazwisko sołtysa

1. ADAMOWICE Adamowice,
Powązki ANNA FEDEROWICZ 

2. BADOWO-DAŃKI Badowo-Dańki EMIL MATYJAS 
3. BADOWO-MŚCISKA Badowo-Mściska RENATA SIWIEC 
4. BADÓW GÓRNY Badów Górny TERESA WOLNA 

5. BOBROWCE Bobrowce DARIUSZ KAZIMIERCZAK 

6. CIEMNO GNOJNA
Ciemno Gnojna,

Kaczków,
Pogorzałki

PIOTR JURCZAK 

7. GĄBA Gąba SYLWESTER LEGIĘCKI 
8. GRABCE JÓZEFPOLSKIE Grabce Józefpolskie WOJCIECH BURCHERT 

9. GRABCE-TOWARZYSTWO

Długowizna,
Grabce Wręckie,

Grabce-Towarzystwo,
Wólka Wręcka

ELŻBIETA DRZEWIECKA 

10. GURBA
Gurba,
Szeligi,

Zdzieszyn
WANDA CHOIŃSKA 

11. JANÓWEK Janówek,
Nowe Poręby ADAM SITAREK

12. KAMIONKA Adamówek,
Kamionka KATARZYNA CIEĆWIERSKA

13. KOWIESY Kowiesowo,
Kowiesy PIOTR MELON 

14. LINDÓW Huta Piekarska,
Lindów BOŻENA MROCZKIEWICZ 

15. LUTKÓWKA Lutkówka JADWIGA MAŁECKA 
16. LUTKÓWKA-KOLONIA Lutkówka-Kolonia JAN GIERS 

17. MARIANKA

Bronisławów,
Marianka,

Pieńki Strzyże,
Władysławów

ŁUKASZ STROJEK 

18. MARKÓW-TOWARZYSTWO
Czekaj,

Lublinów,
Marków-Towarzystwo

ANDRZEJ BADOWSKI 

Sołectwa

Sześciu nowych sołtysów
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19. NOSY-PONIATKI Bronisławka,
Nosy-Poniatki PIOTR SŁOJEWSKI 

20. OLSZÓWKA - NOWY 
DWOREK

Nowy Dworek,
Olszówka ELŻBIETA JAKUBIAK 

21. OSUCHÓW Dębiny Osuchowskie, 
Osuchów SYLWESTER WITKOWSKI 

22. PAWŁOWICE
Małachowszczyzna,

Olszewek,
Pawłowice

HANNA KŁOS 

23. PIEKAROWO

Budy Zasłona,
Michalin,

Piekarowo,
Podlindowo

RYSZARD MELON 

24. PIEKARY Piekary ANNA ZIELIŃSKA 
25. SOSNOWICA Sosnowica ELŻBIETA SZCZEPAŃSKA 

26. STRZYŻE
Budy Strzyże,

Strzyże,
Pieńki Osuchowskie

JUSTYNA DRZEWIECKA 

27. SUSZENIEC Edwardowo,
Suszeniec BARBARA RYBICKA 

28. ŚWINICE Marków Świnice,
Świnice KATARZYNA WASIAK 

29. WRĘCZA Wręcza ANDRZEJ OSIAL 
30. WYGNANKA Wygnanka MARIANNA JANKOWSKA 
31. WYMYSŁÓW Wymysłów HANNA MELON 

32. ZBIROŻA Dwórzno,
Zbiroża MICHAŁ CHOJECKI 

33. ZIMNA WODA

Chudolipie,
Lutkówka Druga,

Tłumy,
Zimna Woda

WOJCIECH KRAJEWSKI 

34. ZIMNICE Zimnice ANETA SZCZEPAŃSKA 

Wyrazy głębokiego współczucia

oraz wsparcia i otuchy

w tych najtrudniejszych chwilach

Radnej Dorocie Kaźmierczak

z powodu śmierci

mamy

składają

    Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski 
wraz z Radnymi,

Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina 
Wawruch

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Klaster energii, to porozumienie, które dotyczy energii 
odnawialnej oraz innych źródeł i paliw o napięciu mniejszym niż 
110 kV. Głównym założeniem jego powstania jest współpraca 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego lokalnym 
społecznościom a więc uniezależnienie ich od zewnętrznych 
dostawców surowców. „Gminy Zeroemisyjne Mazowsza”, to 
tytuł wspólnego projektu gminy Mszczonów i miasta Podkowa 
Leśna, który został uhonorowany Certyfikatem Pilotażowego 
Klastra Energii. W skład porozumienia, oprócz dwóch jednostek 
samorządu terytorialnego, weszły także firma Święcki Sp. z o.o. 
i Geotermia Mazowiecka S.A..

Wyróżnienia

Mszczonów uhonorowany 
Certyfikatem Pilotażowego Klastra 
Energii
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Z ogromnym bólem i w poczuciu wielkiej straty pożegnaliśmy

Zastępcę Burmistrza Mszczonowa  
śp. Grzegorza Kozłowskiego

Wybitnego Samorządowca 
Zasłużonego dla Ziemi Mszczonowskiej

Męża, Ojca, Dziadka i Wspaniałego Człowieka

Śp. Grzegorz Kozłowski
 samorządowiec, ekonomista, działacz społeczny,

współtwórca rozwoju Ziemi Mszczonowskiej i jej największych sukcesów,
wieloletni Zastępca włodarza gminy, który przez dwanaście lat piastowania tego stanowiska swoimi 

kompetencjami, poświęceniem i zaangażowaniem w funkcjonowanie lokalnego samorządu na zawsze 
zapisał się na kartach jego historii

 
Wstrząśnięci tą tragiczną śmiercią i zjednoczeni w bólu

Rodzinie
składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski wraz z Radnymi,
Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina Wawruch

oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego i Jednostek Organizacyjnych Gminy

WIEŚCI Z RATUSZA

Na czym polegają pionierskie przedsięwzięcia, które 
zostały uhonorowane przez Ministra Energii Krzysztofa Tchó-
rzewskiego? W strategii lokalnego klastra odnaleźć można cele 
takie, jak wytwarzanie energii i równoważenie zapotrzebowania 
na nią, obniżenie cen energii elektrycznej dla odbiorców będą-
cych uczestnikami porozumienia, poprawa gospodarowania 
energią oraz rozwój elektromobilności i transportu niskoemisyj-
nego. 

Założenia te partnerzy chcą zrealizować poprzez różno-
rodne działania, m.in. zwiększenie wytwarzania energii cieplnej 
poprzez wykorzystanie źródeł geotermalnych, termomoderni-
zację obiektów użyteczności publicznej, budowę instalacji do 
produkcji energii odnawialnej i maksymalne wykorzystanie jej 
źródeł (np. kolektorów słonecznych), wymianę energochłon-
nego oświetlenia czy rozbudowę ścieżek rowerowych.

W długoterminowej perspektywie partnerzy  planują 
realizację projektów związanych m.in. z elektromobilnością, 
edukacją z zakresu odnawialnych źródeł energii i budową bioga-
zowni.

Otrzymanie Certyfikatu stwarza gminom ogromne możli-
wości w zakresie energetyki rozproszonej. Posiadanie tego 
dokumentu umożliwia bowiem udział w konkursach na unijne 

dofinansowanie, które są dedykowane innowacyjnym klastrom. 
Środki te pochodzić będą z Programu Operacyjnego „Infrastruk-
tura i Środowisko”.

Dagmara Bednarek, GCI
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Pełen poświęcenia samorządowiec, profesjonalista, 
mentor, współtwórca wielu sukcesów Ziemi Mszczonowskiej 
a przede wszystkim wspaniały człowiek – tak najkrócej można 
by opisać śp. Grzegorza Kozłowskiego. W sobotę, 19 stycznia, 
pożegnano człowieka, który przez dwanaście lat pełnił funkcję 
Zastępcy Burmistrza Mszczonowa.

Msza żałobna odbyła się w kościele pw. Matki Bożej 
Pocieszenia w Żyrardowie – mieście, w którym zmarły mieszkał 
i rozpoczynał swoją samorządową drogę. Już przed rozpoczę-
ciem Eucharystii można było zauważyć, że umarł człowiek wyjąt-
kowy dla lokalnej społeczności. Przed kościołem oprócz rodziny 
i przyjaciół zmarłego zgromadziły się także liczne poczty sztan-
darowe lokalnych szkół, służb i organizacji pozarządowych. Nie 
zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych i pracow-
ników gminnych instytucji. Wszyscy zebrali się, by oddać ostatni 
hołd długoletniemu włodarzowi Mszczonowa i Żyrardowa.

Mszę żałobną w intencji śp. Grzegorza Kozłowskiego 
koncelebrowali dwaj proboszczowie - ks. kan. Adam Bednar-
czyk i ks. Słamowir Tulin. Wśród licznie zgromadzonego grona 

osób przybyłych, by pożegnać zmarłego, zwracał uwagę szpaler 
mszczonowskich samorządowców - władz i pracowników gmin-
nych instytucji, którzy uhonorowali swojego gospodarza przyby-
wając na jego pogrzeb z symbolicznymi różami.

Podczas homilii ksiądz Bednarczyk przypomniał 
zebranym, że po śmierci każdego z nas czeka sąd, podczas 
którego Bóg oceni nasz życie. Podkreślał, że już sama, pełna 
poświęcenia, praca na rzecz lokalnej społeczności, jaką wyko-
nywał zmarły Grzegorz Kozłowski, może się stać przepustką do 
wiecznego życia. Nawiązując do odczytanej wcześniej Ewangelii 
opisującej Sąd Ostateczny, przypomniał zebranym, że każdy 
dobry uczynek wobec bliźniego jest równoznaczny z takim 
czynem wobec samego Boga, którego świątynią jest przecież 
każdy z nas. Współkierując samorządami Mszczonowa i Żyrar-
dowa, Grzegorz Kozłowski działał na rzecz całych lokalnych 
społeczności, dbając o ich „lepsze jutro” i wypełniając braterski 
obowiązek pomagania innym.

Na zakończenie mszy żałobnej biografię zmarłego 
wspólnie odczytali dyrektor Gminnego Centrum Informacji 
Magdalena Podsiadły oraz Piotr Dymecki – redaktor „Merku-

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie śp. Grzegorza 
Kozłowskiego
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riusza Mszczonowskiego”. Po nich głos zabrali samorządowcy, 
którzy pożegnali swojego przyjaciela, mentora i współpracow-
nika.

Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder wspo-
minała Grzegorza Kozłowskiego jako swojego przyjaciela 
i zwierzchnika, którym był przez lata jej pracy na stanowisku 
dyrektora Gminnego Centrum Informacji. Nie kryjąc wzru-
szenia opowiedziała o tym, jak wielkim był dla niej autorytetem 
i wsparciem, jak wiele ciepła i uśmiechu wnosił w życie swoich 
współpracowników.

Prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski 
wspominał początki swojej samorządowej działalności, do 
której namówił go właśnie Grzegorz Kozłowski. Opowiadał 
o jego profesjonalizmie, zaangażowaniu i licznych zaletach tego 
skromnego, empatycznego człowieka.

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek również 
pożegnał swojego przyjaciela. Wystąpienie rozpoczął od cytatu 
z wiersza Wisławy Szymborskiej – Umarłych wieczność  dotąd 
trwa,  dokąd pamięcią  się  im płaci. Obiecał, że mszczonowska 
społeczność nie zapomni swojego gospodarza; człowieka, 
któremu zawdzięcza tak wiele. Zasłużyłeś na wdzięczne wspo-
minanie u wszystkich mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej. Nie 
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chwaliłeś się efektami swej pracy. Nie szczyciłeś się odniesionymi 
sukcesami. Byłeś cichy, pracowity, sumienny, skuteczny w dzia-
łaniu i skromny. (…) Jednak my wszyscy i bez tego wiedzieliśmy, 
że byłeś filarem naszej Gminy.

Jako ostatni z samorządowców głos zabrał Przewodni-
czący Rady Miejskiej Mszczonowa Łukasz Koperski. W swoim 
pożegnaniu wspominał lata wspólnej pracy samorządowej oraz 
przypomniał, że w uznaniu zasług Grzegorz Kozłowski został 
uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta Mszczonowa”. Na 
zakończenie swojego wystąpienia, w imieniu własnym i całej 
społeczności gminy, przewodniczący Łukasz Koperski złożył 
kondolencje rodzinie zmarłego i uścisnął im dłonie, by w ten 
symboliczny sposób podziękować za piękne i owocne życie Grze-
gorza Kozłowskiego.

Jako ostatni głos zabrał Andrzej Kozłowski, syn żegnanego 
samorządowca. Opowiedział zebranym kilka historii związanych 
ze swoim ojcem. Podkreślał, że Grzegorz Kozłowski zawsze dbał 
o ludzi, znał imiona nie tylko swoich współpracowników, ale 
i ich małżonków i dzieci. W taki sam, ciepły sposób zwracał się 
do każdego – bez względu na jego status społeczny i zawodowy. 

Syn Grzegorza Kozłowskiego podziękował także przyjaciołom 
swojego ojca, którzy tak tłumnie przybyli, by odprowadzić go na 
miejsce wiecznego spoczynku.

Po zakończeniu mszy żałobnej urna z prochami Grzegorza 
Kozłowskiego została odprowadzona na miejscowy cmentarz. 
Kondukt żałobny poprowadziła Orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mszczonowie, która zadbała także o muzyczną 
oprawę Eucharystii, oraz liczne poczty sztandarowe. Pochód 
zamykały wozy strażackie z jednostek działających na terenie 
gminy  Mszczonów. Po zakończeniu modlitwy na cmentarzu, 
symboliczne róże, jako znak pamięci, na grobie złożyli przedsta-
wiciele mszczonowskich władz i instytucji samorządowych.

Grzegorz Kozłowski został pożegnany w sposób godny 
wielkiego gospodarza. Tłumy żałobników, władze samorządowe, 
poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta OSP, poruszające przemó-
wienia – wszystko to pokazuje, jakim był samorządowcem 
i człowiekiem. Kimś, kogo śmierć zasmuciła społeczność dwóch 
miast, liczne grono przyjaciół, współpracowników i podwład-
nych. Kimś, kto jak powiedział burmistrz Kurek, zawsze będzie 
żył w naszej pamięci… 

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: Piotr Dymecki i Jarosław Pięcek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA
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BIOGRAFIA 
ŚP. GRZEGORZA KOZŁOWSKIEGO

	 Grzegorz	Stanisław	Kozłowski	urodził	się	16	kwietnia	1949	roku	w	Żyrardowie.	
Był	ekonomistą,	samorządowcem	i	działaczem	społecznym.	Ukończył	Szkołę	Główną	
Planowania	 i	 Statystyki	 w	 Warszawie	 na	 Wydziale	 Ekonomiki	 i	 Budownictwa.	
Pracę	zawodową	rozpoczął	w	1972	r.	 jako	pracownik	Działu	Inwestycji	w	Zakładach	
Lniarskich	w	Żyrardowie.	W	latach	1978-1992	był	Zastępcą	Dyrektora	Wojewódzkiego	
Przedsiębiorstwa	 Handlu	 Wewnętrznego	 w	 Skierniewicach.	 Następnie	 sprawował	
funkcję	Prezesa	w	spółce	Damag	od	1992	do	1998	roku.	
	 W	kadencji	1998-2002	był	Członkiem	Zarządu	Miasta	Żyrardowa.	W	latach	2002-
2006	 kontynuował	 pracę	 w	 żyrardowskim	 samorządzie,	 piastując	 funkcję	 Zastępcy	
Prezydenta	Miasta.	W	czasach,	kiedy	Żyrardów	na	nowo	budził	się	do	życia,	opracował	
i	wdrożył	pierwszy	program	rewitalizacji	miasta,	skutecznie	sięgając	po	pierwsze	środki	
europejskie.	 To	 dzięki	 jego	 pracy	 Żyrardów	 stał	 się	 prekursorem	 a	 zarazem	 liderem	
działań	 rewitalizacyjnych	 na	Mazowszu.	 Odpowiadał	 za	 budżet	 miasta,	 nadzorował	
realizację	inwestycji,	w	tym	również	pierwszych	projektów	prowadzonych	w	Żyrardowie	
z	udziałem	funduszy	unijnych,	przez	wiele	lat	współkreował	rozwój	miasta.
	 Od	 6	 grudnia	 2006	 r.	 był	 Zastępcą	 Burmistrza	 Mszczonowa,	 zajmował	 się	
planowaniem	 budżetu	 gminy,	 jego	 realizacją	 oraz	 zadaniami	 inwestycyjnymi.	 Przez	
dwanaście	lat	pełnienia	swojej	funkcji	był	współtwórcą	rozwoju	Ziemi	Mszczonowskiej	
i	jej	największych	sukcesów.	Swoimi	kompetencjami,	poświęceniem	i	zaangażowaniem	
w	funkcjonowanie	gminy	na	zawsze	zapisał	się	na	kartach	jej	historii.
	 Będąc	 członkiem	 władz	 samorządowych	 przyczynił	 się	 do	 realizacji	 wielu	
inwestycji,	 które	 miały	 ogromne	 znaczenie	 dla	 mieszkańców.	 Wśród	 jego	 zasług	
wymienić	można	możliwość	 korzystania	 z	 basenów	 termalnych	 i	 odbudowę	 ratusza.	
Burmistrz	Kozłowski	był	także	w	zespole,	który	pracował	nad	pozyskaniem	największej	
inwestycji	w	historii	Ziemi	Mszczonowskiej	–	parku	wodnego	Park	of	Poland,	którego	
otwarcia	już	nie	zobaczy.	Tworząc	Program	Rewitalizacji	Miasta	wyznaczył	kierunki	
rozwoju	gminy	na	kolejne	lata.	
	 Realizując	 tak	 wiele	 projektów	 znajdował	 jeszcze	 czas,	 by	 łączyć	 karierę	
zawodową	z	działalnością	społeczną	na	szczeblu	lokalnym	i	krajowym.	Swoją	wiedzą	
i	doświadczeniem	chętnie	dzielił	się	z	innymi.	Na	zawsze	pozostanie	w	naszej	pamięci…
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Mowa pożegnalna starosty 
Powiatu Żyrardowskiego 

Beaty Sznajder wygłoszona na 
pogrzebie Śp. Burmistrza

Grzegorza Kozłowskiego 
w dn. 19.01.2019 roku

	 Staję	tu	dziś,	aby	pożegnać	Wspaniałego	Człowieka.	Staję	w	tym	miejscu	w	nowej	
roli	 –	 jako	 Starosta	 Powiatu	 Żyrardowskiego	 i	 żegnam	 śp.	 Burmistrza	 Grzegorza	
Kozłowskiego	w	imieniu	własnym,	Rady	oraz	całego	Zarządu	Powiatu	Żyrardowskiego.	
Jednak	 tak	naprawdę	burmistrza	znałam	nie	 jako	starosta,	a	 jako	dyrektor	Gminnego	
Centrum	 Informacji.	 Tak	 niedawno	 był	 jeszcze	 moim	 przełożonym,	 a	 jednocześnie	
przyjacielem,	 który	 nigdy	 nie	 zawiódł,	 nie	 zostawił	 bez	 wsparcia,	 pomocy,	 nie	
skrzywdził…	Dlatego	też	pozwólcie	mi	proszę	-	pogrążona	w	żałobie	Rodzino	Zmarłego	
i	Wy	wszyscy	zebrani	tu	Drodzy	Państwo	-	na	to,	abym	mogła	wypowiedzieć	tych	parę	
słów	nie	jako	przedstawicielka	władz	powiatowych,	nie	jako	urzędnik,	ale	tak	zwyczajnie,	
wprost	z	serca,	tak	jak	naprawdę	czuję…	
	 Spotkałam	na	swojej	drodze	Człowieka,	którego	odejście	pozostawi	już	do	końca	
życia	 wyrwę	 w	moim	 sercu...	 dobrego,	 mądrego,	 serdecznego,	 często	 rozumiejącego	
znacznie	więcej	niż	inni.	
Człowieka	 prawdziwego,	 szczerego,	 który	w	 imię	 prawdy,	 obrony	 ideałów	 i	 pomocy	
drugiej	osobie	poszedłby	w	ogień…	 	
	 Człowieka,	którego	nie	da	się	zastąpić,	bo	nie	można	nikim	i	niczym	uzupełnić	
tego,	czym	mnie	przez	tyle	lat	obdarowywał.	Tego	już	nigdy	nie	będzie.	Tym	bardziej	
jestem	więc	wdzięczna	za	TO,	co	już	otrzymałam...	co	dzięki	Panu	Burmistrzowi	mnie	
ukształtowało	i	pozwoliło	osiągać	cele	oraz	spełniać	marzenia,	zarówno	zawodowe,	jak	
i	prywatne.
	 Żegnaj	 mój:	 Nauczycielu,	 Opiekunie,	 Autorytecie...	 mój	 Honorowy	 Dawco	
Uśmiechu.	Jakże	dzień	był	inny,	gdy	witałeś	nas	w	swoim	gabinecie	słowami	„no	co	się	stało	
Słoneczka”...	brakuje	łez	oraz	zrozumienia,	gdy	odchodzi	tak	zacny	i	szlachetny	Człowiek...
	 Żegnaj	mój	PANIE	BURMISTRZU	GRZESIU...
	 Dziękuję	Bogu,	że	Cię	spotkałam	i	wiem,	że	cały	czas	będziesz	patrzył	na	nas	
i	dalej	nas	wspierał,	 tylko	tym	razem	z	góry,	w	międzyczasie	zbierając	swoje	grzybki	
w	rajskich	 lasach...	Ufam,	że	kiedyś	znowu	się	spotkamy,	ale	 to	 już	po	 tamtej	stronie	
i	 przywitasz	 nas	wtedy	 tak	 jak	 tylko	 Ty	 potrafiłeś	 -	 uśmiechając	 się	 serdecznie.	 Już	
tęsknię...	Tymczasem	odpoczywaj	na	niebiańskiej	emeryturze.	
	 Spoczywaj	w	Pokoju…
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W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Mowa pożegnalna 
Burmistrza Mszczonowa 
Józefa Grzegorza Kurka 
wygłoszona na pogrzebie 
Śp. Burmistrza Grzegorza 

Kozłowskiego w dn. 19.01.2019 r. 

 Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci - napisała Wisława 
Szymborska w utworze Rehabilitacja. My o Tobie, Drogi Przyjacielu, nie zapomnimy! 
W naszej pamięci żyć będziesz nadal. 
 Zasłużyłeś na wdzięczne wspominanie u wszystkich mieszkańców Ziemi 
Mszczonowskiej. Nie chwaliłeś się efektami swej pracy. Nie szczyciłeś się odniesionymi 
sukcesami. Byłeś cichy, pracowity, sumienny, skuteczny w działaniu i skromny. 
Unikałeś rozgłosu, blasku fleszy, wywiadów… Stroniłeś od szklanego oka kamery. Nie 
chciałeś gościć w mediach, zajmujących się samorządową tematyką. Wręcz unikałeś 
rozgłosu i całej tej medialnej wrzawy. 
 Jednak my wszyscy i bez tego wiedzieliśmy, że byłeś filarem naszej Gminy. 
Dźwigałeś na swoich barkach tak wiele ważnych spraw. Zmęczony nimi szukałeś 
schronienia w życiu rodzinnym i pośród ukochanej zieleni. Praca w ogrodzie dostarczała 
Ci tak wiele satysfakcji. Dziś już zapewne przechadzasz się po najpiękniejszych, 
niebiańskich ogrodach. Nie dane Ci było odpocząć tu na ziemi, na tak wyczekiwanej 
emeryturze. Do końca pracowałeś z pełnym oddaniem. 
 Tak jesteśmy Ci wdzięczni, że nigdy nie odmówiłeś nam wsparcia i zawsze 
można było na Ciebie liczyć. Tuż po wyborach nagrodziliśmy Cię tytułem „Zasłużonego 
dla Miasta Mszczonowa”. Zdążyliśmy, choć w taki sposób podziękować Ci za całe 
to wieloletnie oddanie dla spraw gminy i jej mieszkańców. Wspieraj nas dalej, 
podpowiadaj tam z góry najlepsze rozwiązania, zsyłaj rady, tak jak to czyniłeś, gdy 
zasiadałeś w gabinecie, sąsiadującym z moim. Wstawiaj się też za nami w niebiańskim 
samorządzie. Na pewno wysłuchają tam Twego głosu. 
 Spoczywaj w pokoju Drogi Współpracowniku i Przyjacielu…
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WIEŚCI Z RATUSZA

Mowa pożegnalna Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Łukasza Koperskiego 

wygłoszona na pogrzebie Śp. Burmistrza 
Grzegorza Kozłowskiego w dn. 19.01.2019 r.

	 Żegnamy	 dziś	 Zastępcę	 Burmistrza	 Mszczonowa	 śp.	 Grzegorza	 Kozłowskiego.	 Żegnamy	
osobę	uhonorowaną	tytułem	„Zasłużonego	dla	Miasta	Mszczonowa”.	Pan	Burmistrz	Kozłowski	u	bo-
ku	Burmistrza	Kurka	 kierował	Gminą	Mszczonów	przez	 12	 lat.	Trzy	 pełne	 kadencje	 samorządowe	
(2006-2018)	w	jego	rękach	skupiały	się	sprawy	tak	kluczowe	dla	gminy,	jak	finanse	i	inwestycje.	Ziemia	
Mszczonowska	 w	 dużej	 mierze	 swój	 rozwój	 gospodarczy	 zawdzięcza	 właśnie	 temu	 niezwykłemu	
człowiekowi,	 który	 był	 doświadczonym	 samorządowcem,	 kompetentnym	 urzędnikiem,	 świetnym	
organizatorem	a	przy	tym	osobą	rzeczową	i	jakże	skromną.	
	 Jako	 przewodniczący	 Rady	 Miejskiej	 miałem	 zaszczyt	 współpracować	 z	 burmistrzem	
Kozłowskim.	Wielokrotnie	 dyskutowaliśmy,	 a	 niekiedy	 nawet	 spieraliśmy	 się	 ze	 sobą	 w	 kwestiach	
budżetowych.	Radni,	chcąc	realizować	swe	zobowiązania	wobec	wyborców,	pragną	wydawać	pieniądze	
budżetowe.	Burmistrz	potrafił	nas	skutecznie	powstrzymywać	przed	zbytnią	rozrzutnością	w	wydawaniu	
publicznego	grosza.	Żelazną	ręką	dzierżył	finanse	gminy	i	przypominał,	jakie	są	realia	budżetowe.	
	 Bez	jego	wsparcia	i	skutecznego	kierowania	finansami	nie	byłoby	nam	łatwo	wypełnić	wszystkich	
swych	wyborczych	obietnic,	 jakie	 składaliśmy	podczas	prowadzonych	kampanii.	Sukcesy	wyborcze	
Forum	Samorządowego,	 to	więc	 też	 sukcesy,	w	których	 olbrzymi	 udział	miał	 także	Pan	Burmistrz	
Kozłowski.	
	 Gdy	już	zabierał	głos,	trudno	było	nie	zgodzić	się	z	jego	argumentami.	Był	perfekcjonistą	i	za-
wsze	sumiennie	przygotowywał	się	do	każdej	dyskusji.	Świetnie	obaj	rozumieliśmy	się	w	kwestiach	
powiatowych,	a	także	w	sprawach	relacji	mszczonowsko-żyrardowskich.	Nasz	duet	potrafił	skutecznie	
przekonywać	pozostałych	członków	mszczonowskich	władz	samorządowych	do	zacieśniania	współpracy	
pomiędzy	 oboma	 miastami.	 Wypracowywać	 kompromisy	 w	 sprawach	 spornych.	 Doszukiwać	 się	
wspólnych	interesów	i	zbliżać	do	siebie	tak	różne	a	jednocześnie	tak	sobie	przecież	bliskie	miejscowości.	
	 Burmistrz	był	najlepszym	ambasadorem	Żyrardowa	w	Mszczonowie.	Uczynił	wiele	dobrego	dla	
obu	miejskich	społeczności.	W	ostatnich	latach	życia	związał	się	zawodowo	z	Mszczonowem	i	całym	
sercem	zabiegał	o	jego	rozwój.	Był	w	swych	staraniach	na	tyle	skuteczny,	że	tak,	jak	powiedziałem	na	
wstępie	swego	wystąpienia,	został	przez	Radę	Miejską	uhonorowany	tytułem	„Zasłużonego	dla	Miasta	
Mszczonowa”.	Muszę	jednak	dodać,	że	niestety	nie	zdążył	osobiście	odebrać	aktu	nadania	tytułu	oraz	
samego	odznaczenia.	
	 Dwukrotnie	 zapraszałem	 go	 do	 udziału	 w	 oficjalnych	 uroczystościach	 i	 za	 każdym	 razem	
pogarszający	się	stan	jego	zdrowia	nie	pozwalał	mu	na	przybycie.	Mieszkańcom	Gminy	Mszczonów	
wspomniany	akt	nadania	tytułu	został	publicznie	odczytany	podczas	obchodów	Święta	Narodowego	
w	dniu	11	listopada.	Chciałem,	aby	człowiek,	którego	znałem,	podziwiałem,	szanowałem,	właśnie	w	tak	
historycznym	dniu	–	gdy	cała	Polska	obchodziła	100-lecie	odzyskania	niepodległości	–	mógł	dumnie	
wypiąć	pierś	do	przyjęcia	największego,	mszczonowskiego	odznaczenia.	Stało	się	jednak	inaczej.	
	 Grzegorzu	 -	 zwrócę	 się	 teraz	 do	Ciebie	 tak,	 jak	 to	 zwykliśmy	czynić,	 gdy	 spotykaliśmy	 się	
poza	salą	obrad	Rady	Miejskiej	–	nie	przybyłeś	do	mnie,	więc	ja	dziś	stawiam	się	na	Twej	uroczystości	
i	 pragnę	 w	 imieniu	 całej	 społeczności	 mszczonowskiej,	 radnych	 trzech	 kadencji,	 z	 którymi	
współpracowałeś,	a	także	wszystkich	mieszkańców,	którzy	tak	wiele	Tobie	zawdzięczają,	złożyć	jako	
pierwszy	kondolencje	Twej	Szanownej,	pogrążonej	w	żałobie,	Małżonce,	Córce,	Synowi	i	pozostałym	
Członkom	Rodziny.	Chcę	uścisnąć	Wasze	dłonie,	bo	to	tak,	jakbym	Tobie	osobiście	gratulował	pięknego	
i	owocnego	życia.	Gmina	Mszczonów	składa	-	za	pośrednictwem	mej	osoby	-	podziękowania	za	to,	
co	dla	niej	uczyniłeś.
	 Spoczywaj	w	pokoju…
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W piątek, 18 stycznia, przed mszczonowskim ratuszem 
zapłonęły znicze, które zostały ułożone w kształt serca. W ten 
symboliczny sposób lokalna społeczność chciała upamiętnić 
dwóch wyjątkowych ludzi, którzy zmarli w ostatnich dniach. 
Śp. Grzegorz Kozłowski i śp. Paweł Adamowicz -  Wielcy Ludzie, 
których śmierć jest ogromną stratą dla polskiej samorządności…

Tragedie zawsze jednoczą ludzi i umacniają ducha wspól-
noty.  W ostatnim czasie społeczność samorządową dotknęły 
dwa smutne wydarzenia. Podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy został zamordowany śp. Paweł Adamo-
wicz. Człowiek, który już od 1990 roku zasiadał we władzach 
samorządowych Gdańska – najpierw jako radny, następnie prze-
wodniczący Rady a w końcu prezydent, który to urząd pełnił 
przez ponad dwadzieścia lat. Pogrzeb śp. Pawła Adamowicza 
odbył się w sobotę, 19 stycznia, jednocząc cały kraj w żałobie po 
wspaniałym człowieku i gospodarzu.

Tego samego dnia miało miejsce także wydarzenie 
smutne dla społeczności lokalnej. Również w sobotę odbył się 
pogrzeb śp. Grzegorza Kozłowskiego – Zastępcy Burmistrza 
Mszczonowa, który funkcję tę sprawował przez dwanaście lat, 
będąc jednocześnie współtwórcą dynamicznego rozwoju gminy. 
Profesjonalista, nauczyciel, człowiek spokojny, kulturalny i obda-
rzony wyjątkowym poczuciem humoru – tak najczęściej opisują 
go współpracownicy. Podkreślają, że zawsze chętnie dzielił się 
swoją wiedzą i doświadczeniem, nigdy nie odmawiał pomocy, 
nie bał się wyzwań i podejmowania trudnych decyzji. Śp. Grze-
gorz Kozłowski był ciepłym, empatycznym człowiekiem, który 
zawsze najpierw myślał o innych, nie o sobie.

Symboliczne serce, które zapłonęło przed najważniej-
szym budynkiem w mieście, to znak, że pamiętamy i będziemy 
pamiętać. W ten sposób lokalna społeczność samorządowa 
pokazała, że jednoczy się w bólu z rodzinami zmarłych, z miesz-
kańcami Gdańska oraz wszystkimi, którzy znali dwóch samorzą-
dowców.

Zapalenie zniczy, to nie tylko gest solidarności, ale i sprze-
ciwu – wobec agresji w każdej postaci – aktów przemocy i mowy 
nienawiści. Każdy, kto chciał przyłączyć do tego symbolicznego 
upamiętnienia i protestu, mógł w weekend dołączyć swój znicz 
do powstałego serca. Nie bądźmy obojętni – wspólnie szerzmy 
dobro i pokój; doceniajmy też wartościowych ludzi – nie tylko 
w tym smutnym czasie, ale każdego dnia. Być może nie uda 
się zmienić całego świata, ale zawsze można zacząć od siebie 
i swojego otoczenia. Bądźmy lepszymi ludźmi, bądźmy najlep-
szymi wersjami samych siebie… 

Mszczonowscy Samorządowcy

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Ostatnie pożegnanie

Wielcy Ludzie, Wielcy 
Samorządowcy…
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We wtorek, 15 stycznia, w mszczonowskim kościele 
pw. św. Jana Chrzciciela odbyła się msza żałobna za zmarłego 
Andrzeja Piaska. Oprócz rodziny i znajomych, w ostatnią drogę 
swojego długoletniego członka odprowadzili także przyjaciele 
z Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Mszę żałobną konce-
lebrowali ks. dziekan Tadeusz Przybylski oraz ks. Proboszcz 
Sławomir Tulin, którzy podkreślali, jak głęboko wierzącym 
i dobrym człowiekiem był zmarły stolarz.

Jak powiedział w swoim przemówieniu prezes Cechu 
Zbigniew Bednarek, rzemieślnicza brać zapamięta Andrzeja 
Piaska  jako perfekcjonistę  i pracowitego człowieka,  świetnego 
kolegę  i  solidnego  rzemieślnika.  Jako  mistrz  stolarski  nauczył 
tego zawodu wielu uczniów. W duchu wartości rzemieślniczych 
wychował także swoich synów (…).

Zmarły przez lata zasiadał w organach cechowych – 
był między innymi członkiem Komisji Egzaminacyjnej Izby 
Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia. Nie tylko więc 
uczył, ale także oceniał wiedzę przyszłych rzemieślników i ich 
przygotowanie do dalszej, zawodowej drogi. 

 Za swoją działalność na rzecz rzemiosła Andrzej Piasek 
otrzymał wyróżnienia: 
−	 Honorową Odznakę Rzemiosła nadaną przez Związek 

Rzemiosła Polskiego, 
−	 tytuł „Zasłużony dla Cechu Rzemiosł Różnych” nadany 

przez Kapitułę naszej organizacji,
−	 Honorową Odznakę Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi 

i Podlasia w Warszawie nadaną przez tę organizację,
−	 srebrny medal imienia Jana Kilińskiego „Za zasługi dla 

Rzemiosła Polskiego” oraz 
−	 srebrną odznakę „Za szkolenie uczniów w rzemiośle”. 

Wszystkie one pokazują, jak ważny był dla zrzeszenia 
rzemieślników, nie tylko tych mszczonowskich.

Dagmara Bednarek, GCI 

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy 
poświęcili swój czas i przybyli, aby modlić się 
i uczestniczyć w pogrzebie

Śp. Andrzeja Piaska
Naszego kochanego Męża i Taty

Swoje podziękowania kierujemy również do 
Zarządu i Członków Cechu Rzemiosła i Przed-
siębiorczości w Mszczonowie a zwłaszcza do 
bliskiej sercu śp. Andrzeja Braci stolarskiej.

Pragniemy też wyrazić swoje z serca płynące 
podziękowania  Ks. Kanonikowi Sławomirowi 
Tulinowi za piękną homilię oraz Ks. Dzieka-
nowi Tadeuszowi Przybylskiemu za z serca 
wypowiedziane słowa o Naszym Tacie i Mężu.

Jeszcze raz Wszystkim, którzy przybyli i są 
z nami w tym trudnym czasie, staropolskie 
„Bóg zapłać”. 

Ostatnie pożegnanie

Pożegnanie śp. Andrzeja Piaska

WIEŚCI Z RATUSZA
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Końcówka roku 2018 przebiegała w obu mszczonowskich 
parafiach pod znakiem bardzo znaczących inwestycji. 

Budowa kościoła w parafii pw. św. Ojca Pio, dzięki sprzy-
jającym warunkom pogodowym, jest kontynuowana. Niedawno 
wylane zostały ławy fundamentowe. Niestety - jak poinfor-
mował nas ksiądz proboszcz Sławomir Tulin - nowej świątyni 
w roku 2019 na pewno jeszcze nie zobaczymy. Finału inwestycji 
należy się spodziewać najwcześniej w roku 2020.

Koszty całego przedsięwzięcia opiewają na ponad 4 mln 
złotych. Dla niewielkiej wspólnoty parafialnej, liczącej ok. 3 300 
wiernych, to naprawdę potężne wyzwanie. Parafia jest jednak 
bardzo prężna i przy pomocy ludzi dobrej woli z pewnością 
stanie na wysokości zadania. Warto przypomnieć, że wcześniej, 
gdy parafianie angażowali się w budowę kaplicy i plebanii, także 
mogło się wydawać, iż nie podołają arcytrudnym zadaniom, 
a jednak zawsze wszystko układało się jak należy. Wielka w tym 
zasługa odważnego i prężnego duszpasterza. Można odnieść 
wrażenie, że ksiądz Sławomir Tulin, to kapłan do zadań specjal-
nych i dlatego to właśnie jemu powierzono opiekę nad parafią-
córką mszczonowskiego kościoła.

Nowa świątynia ma być jednonawowa. U jej boku 
znajdować się będzie wieża w kształcie krzyża. Projekt został 
wybrany w parafialnym referendum. W roku 2017 wszyscy 
modlący się w kaplicy mogli zapoznać się z wystawionymi tam 
propozycjami projektowymi i wskazać na ten, który ich zdaniem 

jest najpiękniejszy. Na zamieszczonych zdjęciach widać model 
kartonowy kościoła, który zyskał najwięcej głosów. 

W parafii farnej rok 2018 także obfitował w wyzwania. 
Ksiądz dziekan Tadeusz Przybylski kontynuuje prace renowa-
cyjne głównego ołtarza. Renowacja – jak wytłumaczył nam ks. 
dziekan - postępuje w sposób niecodzienny, bo „od dołu”. Przy-
pomnijmy, że przed Świętami Bożego Narodzenia w roku 2017 
odnowione zostało tabernakulum. Wcześniej parafia sfinanso-
wała odnowienie podstawy ołtarza. Od połowy roku 2018 trwa 
natomiast renowacja kolumn i zwieńczenia okazałej konstrukcji. 
Przepiękny zabytek powoli, aczkolwiek sukcesywnie, odzyskuje 
swój pierwotny blask. Całkowite koszty inwestycji zostały osza-
cowane na około 370 tys. zł. Żeby zakończyć rozpoczęte prace 
potrzeba jeszcze ok. 150 tys. złotych. Każda pomoc okazana 
Parafii pw. św. Jana Chrzciciela jest, oczywiście, bardzo mile 
widziana. Ksiądz dziekan nie kryje, że nie jest mu łatwo podołać 
tak olbrzymiemu wysiłkowi finansowemu. 

Bardzo ciekawe jest to, że osoby odwiedzające mszczo-
nowską farę nie zauważają nawet jak olbrzymie, renowacyjne 
dzieło jest w niej realizowane. Wszystko za sprawą imponują-
cego zabezpieczenia. Rusztowania stojące przy ołtarzu zostały 
zasłonięte zdjęciem, wydrukowanym na zabezpieczającej siatce. 
Fotografia przedstawia, oczywiście, ołtarz przed rozpoczętym 
remontem. Z daleka wiele osób ulega złudzeniu i dopiero, gdy 
podejdzie bliżej orientuje się, że ma do czynienia z potężnych 
rozmiarów wydrukiem. 

Mszczonowska fara jest najcenniejszym zabytkiem 
miasta. Warto zachować jej piękno dla przyszłych pokoleń. Z roku 
na rok odrestaurowywane są jej kolejne elementy. Sukcesywnie 
od lat wykonywane są także inne prace, mające zabezpieczyć 
obiekt. Dla przykładu należy wspomnieć, że jeszcze w roku 2017 
usunięty został kołnierz betonowy, okalający świątynię. Zastą-
piono go innym, bardziej przyjaznym rozwiązaniem, które nie 
rodzi już ryzyka zawilgocenia i zagrzybienia ścian kościoła.

MM

Parafie

Mszczonowskie parafie bardzo 
pracowicie zakończyły stary rok
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W niedzielę, 6 stycznia, mszczonowski kościół pw. św. 
Jana Chrzciciela ponownie wypełnił się bożonarodzeniową 
muzyką. Najpiękniejsze kolędy i pieśni świąteczne licznie 
zgromadzonej publiczności zaprezentowali uczestnicy zajęć 
umuzykalniających prowadzonych w Izbie Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów przez Gminne Centrum Informacji.

Uroczysty koncert rozpoczęła dyrektor instytucji, 
Magdalena Podsiadły, która powitała wszystkich przybyłych na 
wspólne kolędowanie, już po raz piąty organizowane w okresie 
świątecznym przez GCI, i zaprosiła w muzyczną podróż do krainy 
Bożego Narodzenia.

Koncert tradycyjnie już poprowadzili przedstawiciele 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego – Barbara 
Gryglewska i Piotr Dymecki, zapowiadając poszczególne występy 
młodych artystów. Wspólne kolędowanie rozpoczął utwór, który 
jest jednym z najbardziej znanych na całym świecie. Cichą noc 
dla zgromadzonej publiczności zagrali: Aleksandra Sokołowska 
(keyboard), Natalia Sadkowska (gitara), Filip Wrona (dzwonki 
perkusyjne), Gracjan Zacharski (werbel), Kacper Melon (ride), 
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Muzyczna podróż do krainy Bożego 
Narodzenia
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Kornel Adamczyk (marakasy), Ksawery Adamczyk (tamburyn) 
i Michał Kiejrys (perkusja). Towarzyszył im będzie duet Wero-
nika Marczak i Wiktoria Wiśniewska (flety poprzeczne) oraz 
chór w składzie Amelia Piotrowska, Anita Chojecka, Gabriela 
Zabłocka, Kaja Dębowska, Kinga Chojecka, Maria Wodnicka, 
Milena Bechcicka, Bartek Cieplak, Franciszek Młynarski, Jakub 
Marczak, Łukasz Kośnik, Mariusz Liszewski, Mikołaj Borowiec, 

Olaf Chmielewski, Kacper Kurzepa, Wojtek Zdrojewski, Dawid 
Patyra, Patrycja Kośnik, Nikodem Kowalski oraz Ania i Maja 
Jankowskie.

Wśród zagranych i zaśpiewanych podczas koncertu 
utworów nie zabrakło znanych wszystkim kolęd, jak Gdy śliczna 
Panna, Wśród  nocnej 
ciszy czy Przybieżeli do 
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Betlejem, a także świątecznych piosenek – Jingle bells i Z kopyta 
kulig  rwie. Uczestnicy zajęć umuzykalniających wykonywali je 
w ramach popisów solowych i zespołowych, śpiewająco wpro-
wadzając obecnych na koncercie w atmosferę świąt Bożego 
Narodzenia.

Oprócz wymienionego zespołu na koncertowej scenie 
wystąpili również (w kolejności występów): Jakub Wojdyna 

(pianino), Amelia Sulewska (pianino), Ania i Maja 
Jankowskie (pianino), Patrycja i Łukasz Kośnik 

(pianino), Amelia Piotrowska (keyboard), Anita Jakubiak 
(pianino), Mariusz Liszewski (akordeon), Stanisław Liszewski 
(keyboard), Natalia Siejkowska (akordeon), Kamila Stefańska 
(gitara), Michalina Malik (gitara), Natalia Sadkowska (gitara), 
Justyna Siejkowska (keyboard), Anita Chojecka (keyboard), 
Weronika Marczak (flet poprzeczny), Jakub Marczak (keyboard), 
Milena Bechcicka (keyboard), Mikołaj Borowiec (akordeon), 
Aleksandra Sokołowska (keyboard), Michał Kiejrys (perkusja), 
Nikodem Kowalski (tamburyn), Maciej Piwowarczyk (akor-
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deon), Agata Kasprowicz (dzwonki perkusyjne), Milena Bech-
cicka (keyboard) i Nikodem Kowalski (janczary). Do występów 
muzyków przygotowywali instruktorzy zajęć umuzykalniających 
– Daniel Strojczyk, Marcin Fibich, Dariusz Kołtuniak i Tomasz 
Ziułek.

Cały koncert był niezwykle poruszający, ale na największy 
aplauz publiczności zasłużyli najmłodsi wykonawcy, którzy, 
pomimo tremy, swoimi występami wcale nie ustępowali star-
szym kolegom.

Na zakończenie muzycznego spotkania głos ponownie 
zabrała dyrektor Podsiadły, która zaprosiła wszystkich artystów 
do wspólnej fotografii a następnie do Izby Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów. W starej kamienicy, która jest symbolem 
muzycznych tradycji Ziemi Mszczonowskiej, podsumowano 
drugą edycję zajęć umuzykalniających, w której uczestniczyło 
26 uczniów. Jako pierwsi dyplomy i słowa uznania odebrali 
najpilniejsi artyści, którzy spośród 32 godzin zajęć nie opuścili 
żadnej lub też nie byli na maksymalnie trzech lekcjach. W tym 
gronie znaleźli się: Mikołaj Borowiec (akordeon), Jakub 
Marczak (keyboard), Weronika Marczak (flet poprzeczny), 
Wiktoria Wiśniewska (flet poprzeczny), Aleksandra Soko-
łowska (keyboard), Anita Chojecka (keyboard), Maria Wodnicka 
(keyboard), Gracjan Zacharski (perkusja), Mariusz Liszewski 
(akordeon) i Maja Jankowska (pianino). Pamiątkowe dyplomy 
otrzymali również wszyscy uczniowie, którzy pobierali naukę 
gry na instrumencie podczas drugiej edycji zajęć w Izbie Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów, czyli w latach 2017-18.

Niedzielne kolędowanie doskonale pokazało, jak wielka 
siła drzemie w pasji i muzyce, która jednoczy ludzi. Uczestnicy 
zajęć umuzykalniających poprzez swoje występy sprawili, że 
publiczność choć na chwilę mogła znowu poczuć atmosferę 
Bożego Narodzenia – najbardziej rodzinnych i rozśpiewanych 
świąt. 

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

Za  pomoc  w  organizacji  Koncertu  Świątecznego  szczególne 
podziękowania dla:

Księdza dziekana Tadeusza Przybylskiego ze współpracowni-
kami

Instruktorów  zajęć  umuzykalniających:  Dagmary 
Bednarek, Tomasza Ziułka, Marcina Fibicha, Dariusza Kołtu-
niaka i Daniela Strojczyka

Marka Baumela  i  Pracowników  Mszczonowskiego  Ośrodka 
Kultury

Przedstawicieli  Mszczonowskiego  Stowarzyszenia  Historycz-
nego Barbary Gryglewskiej i Piotra Dymeckiego
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Tak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała 
w Mszczonowie

Członków mszczonowskiego Sztabu Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy śmiało można by nazwać kolekcjo-
nerami rekordów. Co roku wolontariuszom udaje się zebrać 
coraz większą kwotę. W 2018 r. było to 44 181 zł, natomiast 

podczas tegorocznego finału 
licznik orkiestrowy zatrzymał 
się na 54 309,87 zł. Pieniądze te 
zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych. Podczas 
wszystkich wydarzeń zarejestro-
wano również 9 potencjalnych 
dawców szpiku, którzy w przy-
szłości mogą uratować czyjeś 
życie.

Tegoroczny, 27 Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

WOŚP

Kolejny rekord dobrych serc! 
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Pomocy, odbywał się w trzech miejscach – w budynku Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie, na hali Ośrodka Sportu i Rekre-
acji oraz w Mszczonowskim Ośrodku Kultury.

Mszczonowski Ośrodek Kultury 
Niedziela z WOŚP rozpoczęła się w tej ostatniej insty-

tucji – porankiem filmowym dla najmłodszych. Po nim odbył 
się seans niespodzianka, tym razem dla nieco starszej widowni. 
Mszczonowski Ośrodek Kultury zaprosił także mieszkańców na 
wspólne kolędowanie. Specjalnie dla Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy na scenie tego dnia pojawili się muzycy z Orkie-
stry Dętej OSP Mszczonów, młodzież z kół artystycznych MOK 
oraz członkinie chóru „Słoneczko” także prowadzonego przez 
Ośrodek. Oprócz słuchania kolęd, licznie zgromadzona publicz-
ność mogła także obejrzeć świąteczne przedstawienie „Pójdźmy 
za Gwiazdką”, przygotowane przez podopiecznych Szkoły 
Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie. 
Spektakl przygotowały Magdalena Woźniczko i Agata Grzy-
bowska.

Widownię sali teatralno-kinowej Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury wypełnił występ scholii z parafii pw. św. Ojca 
Pio, którą prowadzi Mariusz Gajda. Młodzi artyści wykonali 
wiele poruszających piosenek wprowadzając publiczność 
w nastrój najpiękniejszych świąt w kalendarzu.
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Popołudnie w Mszczonowskim Ośrodku Kultury upłynęło 
pod znakiem malarstwa, fotografii i… rocka. Na swój wernisaż, 
„Moje pasje”, zaprosiła mszczonowian radna powiatu żyrar-
dowskiego Anna Bednarek. Wystawa, którą podziwiać można 
w Małej Galerii MOK do 15 lutego, to efekt lat pracy arty-
stycznej, która zaowocowała zróżnicowanymi tematycznie obra-
zami i fotografiami.

Ostatnim akcentem Finału WOŚP w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury był koncert zespołu Spear. Występ, który odbył 
się w sali klubowej, był niezwykle energetyczny i żywiołowy, 

nie tylko za sprawą gatunku muzycznego, ale także 

charyzmatycznej wokalistki – Marty „Dzidy” Maliszewskiej. 
Ciekawym akcentem było także zaśpiewanie jednej z piosenek 
przez dwie, utalentowane dziewczynki, które, pomimo młodego 
wieku, doskonale współbrzmiały z rockowym brzmieniem 
zespołu.

Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
Z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy tradycyjnie 

zagrała także Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakie-
wicza w Mszczonowie. Podobnie, jak w poprzednich latach, nie 
mogło w niej zabraknąć kawiarenki, którą obsługiwali nauczy-
ciele i rodzice uczniów. Ci, którzy chcieli choć na chwilę odpo-
cząć od wrażeń przygotowanych przez Sztab WOŚP Mszczonów, 
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mogli w niej zjeść pyszne ciasta lub owoce oraz napić się gorącej 
kawy, która rozgrzewała nie tylko ciała, ale i serca hojnych ofia-
rodawców. 

Odwiedzający kawiarenkę mogli nakarmić nie tylko 
swoje ciało, ale i „ducha”. Wszystko za sprawą koncertu, jaki 
dali podopieczni Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Antoniego 
Szalińskiego z oddziałem w Mszczonowie. Jak podkreślała 
dyrektor placówki Małgorzata Rogozińska, wszyscy wykonawcy, 
to uczniowie lub absolwenci lokalnej „podstawówki”.

Wychowankowie mszczonowskiej szkoły podstawowej 
podczas 27 Finału WOŚP zaprezentowali jednak nie tylko swoje 
muzyczne talenty. Na auli w dawnym budynku gimnazjum 
podziwiać można było przejmujące przedstawienie jasełkowe 
„Na strychu”. Wraz z młodymi aktorami przygotowały je nauczy-
cielki szkoły podstawowej – Aneta Dropińska i Joann Spurgjasz.

Hala sportowa OSiR
Wspaniała i gorąca, pomimo zimowego chłodu za oknem, 

atmosfera panowała na hali sportowej. O jej odpowiednią 
temperaturę dbali członkowie firmy Event Star. Jej właściciel, 
Bartłomiej Simborowski, osobiście zapowiadał pokazy, zlokali-
zowane w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Już pierwszy występ przyciągnął na trybuny ogromną 
liczbę ludzi. Kilkanaście układów choreograficznych, dyna-
miczna muzyka, piękne stroje i niezwykle zdolne dziewczyny 
– tak najkrócej można by opisać pokazy cheerleaderek ze 
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Fresh. Na płycie hali spor-
towej zaprezentowały się wszystkie grupy wiekowe działające 
w ramach organizacji, której prezesem jest Katarzyna Mali-
nowska.  Tłumnie zgromadzona publiczność mogła więc podzi-
wiać zarówno występy zespołu reprezentacyjnego oraz duetów 
tanecznych, jak i najmłodsze cheerleaderki, które w ten sposób 
zadebiutowały przed szerszym gronem odbiorców.

Ze Sztabem WOŚP Mszczonów zagrała także Orkiestra 
OSP Mszczonów – najstarszy tego typu zespół w Polsce i jeden 
z symboli Ziemi Mszczonowskiej. Muzycy wykonali bardzo zróż-
nicowany repertuar, w którym obok tradycyjnych kolęd znalazły 
się także utwory popularne i marsze strażackie. Muzykom towa-
rzyszyły popisy taneczne mażoretek. Kierownikiem zespołu jest 
Janusz Koziński a kapelmistrzem – Jacek Zielonka. 

Dwa ostatnie pokazy miały charakter typowo sportowy. 
Najpierw zaprezentowali się członkowie sekcji judo, którzy 
pokazali m.in.  jak bronić się przed próbą zabrania trzymanego 
w dłoni telefonu. Po nich na halowym boisku rozpoczęły się 
ćwiczenia – cross training, tabata i zumba, które poprowadziła 
Monika Wicińska ze „Szwalni”.

Pozostałe atrakcje
Pokazy nie były jedynymi atrakcjami, które odbywały 

się na hali sportowej. Wszyscy chętni mogli wraz z Akademią 
Dobrego Kierowcy „Manga” zmierzyć się z symulatorem zderzeń 
i odbyć spacer w alkogoglach. To ostatnie okazało się wcale 
niełatwym zadaniem. 

Strażacy z OSP i MDP Zbiroża przygotowali dla najmłod-
szych dmuchaną zjeżdżalnię oraz pokazy pierwszej pomocy. 
Wiele osób, korzystając z okazji, dowiedziało się, jak prawidłowo 
wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych 
i dzieci. Najmłodsi mogli także przymierzyć strażacki kombi-
nezon lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
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Nie można też zapomnieć o tym, że Sztab WOŚP 
Mszczonów już w sobotę zaprosił na turniej tenisa stołowego, 
który zorganizowano na hali sportowej. Późnym wieczorem 
odbyła się także impreza charytatywna w Klubie Baba Jaga 
w Rylsku Dużym. Jego właściciele co roku wspierają mszczo-
nowski Sztab WOŚP.

Nie zabrakło także loterii fantowej oraz licytacji, które 
jak zawsze wzbudzały ogromne emocje. Biorąc udział w aukcji 
można było stać się posiadaczem np. chusty prezydentowej 
Agaty Kornhauser-Dudy, oprawionego w srebro fragmentu 

meteorytu oraz wyrzeźbionej w drewnie sowy. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się także licytacje orkiestrowych gadżetów – 
m.in. zegara ściennego, koszulek, torby płóciennej oraz dziecię-
cego body. 

Tradycyjnie już mszczonowski Finał WOŚP zakończyło 
„Światełko do nieba” – pokaz fajerwerków, który w tym roku był 
wyjątkowo spektakularny. Nad bezpieczeństwem uczestników 
czuwali strażacy z OSP Zbiroża.

Dagmara Bednarek, GCI
Foto: db i MOK
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Podsumowanie mszczonowskiego finału 
Szlachetnej Paczki 2018

Z Moniką Kubiak - liderem projektu Szlachetna Paczka 
w Mszczonowie rozmawia Mateusz Milczarek. 

Czym jest „Szlachetna Paczka”?
Szlachetna Paczka, to odruch serca. Chęć niesienia pomocy 
innym. Bezinteresownego (co podkreślam) niesienia pomocy 
w sposób cichy i pokorny…. Darczyńcy Szlachetnej Paczki pozo-
stają zgodnie z przyjętą zasadą anonimowi. Tym większa należy 
im się wdzięczność. Jest to jak najbardziej zgodne z tym co 
powiedział Prezes Stowarzyszenia „WIOSNA”, pomysłodawca 
Szlachetnej Paczki, ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek: Uważam, że 
nie może być tak, że czym więcej pomocy, tym więcej potrze-
bujących. Chcemy pomagać tak, aby ludzie sami radzili sobie 
w życiu. Nie chcemy biedy. Nie chcemy rekordów. Chcemy 
prawdziwej miłości wzajemnej. Jeden za wszystkich, wszyscy za 
jednego!

Są jakieś reguły tej inicjatywy? 
Warto przytoczyć siedem zasad „Szlachetnej Paczki”, które 
najlepiej określają jak i komu niesiona jest pomoc podczas tego 
niezwykłego projektu:
- NIE POMAGAMY BIEDZIE ROSZCZENIOWEJ – Nie pomagamy 
tylko dlatego, że ktoś krzyczy. POMAGAMY MĄDRZE. Mądra 
pomoc to taka, dzięki której ludzie sami radzą sobie w życiu. 
Głupia prowadzi do tego, że ludziom się nie chce.
- CHCEMY, ABY WSZYSCY RADZILI SOBIE W ŻYCIU – Nie może być 
tak, że im więcej pomocy, tym więcej potrzebujących.
- MENTALNOŚĆ WĘDKARZA – Mówi się, że nie ryba, ale wędka. 
Ale jeśli ktoś nie ma mentalności wędkarza, to sprzeda wędkę 
i kupi ryby. Jeśli ktoś ma mentalność wędkarza, to weźmie kij 
i złowi rybę. ZAWSZE SOBIE PORADZI W ŻYCIU.

Wolontariat

SZLACHETNA PACZKA – POMOC 
SZLACHETNYCH LUDZI
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- WSZYSTKIE PROJEKTY SZLACHETNEJ PACZKI OPARTE SĄ NA 
PRACY NA MENTALNOŚCI – To jest zmiana trwała. Chcemy, aby 
ludzie sami radzili sobie w życiu.
- CHCEMY POLAKÓW UCZYĆ JAK ZARABIAĆ WIĘCEJ – Jeśli 
wszyscy będą dobrze zarabiali, nie będzie biedy. To jest nasz 
ideał.
- LUBIĘ LUDZI - Nie mówimy o tym, co czujemy. Wydobywamy 
z ludzi to, co mają w sobie najpiękniejsze. Naszą misją jest służyć 
ludziom w ich rozwoju: ubogim, wolontariuszom i darczyńcom.

Weekend 8-9 grudnia był finałem Szlachetnej Paczki. Kto był 
na naszym terenie odbiorcą paczek, przygotowanych przez 
darczyńców? 
Obdarowani też muszą pozostać anonimowi. Nie mogę upublicz-
niać ich danych. Chyba, że sami zechcą się pochwalić tym, że 
otrzymali pomoc. Powiem tylko, że wśród tych osób, którym 
pomogliśmy w tym roku było wiele osób w podeszłym wieku. 
Jedna z Pań miała 90 lat. Był też Pan bez nóg, któremu nasza 
pomoc na pewno bardzo się przyda. Wsparliśmy też osobę 
wymagającą rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu do niej. 

Gdzie odbywał się mszczonowski weekend finalny Szlachetnej 
Paczki? 
W hallu miejscowej Szkoły Podstawowej. Tam mieliśmy tzw. 
magazyn „Szlachetnej Paczki”. Tam zebrali się nasi wolonta-
riusze, sponsorzy oraz osoby wspierające całe przedsięwzięcie 
w różnych jego wymiarach. W szkole zgromadzone zostały świą-
teczne podarunki, które następnie rozwiezione zostały do rodzin 
włączonych w tegoroczny projekt. Oczywiście nie wszystko było 
obdarowywanym przekazywane za pośrednictwem weekendo-
wego magazynu. Wiele osób otrzymywało m.in. zapas węgla 
na zimę. Ze zrozumiałych względów taki podarunek był do nich 
wieziony wprost ze składu (uśmiech). 

Co jeszcze trafiało do obdarowanych? 
Masa sprzętu AGD, produkty chemiczne, żywność, ubrania. 
Nigdy nie dajemy paczek w ciemno. Zawsze potrzeby obdarowa-
nych są określane przez wolontariuszy, którzy przeprowadzają 
z nimi wywiady i ustalają konkretne potrzeby, uzasadnione 
potrzeby danej rodziny. Dopiero później pod te potrzeby poszu-
kujemy darczyńców. Informacje na temat osób potrzebujących 
wraz z ich oczekiwaniami są umieszczane w ogólnopolskiej bazie 
Szlachetnej Paczki. Możliwe jest więc, że ktoś np. z Gdańska, kto 
posiada przedmiot, który jest oczekiwany przez osobę potrze-

bującą w Zakopanem, przekaże go właśnie aż tak daleko, na 
drugi koniec Polski. Wolontariusze są swoistego rodzaju pośred-
nikami pomiędzy obdarowanym i darczyńcami. Na tym polega 
ich praca. 

Darczyńca sam dociera do obdarowanego w dniu finału?
Niekoniecznie. Jeśli chce pozostać anonimowy do 

końca, to całą sprawę załatwi za niego wolontariusz. Czasami 
jest też tak, że jeden obdarowany otrzymuje paczki od kilku 
darczyńców. W tym roku mieliśmy taki przypadek, że dla jednej 
rodziny potrzebne rzeczy zebrało czterech darczyńców. Wiem, 
że niekiedy darczyńcą staje się cała załoga danej firmy, instytucji, 
czy też grupa przyjaciół. Grunt, aby nieść potrzebną pomoc. 
Taka jest podstawowa idea „Szlachetnej Paczki”. 

Skuteczność i skalę niektórych inicjatyw o charakterze 
pomocowym określa się poprzez sumę zaangażowanych/zebra-
nych środków finansowych. Też prowadzicie taki ranking?
Nie, tu naprawdę nie chodzi o to, aby się z kimś ścigać i robić 
wokół całej idei, jakieś show. Tak jak wspominałam na wstępie 
przede wszystkim: anonimowość, pokora i szczera chęć niesienia 
pomocy. Tak chcemy działać. 

Mam rozumieć, że nie dokonaliście podsumowania finanso-
wego akcji?
Ależ nie. Nie jest to żadną tajemnicą. Jeśli to naprawdę ważne, 
to wartość przekazanych przez nas w tym roku paczek oszaco-
wana została na 78 620 zł.

Ilu było wolontariuszy, obdarowanych i darczyńców? 
Wolontariuszek było sześć: Karolina Rutkowska Martyna 
Bagińska, Agnieszka Dobrzyńska, Ewa Taras –Wojcik, Renata 
Piekarska i ja. Obdarowanych rodzin 24. Co do ilości darczyńców, 
to tak jak wspomniałam, czasami jeden darczyńca, to ekipa całej 
firmy/grupa przyjaciół, więc nawet trudno określić ile osób zaan-
gażowało się w tegoroczne przedsięwzięcie. Pewnie na dobre 
policzymy się na podsumowaniu Szlachetnej Paczki 2018, czyli 
na Mszczonowskiej Gali Szlachetnej Paczki, jaka odbędzie się 5 
stycznia 2019 roku o 13:00 w MOK-u. Właśnie tam spotkamy się 
wszyscy wraz ze sponsorami i darczyńcami. 

Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na Gali. 
Dziękuję bardzo za rozmowę.

Foto: Szlachetna Paczka Mszczonów

Podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Mszczonowie MOK zaprosił mieszkańców na wyjąt-
kowy wernisaż malarstwa i fotografii. W niedzielę, 13 stycznia, 
wszyscy odwiedzający Małą Galerię Ośrodka mogli podziwiać 

dzieła autorstwa Anny Bednarek – radnej powiatowej i członkini 
Grupy Plastycznej „Kolor”. 

Artystka przynależy do grona lokalnych pasjonatów 
malarstwa już od dziesięciu lat – od momentu zapoczątkowania 
warsztatów w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Opiekunką 
grupy „Kolor” od momentu powstania jest Anna Lipińska-Broda, 
która otworzyła wystawę swojej podopiecznej. Nie ukrywała 
dumy z wysokiego poziomu artystycznego prac Anny Bednarek 
oraz ich ilości.

MOK

Wernisaż jako „spełnienie marzeń”
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Głos zabrała także Barbara 
Gryglewska, przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych Rady 
Miejskiej, wyrażając podziw dla energii 
artystki, która z powodzeniem łączy 
karierę zawodową i pielęgnowanie 
swoich pasji.

Anna Bednarek także skierowała 
kilka ciepłych słów do licznie zgroma-
dzonych gości, przede wszystkim dzię-
kując im za przybycie. Opowiadała także 
o swojej pasji, której ukoronowaniem jest 
ekspozycja w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury. Przypomniała także słowa 
z folderu promującego wystawę podkre-
ślając, że jest ona spełnieniem  marzeń. 

Malarstwo i fotografia dają artystce 
możliwość odprężenia i oderwania się od 
rzeczywistości. Zgodnie ze słowami Anny 
Bednarek ze sztuką człowiek nigdy się nie 
nudzi, ponieważ każde dzieło jest inne, 
różne są też środki wyrażania swojego 
spojrzenia na świat.

Wśród prac zgromadzonych 
na wystawie odnaleźć można pejzaże, 
martwe natury i portrety. Nie zabrakło 
także fotografii, które Anna Bednarek 
wykonała podczas swoich podróży. 
Wystawę można oglądać w Małej Galerii 
MOK do 15 lutego.

Dagmara Bednarek, GCI

24 listopada 1899 roku w Chojnacie, niewielkiej miejsco-
wości nieopodal Skierniewic, urodził się Jan Adama Maklakie-
wicz – kompozytor, pedagog i dyrygent. W tym roku społecz-
ność Ziemi Mszczonowskiej obchodzić będzie więc 120. rocznicę 
narodzin znanego mieszkańca tego terenu - autora słynnego 
tanga „Siedem czerwonych róż” i patrona lokalnej szkoły podsta-
wowej. 

Kim był Jan Adam Maklakiewicz, którego ród pamiętają 
jeszcze z pewnością najstarsi mieszkańcy miasta? Choć urodził 
się w Chojnacie, to jednak już w wieku 6 lat wraz z rodziną prze-
niósł się do Mszczonowa, w którym spędził dzieciństwo i wczesną 
młodość. Tu, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela, posadę orga-
nisty objął jego ojciec Jan Nepomucen Maklakiewicz. Muzyka 
była pasją także jego matki, Rozalii (z domu Izbickiej), więc dzie-
ciństwo Jana Adama upływało w otoczeniu melodii. Nie jest 
niczym dziwnym, że dorastając w takim otoczeniu, sam wybrał 
karierę kompozytora i pedagoga.

Zanim to jednak nastąpiło, Jan Adam musiał się zmierzyć 
z wieloma przeciwnościami. Rodzina przyszłego kompozytora 
nie była majętna, co utrudniało mu dostęp do edukacji. W zbio-
rach prowadzonej przez GCI Izby Pamięci Rodziny Maklakiewi-
czów znajdują się liczne pisma z prośbą o zwolnienie z opłat za 
naukę. Już jako student Jan Adam musiał podejmować prace 
zarobkowe, by pokryć koszty swojej edukacji.

Wyrazem docenienia niezwykłego talentu Jana Adama 
było stypendium otrzymane na pogłębianie studiów kompo-
zytorskich we Francji. Jesienią 1926 roku Maklakiewicz wyje-
chał do Paryża, by tam kształcić się u Paula Dukasa. Był jednym 

z pierwszych, polskich kompozytorów, którzy w okresie między-
wojennym zdobywali wiedzę w stolicy Francji.

Podczas hitlerowskiej okupacji kompozytor znalazł 
schronienie w rodzinnym domu w Mszczonowie. Wraz z ojcem 
prowadził patriotyczną działalność, wykorzystując w tym celu 
dozwolone uroczystości kościelne. Parafia, w której Jan Nepo-
mucen był organistą a syn pomocnikiem, stała się ośrodkiem 
życia społecznego i kulturalnego wojennego Mszczonowa.

Po wyzwoleniu, Jan Adam jako jeden z pierwszych przy-
stąpił do pracy twórczej i działalności organizatorskiej na rzecz 
odrodzenia kultury polskiej. Kierował Filharmonią  Narodową 
w Warszawie oraz wykładał kompozycję w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej. Pracy pedagogicznej poświęcił ostatnie lata 
swojego życia. 

Jan Adam Maklakiewicz zmarł 7 lutego 1954 roku 
w Warszawie. Pozostawił po sobie bogaty dorobek arty-
styczny obejmujący utwory orkiestrowe, chóralne, kameralne, 
organowe a także dwa balety - „Złota kaczka” i „Cagliostro 
w Warszawie”. Najsłynniejszą kompozycją Jana Adama pozo-
staje jednak tango „Siedem czerwonych róż”, do którego słowa 
napisał Eugeniusz Żytomirski, i którego melodia rozbrzmiewa 
w Mszczonowie podczas wydarzeń związanych z rodem Makla-
kiewiczów.

Dagmara Bednarek, GCI

GCI

120-lecie narodzin Jana Adama 
Maklakiewicza

Z ŻYCIA GMINYKULTURA
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Z Anną Lipińską-Brodą na temat dziesięciolecia działalności 
plastycznej Grupy KOLOR rozmawia Mateusz Milczarek. 

Grupa KOLOR w grudniu 2018 roku zainicjowała obchody 
10-lecia swego powstania. Powspominajmy, jak doszło do jej 
założenia. 
Gdy przed 10 laty rozpoczęłam pracę w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury istniał już zalążek grupy plastycznej. Jej człon-
kinie zwróciły się do mnie wtedy z prośbą, aby kontynuować 
z nimi zajęcia. Były to zaledwie 4 osoby. Wszystko zaczęło się we 
wrześniu 2008 roku. Po niedługim czasie już do nowo powstałej 
Grupy Kolor zaczęły dołączać kolejne pasjonatki malarstwa. 
Proces formowania się Koloru był więc rozciągnięty w czasie. 
Dlatego też jego dziesięciolecie także chcemy świętować dłużej 
i uczcić je nie jednym, ale kilkoma wydarzeniami artystycznymi. 

Za początek obchodów należy uznać wernisaż, jaki odbył się 7 
grudnia 2018 roku? 

Tak, tego dnia zainicjowaliśmy nasze obchody. W piątek, 
7 grudnia, w Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
otwarta została wystawa zdjęć, prezentująca historię dzia-
łalności Grupy Kolor. Imprezami towarzyszącymi rozpoczęciu 
obchodów był wernisaż prac malarskich „Anioły w Mszczo-
nowie” oraz konkurs na najładniejszą bombkę choinkową. 

Do przybyłych na wernisaż przemówiła m.in. radna 
Barbara Gryglewska, która jest jednocześnie przewodniczącą 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Mszczo-
nowa. Pani przewodnicząca zapewniła nas, że Władze Samorzą-
dowe są zainteresowane wspieraniem wszelkiego rodzaju orga-
nizacji i stowarzyszeń, działających na terenie gminy Mszczonów. 
Podkreślała ponadto, jak ważna w życiu jest pasja i podzięko-
wała nam, że my takową posiadamy i rozwijamy. Ja w trakcie 
uroczystości przedstawiłam przybyłym gościom członkinie 
Grupy Kolor. Szczególne gratulacje za lata pracy artystycznej 
złożyłam seniorce Grupy, pani Izabelli Redlich. Wszystkie Panie 
z naszego malarskiego zespołu zostały obdarowane kwiatami. 

Może Pani także naszym Czytelnikom przedstawić członkinie 
KOLORU? 
Zacznę oczywiście od naszej nestorki - pani Izabelli Redlich. 
Kolejnymi filarami Grupy są też: Danuta Kwiecień, Nina Radkie-
wicz, Anna Bednarek, Agnieszka Mentek, Janina Noga, Kata-
rzyna Bechcicka, Krystyna Penczonek i Danuta Mazur. Należy 
zaznaczyć, że w ciągu całego dziesięciolecia skład Koloru ulegał 
wielokrotnym zmianom, ale wielu byłych członków nadal 
sympatyzuje z Grupą. Są to: Justyna Bechcicka, Elżbieta Zabieł-
ło-Adamczyk, Justyna Opałka, Natalia Olczak, Jagoda Barbulant, 
Emilia Kurowska, Marcin Wójtowicz, Jan Rogala i inni. 

Obrazy „Anioły w Mszczonowie”, jakie były prezentowane 
na wystawie otwartej w dniu 7 grudnia, to oczywiście prace 
członkiń Grupy Kolor. Jak często wystawiacie swe dzieła na 
różnego rodzaju wystawach? 

W przeciągu dekady Kolor miał wiele wystaw, na których prezen-
tował swoje dokonania. Uczestniczyliśmy, ponadto, w plene-
rach, spotkaniach artystycznych, konkursach oraz zorganizo-
wanych wyjazdach na wernisaże innych artystów i do muzeów. 
Należy wspomnieć, że niektórzy członkowie grupy mieli już 
swoje indywidualne wystawy i benefisy. Zbiorowe wystawy 
Koloru odbywały się w takich miejscowościach jak Skiernie-
wice, Łódź, Sochaczew, Grodzisk Mazowiecki, Piastów, Bolimów, 
Puszcza Mariańska oraz, oczywiście, Mszczonów. 

Kolejna wystawa zaprezentowana w Małej Galerii Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury, otwarta 13 stycznia tego roku, to oczy-
wiście kontynuacja trwających obchodów 10-lecia? 
Tak, wystawa prac pani Anny Bednarek, jaką wciąż można 
oglądać w Małej Galerii, to kolejny punkt trwających uroczy-
stości rocznicowych. Nosi ona tytuł „Moje pasje”. Właśnie 
z powodu tych pasji przez 10 lat trwamy przy sztalugach i razem 
doskonalimy swe umiejętności. Razem spędzamy czas, przyjaź-
nimy się, wspieramy w chwilach pięknych i radosnych, a także 
pomagamy sobie, gdy przytrafia się jakiś chwilowy smutek. 

Jesteście jak duża rodzina?
Tak i to wielopokoleniowa rodzina. Najmłodsi z naszych 
członków mieli po naście lat, a najstarsi… mają trochę więcej 
wiosen. Nie będę jednak zdradzała wszystkich naszych tajemnic 
(uśmiech). Dodam, że trzy nasze członkinie, które rozwijały swe 
umiejętności plastyczne w Grupie, później rozpoczęły kształ-
cenie w szkołach średnich o profilu plastycznym, a następnie 
trafiły na kierunkowe studia. 

Czy Grupa zajmuje się tylko malarstwem? 
Nie. Spotykamy się ze sztuką w różnych jej wymiarach. Na 
naszych zajęciach chętnie zajmowałyśmy się też rzeźbą. Bardzo 
miło wspominamy zajęcia, na których wykonałyśmy karna-
wałowe maski weneckie. Były one prezentowane w mszczo-
nowskim ratuszu. Pracowałyśmy też w glinie. Lubimy ekspe-
rymentować plastycznie. Ostatnio wykonywałyśmy bombki 
choinkowe. Wspomnę przy okazji, że konkurs na najpiękniejszą 
bombkę choinkową, jaki rozstrzygnięty został podczas werni-
sażu w dniu 7 grudnia, wygrała pani Agnieszka Mentek. Zwycięż-
czyni wręczyłam osobiście dyplom oraz kosz pełen smakołyków.

Podobno tradycją KOLORU jest coroczny plener malarski?

MOK

Obchody na miarę artystycznej 
dekady 
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Takie plenery odbywają się od lat. Są to jednodniowe 
wyjazdy, podczas których zawsze powstają szalenie ciekawe 
prace. Wyjeżdżamy w różne miejsca. Nasze wyjazdy w plener 
zaczęliśmy od stworzenia przepięknej kolekcji obrazów pod 
zbiorczym tytułem „Dwory, dworki i pałace”. 

Pierwszym obiektem, jaki odwiedziłyśmy, był dwór 
w Woli Szydłowieckiej. Nie mogłyśmy też pominąć w naszej 
serii dworu w Petrykozach a także pałacu w Osuchowie. Kolejny 
plenerowy cykl obejmował „Kościoły i kapliczki okolic Mszczo-
nowa”. Wtedy też powstało wiele ciekawych prac. Oba cykle 
nadal rozwijamy. Niedawno „pozował” nam pałac w Unie-
jowie (uśmiech). Uniejowskie obrazy nie były jeszcze prezento-
wane. Zgodnie z przyjętą zasadą efektem każdego pleneru jest 
następnie oddzielna wystawa. Czeka nas więc kolejny wernisaż. 

Czy sąsiednie grupy plastyczne, działające w nieodległych 
miejscowościach, to dla Was konkurencja? 
Zdecydowanie ich tak nie traktujemy. Sąsiednie grupy dają nam 
natomiast szansę na wymianę doświadczeń, nawiązanie cieka-
wych znajomości i możliwość organizowania naprzemiennych 
wystaw. Szczególnie przyjaźnimy się z grupą pani Anny Pokory 
ze Skierniewic i pani Mirosławy Łady z Puszczy Mariańskiej. 

Zasłużonemu artyście zwykło organizować się benefis. Które 
z członkiń Grupy Kolor miały już swoje benefisy?

Pierwszy benefis w naszej Grupie miała zorganizowany 
pani Izabella Redlich. Było to przepiękne i doniosłe wydarzenie. 
Kolejny benefis zorganizowałyśmy pani Ninie Radkiewicz. Na 
pewno będą też kolejne benefisy. 

Wiem, że w Mszczonowie i jego okolicach tworzy jeszcze 
wiele utalentowanych osób, które nie zdecydowały się do tej 
pory zaprezentować swoich prac szerszej publiczności, a zdecy-
dowanie mogą się poszczycić wspaniałymi dokonaniami. Liczę 
na upowszechnienie idei wspólnego tworzenia. Chciałabym 
przyciągnąć do Grupy KOLOR kolejnych pasjonatów sztuki. 
Wierzę głęboko w to, że obchody 10-lecia naszej działalności 
zaowocują zwiększeniem artystycznej rodziny, skupionej wokół 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Zapraszam wszystkich do 
współpracy.

Dziękuję za rozmowę i życzę, aby rozpoczęta druga dekada 
tworzenia artystycznych dzieł była równie owocna i KOLO-
Rowa, co pierwsza.
Dziękuję bardzo.

„Kleksik” z Lutkówki, 
„Drugie piętro” z Osuchowa 
oraz „Alternatywa” z Mszczo-
nowa – to trzy grupy teatralne, 
które wygrały w XV Gminnym 
Festiwalu Przedstawień Jaseł-
kowych. W przedstawieniach 
tradycja mieszała się z nowo-
czesnością.

Już po raz piętnasty 
odbył się w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury jasełkowy 
festiwal. Każda ze szkół wysta-
wiła grupę teatralną, która 
godnie ją reprezentowała. 
Ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie przyjechały aż 

dwie grupy teatralne. Artyści w intersujący sposób pokazali jak 
do tradycyjnych  jasełek wprowadzić  nowoczesne elementy. 
Chłopiec wędrujący, jak trzej królowie do nowonarodzonego 
Jezusa chcący mu podarować swoje zabawki, anioły tańczące 
w rytm rocka and rolla z mopami w rękach. To tylko niektóre 
z tych elementów. Młodzi aktorzy w swoich przestawieniach 
wychodzili też poza scenę niejako włączając publiczność 

w przedstawienie.
Występy z uwagą śledziło jury w składzie Hanna Fibich 

– instruktor teatralny, Jerzy Łazewski – aktor i reżyser. Jury prze-
wodniczyła  Barbara Kasper-Siemion – animator kultury. Po 
obejrzeniu siedmiu przedstawień jury postanowiło wręczyć trzy 
równorzędne nagrody trzem grupom teatralnym – „Kleksik”, 
„Drugie piętro” i „Alternatywa”. Każda z nich otrzymała nagrodę 
w wysokości 700 zł. Nagrody i upominki oraz posiłek dla uczniów 
i nauczycieli ufundował Urząd Miejski w Mszczonowie.

- Dziękujemy nauczycielom i młodzieży za przygotowanie 
różnorodnych, ciekawych inscenizacji związanych ze Świętami 
Bożego Narodzenia – podsumowuje festiwal jury.

Tekst. jp, GCI
FOT. jp, GCI, MOK

MOK

Jasełkowy zawrót głowy

Z ŻYCIA GMINYKULTURA
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Nagrodzeni:
Grupa Teatralna „Kleksik” ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce za 
przedstawienie „Taką wiarę mieć” w reżyserii Agnieszki Kwiat-
kowskiej i Ewy Baumel.
Grupa Teatralna „Drugie Piętro” ze Szkoły Podstawowej 
w Osuchowie za przedstawienie „Pójdźmy za gwiazdką” w reży-
serii Magdaleny Woźniczko i Agaty Grzybowskiej.
Grupa Teatralna „Alternatywa” ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie za przedstawienie „Jasełka na strychu” w reży-
serii Anety Dropińskiej i Joanny Spurgjasz.

Grupy teatralne biorące udział w XV  Gminnym Festiwalu Przed-
stawień Jasełkowych
„Tabaluga” – Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
„Arlekin” – Szkoła Podstawowa w Bobrowcach
„Wesoła gromadka” – Szkoła Podstawowa we Wręczy
„Mali giganci” – Szkoła Podstawowa w Piekarach
„Kleksik” – Szkoła Podstawowa w Lutkówce
„Drugie piętro” – Szkoła Podstawowa w Osuchowie
„Alternatywa” – Szkoła Podstawowa w Mszczonowie

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURA
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Tradycji stało się zadość. W Parafii pw. Świętego Ojca Pio, 
jak co roku zostały wystawione JASEŁKA. W Święto Objawienia 
Pańskiego w wielu parafiach odbywają się przedstawienia odwo-
łujące się do historii Narodzenia Pańskiego. Są one odgrywane 
na różne sposoby. Najbardziej widowiskowe są uliczne marsze, 
zorganizowane z rozmachem, w formie „Orszaku Trzech Króli”. 

Jednak o wiele częściej tradycja kultywowana jest 
poprzez wystawianie kameralnych spektakli, z reguły z udziałem 

najmłodszych artystów. Tak też wygląda to co roku w Parafii pw. 
Świętego Ojca Pio. Przy szopce odgrywany jest dziecięcy teatr. 

Artystów do spektaklu przygotowują od lat katechetki 
Anna Matyjas i Edyta Fedorowicz oraz organista Mariusz Gajda. 
Nad całym przedsięwzięciem pieczę sprawuje, oczywiście, 
proboszcz ks. Sławomir Tulin. 

Tegoroczny spektakl jasełkowy nosił tytuł „Królowie 
i chłopiec”. Wystąpili w nim uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie z klas IV-VI (Maciej Nalej, Łukasz Tomaszewski, 
Mateusz Tomaszewski, Jakub Gręda, Kacper Szustkiewicz, Agata 
Kubis, Olga Smulska, Weronika Potasiak, Emilia Słotwińska, 
Hubert Woszczyk, Kacper Zdulski, Bartek Ziółkowski). 

MM

JASEŁKA u OJCA PIO

Parafia pw. Świętego Ojca Pio

Z ŻYCIA GMINYKULTURA
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Rok 2018 przyniósł mszczonowskim Strzelcom wiele 
atrakcyjnych wydarzeń. W sumie skupieni w grupie rekonstruk-
torzy, członkowie Jednostki Strzeleckiej oraz osoby koordynu-
jące działalność Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycz-
nego uczestniczyli w aż 170 przeróżnego rodzaju przedsięwzię-
ciach.

Samych tylko inscenizacji historycznych było 24. Cztery 
odwoływały się do wydarzeń z okresu Powstania Stycznio-
wego, siedem do epizodów z pierwszej wojny światowej, trzy 
do wojny polsko-bolszewickiej, pięć do wojny obronnej z 1939 

roku, cztery do bitew i potyczek oddziałów partyzanckich AK 
oraz Żołnierzy Wyklętych oraz jedna do słynnych żyrardowskich 
strajków szpularek. 

Strzelcy przygotowali też 8 prezentacji swego sprzętu 
i umundurowania (tzw. dioram), które towarzyszyły uroczysto-
ściom, organizowanym w cały kraju. 

Oprócz tego odbyło się 17 sesji zdjęciowych z wykorzy-
staniem uniformów wojskowych z okresu stu lat polskiej historii 
(1863-1963). 

Mszczonowscy rekonstruktorzy uczestniczyli również 
w 4 marszach: Marszu Powstania Styczniowego w Kampinosie, 
Katyńskim Marszu Cieni w Warszawie, Marszu Powstania 
Warszawskiego, który co roku odbywa się w stolicy w dniu 1 
sierpnia, a także w kolejnej edycji Nocnego Marszu Śladami 
Strzelców Kaniowskich, który organizowany jest cyklicznie na 
trasie Puszcza Mariańska – Mszczonów. Oprawę historyczną 
mszczonowianie zapewnili ponadto w trakcie Rajdu Śladami 

We wtorek, 22 stycznia, w meczu rewanżowym UKS 
Olimpijczyk 2008 podejmował we własnej hali zespół ŻŻS 
Len Żyrardów. Pierwsze dwa sety były wyrównane, jednak 
w końcówkach rywal zdołał uzyskać lekką przewagę i zwyciężyć.

W trzecim secie role się odwróciły i po zaciętej końcówce 
to Olimpijczycy zdołali wygrać. Czwarta partia zapowiadała się 
dobrze, choć nerwowo zrobiło się już po pierwszej akcji, gdy 
sędzia odgwizdał piłkę niesioną Damianowi Szachowiczowi.

W pierwszej połowie seta gospodarze byli na najlep-
szej drodze do tie-breka, gdy przy stanie 16:11 znów zrobiło 
się nerwowo. Rywal trzy kolejne akcje rozegrał z błędem 
ustawienia a sędzia pomocniczy mimo wyraźnych sygnałów 
od zawodników nie wychwycił tego. Dopiero po interwencji 
trenera ustawienie poprawiono, lecz było to w przerwie w grze 
i nie sprawiło ani utraty zagrywki ani straty punktu. Mszczono-
wianie w tej nerwowej atmosferze, która udzieliła się również 
kibicom, nie potrafili skończyć ataku i zrobiło się 16:17. Od tego 

momentu mimo walki nie zdołali uspokoić gry i mecz zakończyli 
porażką  1:3 (18:25, 21:25, 25:21, 22:25).

Zespół wystąpił w składzie: Łukasz Jasiński ©, Jakub 
Sobolewski (15 pkt), Tomasz Antoniak (11 pkt), Bartek Walen-
dzik (9 pkt), Damian Szachowicz (7 pkt), Mateusz Boczkowski 
(7 pkt), Mateusz Antoszewski (3 pkt), Mikołaj Osiński,  Michał 
Gmurek, Mateusz Rosa, Kamil Ziółkowski i Daniel Czarnecki.   

UKS Olimpijczyk 2008

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZESPORT

Niewiele zabrakło

UKS Olimpijczyk 2008

GRH

Mszczonowscy STRZELCY – 
podsumowanie roku 2018
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Naszej Historii, który organizowany jest już od wielu lat 
w Magdalence. 

Bardzo prestiżowym wydarzeniem było zaproszenie 
przedstawicieli Grupy Rekonstrukcji Historycznej przez Amba-
sadę Polski w Kijowie do uczestnictwa w organizowanych 
w stolicy Ukrainy obchodach 155. rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego. Korzystając z nadarzającej się okazji rekon-
struktorzy odwiedzili wtedy cmentarz wojenny w Bykowi, 
gdzie spoczywają szczątki naszych rodaków, pomordowanych 
bestialsko przez sowietów podczas II wojny światowej. 

Podsumowując wydarzenia 2018 nie sposób pominąć 
przeprowadzenia przez członków Mszczonowskiego Stowarzy-
szenia Historycznego kolejnej zbiórki na zabytki miejscowych 
nekropolii. W tym roku kwesta dotyczyła dokończenia reno-
wacji nagrobka burmistrza Kumorskiego, który znajduje się 
w centralnym punkcie nowego cmentarza. W jej trakcie uzbie-
rano aż 6 631,40 złotych, 11 euro i 25 centów. 

Mszczonowscy pasjonaci historii uczestniczyli ponadto 
w wielu wydarzeniach dotyczących lokalnych obchodów 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym w kulmi-
nacyjnych obchodach Święta Narodowego 11 Listopada, 
podczas których odsłonięto przed ratuszem pomnik Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

Opisując to, co przyniósł rok 2018, należy jeszcze wspo-
mnieć o 25 innych przedsięwzięciach, w których uczestni-
czyli członkowie mszczonowskiej GRH. Najciekawsze z nich to: 
widowisko pasyjne w Lutkówce, obchody 79. rocznicy Bitwy 
Mszczonowskiej, obchody święta pułkowego 31 Pułku Strzelców 
Kaniowskich (tym razem wyjątkowo zorganizowane we 
Włocławku), mszczonowski Wieczór Kolęd z udziałem Sylwestra 
Maciejewskiego, Orszak Trzech Króli w Żyrardowie, konferencja 
prasowa podczas festiwalu filmowego w Łowiczu (poświęcona 
filmowi „Obłoki śmierci – Bolimów 1915”), warszawski pokaz 
filmu „Narodowe Zjednoczenie Wojskowe – do końca wierni 
Polsce”, Koncert dla Żołnierzy Wyklętych w MOK Mszczonów 
(na który przybyła słynna „Różyczka”, czyli pułkownik Wero-
nika Sebastianowicz), warty honorowe zaciągnięte w mszczo-
nowskich miejscach wrześniowej pamięci w dniu 1 września, 
zapalenie zniczy pamięci na mogiłach pułkownika Wincentego 
Wnuka w Warszawie, na grobach Inki i Zagończyka na cmen-
tarzu w Gdańsku, na cmentarzu wojennym w Kocku oraz w miej-
scach wrześniowej chwały w Helu, warty przy grobie pańskim 

w kaplicy pw. Świętego Ojca Pio, udział w mszczonowskim, ogól-
nomiejskim nabożeństwie Drogi Krzyżowej, we Mszy Katyńskiej 
w Piastowie, a także wieczorze, poświęconym pieśniom patrio-
tycznym, jaki był zorganizowany w Magdalence. 

 Strzelcy co roku organizują też lekcje historii w zaprzy-
jaźnionych szkołach Tym razem cztery takie lekcje odbyły 
się w Szkole Podstawowej nr 2 w Grodzisku Mazowieckim 
i w Zespole Szkół w Mszczonowie. 

Wiele godzin członkowie GRH poświęcili też na prace 
poświęcone wzbogaceniu swych zasobów sprzętowych. W tym 
roku modernizowana była replika wozu pancernego wz. 34, 
a także powstała replika carskiego bombomiota, jaki niebawem 
wzbogaci pierwszowojenny projekt grupy. 

Niewątpliwym sukcesem mszczonowskich rekonstruk-
torów jest nawiązanie w 2018 roku współpracy z helskim 
Muzeum Obrony Wybrzeża. W ramach wolontariatu, jaki organi-
zuje ta placówka młodzież z mszczonowskiej GRH spędziła blisko 
tydzień w pięknym Helu, prezentując swoje wrześniowe wypo-
sażenie i umundurowanie, a przy okazji korzystając z uroków 
letniego plażowania. Strzelcy wzięli też udział w helskich uroczy-
stościach pogrzebowych byłego dowódcy Obrony Wybrzeża 
admirała Józefa Unruga i jego żony Zofii, jakie odbyły się w dniu 
2 października. 

Odrębną częścią działalności mszczonowskich Strzelców 
jest ich udział w szkoleniach i wydarzeniach o charakterze 
proobronnym. W 2018 roku było ich aż 53. Przez 22 dni Strzelcy 
ćwiczyli bezpośrednio pod okiem przedstawicieli wojska. 
W ramach tego odbyli dwa sprawdziany poligonowe (razem 8 
dni) w Wędrzynie oraz w Dęblinie (manewry Anakonda 2018). 
Oprócz tego doświadczyli 24. innych szkoleń, marszów i spraw-
dzianów sprawności fizycznej. Kilka dni poświęcili na przygoto-
wanie strzeleckiego toru przeszkód i bazy biwakowej w Badowo 
– Dańkach. Na zakończenie warto też wspomnieć o wyjątkowym 
sprawdzaniu strzeleckiej wytrwałości, jakim był udział jednego 
z członków mszczonowskiej jednostki w dwóch ekstremalnych 
biegach: Masters Killer w Kotlarni k/Gliwic oraz w Formoza Chal-
lenge w Ustce. 

MM
Foto: Marek Wardak, Łukasz Olesiński, Kamil Dębski, Tadeusz 
Iwan, Jacek Olczak, Sławomir Wacławek, Agnieszka Ludwin, 

MacDomFoto, Piotr Moos, Jan Parapura, Roman Koźbiał  
i Piotr Dymecki.
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Z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakie-
wicza w Mszczonowie, Anną Rusinowską, o realizowanym przez 
placówkę projekcie „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” rozmawia 

Dagmara Bednarek.

Zacznijmy od początku. Skąd wziął się pomysł na pisanie 
wniosku o dofinansowanie? 

Z potrzeby ciągłego rozwoju. To nie była pierwsza próba 
pozyskania środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO 
WM), Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, w tym w szkołach zawo-
dowych. Już w roku 2015 (czyli jeszcze jako gimnazjum), kiedy 
pojawiło się tzw. pierwsze rozdanie, staraliśmy się uzyskać dofi-
nansowanie. 

Kusiło nas to, że będzie można doposażyć pracownie 
w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i ekspe-
rymentów. Wesprzeć uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczo-
wych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodni-
czych, ICT, języków obcych) oraz właściwych postaw i umiejęt-
ności poprzez realizację projektów edukacyjnych, organizację 
kółek zainteresowań oraz laboratoriów naukowych. Rozszerzyć 
ofertę szkoły o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci 
o specjalnych potrzebach. Ponadto, zainwestować w nauczy-
cieli, proponując im studia podyplomowe i szkolenia.

Wszystko to było tak ważne, że wniosek składaliśmy 
jeszcze w 2016 r., by wreszcie w 2018 r. uzyskać potwierdzenie 
z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że 
jesteśmy na liście podmiotów, które uzyskały dofinansowanie.

Ten ostatecznie przyjęty wniosek zaczęliśmy pisać 
jesienią 2017 r., kiedy to w mury naszej szkoły weszła reforma 
oświaty. Mimo, że w jeden organizm połączono szkołę podsta-
wową i gimnazjum, tworząc Szkołę Podstawową jeszcze wtedy 
im. 25 Pułku Artylerii Pancernej, i wydawało się, że pracownie 
przedmiotowe i sale lekcyjne są nieźle wyposażone i damy radę 
zorganizować pracę, tak by spełnić wymogi reformy i realizacji 
nowej podstawy programowe, to przecież zawsze można lepiej 
i ciekawiej uczyć.

Trzeba dodać, że otrzymanie środków poprzedzały proza-
iczne czynności związane z szeroko rozumianą diagnozą potrzeb 
- zbieraniem danych liczbowych, inwentaryzacją, tworzeniem 
listy potrzeb, poszukiwaniami ciekawych pomocy dydaktycz-
nych na rynku, planowaniem zajęć pod kątem potrzeb i zain-
teresowań uczniów. Wszystko to wymagało ogromnej pracy 
dyrektora i nauczycieli włączonych od początku w działania, 
a dzisiaj prowadzących swoje zajęcia w ramach projektu „Pytaj, 
badaj, wnioskuj, działaj”.

 

Ile kosztował będzie cały projekt 
i jaką wysokość dofinansowania 
udało się uzyskać?

Projekt zamknął się nieba-
gatelną dla szkoły kwotą 843 
427,74 zł, z czego 800 758,74 zł, 
a więc 94,94 %, to dofinanso-

wanie.
Z tej kwoty na sprzęt TIK 

zagwarantowano kwotę 200 
tys. zł. Kolejne 174 080,00 zł 
to pieniądze, które wydamy na 
doposażenie pracowni przed-
miotowych – matematycznej, 
geograficznej, przyrodniczej, 
fizycznej i chemicznej. Ponadto, 
z tych pieniędzy opłacimy zajęcia, 
wycieczki dla uczniów, szkolenia i studia dla nauczycieli.

W jakim okresie szkoła będzie realizowała projekt i czego on 
dokładnie dotyczy?

Realizacja projektu zaplanowana jest od sierpnia 2018 r. 
do lipca 2020 r.

Najpierw, w bardzo trudnym okresie – we wrześniu 
2018 r., czyli miesiącu rozruchu szkoły, musieliśmy przeprowa-
dzić rekrutację uczniów i nauczycieli, którzy chcieli wziąć udział 
w projekcie. Musieliśmy dotrzeć do zainteresowanych i przeana-
lizować setki formularzy, informacji i oświadczeń. To naprawdę 
była tytaniczna praca, a tak naprawdę dopiero jej początek. 
Każdego uczestnika projektu trzeba było wpisać do programu 
SL2014, w którym MJWPU na bieżąco śledzi postępy realizacji 
zadań. Wszystko to udało się dzięki zaangażowaniu asystentki 
koordynatora projektu – pani Emilii Mirochy.

Od 24 września 2018 r. ruszyły zajęcia dla uczniów, 
wycieczki, studia i szkolenia. We współpracy z Urzędem Miej-
skim przeprowadzono procedury zamówień publicznych i zaku-
piono sprzęt Tik oraz pomoce do mechatroniki, programowania, 
robotyki, kodowania oraz języka angielskiego. Prowadzimy 
promocję projektu, w czym wspiera nas GCI.

Na jakie korzyści mogą liczyć dzieci, które biorą udział 
w projekcie?

Korzyści dla uczniów są ogromne. Przede wszystkim 
edukacyjne – zajęcia podzielone zostały na kilka typów, adreso-
wanych do różnych grup uczniów o nieco odmiennych potrze-
bach. Są więc zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów 
posiadających opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-peda-
gogicznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla tych, którzy 
mają trudności w nauce z przedmiotów takich jak: matematyka, 
chemia, fizyka, przyroda czy język angielski. Dla uzdolnionych, 
chcących rozwijać kompetencje cyfrowe, przygotowaliśmy 
zajęcia z programowania, mechatroniki, robotyki, kodowania 
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21 stycznia bieżącego roku 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie 
wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali 
Dzień Babci i Dziadka. Dzieci wystą-
piły przed licznie przybyłymi Babciami 
i Dziadkami z montażem słowno-mu-
zycznym - wierszami, skeczami, piosen-
kami oraz układami tanecznymi. Przed 
zaproszonymi gośćmi zaprezentowano 
także przedstawienia jasełkowe w wyko-
naniu najmłodszych oraz uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 

Swoimi talentami wokalnymi 
pochwalili się członkowie zespołu 
Pro-Arte, którzy zostali przygotowani przez 
nauczycielkę muzyki – p. Ludmiłę Drobot
-Kierzkowską. Z wierszami oraz życze-
niami włączyły się także przedszkolaki 
przygotowane przez p. Anetę Piasecką. 
Po ich wystąpieniu uczniowie zaśpiewali 

wspólne „Sto lat” i wręczyli wszystkim 
Babciom i Dziadkom upominki wykonane 
przez młodzież szkolną pod kierunkiem 
nauczycielki plastyki i techniki – p. Anny 
Saiki-Ossowicz. 

Dekoracje na uroczystość Dnia 
Babci i Dziadka wykonali członkowie 

Samorządu Uczniowskiego z opiekunem 
p. Radosławem Wiśniewskim na czele. 
Wszyscy przybyli z dumą i zaciekawie-
niem patrzyli na występy swoich wnucząt, 
które z przejęciem odtwarzały swoje role. 
Rodzice uczniów przygotowali dla naszych 
gości słodki poczęstunek, podczas którego 
Babcie i Dziadkowie mogli się integrować 
i dzielić doświadczeniami. Całe spotkanie 
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. 

Bożena Bochenek
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dla najmłodszych a także zajęcia dla „Młodych eksperymenta-
torów”.

Jakie zajęcia i zakupy zostały już zrealizowane?
Do końca grudnia 2018 r. nie realizowaliśmy zajęć dla 

„Młodych eksperymentatorów”, bo ich początek zaplanowa-
liśmy w projekcie od stycznia 2019 r. Pozostałe aktywności odby-
wały się zgodnie z harmonogramem.

Co czeka jeszcze uczniów, którzy zgłosili się do udziału 
w projekcie?

Chcemy pokazać uczniom, że nauka nie jest nudna. 
Musimy rywalizować z nowoczesnymi technologiami, które dają 
dzieciom wiele możliwości. My chcemy dać im poczucie bezpie-
czeństwa, rozwijać w nich motywację do działania, kreatywności 
i innowacyjności. Pokazać, że to człowiek tworzy rzeczywistość 
wokół nas, że to my  - ludzie a nie maszyny - jesteśmy twórczy. 
Będziemy wykorzystywać TIK, bo młodzi żyją w cyberświecie, ale 
mądrze, zwracając uwagę na bezpieczeństwo w sieci. Chcemy 
pomóc tym uczniom, którzy mają trudności w nauce. Szkoła nie 
może kojarzyć się ze stresem i strachem. Każdy powinien osią-
gnąć swój własny sukces.

Dzięki realizacji projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” 
poszerzona została oferta zajęć dla uczniów. Czy zostaną one 
utrzymane po zakończeniu działania?

Będziemy starali się, by po zakończeniu projektu młodsze 
roczniki mogły korzystać z jego dobrodziejstwa. 

Jaka będzie przyszłość mszczonowskiej Szkoły Podstawowej? 
Czy „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” jest jedynym, dodat-
kowym działaniem, jakie realizujecie? Czy planujecie dalsze 
staranie się o dofinansowanie zadań, które wzbogacą ofertę 
edukacyjną? 

Jesteśmy największą szkołą w gminie Mszczonów. 
W roku szkolnym 2018/19 do naszej szkoły uczęszcza 870 
uczniów. To bardzo duże wyzwanie. Budowanie planów na przy-
szłość wymaga spojrzenia na potrzeby różnych grup – dzieci 
młodszych i starszych, nauczycieli, pracowników administracji 
i obsługi, rodziców. Sprawna organizacja szkoły i ukierunko-
wanie na rozwój musi wynikać ze wspólnej wizji opartej na 
ciągłej diagnozie sytuacji i szybkim reagowaniu na zmienia-
jącą się rzeczywistość. W kolejnym roku szkolnym odejdzie od 
nas ostatni rocznik gimnazjalny. W szkole będzie nieco więcej 
miejsca, będzie można pomyśleć o tym, jak rozmieścić uczniów, 
by zapewnić im komfort nauki, nie zapominając o nauczycielach, 
którzy także starają się dostosować do potrzeb szkoły. Reagujemy 
na pojawiające się propozycje projektów i grantów, które mają 
wpływ na pracę szkoły – czekamy na rozstrzygnięcie konkursu 
na środki na zakup książek do biblioteki szkolnej z „Narodowego 
Programu Czytelnictwa”. Nauczycielka informatyki pozyskała 
środki grantowe z Orange i realizuje projekt „Mega Misja” (2 
500,00 zł).

Jeśli będą inne możliwości, to oczywiście je wykorzy-
stamy.

Dagmara Bednarek

SP w Osuchowie

Święto Babci i Dziadka w Osuchowie
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Z dyrektorem Szkoły im. Ks. Kan. 
Mariana Lipskiego w Osuchowie, 

Urszulą Gowin, o realizowanym przez 
placówkę projekcie „Szkoła w dzia-

łaniu” rozmawia Dagmara Bednarek.

Zacznijmy od początku. Skąd wziął się 
pomysł na pisanie wniosku o dofinan-
sowanie?

Jako dyrektor szkoły, a wcze-
śniej nauczyciel, starałam się pozy-
skiwać dodatkowe fundusze z różnych 
źródeł (ze środków unijnych, 
programów ministerialnych, grantów) 
na dodatkowe zajęcia dla uczniów, 
pomoce dydaktyczne, wyposażenie placówki czy place zabaw. 

Oczywiście, nie byłoby dofinansowania, gdyby nie 
wsparcie finansowe naszych władz samorządowych. Prawie 
w każdym realizowanym projekcie obowiązkowy jest wkład 
własny, czyli fundusze pochodzące z samorządowego budżetu. 
W naszej gminie mamy wielkie szczęście, bo Burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek i Rada Miejska dają nam „zielone światło” 
na podejmowanie wszelkich inicjatyw, które mogą wspierać 
uczniów. To jest bardzo ważne, bo wiem, że nie we wszystkich 
gminach tak jest.

Ten projekt ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych był wyjątkowo atrakcyjny. 
Fundusze wspólnotowe, to szansa na dodatkowe zajęcia, 
pozyskiwanie wsparcia finansowego na zakup bardzo cieka-
wych pomocy dydaktycznych, atrakcyjne wyjazdy edukacyjne 
uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli; grzechem byłoby 
z tego nie skorzystać. Tym bardziej, że wkład własny gminy nie 
był wielki, w porównaniu do wartości całego projektu.

Mam to szczęście, że wokół siebie mam bardzo kreatyw-
nych nauczycieli, którzy swój zawód wykonują z wielką pasją 
i robią wszystko, żeby uczniowie chętnie przyswajali wiedzę. 
Każda moja propozycja spotyka się z pozytywnym przyjęciem 
i razem robimy wszystko, by zdobywanie wiedzy przez uczniów 
było przyjemnością. Pomysłów nam nie brakuje i z pewno-
ścią wystarczy na jeszcze niejeden projekt. Pisanie wniosku, to 
bardzo ciężka praca dyrektora i nauczycieli. Kiedy jednak dosta-
jemy wiadomość, że nasz wniosek uzyskał dofinansowanie, 
pojawia się ogromna radość a cały trud idzie w niepamięć.

Ile kosztował będzie cały projekt i jaką wysokość dofinanso-
wania udało się uzyskać?
Projekt „Szkoła w działaniu” realizowany w Szkole Podstawowej 
im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie 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 szkołach zawodowych) w kwocie 343 
854,54 zł. Jego całkowita wartość wyniesie 362 492,54 zł, wkład 
własny gminy Mszczonów w jego realizację, to 18 638,00 zł.

W jakim okresie szkoła będzie realizowała projekt i czego on 
dokładnie dotyczy?

Projekt w naszej szkole będzie realizowany 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 pracy u uczniów objętych wsparciem, poprzez 
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.

Na jakie korzyści mogą liczyć uczniowie, którzy biorą udział 
w projekcie?

Wszyscy uczniowie, którzy biorą udział w projekcie przede 
wszystkim mogą liczyć na bardzo ciekawe zajęcia w profesjo-
nalnie wyposażonych pracowniach: chemicznej, geograficznej, 
informatycznej, fizycznej i przyrodniczo-biologicznej. Zajęcia 
w tych pracowniach będą mieć wszyscy uczniowie naszej 
szkoły, a także - raz w miesiącu - uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Bobrowcach. Ponadto, zaplanowano 11 wyjazdów 
edukacyjnych, m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 
Eksperymentarium w Łodzi, Interaktywnego Muzeum oraz 
Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, Muzeum Geologicz-
nego w Łodzi, Kampinoskiego Parku Narodowego i Bolimow-
skiego Parku Krajobrazowego. Nasi uczniowie będą uczestni-
czyli w warsztatach z robotyki w Lego Radom, w warsztatach 
w pracowni fizycznej na Uniwersytecie Warszawskim a także 
w geograficznych spotkaniach na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakie zajęcia i zakupy zostały już zrealizowane? 
Od września 

zgodnie z projektem 

Osuchowska szkoła na miarę XXI wieku

SP w Osuchowie
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realizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angiel-
skiego oraz koła zainteresowań z informatyki i języka angiel-
skiego. Wyposażona w narzędzia TIK została już pracownia 
komputerowa (koszt 102 477 zł), zakupiono tablice multi-
medialne do pracowni językowej, biologiczno-przyrodniczej 
i geograficznej. Odbyło się także szkolenie „Technologie infor-
matyczne i edukacja multimedialna” dla kadry pedagogicznej.

Członkowie koła informatycznego uczestniczyli w warsz-
tatach robotyki - Lego Radom. Raz w miesiącu do naszej szkoły, 
na zajęcia z programowania, przyjeżdżali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Bobrowcach.

Co czeka jeszcze uczniów, którzy zgłosili się do udziału 
w projekcie?

Tak, jak wspomniałam wcześniej, czeka ich dużo atrak-
cyjnych zajęć oraz wyjazdów edukacyjnych. Od 1 stycznia zaczy-
namy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, chemii, mate-
matyki, geografii i biologii. Kontynuowane będą zajęcia wyrów-
nawcze z języka angielskiego. Jest to duża szansa dla uczest-
ników, ponieważ mogą nadrobić zaległości - otrzymać dokładne 
wyjaśnienia niezrozumiałych zagadnień.

Od 1 stycznia uczniowie uzdolnieni będą mogli uczest-
niczyć w kołach zainteresowań z chemii, fizyki, matematyki, j. 
angielskiego i geografii a także  w kole biologiczno-przyrodni-
czym.

 Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bobrowcach raz 
w miesiącu będą też uczestniczyli w zajęciach w pracowni 
komputerowej i przyrodniczo-biologicznej, gdzie ich starsi 
koledzy będą demonstrowali niezwykłe doświadczenia przyrod-
nicze oraz chemiczne.

 
Dzięki realizacji projektu „Szkoła w działaniu” poszerzona 
została oferta zajęć dla uczniów. Czy zostaną one utrzymane 
po zakończeniu działania?

Trwałość projektu polega na osiągnięciu gotowości tech-
nicznej przez szkołę objętą wsparciem w okresie od rozpoczęcia 
projektu do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji. Tak mamy 
zapisane w projekcie, ale myślę, że zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów będą kontynuowane. Zajęcia wyrównawcze, czy koła 
zainteresowań zawsze były realizowane w naszej szkole, jeszcze 
przed rozpoczęciem projektu i będziemy starali się, żeby te 
wszystkie pomoce były wykorzystywane nie tylko na lekcjach, 
ale także na zajęciach pozalekcyjnych.

Jaka będzie przyszłość osuchowskiej Szkoły Podstawowej? Czy 
„Szkoła w działaniu” jest jedynym, dodatkowym działaniem, 
jakie realizujecie? Czy planujecie dalsze staranie się o dofinan-
sowanie zadań, które wzbogacą ofertę edukacyjną? 

 Wierzę, że Szkoła Podstawowa w Osuchowie będzie miała 
świetlaną przyszłość. W ubiegłym roku, też w ramach funduszy 
unijnych, przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły.

  Obecnie, w ramach projektu „Szkoła w działaniu”, 
będziemy mieć profesjonalne pracownie dydaktyczne 
i pomoce, o których bez wsparcia można by było tylko poma-
rzyć. Jak wspomniałam wcześniej, jesteśmy bardzo kreatywną 
kadrą pedagogiczną z wielkim potencjałem i oczywiście projekt 
„Szkoła w działaniu” nie jest jedynym. 

  W tym roku realizujemy projekt „Aktywna Tablica”, 
w ramach którego pozyskaliśmy kwotę 17 500 zł (wsparcie 
finansowe 14 000 zł, wkład gminy Mszczonów - 3 500 zł). Dzięki 
tym funduszom wyposażyliśmy pracownie w monitor interak-

tywny i tablicę multimedialną.

Od kilku lat uczestniczymy w ogólnopolskim programie 
„Szkoła z klasą 2.0”. Nie jest to projekt, w którym otrzymujemy 
dofinansowanie, ale przynosi wiele korzyści dla uczniów, nauczy-
cieli i rodziców. W ubiegłym roku udało nam się zdobyć tytuł 
„Szkoły Eksperckiej”, którym spośród 186 szkół uhonorowano 
zaledwie 25 placówek, w tym 5 z województwa mazowieckiego. 
Nagroda ta, to ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły.

Następnym naszym wielkim projektem, realizowanym 
od kilku lat jest wymiana polsko-niemiecka młodzieży, którą 
realizujemy we współpracy z mszczonowską podstawówką. 
Właśnie złożyłam wniosek do organizacji Polsko-Niemiecka 
Wymiana Młodzieży w Warszawie o dofinansowanie projektu, 
w ramach którego w maju 2019 r. odbędzie się spotkanie 
uczniów z obydwu krajów. Tym razem będziemy gościć młodzież 
niemiecką w Polsce.

21 stycznia nasi uczniowie będą uczestniczyć w warsz-
tatach językowych w Londynie, podczas których będą mogli 
przekonać się, w jakim stopniu opanowali język angielski. 

Szkoła w Osuchowie „sportem stoi”, mamy bardzo 
dobrą bazę sportową, współorganizujemy regionalne, powia-
towe i gminne biegi przełajowe, nasi uczniowie osiągają 
bardzo wysokie wyniki w sporcie, dlatego też realizujemy dużo 
projektów z tego zakresu: m.in. projekt finansowany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach którego uczniowie 
rozwijają sprawność fizyczną w Szkolnym Klubie Sportowym. 
Działanie to realizujemy od 2016 roku - dzięki niemu uczniowie 
mogą rozwijać swoje zdolności, ale przede wszystkim aktywnie 
spędzać czas. 

W tym roku udało się pozyskać całkowite finansowanie 
projektu edukacyjnego GeOsuchów.2.0, którego pomysłodawcą 
jest Krzysztof Kurzepa, nauczyciel wychowania fizycznego.

Oprócz tych wszystkich projektów typowo edukacyjnych, 
oferujemy uczniom działalność w wolontariacie. Działa u nas 
Szkolne Koło Wolontariatu „Caritas”, co roku wspieramy też 
WOŚP, funkcjonuje drużyna harcerska. Uczymy empatii i reago-
wania na potrzeby drugiego człowieka.

Jak wspomniałam wcześniej, z pewnością będziemy 
starali się o dofinansowanie do naszych zadań i pomysłów, 
które będą wzbogacać ofertę edukacyjną. Myślałam o dofinan-
sowaniu obozów naukowych i językowych, które można reali-
zować we współpracy ze szkołami wyższymi. 

Chciałabym, żeby w Osuchowie powstały boisko ze 
sztuczną nawierzchnią oraz siłownia zewnętrzna. Projekty tech-
niczne już istnieją, teraz trzeba czekać na, miejmy nadzieję, 
pozytywne decyzje. 

Jesteśmy placówką na miarę XXI wieku, śmiem twier-
dzić, że niektóre szkoły miejskie nie mają takiego wyposażenia 
i, oczywiście, tak wspaniałych nauczycieli, jak my. Świetne poło-
żenie w sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody „Grądy Osuchowskie” 
czyni naszą szkołę bardzo przyjazną i atrakcyjną dla ucznia.

Dagmara Bednarek
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Przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego „Bajowy zakątek” 
w Bobrowcach rozpoczęły w grudniu akcję dokarmiania ptaków. 
Ptasią stołówkę uroczyście otworzono umieszczając karmniki 
w zacisznym miejscu między drzewami i krzewami, oraz na para-
petach okiennych.   

W  klasie umieszczona została gazetka ścienna z gatun-
kami ptaków odlatujących, pozostających i przylatujących do 
Polski na zimę. Aby wzbogacić wiedzę dzieci o ptakach spędza-
jących zimę w Polsce, została wyświetlona prezentacja multi-
medialna podczas oglądania, której mogłyśmy zaobserwować 
ile już wiedzą przedszkolaki o gatunkach ptaków zimujących 
w Polsce. Dzieci zobaczyły też sposoby dożywiania zwierząt 
leśnych: saren, dzików. Przedszkolaki poznały ptaki zimujące 
w Polsce, zostały przypomniane podstawowe zasady dokar-
miania ptaków.  Dzieci miały okazję do wysłuchania odgłosów 
jakie wydają ptaki. 

Podczas dokarmiania ptaków, dzieci uświadamiają 
sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć 
trudnych, zimowych warunków. Jednocześnie jest to dosko-
nała okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowie-
dzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na los zwierząt. 

Największą nagrodą i zapłatą dla dziecka jest radosny świergot 
ptaków w „Ptasiej stołówce”. Dzieci bardzo chętnie obserwują 
zachowanie ptaków, sprawia im to wiele radości i satysfakcji 
z tego, że mogą im pomóc przetrwać zimę. Podczas spacerów 
często zaglądamy do „Ptasiej stołówki”, sprawdzamy czy ptaki 
mają  pokarm.

Najczęściej goszczą w naszej stołówce takie ptaki jak: 
sikorki, wróble, sójki. Przyloty ptaków możemy obserwować 
przez okna. Każdy przedszkolak za zdobytą wiedzę i pomoc 
otrzymał dyplom „Przyjaciela ptaków”.

Teresa Liszewska

Akcja WOŚP w Bobrowcach

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobrowcach włączyli 
się w 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rada 
Samorządu Uczniowskiego z opiekunem na czele zapoznała 
całą społeczność szkolną z działalnością Fundacji WOŚP, która 
w roku bieżącym zbierała na zakup sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych. 

Nasi uczniowie oraz ich rodzice chętnie włączyli się 
w zbiórkę pieniędzy do specjalnej puszki, która trafiła do Sztabu 
WOŚP w Mszczonowie. Akcja ta kolejny raz pokazuje, jak wielkie 
i gorące serca mają nasi uczniowie w niesieniu pomocy innym. 
Wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę, bardzo dziękujemy.

Samorząd Uczniowski SP w Bobrowcach 

Przedszkolaki dokarmiają ptaki

„Bajowy zakątek” w Bobrowcach
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Jeśli przychodzi Święto Objawienia Pańskiego i jesteśmy 
w Lutkówce, to możemy być pewni, że młodzież z miejscowej 
Szkoły Podstawowej nie zapomni o wystawieniu po sumie 
Jasełek. To lokalna tradycja. 

Teatr szkolny, przygotowujący historię o Narodzeniu 
Pańskim, co roku podnosi sobie poprzeczkę. Spektakle są coraz 
bardziej dojrzałe i lepiej przygotowane. Tegoroczne przedsta-
wienie nosiło tytuł „Taką wiarę mieć”. Opowiadało o historycz-
nych chwilach z perspektywy Świętego Józefa, tego Bożego 
Siłacza, o którym - jak od razu na wstępie przedstawienia 
zaznaczono - napisano w Biblii tak niewiele, i który z tego, co 
o nim wiadomo był… pokorny, milczący, odpowiedzialny, mądry 
i potrafił wzorowo zaopiekować się Bogiem, zesłanym na Ziemię 
w ludzkiej postaci. 

Za scenariusz i reżyserię spektaklu były odpowiedzialne 
dnie nauczycielki - Ewa Baumel i Agnieszka Kwiatkowska. 
Oprawę muzyczną przygotował organista Marek Baumel. 
Patronem przedsięwzięcia był, oczywiście, proboszcz lutkó-
wieckiej parafii, ks. prałat Zbigniew Chmielewski. Kostiumy 
uszyła Dorota Sadowska. W spektaklu wystąpili: narrator – 

Mateusz Banasiewicz, Pan Jezus – Paweł Antolak, Święty Józef 
– Stanisław Kostrzewa, Matka Boska – Maja Własiuk, anioły – 
Anna Centkowska, Julia Zylbert, Amelia Wesołowska, Karolina 
Boczkowska, Natalia Wojtyniak, Klaudia Bożek, Anna Pawlak, 
czarne postacie - Michał Borowski, Oliwia Skarżyńska, Jan Dziża, 
Ewa Łuszczyk, Kinga Krajewska, Bartosz Witecki, Adrian Rodri-
gues – Teixeira, Klaudia Potrzebowska i Gabriela Wesołowska. 

Młodym artystom za wspaniały występ po jego zakoń-
czeniu podziękowała Irmina Słojewska, reprezentująca Radę 
Parafialną. Po spektaklu młodzież zebrała do koszyczka datki 
z widowni, które zostaną przeznaczone na uszycie kostiumów 
na przyszłoroczne Jasełka. 

MM

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY / REKLAMA

Jasełkowa tradycja w Lutkówce

SP w Lutkówce

OBIADY DLA FIRM 
KUCHNIA POLSKA
Tel: 721 187 911
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NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505
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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,
- Zgrzewarka do worków foliowych
 tel. 694 929 537

 DO WYDZIERŻAWIENIA:
- Pomieszczenia biurowe na II piętrze 
w pawilonie ”Hermes” w Mszczonowie
 - Pomieszczenie usługowe 12 m2 
na parterze w pawilonie „Hermes” 
w Mszczonowie,  tel. 606 389 428 

 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

za symboliczną kwotę

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 26/27 ( wys. 85 x 146 cm) szt.    1
5. Drzwi balkonowe z szybą  

(wys.232 x 90cm)
szt.    2

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 pawilonie  „Hermes” 
zaprasza do zakupów.
 
Oferujemy towary w atrakcyjnych cenach, 
m.in.: 
- pyszne ciasta domowe - 17,50/kg 
- ser żółty „Gołda” - 17,90/kg 

- chleb „Łamany ze słonecznikiem na 
zakwasie” - 9,20/kg
- herbata Tetley Classic express „100”-  7,90
- kawa Ford 100g mielona - 2,90
- ser biały Grodziski - 13,00/kg
- czekolada „Wedel” - 3,90/szt.
- baton Sante fit - 1,50/szt.
- świeże warzywa i owoce, sprawdzona 
jakość, najniższe ceny
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