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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 27 lutego 2019 roku, odbyła się V sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan ochrony prze-
ciwpożarowej na terenie gminy a także podjęto uchwały w sprawie m.in. zmian w bieżącym budżecie, Planu Ograniczeni 
Niskiej Emisji oraz ustalenia statutów sołectw. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

WIEŚCI Z RATUSZA

Ochrona przeciwpożarowa w gminie
Jako pierwszy w tej części głos zabrał przedstawiciel 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan 
Jarosław Belina. W swoim wystąpieniu omówił stan bezpieczeń-
stwa na terenie powiatu żyrardowskiego za rok 2018, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem gminy Mszczonów. Na początek przed-
stawił ogólną charakterystykę i potencjalne źródła zagrożeń. 
W obrębie Ziemi Mszczonowskiej znajdują się zakłady pracy 
stwarzające duże ryzyko pożarowe. Grupa ta obejmuje duże 
firmy działające na terenie gminy, m.in. FM Logistic Polska, 
Knauf Pack oraz Fiege. Jak podkreślił kapitan PSP, w powiecie 
żyrardowskim najwięcej zakładów o dużym ryzyku znajduje 
się na terenie gminy Mszczonów. Oprócz firm, potencjalnymi 
źródłami zagrożeń są także budowle, których zawalenie może 
mieć negatywne konsekwencje dla komunikacji (np. wiadukty) 

a także trasy kolejowe i drogowe, którymi przewożone są mate-
riały niebezpieczne.

Przedstawiciel PSP omówił także dynamikę statystyki 
zdarzeń w podziale na pożary, miejscowe zagrożenia (np. 
wypadki drogowe) oraz fałszywe alarmy. w 2018 r. na terenie 
powiatu odnotowano łącznie 1269 zdarzeń. Wśród nich znalazło 
się 481 pożarów, 678 miejscowych zagrożeń i 110 alarmów 
fałszywych. Wzrost ilości występujących zdarzeń odnotowano 
tylko w przypadku pierwszej grupy – w 2018 r. było ich o 26,6% 
więcej niż rok wcześniej. W gminie Mszczonów w omawianym 
okresie wystąpiło 100 pożarów (wzrost o 36% w porównaniu do 
2017 r.) oraz 141 miejscowych zagrożeń (spadek o 29,8%).

Od lat najczęstszą przyczyną pożarów na terenie powiatu 
żyrardowskiego są podpalenia umyślne – traw i ściernisk 
(56,5%). W przypadku 22,03% wybuchów ognia nie udaje się 
określić powodów jego wystąpienia. Pożary na terenie powiatu 
żyrardowskiego często są także efektem wad urządzeń i insta-
lacji elektrycznych a także nieostrożności dorosłych przy posłu-
giwaniu się otwartym ogniem. Miejscowe zagrożenia są najczę-
ściej związane z wypadkami samochodowymi (31,26%), usuwa-
niem gniazd owadów (30,38%), opadami deszczu lub silnymi 

wiatrami (9,58%).
W 2018 r. jednostki z terenu gminy 

Mszczonów odbyły następującą ilość akcji: 
OSP Mszczonów – 169, OSP Zbiroża – 53, OSP 
Osuchów – 31, OSP Wręcza – 8 i OSP Grabce 
Towarzystwo – 5.

Kapitan Belina omówił także liczbę 
szkoleń zrealizowanych w 2018 r. i zapla-
nowanych na rok bieżący, stan wyszko-
lenia członków OSP a także ocenę łączności 
radiowej na terenie powiatu.
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Jednym z wniosków kończących wystąpienie reprezen-
tanta PSP Żyrardów była sugestia, że na terenie powstającego 
Park of Poland i obiektów towarzyszących, powinien powstać 
obiekt ochrony przeciwpożarowej. Kapitan przedstawił także 
sugestie dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa na terenie 
gminy Mszczonów.

Mieczysława Korzonkowska, 
inspektor Urzędu Miejskiego, omówiła 
stan ochrony przeciwpożarowej na 
terenie gminy w 2018 r. W omawianym 
okresie wydatki z budżetu samo-
rządu na Ochotnicze Straże Pożarne 
wyniosły łącznie 715 368,36 zł. Kwota 
ta obejmuje koszty związane m.in. 
z zakupem paliwa, sprzętu i umun-
durowania, naprawami wyposażenia, 
remontami strażnic, akcjami pożaro-
wymi, ubezpieczeniem członków OSP, 
szkoleniami i badaniami lekarskimi. 

Zadania w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej w gminie w 2018 r. 

objęły m.in. organizację szkoleń, które pozwoliły zwiększyć liczbę 
strażaków-ratowników. W minionym roku zrealizowano kursy: 
podstawowy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
naczelników i dowódców, kierowania ruchem drogowym, 
ratownictwa technicznego oraz certyfikację ratownictwa tech-
nicznego. Oprócz szkoleń ważnym elementem są także kontrole 
lekarskie członków oraz specjalistyczne badania kierowców 
wozów uprzywilejowanych w gminnych jednostkach OSP.

Umiejętność obsługi profesjonalnego sprzętu oraz goto-
wość bojową ochotnicy z terenu Ziemi Mszczonowskiej dosko-
nalą podczas zawodów sportowo-pożarniczych, w których osią-
gają bardzo dobre wyniki.

Rok 2018 przyniósł także remonty strażnic. W OSP 
Mszczonów zainstalowano monitoring obiektu i oświetlenie 
od strony południowej. W jednostce z Bobrowiec naprawiono 
system selektywnego alarmowania i wyłożono kostką brukową 
część placu pod altankę. Wymiany instalacji elektrycznej oraz 
malowania pomieszczeń a także remontu motopompy doko-
nano w siedzibie OSP Piekary. We Wręczy wykonano posadzkę 
żywiczną w pomieszczeniach garażowych a w Zbiroży – napra-
wiono elektrykę. Oczywiście, oprócz tego we wszystkich jednost-
kach na bieżąco naprawiany był sprzęt przeciwpożarowy.

Na zakończenie swojego wystąpienia Mieczysława 
Korzonkowska podkreśliła, że wiele prac strażacy-ochotnicy 
wykonują we własnym zakresie. Na szczególne uznanie zasłu-
guje jednostka OSP w Piekarach. Wartość prac wykonanych 
przez samych członków szacuje się na 28 250 zł. Członkowie 
jednostki ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szko-
leniach przekazują na cele statutowe swojej jednostki. W ten 
sposób w 2018 r. budżet OSP Piekary powiększył się o 6 245 zł.

Sprawozdanie z działalności Oddziału Miejsko-Gminnego 
OSP w Mszczonowie złożył prezes Waldemar Suski. W 2018 roku 
odbyły się 4 posiedzenia Zarządu, eliminacje gminne Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, gminne zawody sportowo
-pożarnicze, jubileusz 90-lecia OSP Wręcza a także msza święta 
w intencji strażaków w parafii pw. św. Ojca Pio.

Podczas omawiania stanu 
ochrony przeciwpożarowej w gminie 
głos zabrali także zaproszeni gości – 
przedstawiciele lokalnych jednostek 
OSP. Jako pierwszy wystąpił prezes 
strażaków z Grabców Towarzystwa, 
Janusz Kociszewski. Na wstępie podzię-
kował burmistrzowi, radnym i inspektor 
Korzonkowskiej za naprawę pozyska-
nego nieodpłatnie samochodu marki 
Scania. Zwrócił uwagę, że w najbliższych 
latach warto byłoby wspólnymi siłami 
doprowadzić do rozbudowy remizy OSP 

Grabce Towarzystwo. Inwestycja taka jest szczególnie istotna 
w obliczu przyszłej działalności Park of Poland i wiążących się 
z nią zagrożeń komunikacyjnych i przeciwpożarowych.

Naczelnik OSP Mszczonów Marcin 
Wiśniewski również podziękował za 
wsparcie otrzymywane przez strażaków 
od władz samorządowych. Zwrócił się 
także z prośbą o pomoc w pozyskaniu 
mobilnego samochodu z drabiną. 
Obecnie posiadany przez jednostkę 
pojazd tego typu uzyskał dopuszczenie do 
poruszania się po drogach. Zamontowana 
na nim drabina jest jednak niesprawna 
i nie nadaje się do wykorzystywania. 
Naczelnik Wiśniewski podkreślał, że 
posiadanie takiego sprzętu zwiększy-

łoby zakres możliwych do podjęcia przez jednostkę OSP działań 
ratowniczych.

Kolejnym gościem, który zabrał 
głos był Jarosław Dębski – naczelnik 
OSP w Osuchowie. Poinformował on 
zebranych, że jednostka posiada 36-letni 
sprzęt, który dwa tygodnie wcześniej 
został podczas przeglądu zakwalifiko-
wany jako niezdatny do użytkowania. OSP 
Osuchów działa w krajowym systemie 
ratowniczo-gaśniczym i w związku z tym 
wyposażenie jednostki musi spełniać 
określone normy. Obecnie posiadany 



luty 2019 / nr 2 (279)       5

WIEŚCI Z RATUSZA

samochód strażacki, z racji swojego wieku, nie nadaje się do 
wyjazdów poza teren gminy. Naczelnik prosił, by w planach na 
przyszłość władze wzięły pod uwagę potrzebę wymiany sprzętu 
jednostki OSP Osuchów.

Radny Ryszard Stusiński, przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, opowiedział zebranym o wizyta-
cjach wszystkich remiz strażackich, które odbyły się po obradach 
jego organu w lutym. Podsumowując odwiedziny w jednost-
kach, powiedział, że jak każda organizacja, także i one zmagają 
się z mniejszymi lub większymi problemami. Przewodniczący 
Stusiński podkreślił wielkie zaangażowanie strażaków-ochot-
ników ze wszystkich jednostek. Szczególnie wyróżnił OSP 
Piekary, której członkowie starają się wszystko robić we własnym 
zakresie. Radni byli pod wrażeniem tego, że w jednostce tej 
zgromadzone są już zapasy materiałów na rozbudowę remizy 
strażackiej. Sytuacja ta wywarła ogromne wrażenie na człon-
kach Komisji prowadzonej przez radnego Ryszarda Stusińskiego. 
Na uwagę zasługuje także zaangażowanie członków OSP Zbiroża 
w pracę z dziećmi i młodzieżą. Jego owocem są liczne sukcesy 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze Zbiroży. Przewodniczący 
Stusiński podziękował wszystkim strażakom, za pośrednictwem 
obecnych przedstawicieli wszystkich gminnych jednostek OSP, 
za ich społeczną pracę i bezinteresowne zaangażowanie.

Radny Andrzej Osiński przyłączył się do słów przewodni-
czącego Stusińskiego podkreślającego znaczenie jednostek OSP 
oraz zaangażowanie członków wszystkich jednostek. Zwrócił 
uwagę na stan remiz w Grabcach Józefpolskich oraz Zbiroży. 
Zdaniem radnego druga z wymienionych strażnic jest w takim 
stanie, że o wiele bardziej ekonomiczne będzie postawienie 
nowego budynku niż remontowanie istniejącego. Podkreślił 
także znaczenie OSP Zbiroża, która jest położona przy drodze 
krajowej nr 50. Radny Osiński apelował także o remont strażnicy 
w Grabcach Towarzystwo, której stan również jest niezadowa-
lający.

Za ofiarną służbę strażakom podziękował także radny 
Mirosław Wirowski. Zwrócił także uwagę na znaczenie Orkiestry 
OSP Mszczonów, o której nie wspomniano w sprawozdaniach. 
Radny podkreślił, że muzycy ze straży uświetniają wszystkie 
lokalne uroczystości i zasługują na większe docenienie ich dzia-
łalności. Na zakończenie podziękował więc członkom Orkiestry, 
którzy także pełnią społeczną służbę.

Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek gorąco podzię-
kował wszystkim przybyłym przedstawicielom jednostek OSP 
z terenu gminy Mszczonów i prosił o przekazanie słów uznania 
wszystkim strażakom. Wyraził nadzieję, że władze zmierzać 
będą do tego, by lokalne remizy były zadbane i funkcjonalne 
a sprzęt ratowniczy – możliwie najnowocześniejszy. Wice-
przewodniczący Zientek przyłączył się także do słów radnego 
Wirowskiego o Orkiestrze OSP Mszczonów, która swoją muzyką 
zapewnia mieszkańcom wyjątkowe, artystyczne doznania. 
Radny apelował także o zainteresowanie się sprawą bezpieczeń-
stwa na obwodnicy Mszczonowa oraz przypomniał o problemie 
skrzyżowania w Chudolipiu. 

Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych, podkreślała, jak wielkie znaczenie 
wychowawcze mają lokalne jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych, jak wielką pracę społeczną wykonując 
ryzykując swoje życie podczas akcji ratowniczych. 

Przyłączyła się także do słów radnego Wirowskiego, który 
apelował o docenienie Orkiestry OSP Mszczonów. 

Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Waldemar Suski złożył wyrazy uznania 
członkom gminnych jednostek ochot-
niczych za ich działalność. Podziękował 
także wszystkim radnym za wizytację 
straży z terenu Ziemi Mszczonowskiej, 
które pozwoliły na poznanie ich potrzeb. 
W imieniu OSP Piekary zaprosił również na 
jubileusz stulecia istnienia jednostki, który 
odbędzie się we wrześniu. Przypomniał 
także, że w 2020 r. świętować będziemy 140 
lat od powstania OSP Mszczonów i 130 lat 
Orkiestry działającej w ramach tej organi-
zacji. 

Przewodniczący Łukasz Koperski, korzystając z okazji, 
przypomniał o postulacie mieszkańców, którzy prosili o złago-
dzenie sygnału alarmu strażackiego w Mszczonowie. W odpo-
wiedzi naczelnik lokalnej OSP Marcin Wiśniewski poinformował, 
że dźwięk ten jest zgodny z obowiązującymi wytycznymi. Obiecał 
jednak, że podczas najbliższego serwisowania syreny, zapyta 
o możliwość złagodzenia przenikliwości alarmu. Przewodniczący 
Koperski apelował także o podjęcie działań w kwestii wyposa-
żenia OSP Mszczonów w sprawną drabinę. 

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek swoje 
wystąpienie rozpoczął od podziękowań za pracę i poświęcenie 
strażaków, którzy sprawdzają się na każdym polu i w każdej sytu-
acji. Włodarz Mszczonowa odniósł się również do próśb zgłoszo-
nych przez przedstawicieli jednostek OSP. 

Podsumowując część obrad dotyczącą ochrony przeciw-
pożarowej, kierujący pracami Rady Miejskiej podziękował za 
przybycie wszystkim gościom. Podkreślał, jak ważna jest misja 
strażaków ochotników, którzy ratują ludzkie życie, niejedno-
krotnie ryzykując własne. Dziękował nie tylko za poświęcenie 
i pracę na rzecz bezpieczeństwa, ale także za znaczenie kultu-
ralne i wychowawcze, jakie spełniają jednostki z terenu gminy.

Podjęte uchwały
Sekretarz Małgorzata Badowska przedstawiła uchwałę 

w sprawie ustalenia statutów sołectw. Dotyczy ona wszystkich 
34 jednostek pomocniczych gminy. W każdym ze statutów znaj-
dują się zapisy w sprawie organizacji i zakresu działań sołectwa.

Justyna Płachetka, przedstawicielka Centrum Doradztwa 
Energetycznego, omówiła Program Ograniczenia Niskiej Emisji 
dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2024, który również został 
zatwierdzony podczas obrad Rady Miejskiej. W dokumencie tym 
znalazły się m.in. charakterystyka Ziemi Mszczonowskiej pod 
kątem możliwości ograniczenia emisji do atmosfery produktów 
paliw stałych, ciekłych i gazowych, opis stanu powietrza a także 
ekonomiczno-techniczna analiza przedsięwzięć minimalizują-
cych emisję.

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów 
w roku 2019 omówiła Renata Wolak – naczelnik Wydziału 
Gospodarki Gminnej. W dokumencie tym zostały wyszczegól-
nione realizowane przez mszczonowski samorząd zadania z tego 
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zakresu, m.in. odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie 
im opieki w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki 
weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 
zwierząt.

Kolejne uchwały członkom Rady Miejskiej przedsta-
wiła Teresa Koszulińska – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego. Pierwsza z nich dotyczyła zaliczenia nowo wybu-
dowanej drogi do Park of Poland do kategorii dróg gminnych. 
Tematem kolejnych było przystąpienie do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmują-
cego fragment miejscowości Olszówka, Wręcza i Wręcza A oraz 
Wręczy i Olszówki. Ostatnia uchwała przedstawiona przez 
naczelnik Koszulińską dotyczyła zbycia nieruchomości położonej 
w Mszczonowie w trybie bezprzetargowym.

O zmianach w uchwale budżetowej na rok bieżący 
i korektach w Wieloletniej Prognozie Finansowej opowiedziała 
zebranym naczelnik Aneta Ciechańska-Gołyńska. Marlena Stel-
mach z Wydziału Podatków i Opłat przedstawiła kwestie doty-
czące poboru opłaty za odpady komunalne i podatków w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso. 

Działalność burmistrza, interpelacje, wolne 
wnioski

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek wydał 7 zarządzeń, m.in. w sprawie zasad rekrutacji do 
przedszkoli oraz konkursów na dyrektorów szkół podstawowych 
w gminie Mszczonów. Włodarz poinformował także, że fundacja 
FM Logistic chce nawiązać współpracę w kwestii zatrudnienia 
w firmie osób niepełnosprawnych, np. podopiecznych stowarzy-
szenia „Uśmiech Dziecka”.

W okresie pomiędzy sesjami interpelację złożył radny 
Piotr Chyła. Dotyczyła ona skargi mieszkańców osiedla przy ul. 
Józefpolskiej na uciążliwy hałas biegnący od drogi S8. Prosił on 
o interwencję u zarządcy trasy w sprawie pomiarów natężenia 
hałasu oraz montażu dodatkowych ekranów dźwiękochłonnych. 
Burmistrz poinformował, że w miejscu tym były już robione 
pomiary i otrzymane wskazania były poniżej dopuszczalnej 
normy. Włodarz obiecał jednak zastanowić się nad rozwią-

zaniem tego problemu. Podpowiedział także, jakie działania 
powinni podjąć mieszkańcy w celu zmniejszenia uciążliwości 
hałasu drogowego.

Przewodniczący Łukasz Koperski złożył trzy interpelacje. 
Pierwsza z nich dotyczyła utrudnienia wyjazdu z jednokierun-
kowej ul. 3 Maja na ul. Sienkiewicza z powodu samochodów 
parkujących na chodniku po obydwu stronach ul. Sienkiewicza. 
Przewodniczący wnioskował o zamontowanie lustra na tym 
skrzyżowaniu dróg, by poprawić widoczność pojazdów poru-
szających się w ruchu drogowym. Podobne potrzeby zgłaszają 
mieszkańcy ul. Warszawskiej.

Kolejna interpelacja dotyczyła braku infrastruktury 
gazowej w obszarze Placu Piłsudskiego, pomiędzy ul. Sienkie-
wicza a ul. Warszawską. Ostatnia podejmowała kwestię braku 
miejsc do uprawiania jazdy na rolkach, deskorolce i ekstremalnej 
na rowerze. Potrzebę ich powstania zgłaszali mieszkańcy. Radna 
Dorota Kaźmierczak, na wniosek mieszkańców Bobrowiec, 
postulowała oczyszczenie i odwodnienie rowów w tej miejsco-
wości przy fragmencie ul. Mszczonowskiej. Burmistrz obiecał 
przyjrzeć się zgłaszanym przez radnych problemom.

Wolne wnioski
Przewodniczący w ramach wolnych wniosków przypo-

mniał o swojej interpelacji dotyczącej nauki drugiego języka 
obcego w młodszych klasach szkół podstawowych na terenie 
gminy. Burmistrz powiedział, że dyrektorzy poszczególnych 
placówek przeprowadzą ankiety w sprawie zapotrzebowania na 
takie dodatkowe zajęcia.

Radny Mirosław Wirowski pytał o podwyżki wynagrodzeń 
najmniej zarabiających pracowników samorządu. Burmistrz 
poinformował, że personel obsługujący szkoły oraz załoga MOPS 
już otrzymała zwiększenia płac a w kwietniu zostaną one wpro-
wadzone w Urzędzie Miejskim.

Radny Ryszard Stusiński pytał o datę zakończenia prac 
na mszczonowskich błoniach. Burmistrz Kurek poinformował 
o tym, że wykonawca nie będzie w stanie dotrzymać planowa-
nych terminów i być może konieczne będzie przekazanie robót 
innej firmie. NA tym zakończono obrady Rady Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI

11 lutego 2019 r.

Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji  było  przedstawienie 
informacji na temat działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
kalendarza tegorocznych imprez sportowych.

Posiedzenie Komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna 
Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: 
wiceprzewodniczący Komisji Robert Głąbiński, radna Kata-
rzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny Krzysztof 

Krawczyk, radny Andrzej Osial, radny Andrzej Osiński, radny 
Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski.

Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dyrektor OSiR, Michał Szymański, 

omówił kalendarz imprez sportowych 
w bieżącym roku. W marcu zaplanowano 
organizację Amatorskich Mistrzostw 
Hokeja na Lodzie, Mistrzostwa Gminy 
w Skoku Wzwyż a także turniej tenisa 
stołowego. Kolejny miesiąc, to Wiosenne 
Biegi Przełajowe, zawody mini koszykówki 
i piłki nożnej. Na maj pracownicy OSiR 
zaplanowali rajd rowerowy i mistrzostwa 
w lekkoatletyce. W ostatnim miesiącu 

Z prac komisji
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szkoły odbędą się z kolei mistrzostwa w piłce ręcznej. Lipiec 
i sierpień, to tradycyjnie czas zajęć organizowanych w ramach 
„Lata w mieście”. Sportową jesień we wrześniu rozpoczną 
kolejny rajd rowerowy, turniej siatkówki i mistrzostwa w lekkiej 
atletyce. W październiku zaplanowano turniej piłki nożnej i biegi 

przełajowe. Przedostatni miesiąc roku przyniesie ze sobą z kolei 
zawody mini koszykówki oraz Grand Prix Polski Cheerleaders. Na 
zakończenie, w grudniu, odbędą się biegi oraz międzyszkolne 
mistrzostwa piłki nożnej. W każdym miesiącu nauki organizo-
wany będzie także turniej tenisa stołowego w ramach Grand 
Prix Mszczonowa.

W swoim wystąpieniu dyrektor Szymański podkreślał, że 
część z planowanych imprez będzie współorganizowana z lokal-
nymi klubami sportowymi – UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów, 
LKS Osuchów oraz UKS Lutkówka.

Zgromadzeni członkowie Komisji wysłuchali również 
sprawozdania z działalności Ośrodka za 2018 r. Jednostka 
nadal zarządza trzema obiektami sportowymi – kompleksem 
Term, boiskami „Orlik” oraz halą sportową. Dyrektor Szymański 
omówił korzystanie z poszczególnych atrakcji, w tym lodowiska, 
funkcjonującego w okresie zimowym przy basenach geoter-
malnych. Radni dowiedzieli się także o promocyjnych biletach 
wejściowych do kompleksu Term, których zakup systematycznie 
wzrasta. 

Sprawy różne
Zastępca burmistrza Halina Wawruch przedstawiła zało-

żenia zmian w wynagrodzeniach pracowników obsługi placówek 
oświatowych oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Podwyższeniu ulegną pensje osób najmniej zarabiających – 
w zakresie 300-350 zł brutto.

Radna Katarzyna Ciećwierska postulowała o przyj-
rzenie się sytuacji rodziny, która mieszka w jej okręgu wybor-
czym. Składa się ona z kobiety i pięciorga dzieci, którzy miesz-
kają w trudnych warunkach bytowych. Obecna podczas obrad 
kierownik MOPS Barbara Ciszewska obiecała zająć się zgło-
szonym problemem. Na tym zakończono posiedzenie Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

12 lutego 2019 r.

Głównymi  tematami  posiedzenia  Komisji  była  ocena  stanu 
bezpieczeństwa  publicznego  na  terenie  Ziemi Mszczonowskiej 
oraz  omówienie  bieżących  spraw  związanych  z  funkcjonowa-
niem gminy.

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 Dariusz Olesiński, radny 
Andrzej Osial, radny Waldemar Suski, radny Mirosław Wirowski, 
radny Marek Zientek oraz gościnnie – przewodniczący RM 

Łukasz Koperski.

Bezpieczeństwo publiczne
Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy w 2018 

r. omówiła inspektor Urzędu Miejskiego, Mieczysława Korzon-
kowska. W omawianym okresie wydatki z budżetu samorządu 
na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły łącznie 715 368,36 zł. 
Kwota ta obejmuje koszty związane m.in. z zakupem paliwa, 
sprzętu i umundurowania, naprawami wyposażenia, remontami 
strażnic, akcjami pożarowymi, ubezpieczeniem członków OSP, 
szkoleniami i badaniami lekarskimi.

Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie 
w 2018 r. objęły m.in. organizację szkoleń, które pozwoliły 
zwiększyć liczbę strażaków-ratowników. W minionym roku 
zrealizowano kursy: podstawowy, udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, naczelników i dowódców, kierowania ruchem 
drogowym, ratownictwa technicznego oraz certyfikację ratow-
nictwa technicznego. Oprócz szkoleń ważnym elementem są 
także kontrole lekarskie członków oraz specjalistyczne badania 
kierowców wozów uprzywilejowanych w gminnych jednostkach 
OSP.

Z prac komisji
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Rok 2018 przyniósł także remonty strażnic. W OSP 
Mszczonów zainstalowano monitoring obiektu i oświetlenie 
od strony południowej. W jednostce z Bobrowiec naprawiono 
system selektywnego alarmowania i wyłożono kostką brukową 
część placu pod altankę. Wymiany instalacji elektrycznej oraz 
malowania pomieszczeń a także remontu motopompy doko-
nano w siedzibie OSP Piekary. We Wręczy wykonano posadzkę 
żywiczną w pomieszczeniach garażowych a w Zbiroży – napra-

wiono elektrykę. Oczywiście, oprócz tego 
we wszystkich jednostkach na bieżąco 
naprawiany był sprzęt przeciwpożarowy.

Na zakończenie swojego wystą-
pienia Mieczysława Korzonkowska podkre-
śliła, że wiele prac strażacy-ochotnicy 
wykonują we własnym zakresie. Na szcze-
gólne uznanie zasługuje jednostka OSP 
w Piekarach. Wartość prac wykonanych 
przez samych członków szacuje się na 
28 250 zł. Człon-

kowie jednostki ekwiwalenty za udział 
w akcjach ratowniczych i szkoleniach 
przekazują na cele statutowe swojej 
jednostki. W ten sposób w 2018 r. 
budżet OSP Piekary powiększył się 
o 6 245 zł.

W tej części radny Dariusz 
Olesiński przypomniał również 
o stuleciu OSP Piekary, które przy-
pada w tym roku. Obchody jubileuszu 
są planowane na 14 września. 

Funkcjonowanie gminy
Burmistrz Jozef Grzegorz 

Kurek poinformował zebranych, że 
od 1 kwietnia 2019 r. Urząd Miejski 
będzie czynny w poniedziałki, wtorki, 
czwartki i piątki w godzinach 8-16 

a w środy w godz. 10-18. Zmiany te sprawią, że mieszkańcy będą 
mogli załatwić swoje sprawy także po godzinie 16. 

Włodarz gminy poinformował zebranych radnych o rezy-
gnacji z planów modernizacji istniejącego budynku, w którym 
mieści się weterynaria i rehabilitacja. Z ekonomicznego punktu 
o wiele bardziej opłacalne będzie jego wyburzenie i postawienie 
nowego obiektu, dostosowanego do pełnienia przyszłych 
funkcji.

Burmistrz powiedział także, że gminie udało się uzyskać 
dotację na Klub Seniora, który zostanie zlokalizowany w budynku 
na osiedlu Dworcowa III, mieszczącym się przy transformatorze.

Sprawy różne
Radna Katarzyna Ciećwierska zwróciła się o rozwiązanie 

kwestii miejsc dla handlujących na targowisku na osiedlu Dwor-
cowa III. Ich wielkość utrudnia postawienie samochodu dostaw-
czego w taki sposób, by jego część nie wystawała na jezdnię. 
Dodatkowo, zwróciła także uwagę na niewłaściwe parkowanie 
w tej części osiedla. Burmistrz obiecał zająć się zgłoszonymi 
problemami. Na tym zakończono obrady Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa.

Dagmara Bednarek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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25 lutego 2019 r.

 W składzie 10 z 11 radnych obradowała w poniedziałek 
(25.02) Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. Radni wysłu-
chali między innymi sprawozdania na temat jakości powietrza 
na terenie gminy Mszczonów oraz zaopiniowali szereg uchwał. 
Końcówkę obrad zdominowała dyskusja nad bieżącymi spra-
wami.
 Obrady otworzył Ryszard Stusiński, przewodniczący 
komisji budżetu. Jako pierwszy pod obrady wzięto projekt 
uchwały dotyczącej statutów sołectw. Sprawę zreferowała 
Marta Strzelecka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi 
Rady Miejskiej. Wyjaśniła, że nie pojawiły się nowe wnioski doty-
czące zmian w statuach. Radni ośmioma głosami za i dwoma 
wstrzymującymi się przyjęli projekt uchwały.

Stan powietrza

 Dyskusję nad stanem powietrza na terenie gminy 
Mszczonów rozpoczęła prezentacja Justyny Płachetki, specja-
listy do spraw Ochrony Środowiska i Planowania Strategicznego 
grupy CDE. Przedstawiała Program Ograniczenia Niskiej Emisji 
(PONE) dla gminy Mszczonów. Wdrożenie programu wynika 
z przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zwieszonego 
PM10. Dane pochodzą z 2015 roku.  Obszar objęty programem 
to 152 km/kw zamieszkiwany przez 11 552 osoby, z których 
około 4 043 jest w grupie osób wrażliwych.  PONE zakłada, że 
od 2019 do 2024 roku na terenie gminy  Mszczonów 107 lokali 
zostanie przyłączonych do sieci cieplnej, 123 kotły węglowe 
zostaną wymienione na gazowe a 68 na pompy ciepła. W sumie, 
w ramach programu, zrealizowanych ma zostać 395 zadań. Za 
przyczynę powstawania przekroczeń raport podaje emisję zwią-
zaną z indywidualnym ogrzewaniem budynków. 

 Raport wywołał pytania radnych Marka Zientka i Miro-
sława Wirowskiego. Pierwszy z nich dopytywał czy cała gmina 
jest narażona na pogorszenie jakości powietrza. Tak wynika 
bowiem z raportu. Mirosław Wirowski prosił o podanie dokład-
nych danych dotyczących przekroczeń norm. 
Justyna Płachetka uściślając podała, że przekroczenia w 2015 
dotyczyły 57 dni a maksymalne przekroczenie pyłu MP10 
sięgnęło 56,98 mikrograma na metr sześcienny. Marek 
Zientek dopytywał również o liczbę punktów pomiarowych na 
terenie gminy, z których pochodzą dane. Jak wyjaśniła Justyna 
Płachetka, te z 2015 roku pochodzą z czujnika znajdującego 
się w Żyrardowie i wynikają z wyliczę uwzględniających m. in. 
kierunek i siłę wiatru.
 Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gminnej, wyjaśniła, że obecnie na terenie Mszczonowa działają 
cztery czujniki mierzące jakość powietrza. Dane może sprawdzić 
każdy wchodząc na stronę www.mszczonow.pl i klikając w link. 
Po dyskusji obecni radni jednogłośnie przyjęli uchwalę o przy-
jęciu PONE dla gminy Mszczonów.

Bezdomne zwierzęta

 Tematem, nad którym również dyskutowano był 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszczonów 
w 2019 roku. Obecny na posiedzeniu komisji Łukasz Koperski, 
przewodniczący Rady Miasta, prosił o szczegóły dotyczące 
programu. Zreferowała je Renata Wolak. Wyjaśniła, że podobnie 
jak w poprzednich latach gmina podpisała umowę ze schroni-
skiem w Piotrowicach pod Łowiczem, oraz weterynarz, która 
działa w nagłych przypadkach. Bezdomne zwierzęta wyłapują 
pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Gminy Mszczonów. W specjalnie przygotowanych pomieszcze-
niach zwierzęta przebywają do dwóch tygodni w celu odnale-
zienia właściciela. Gdy się to nie udaje trafiają do schroniska. 
Dzienny koszt utrzymania jednego psa w schronisku wynosi 9 zł. 
Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza Mszczonowa, 
koszty, które ponosi gmina z tytułu utrzymania zwierząt w schro-
nisku są wysokie. W ubiegłym roku wyniosły blisko 60 tysięcy 
złotych. Zdaniem burmistrza schroniskom nie zależy zbyt mocno 
na pozbyciu się psów, które są dla nich źródłem dochodu. Te 
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słowa potwierdzają 
dane. W ubiegłym roku 
gminie udało się prze-
prowadzić 14 adopcji 
zwierząt podczas, gdy 
schronisku tylko 3. 
Zdaniem Józefa Grze-
gorza Kurka za psy 
powinni odpowiadać 
ich właściciele a nie 
samorząd.
Radni jednogłośnie 
przyjęli program 
opieki nad zwierzę-

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie gminy Mszczonów w 2019 roku.

Plan zagospodarowania

 Dwie uchwały dotyczące planu zagospodarowania dla 
fragmentów miejscowości Wręcza, Wręcza A oraz Olszówka 
pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowali radni. Pierwsza doty-
czyła odstąpienia od sporządzenia nowego planu. Teresa Koszu-
lińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego wyjaśniła, 
że wynika to z konfliktu przepisów. Obecne uniemożliwiają 
bowiem zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego. Druga uchwała mówiła o przystąpieniu 
do sporządzenia planu dla miejscowości Wręcza i Olszówka 
w nieco zmienionym zakresie niż zakładała poprzednia uchwała. 
Obie radni przyjęli jednogłośnie.

Zmiany finansowe

 Zmiany w budżecie gminy Mszczonów na 2019 rok 
zreferowała Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału 
Finansowo-Budżetowego. Efektem przyjęcia zmian w budżecie 
była też uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową 
Gminy Mszczonów. Również w tym przypadku wszystkie zmiany 
omówiła Aneta Ciechańska-Gołyńska. Obie propozycje uchwał 
radni przyjęli jednogłośnie.

 Projekty uchwał w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
za odpady komunalne oraz podatków w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasentów i ich wynagrodzenia omówiła Jadwiga 
Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów. Jak wyjaśniła zmiany 
wynikają m. in. ze zmian sołtysów. Doszło do nich w sześciu 
sołectwach. Zmianie legły również stawki wynagrodzenia.
Radni nie mieli wątpliwości by jednogłośnie, pozytywnie zaopi-
niować  uchwałę dotyczącą zgody na zbycie nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym. Dotyczy ona działki o powierzchni 
277 metrów kwadratowych będącą drogą dojazdową w miej-
scowości Gurba.

Sprawy różne

 Dyskusję kończącą posiedzenie komisji budżetu zdomi-
nowały dwa zagadnienia. Pierwszym z nich była kwestia opłat za 
odpady. 
 Łukasz Koperski pytał jak wygląda ta sprawa na terenie 
gminy. Argumentował, że niepokoją go sygnały z okolicznych 
gmin, w których opłaty drastycznie wzrosły. Józef Grzegorz 
Kurek uspokajał twierdząc, że do końca roku obowiązujące 
stawki w gminie Mszczonów nie powinny ulec zmianie. Infor-
mował, że prawdopodobnie w trzecim kwartale tego roku 
gmina ogłaszać będzie przetarg na odbiór odpadów, by mieć 
czas na wybór najkorzystniejszej oferty. Jednoczenie burmistrz 
zaznaczał, że podwyżek prawdopodobnie nie uda się uniknąć.
Radni, w imieniu mieszkańców prosili też o zorganizowanie 
spotkania z przedstawicielami kół łowieckich w celu omówienia 
odstrzału dzików na terenie kraju. Marek Zientek zwrócił uwagę, 
że to dobry czas na spotkanie bo obecnie trwa inwentaryzacja 
zwierzyny. Problemy dotyczące szkód wyrządzanych przez 
dziki zgłaszał Andrzej Osiński. Jak stwierdził dziki przestały być 
dzikie. Pomimo pokarmu w lesie zwierzęta chętniej zaglądają na 
uprawy. Józef Grzegorz Kurek przychylił się do prośby i organi-
zacji spotkania.
 Andrzej Osiński zasygnalizował również, chęć posta-
wienia przez mieszkańców obelisku upamiętniającego rodzinę 
Sinarskich, która została rozstrzelana przez Niemców za pomoc 
Żydom. Pomnik, z inicjatywy mieszkańców, miałby stanąć na 
terenie kościoła. Burmistrz stwierdził, że nie widzi przeszkód 
w takim upamiętnieniu.
Jarosław Pięcek, GCI

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Z radną Barbarą Gryglewską - przewodniczącą Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych - rozmawia Mateusz Milczarek.

Ma Pani w tym roku powód do świętowania. W 2019 r. mija 
dziesięć lat od chwili, gdy została Pani wybrana do Rady Miej-
skiej Mszczonowa. Przypomnijmy, było to w wyborach uzupeł-
niających w 2009 r. Zastąpiła Pani wtedy w Radzie pana Michała 
Szymańskiego – obecnego dyrektora OSiR-u. W latach 2010-
2014 przewodniczyła Pani Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży 
oraz pracowała w Komisjach Rewizyjnej a także Kultury, 
Zdrowia i Opieki Społecznej. W kadencji samorządowej 2014-
2018 została Pani przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych, którą kieruje Pani również w obecnej kadencji 
(2018-23). Jakie plany na najbliższe pięć lat samorządowej 
działalności ma radna z takim doświadczeniem? 

Wszystkie zamierzenia na tę kadencję zawarłam 
w programie wyborczym, jaki przedstawiłam przed paździer-
nikowymi wyborami. Wiele z jego punktów jest zbieżnych 
z programem radnego Roberta Głąbińskiego, także z listy Forum 
Samorządowego, z którym wspólnie w Radzie Miejskiej repre-
zentujemy mieszkańców Osiedla Dworcowa III. 

Realizacja pierwszego punktu z naszych programów 
wyborczych rozpoczęła się jeszcze w roku poprzednim. Mówię 
o przebudowie ulicy Jeżynowej. Jej modernizacja została rozło-
żona na dwa lata. Poprawa stanu sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej, przebiegających w ulicy Jeżynowej, już się zakończyła. 
Powstały też zatoki parkingowe. Zmodernizowano oświetlenie 
uliczne. Brak jeszcze samej nawierzchni, która zostanie poło-
żona, gdy tylko polepszą się warunki pogodowe. Kres prac jest 
więc bardzo blisko. 

Wiem, że długa inwestycja jest kłopotliwa dla Miesz-
kańców, ale z pewnością efekt końcowy będzie ich satysfakcjo-
nował. Ulica Jeżynowa będzie drugą po ulicy Malinowej, która 
zostanie uporządkowana na Osiedlu Dworcowa III. Później przyj-
dzie czas na modernizacje ulic Brzoskwiniowej i Północnej. 

Remonty obu ulic są bardzo pożądane. Mieszkańcom osiedla 
doskwiera też problem braku wystarczającej ilości miejsc 
parkingowych. Czy wraz z planowanymi modernizacjami ulic 
pojawią się też kolejne zatoki parkingowe? 
Dodatkowe miejsca parkingowe wybudowane zostaną 
wzdłuż ulicy Brzoskwiniowej. Do modernizacji tej ulicy cały 
czas przygotowujemy się bardzo intensywnie. Władze samo-
rządowe fundusze na jej realizację zamierzają pozyskać ze 
sprzedaży gruntów inwestycyjnych, jakie gmina posiada 
w pobliżu Keramzytu. Są tam uzbrojone działki, przeznaczone 
do prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki ich sprze-
daży Mszczonów pozyska kolejnych inwestorów, natomiast 
Mieszkańcy Osiedla Dworcowa III po sfinalizowanej transakcji 
cieszyć się będą mogli zmodernizowaną ulicą Brzoskwiniową 
i estetycznym parkingiem przed stadionem „Mszczonowianki”, 

który powstanie na miejscu dawnego, z gruntową 
nawierzchnią, niepasującego już do zmieniającego 
się wizerunku Osiedla. 

A co z ulicą Północną?
Na pewno w tej kadencji zostanie zmodernizowana. Stanowi 
ona jeden z głównych dojazdów do centrum Mszczonowa z trasy 
nr 50 i trasy E8. Jej obecny stan jest niezadowalający. Miasto 
zwyczajnie nie może sobie pozwolić na to, aby jej nawierzchnia 
nie została poprawiona. Prace remontowe rozpoczną się w tym 
roku. Niestety, nie jestem jeszcze w stanie podać konkretnych 
terminów, dotyczących zakończenia tego przedsięwzięcia. 

Ulica Północna ponoć ma też zyskać nowe nasadzenia este-
tycznej zieleni? 
Tak. Wszystko za sprawą projektu „Rozwój i zagospodaro-
wanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”, jaki będzie realizo-
wany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 z Funduszu Spójności. Projekt opiewa na ok. 2,8 
mln zł. Dofinansowanie zewnętrzne, jakie na niego otrzyma-
liśmy, wyniesie 85%. Realizacja potrwa od 2019 do 2021 roku. 
Nasadzenia zieleni pojawią się nie tylko na ulicy Północnej, ale 
także na ulicach: Dworcowej, Grójeckiej, Ługowej, Rolniczej, 
Spokojnej, Spółdzielczej, Tarczyńskiej, Wschodniej, na osiedlu 
przy ul. Józefa Poniatowskiego, wokół zbiornika ppoż. przy ul. 
Grójeckiej oraz na terenie parku miejskiego – Błonia, przy ul. 
Żyrardowskiej. 

Z parków najczęściej korzystają seniorzy. Jakie działania prze-
znaczone dla tej grupy mieszkańców będzie Pani promować 
w pracy podległej sobie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych? 
Władze samorządowe czynią starania o postawienie w miej-
skich parkach tężni solankowych. Na Osiedlu Dworcowa III już 
niebawem otwarty zostanie Klub Seniora. W ramach działań 
Komisji promować będę ponadto działania Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku oraz organizacji pozarządowych, skupiających 
seniorów. 

A pozostałe organizacje pozarządowe? 
Oczywiście, także mogą liczyć na wsparcie Rady Miejskiej. Gene-
ralnie, bardzo mocno chcę wspierać wszelkie przejawy aktyw-
ności Mieszkańców – niezależnie od tego, jaką grupę wiekową 
oni reprezentują. Cieszy mnie idea, jakiej autorem jest Przewod-
niczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, aby tych najaktywniej-
szych przedstawicieli Ziemi Mszczonowskiej, z różnych organi-
zacji, zaprosić do współpracy z nowo powstającym Stowarzysze-

Wywiad

DEKADA RADNEJ

WIEŚCI Z RATUSZA
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niem Forum Samorządowe XXI. To wspaniałe posunięcie, które 
wzmocni mszczonowską samorządność i znacznie ją poszerzy, 
poprzez zaktywizowanie licznej grupy Mieszkańców. Nowe 
Stowarzyszenie ma mnóstwo zalet. Dostrzegam w nim olbrzymi 
potencjał. 

Czy będzie Pani wraz z radnym Głąbińskim czynić starania 
o zmiany na terenach rekreacyjnych osiedla Dworcowa III?
Staramy się, aby dalej ulepszany był plac zabaw i zewnętrzna 
siłownia. Oprócz tego będziemy podejmować działania 
w sprawie wymiany fontanny, która stoi w centrum osiedlo-
wego parku. Chcemy też postawienia obok tego miejsca kurtyny 
wodnej, która byłaby czynna w okresie nasilonych, letnich 
upałów. 

Jest Pani wielbicielką historii i wiele zrobiła dla kultywo-
wania lokalnych dziejów. Jakich działań należy się spodziewać 
w najbliższym czasie ze strony władz samorządowych 
w kwestiach historycznych? 

Na przełomie tego i przyszłego roku powinny ruszyć 
prace remontowe w budynku byłego komisariatu policji. Przed 
wojną była to willa doktora Zarachowicza, mszczonowskiego 
lekarza rozstrzelanego przez Niemców w dniu 11 września 1939 
roku. Do tego historycznego obiektu zostanie przeniesiona Izba 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Jednocześnie nasza Izba będzie 
unowocześniona. Powiększy się też jej ekspozycja. Władze 
miejskie w kwestiach kultywowania lokalnych dziejów współ-
pracują bardzo owocnie z Mszczonowskim Stowarzyszeniem 
Historycznym. Wiem, że w tym roku MSH przygotuje insceni-
zację Bitwy Mszczonowskiej`39. Odbędzie się też tradycyjny 
marsz śladami Strzelców Kaniowskich. 

W listopadzie kontynuowana będzie zbiórka na rzecz 
restauracji zabytków naszych nekropolii. Z racji 80-tej rocznicy 
wybuchu wojny obronnej członkowie Stowarzyszenia myślą też 
o ustawieniu pomnika poświęconego szarży ułańskiej, do jakiej 
doszło w Osuchowie. Nasi rekonstruktorzy i strzelcy, działający 
w ramach Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego co 
roku uczestniczą w około 150 wydarzeniach. Na pewno także 
w tym roku będziemy mogli ich nie raz oglądać w naszym 
mieście. 

Poruszając kwestie historyczne chciałaby też odnieść się 
do tego co dzieje się w naszej bieżącej polityce. Część środowisk 
żydowskich zarzuca Polsce udział w Holokauście. Pragniemy 
także lokalnie dać odpór tym atakom. Wśród naszych miesz-
kańców byli tacy, którzy ratowali w okresie okupacji swoich 
rodaków wyznania mojżeszowego. Poświęciliśmy im rozdział 
w naszym lokalnym albumie historycznym „Ziemia Mszczo-
nowska – Moja Mała Ojczyzna”. 

Jeden z przypadków takiego bohaterstwa zasługuje 
na szczególne upamiętnienie. Stanisław i Marianna Siniarscy 
z Lutkówki ukrywali żydowską rodzinę Lipszyców (małżeństwo 
z dzieckiem). Siniarscy zapłacili za ten akt miłosierdzia najwyższą 
cenę. 10 marca 1944 roku oddział niemieckiej żandarmerii 
z Mszczonowa za rozstrzelał ich wraz z trójką dzieci (16-letnim 
Marianem, 9-letnią Ireną i 8-letnim Edwardem). Wraz z Siniar-
skimi śmierć z rąk niemieckich oprawców ponieśli także Lipszy-
cowie. Dom bohaterskiej rodziny nie zachował się do dnia dzisiej-
szego. Wiemy jednak, gdzie stał. Chcemy ustawić w pobliżu tego 
miejsca pamiątkowy obelisk. 

Dziękuję za rozmowę
Dziękuję 

W poniedziałek, 25 lutego, w gminie Nowa Sucha odbyło 
się XIX Walne Zebranie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia-
łania „Ziemia Chełmońskiego”. Poprzedził je warsztat reflek-
syjny, podczas którego omawiano wdrażanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju.

GCI

Walne Zebranie członków LGD 
„Ziemia Chełmońskiego”

W NUMERZEW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Serdecznie podziękowania dla 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Koper-
skiego wraz z Radnymi, 

Burmistrzów Józefa Grzegorza Kurka i Haliny 
Wawruch

a także Pracowników Urzędu Miejskiego

za okazane wsparcie i udział w uroczystościach 
pogrzebowych

Mojej Mamy

składa 

Radna Dorota Kaźmierczak z Rodziną
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Ostatni tydzień lutego rozpoczął się dla Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Chełmońskiego” bardzo pracowitym ponie-
działkiem. Magdalena Podsiadły, prezes Stowarzyszenia, zapro-
siła członków Zarządu i Rady organizacji na warsztat refleksyjny, 
który odbył się w gminie Nowa Sucha. Łącznie w LGD „Ziemia 
Chełmońskiego” zrzeszonych jest dziesięć samorządów, w tym 
Mszczonów.

Kilkugodzinne spotkanie rozpoczęła prezes Magdalena 
Podsiadły, która krótko przybliżyła ostatnią działalność Stowa-
rzyszenia. Podkreśliła również, że przeprowadzenie takiego 
warsztatu jest jednym z wymogów Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi a wypracowane podczas niego wnioski będą 
elementem rocznego sprawozdania z realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju, które musi zostać złożone w Urzędzie Marszałkowskim 
do końca lutego bieżącego roku. Prezes przypomniała również 
cele zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju – wsparcie rozwoju 
gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR, wzmocnienie 
jego atrakcyjności oraz aktywizacja mieszkańców. 

W ramach pierwszego punktu spotkania omówiono 
wyniki dwóch badań ankietowych, przeprowadzonych elek-
tronicznie wśród społeczności dziesięciu gmin należących do 
Stowarzyszenia. Otrzymane odpowiedzi pokazały, że miesz-

WIEŚCI Z RATUSZA

Na początku spotkania prezes LGD Magdalena Podsiadły 
wręczyła podziękowania trojgu samorządowców, którzy kiero-
wali gminami z terenu „Ziemi Chełmońskiego”. Symboliczne 
wyrazy wdzięczności otrzymali ustępujący ze stanowisk: wójt 
Żabiej Woli Halina Wawruch, wójt Baranowa Andrzej Kolek oraz 
wójt Rybna Grzegorz Kropiak.

Głównym punktem porządku obrad Walnego Zebrania 
były zmiany w składach Rady Stowarzyszenia oraz Komisji Rewi-

zyjnej. W organach Stowarzyszenia zasiadają reprezentanci 
trzech sektorów – gospodarczego (przedsiębiorcy), społecz-
nego (członkowie organizacji pozarządowych) i publicznego 
(samorządowcy). Spotkanie zakończyły wolne wnioski, podczas 
których omawiano sprawy ważne dla bieżącej działalności 
Stowarzyszenia.

Członek LGD „Ziemia Chełmońskiego” 
Dagmara Bednarek

GCI

Refleksyjny warsztat Lokalnej Grupy 
Działania



14      luty 2019 / nr 2 (279)

W siedzibie OSP Osuchów odbyły się gminne elimi-
nacje corocznego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Uczestniczyło w nich trzydzieści 
osób, reprezentujących Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z całej 
gminy Mszczonów. 

W kategorii klas młodszych szkół podstawowych (klasy 
I-VI) pierwsze miejsce zajęła Amelka Adamczyk z OSP Zbiroża. 
Drugie miejsce przypadło Mateuszowi Banasiewiczowi, a trzecie 
Oliwii Bożek (obydwoje także z OSP Zbiroża). W kolejnych 
dwóch kategoriach wiekowych wyniki wyglądały następująco: 

OSP

Asy strażackiej młodzieży

W NUMERZEW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

kańcy „Ziemi Chełmońskiego” pozytywnie oceniają zarówno 
jakość życia w swojej okolicy, jak i działalność LGD.

Prowadzący wraz z prezes Stowarzyszenia przedsta-
wili także finansowy i rzeczowy stan realizacji Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju. Zostały przy tym omówione osiągnięte wskaź-
niki produktu oraz te, które zostaną wypełnione w przyszłości. 
Dotyczyły one m.in. liczby operacji polegających na utworzeniu 
nowych przedsiębiorstw, ilości nowych obiektów infrastruk-
tury turystycznej i rekreacyjnej czy też liczby zorganizowanych 
imprez. Podczas omawiania wskaźników prowadzący zwrócił 
uwagę na zagrożenia mogące się wiązać z koniecznością ich 
osiągnięcia i poprowadził dyskusję związaną z tą tematyką.

W ramach ostatniego punktu spotkania uczestnicy zostali 
podzieleni na grupy, z których każda miała do przeanalizowania 
zagadnienie związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Dotyczyły one wskaźników przyjętych do monitorowania reali-
zacji tego dokumentu, jakości projektów, kryteriów ich wyboru, 
uwarunkowań wdrożenia LSR oraz procedury wyboru i oceny 
operacji. Każda z grup zaprezentowała swoje refleksje na zadany 
temat, po czym nastąpiła kończąca warsztat dyskusja i wycią-
gnięcie ogólnych wniosków.

Członek LGD „Ziemia Chełmońskiego”
Dagmara Bednarek

W środę, 6 lutego, Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczo-
nowie pożegnała swojego zasłużonego członka, Adama Kustosza. 
W ostatnią drogę odprowadzili go przyjaciele z miejskiej 
jednostki a także przedstawiciele OSP z terenu całej gminy 
i okolicy, którzy uczestniczyli w nabożeństwie w kościele pw. św. 
Jana Chrzciciela w Mszczonowie. Kondukt żałobny, w którym 
jechały także wozy strażackie, tradycyjnie pożegnał zmarłego 
przeciągłym wyciem syren.

Druh Adam Kustosz wstąpił w szeregi OSP Mszczonów 
w 1963 r. i przez długie lata aktywnie uczestniczył w akcjach 
pożarniczych, niejednokrotnie ratując ludzkie życie i mienie. 
Jego działalność strażacka nie ograniczała się jednak do gaszenia 
ognia. Druh Kustosz przyczynił się do rozwoju OSP Mszczonów, 
pracując przy pierwszym i drugim etapie rozbudowy jej remizy. 
Za swoje zasługi został odznaczony brązowym, srebrny i złotym 
medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Walne Zgromadzenie 
członków OSP Mszczonów nadało mu tytuł honorowego stra-
żaka.

Dagmara Bednarek, GCI

Ostatnie pożegnanie

Pożegnanie druha Adama Kustosza

Serdeczne podziękowania dla druhów 
z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 

za odprowadzenie w ostatnią drogę

śp. Adama Kustosza

składają

żona z córką i pozostała rodzina
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(klasy VII-VIII) - Aleksandra Borowska, Szymon Basiński, Kacper 
Adamczyk - wszyscy z OSP Zbiroża, (klasy ponadpodstawowe) 

Jakub Cyrkanowicz - OSP Zbiroża, Sylwia Strojek - OSP Osuchów, 
Ewelina Domasiak - OSP Wręcza. Ta dziewiątka będzie reprezen-
tować jednostki strażackie z Gminy Mszczonów w kolejnym już 
powiatowym etapie Turnieju, jaki odbędzie się w Bartnikach. 

Nad prawidłowym przebiegiem gminnych eliminacji 
czuwało pięcioosobowe, strażackie jury. Jego przewodni-
czącym był prezes powiatowy OSP dh Waldemar Suski, sekre-
tarzem druhna Mieczysława Korzonkowska, a członkami składu 
sędziowskiego druhowie Mirosław Zielonka, Jan Lipiński i Łukasz 
Strojek. 

Podsumowując wyniki strażackich zmagań należy pogra-
tulować wspaniałej postawy młodzieży z OSP Zbiroża. Z dzie-
więciu osób, które uzyskały awans do etapu powiatowego, aż 
siedem reprezentuje właśnie tę jednostkę. Druhny i druhowie 
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Zbiroża zwyciężyli we 
wszystkich trzech kategoriach wiekowych.

MM

Z ŻYCIA GMINY
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Zaczarowani muzyką – taki tytuł nosił niezwykły koncert, 
który odbył się w środę, 13 lutego, w sali kinowej Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury. Młodzi artyści z dwóch grup działają-
cych w MOK – wokalnej Wokaliza i tanecznej Jazz – podbili nie 
tylko scenę, ale także serca publiczności, która tego dnia wypeł-
niła widownię do ostatnich miejsc.

Muzyczne spotkanie rozpoczęły instruktorki obydwu 
zespołów – Iwona Skwarek (Wokaliza) i Marta Lesiewicz (Jazz), 
które zaprosiły na dwie części występów, które można było 
podziwiać tego wieczoru.

MOK

Młodzi artyści zaczarowali publiczność

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURA
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Z ŻYCIA GMINYKULTURA

Pierwsza z nich, Zaczarowani  śpiewem, 
była popisem podopiecznych grupy wokalnej 
Wokaliza, która skupia w sobie młodych 
piosenkarzy w różnym wieku, prowadzonych 
przez Iwonę Skwarek. Repertuar artystów był 
bardzo różnorodny – publiczność wysłuchała 
utworów polskich i zagranicznych m.in. Ada, to 
nie  wypada,  Mama  wszystko  wie,  A  thousand 
years z repertuaru Christiny Perri czy też Runnin’ 
(Lose  It  All) wykonywanego przez Naughty`ego 
Boy`a z Beyoncé i Arrowem Benjaminem. Część 
piosenek swoją tematyką skierowana była do 
dzieci, inne – do starszej widowni, tak więc 
każdy mógł wśród bogatego repertuaru odna-
leźć utwór, który spełniał jego muzyczne oczeki-
wania.
 Podczas koncertu na scenie zaprezen-
towali się młodzi wokaliści z grupy Wokaliza: 
Patrycja Kulicka, Julia Topolska, Agata Pleśnierowicz, Maja 
Jankowska, Ania Jankowska, Oliwia Baranek, Małgorzata Potrze-
bowska, Gabriela Sosnowska, Kinga Gręda, Ola Dropińska, Maja 
Borowiec, Magda Ciesielska, Patrycja Nowajczyk i Julia Czar-
necka.

W części nazwanej Zaczarowani tańcem swoje zdolności 
prezentowali podopieczni grup prowadzonych przez Martę 

Lesiewicz. Na scenie pojawiły się wszystkie zespoły – od cztero-
latków aż po najstarszy - Jazz 1. Grupy zaprezentowały choreo-
grafię do nastrojowych utworów instrumentalnych, ale także do 
piosenek popowych i typowo tanecznych. Młodzi artyści wcielili 
się przy tym m.in. w groźnych piratów czy też ogniste Latynoski 
porwane przez sambę. Na szczególne brawa zasłużyli najmłodsi, 
grupa dzieci w wieku 4-6 lat, którym z pewnością w przezwy-
ciężeniu tremy pomogła obecność ich instruktorki Marty Lesie-
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wicz, wspierającej ich z widowni i również bardzo przeżywającej 
występ maluchów.

W trakcie występów tanecznych zaprezentowali się człon-
kowie następujących grup: Jazz 1 - Aleksandra Gniadek, Zosia 
Zalewska, Wiktoria Madej, Amelia Puchała, Amelia Smolarek, 
Amelka Wojtyniak, Nikola Róg, Rozalia Andrychowicz, Wero-
nika Błażejewska, Weronika Potasiak, Agata Karpińska, Karo-
lina Boczkowska, Patrycja Giers, Amelia Wesołowska i Gabrysia 
Badyńska; Jazz 2 - Weronika Marczak, Agata Pleśnierowicz, Zosia 
Tomaszewska, Laura Pawłowska i Dominika Kowalczyk; Mini 
Mini - Amelia Mechlińska, Patrycja Strzelecka, Róża Biedrzycka, 
Zuzia Pietrzak, Ayshe Kurt, Marysia Zarębska, Zuzia Zarębska, 
Alan Puchała, Marcel Wacławski, Wiktoria Adamczyk, Wiktoria 
Bednarek, Agata Sadkowska, Patrycja Szeliga, Maja Koźbiał, 
Natalia Chylińska i Asia Gromek oraz 4-6  latki - Lena Mała-
chowska, Asia Chojecka, Patrycja Satro, Karol Karpiński, Laura 
Banasiewicz, Lena Małecka, Iga Czarnecka, Laura Legięć, Julia 
Kwaczyńska, Lena Szymczak, Lena Wisławska, Daria Kozłowska, 
Emilia Zienkiewicz, Martyna Małachowska, Mateusz Gromek, 
Ula Andraka i Judyta Krześniak. 

Na zakończenie każdej z części widownia mogła podzi-
wiać wspólnie prezentujących się na scenie uczestników 
danej sekcji artystycznej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 
W imieniu dyrekcji instytucji za występy uzdolnionym miesz-
kańcom Ziemi Mszczonowskiej podziękował kierownik Marek 
Baumel. Na każdego artystę czekała także słodka niespodzianka 
od Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Ci, którzy zdecydowali się spędzić środowy wieczór wraz 
z młodymi artystami, z pewnością nie poczuli się zawiedzeni. 
Wspaniałe wykonania, perfekcyjnie dopracowana choreo-
grafia a przede wszystkim dobra energia sprawiły, że koncert 
rzeczywiście „czarował melodiami” – nie tylko występujących, 
ale przede wszystkim publiczność. W sali Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury po raz kolejny udowodniono, że muzyka łączy. 
Ponad kategoriami wiekowymi, ponad posiadanymi zdolno-
ściami, ponad upodobaniami. Muzyka łączy a tego wieczoru 
w cudowny, wręcz „magiczny” sposób zbudowała wyjątkowy 
most pomiędzy młodymi talentami a zasłuchaną i zapatrzoną 
w nie publicznością.

Dagmara Bednarek, GCI

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURA
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W ramach działalności Mszczonowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku MOK oferuje swoim studentom możliwość 
wyjazdów na przedstawienia teatralne i występy kabaretowe. 
Oczywiście, z propozycji tej skorzystać mogą wszyscy miesz-
kańcy gminy Mszczonów, nie tylko słuchacze MUTW. Koszt 
takiej kulturalnej wyprawy składa się z ceny biletu wstępu na 
przedstawienie oraz opłaty w wysokości 20 zł za transport do 
Warszawy.

Tematyka proponowanych spektakli jest dość różno-
rodna a odpowiedzialna za nie przedstawicielka MOK, Elżbieta 
Sybilska, dba o to, by dopasowywać ją do oczekiwań uczest-
ników. W 2018 roku w ten sposób zorganizowano sześć 
wyjazdów – pięć na przedstawienia teatralne oraz jeden na 
występ kabaretowy.

Na pierwszy z nich, w lutym, MOK zaprosił do Teatru 
Komedia, w którym wystawiano sztukę Seks, miłość  i podatki. 
Oczywiście, miała ona bardzo humorystyczny charakter a jej 
bohaterowie próbowali zadać kłam prawdziwości słynnego 
twierdzenia Benjamina Franklina. Na tym świecie pewne są tylko 
śmierć i podatki – mawiał słynny amerykański uczony i polityk. 
Próbując uniknąć płacenia obowiązkowych opłat, bohaterowie 
wpadali w coraz większe tarapaty, które prowadziły do wielu 
zabawnych sytuacji.

W połowie marca Mszczonowski Ośrodek Kultury zapro-
ponował mieszkańcom wyjazd na występ Formacji Chatelet, 
który odbył się na warszawskiej Arenie Ursynów. W hali wido-
wiskowo-sportowej uczestnicy wydarzenia mogli na chwilę 
oderwać się od smutnej rzeczywistości. Występ artystów łączył 
w sobie elementy kabaretu, teatru i improwizacji tworząc ener-
getyczne widowisko, okraszone dużą dawką humoru. Prze-
wrotna była także sama nazwa programu Formacji Chatelet 
- Gołoleć – celowo błędnie napisana. Artyści chcieli bowiem 
skłonić publiczność nie tylko do uśmiechu, ale i do myślenia.

Mszczonowski Ośrodek Kultury często proponuje 
studentom MUTW wyjazdy na musicale, ponieważ jest to 
dokonała propozycja nawet dla tych, którzy nie są miłośnikami 
teatru. W kwietniu 2018 roku można było więc udać się wraz 
z MOK na spektakl Piloci – wzruszającą opowieść o miłości prze-
rwanej przez II wojnę światową. Tłem przedstawienia była luźno 
opowiedziana historia działalności polskich pilotów w Wiel-

kiej Brytanii, będąca jednak 
wytworem wyobraźni autora 
a nie wiernym odtworzeniem 
losów któregokolwiek dywizjonu 
rodzimych lotników.

Koniec maja, to wizyta 
w Teatrze Capitol na przedsta-
wieniu Skok  w  bok. Komedia 
ta przedstawia historię dwóch 
par z długoletnim stażem, 
które planują kolejne, wspólne 
wakacje. Chcąc urozmaicić 
wyjazd, mężowie proponują part-
nerkom spędzenie tego czasu osobno, na co one ochoczo się 
zgadzają. Rozdzielenie małżonków prowadzi do wielu, komicz-
nych sytuacji, które rozbawią widza do łez.

Och-Teatr był kolejnym przystankiem na wyjazdowej 
mapie Ośrodka. W połowie października zaproponował on 
udział w spektaklu Casa Valentina, który opowiadał o ważnym 
problemie społecznym – poszukiwaniu własnej tożsamości. 
Tytułowy hotel, to schronienie heteroseksualnych mężczyzn, 
którzy lubią przebierać się za kobiety. Przedstawienie opowiada 
o ich emocjach a także odczuciach bliskich, którzy poznają 
tajemnicę swoich mężów czy ojców. Całość okraszona jest dużą 
dawką humoru a ogromnym walorem przedstawienia jest nieza-
pomniana kreacja Cezarego Żaka, który po raz kolejny pokazał 
swój komediowy talent.

Teatralne wyjazdy w 2018 roku Mszczonowski Ośrodek 
Kultury zakończył w Teatrze Syrena, na musicalu Rodzina 
Addamsów. Ta zwariowana komedia osadzona w lekko gotyckim 
klimacie opowiada historię uczucia pomiędzy nastoletnią 
wampirzycą a młodym śmiertelnikiem. Oczywiście, została ona 
opowiedziana z lekkim przymrużeniem oka, bez patosu a za to 
z dużą dawką humoru. Perypetie upiornej rodzinki były dosko-
nałą rozrywką, okraszoną „wpadającą w ucho” muzyką.

Wyjazdy z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury, to dosko-
nała okazja, by wybrać się do teatru z przyjaciółmi czy rodziną 
- bez potrzeby martwienia się o kierowcę, miejsca parkingowe 
czy stołeczne korki. Warto więc zastanowić się, czy ostatnia 
nasza wizyta na przedstawieniu nie miała miejsca w szkole. 
Może warto ponownie odkryć tę niezwykłą więź pomiędzy 
widzem a publicznością, jaką daje teatr?

Dagmara Bednarek, GCI

MOK

A może by tak rzucić wszystko 
i wyjechać… do teatru?
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O tym, że Miłość niejedno ma imię w niedzielę, 17 lutego, 
publiczność muzycznie przekonywali młodzi członkowie grupy 
wokalnej Voice, działającej w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. 
Na scenie instytucji pojawiło się liczne grono utalentowanych 

MOK

Muzyczne walentynki z grupą Voice
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podopiecznych Piotra Sadowskiego, który 
poprowadził koncert z okazji niedawnych 
walentynek.

Solo a także w duetach mali artyści 
poprzez swoje piosenki opowiedzieli 
o różnych rodzajach i odcieniach miłości. 
Kogo więc możemy kochać zdaniem wokali-
stów? Rodziców, przyjaciół, zwierzęta oraz, 
oczywiście, tych, którzy skradli nasze serce. 
Młodzi wykonawcy oraz zapowiadający 
ich występy Piotr Sadowski przekonywali, 
że miłość nie zawsze jest łatwa. Czasem 
wiąże się ona z poświęceniem, cierpieniem 
a nawet może zostać odrzucona. O tym 

wszystkim wokaliści opowiedzieli prezen-
tując swoje interpretacje takich utworów, 
jak Szukaj  mnie (z rep. Edyty Geppert), 
Pożyczony (z rep. Sylwii Grzeszczak) czy 
też Opowiadaj  mi  tak (z rep. Zbigniewa 
Wodeckiego). 

Nastrojowe piosenki i udekoro-
wana sercami scena z pewnością wprawiły 
w romantyczny nastrój większość zgro-
madzonej publiczności. W końcu nic tak 
pięknie nie opisuje miłości, jak połączenie 
słów i muzyki…

Dagmara Bednarek, GCI
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Dwadzieścia lat przez świat wspólnie podążają rodzice 
i opiekunowie osób niepełnosprawnych zrzeszeni w Stowarzy-
szeniu „Uśmiech Dziecka”. Swój okrągły jubileusz organizacja 
hucznie obchodziła 14 lutego w sali kinowej Mszczonowskiej 
Ośrodka Kultury.

Spotkanie, podsumowujące dwadzieścia lat działalności 
Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnospraw-
nych „Uśmiech Dziecka”, rozpoczęło się od krótkiej prezentacji 
obrazującej, jak w tym czasie zmienili się podopieczni zrzeszenia.

Oficjalne obchody otworzyła Bożena Majewska – prezes 
organizacji, która powitała zebranych i podsumowała dwie 
dekady działalności. Nikt  nie  powiedział,  że  życie  jest  proste, 
ale  pomimo wszystko  jest  najwspanialszym  cudem na  świecie 
(…) – tymi słowami swoje wystąpienie rozpoczęła kierująca 
Stowarzyszeniem „Uśmiech Dziecka”. Przypomniała, że mszczo-
nowskie zrzeszenie rodziców i opiekunów osób niepełnospraw-
nych powstało w 1999 roku a w maju 2007 r. uzyskała status 
organizacji pożytku publicznego. Kluczowym powodem zało-
żenia Stowarzyszenia była duża ilość dzieci z dysfunkcjami na 
terenie gminy Mszczonów. Celem jego działalności było i jest 
usamodzielnianie dzieci niepełnosprawnych oraz stwarzanie 
im warunków rozwoju poprzez specjalistyczne zajęcia tera-
peutyczne. Organizacja utrzymuje się głównie dzięki ofiaro-

dawcom, składkom członkowskim oraz wpłatom przekazanym 
z 1% podatku. Prezes Bożena Majewska podkreślała również, 
że w trudnych początkach działalności ogromnym wsparciem 
Stowarzyszenia były i nadal są władze gminy Mszczonów oraz 
lokalne instytucje. 

Specjalnymi gośćmi wieczoru byli podopieczni „Uśmiechu 
Dziecka”, którzy licznie przybyli, by wspólnie z opiekunami oraz 
przyjaciółmi organizacji świętować jubileusz 20-lecia działal-
ności. Na widowni zasiedli również: Burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
RM Barbara Gryglewska, Sekretarz Gminy Małgorzata Badowska 
oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczonowie Anna Rusi-
nowska.

Dwudziestolecie Stowarzyszenia uświetniły występy 
artystyczne młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Adama 
Maklakiewicza w Mszczonowie. Uczniowie tej placówki na 
co dzień spełniają się jako wolontariusze w świetlicy terapeu-
tycznej organizacji i zawsze wspierają swoim talentem ważne 
dla „Uśmiechu Dziecka” momenty. W ten sposób podczas jubile-
uszu scenę Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odwiedził… cyrk. 
Oczywiście, w rolę żonglerów, klaunów i konferansjerów wcielili 
się uczniowie lokalnej szkoły. Na świątecznie, kolorowo udekoro-
wanej scenie śpiewali piosenki, pokazywali swoje akrobatyczne 
zdolności a także recytowali wiersze. Młodzież do występu przy-
gotowały nauczycielki Beata Szustkiewicz i Małgorzata Jakubiak, 
które opiekują się uczniami-wolontariuszami.

Po części artystycznej przyszedł czas na podziękowania, 
które wręczyły prezes i wiceprezes Stowarzyszenia. Jako pierwsi 
symboliczne dyplomy oraz kwiaty odebrali Burmistrz Mszczo-

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURA
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Z „Uśmiechem Dziecka” przez dwie 
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nowa Józef Grzegorz Kurek oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej Łukasz Koperski. Prowadzące Stowarzyszenie podkreślały, 
że władze gminy nigdy nie odmawiają pomocy dla organizacji 
i wspierają ją przez 20 lat działalności. W krótkim przemó-
wieniu burmistrz Kurek wspominał początki funkcjonowania 
„Uśmiechu Dziecka”. Całemu Zarządowi i wszystkim członkom 
Stowarzyszenia podziękował za dwie dekady działań na rzecz 
niepełnosprawnych mieszkańców gminy i obiecał, że zawsze 
będą mieli jego wsparcie. Przewodniczący Łukasz Koperski przy-
łączył się do tego zapewnienia podkreślając także, jak długą 
drogę w kierunku usamodzielnienia przez wszystkie te lata prze-
szli podopieczni organizacji.

Anna Rusinowska, dyrektor mszczonowskiej szkoły 
podstawowej, której nauczyciele i uczniowie wspierają 
„Uśmiech Dziecka”, dziękując za wyróżnienie podkreślała, jak 
wielkim darem jest zdrowie i jak ważne jest pomaganie tym, 
którzy nie mogą się nim w pełni cieszyć. Kwiaty z rąk przedsta-
wicielek Stowarzyszenia odebrała także przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska, która podzię-
kowała wszystkim członkom za ich pracę, miłość i zaangażo-
wanie w to, by osobom niepełnosprawnym na terenie gminy 
Mszczonów żyło się lepiej.

Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” wspiera także Sekre-
tarz Gminy Małgorzata Badowska, która pomogła w złożeniu 
dokumentów niezbędnych do uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego. Dzięki jej wsparciu możliwe jest zdoby-
wanie dodatkowych środków z 1% podatku. Sekretarz Małgo-
rzata Badowska, składając życzenia członkom Stowarzyszenia, 

powiedziała, że właśnie współpracując z tak zaan-
gażowanymi ludźmi, robiącymi tak wiele dobrego, 

czuje, że jej praca ma sens.
Symboliczne podziękowania z rąk prezes Bożeny Majew-

skiej i jej zastępczyni odebrali także przedstawiciele starostwa 
powiatu żyrardowskiego, gminnych jednostek, okolicznych szkół 
a także ludzie i organizacje wspierający działalność „Uśmiechu 
Dziecka”: Starosta Powiatu Żyrardowskiego Beata Sznajder, 
ks. proboszcz Tadeusz Przybylski, ks. proboszcz Sławomir 
Tulin, dyrektor MOK Grażyna Pływaczewska, kierownik MOPS 
Barbara Ciszewska, dyrektor OSiR Michał Szymański, dyrektor 
SP Mszczonów Anna Rusinowska, dyrektor CUW Ewa Zielińska, 
kierownik MOK Marek Baumel, Prezes LGD „Ziemia Chełmoń-
skiego” Magdalena Podsiadły, Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Jadwiga Laskowska, 
pracownik GCI Dagmara Bednarek, redaktor Piotr Dymecki, 
instruktor MOK Danuta Wójt, Danuta Litewnicka, Maria Wier-
cińska, Krystyna Kulczycka, Rafał Filip, Justyna Napierała, 
Magdalena Baka, Krystyna Wacławek, Krystyna Ciechomska, 
Iwona Jakubiak, Justyna Boczkowska a także nauczycielki SP 
Mszczonów: Beata Szustkiewicz, Małgorzata Jakubiak oraz 
Elżbieta Banaszkiewicz.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólną zabawę, 
którą dla wszystkich gości spotkania poprowadził zespół 
Sadowscy Family Band. Oczywiście, podczas jubileuszu oprócz 
muzyki, która porwała widownię do tańca, nie zabrakło również 
gromkiego „Sto lat” odśpiewanego przez zespół wraz z życze-
niami jeszcze wielu lat działalności organizacji. Ci, którzy swoją 
energię wyczerpali podczas prawdziwie szampańskiej zabawy, 
na zakończenie spotkania mogli ją uzupełnić podczas poczę-
stunku w sali klubowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Dagmara Bednarek, GCI
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Jak namalować wodę? Na to pytanie musieli odpowie-
dzieć uczestnicy X Konkursu Plastycznego Spotkań Artystycz-
nych Szkół. W Mszczonowskim Ośrodku Kultury za pędzle chwy-
ciło kilkudziesięciu uczniów ze szkół z terenu gminy.

Czy łatwo jest namalować wodę? Zdania na ten temat 
były podzielone.

- To łatwe zadanie - twierdzili uczniowie klas IV – VI.
- Nie jest łatwo, bo to bardzo szerokie pojęcie. Można 

wiele przez nie rozumieć – mówili ich starsi koledzy.
Powstałe w ramach konkursu prace dowiodły jak różnie 

można patrzeć na to samo pojęcie. Na pracach powstawały 
rzeki, morza, zachody słońca odbijające się w morskich falach 
czy krople rosy. 

- Celem konkursu jest przedstawienie wody na naszej 
planecie – morza rzeki, wodospady, jeziora ale także deszcz, rosa 
itp… - chcemy zwrócić uwagę dzieci na obecność wody wokół 
nas, że nie zawsze ma kolor niebieski, jest w ruchu – płynie, 
pieni się wiruje – wyjaśniają organizatorzy konkursu.

Prace powstawały przez trzy dni od 19 do 21.02. 
Oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych klas I-III oraz 
IV i wyżej wraz z klasami gimnazjum. W skład jury wejdą artyści 
plastycy specjalizujący się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Autorzy 
najlepszych prac otrzymają nagrody. Organizatorem konkursu 
jest Mszczonowski Ośrodek Kultury.

tekst i foto. Jarosław Pięcek, GCI

MOK

Woda wokół nas

Miejska Biblioteka Publiczna jak co roku przygotowała 
dla dzieci i młodzieży szkolnej cykl zajęć Biblioferie. Spotkania 
odbywały się w wybrane dni w tygodniu, zarówno w mszczo-
nowskiej siedzibie, jak i w filii biblioteki. W ofercie przygoto-
wanej przez instytucję każdy znalazły się: turniej planszówek, 
przedstawienie w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek, cykl 
zajęć plastyczno-literackich z duetem Małpie Figle, biblioteczne 
kino a także baśniowe zajęcia literackie. 

Każdy odwiedzający bibliotekę mógł w dowolnym czasie 
skorzystać z nowych gier na platformę XBOX, komputerów 
oraz gier planszowych. W ramach akcji bezpieczne ferie przed 
każdym z zaplanowanych wydarzeń pracownicy MBP przepro-

wadzali z przybyłymi dziećmi pogadanki dotyczące zachowania 
bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu oraz uprawiania 
sportów zimowych.

Dzieci zostały również uczulone na to, jak ważne jest 
zachowanie ostrożności w ruchu drogowym, zwłaszcza po 
zmroku, i bycie widocznym dla innych. Wszystkim młodym 
gościom, którzy odwiedzili bibliotekę w okresie ferii zimowych, 
zostały rozdane odblaski. 

Ponadto, wypadający 5 lutego, Dzień Bezpiecznego 
Internetu został w MBP wykorzystany w celach edukacyj-
nych. Wszystkie dzieci, które tego dnia odwiedziły biblio-
tekę, by skorzystać z komputerów, zostały poinstruowane, jak 
bezpiecznie poruszać się po sieci tak, aby nie być narażonym na 
niebezpieczeństwa w trakcie korzystania z zasobów interneto-
wych.

MBP Mszczonów

MBP

Biblioferie 2019

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURA
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Porozmawiajmy o książkach i Nowej 
Hucie

Pierwsze, tegoroczne spotkanie autorskie zorganizowane 
przez mszczonowską Bibliotekę odbyło się w środę, 20 lutego. 
Bohaterką spotkania była Edyta Świętek – autorka powieści 
społeczno-obyczajowych z wątkami romantycznymi i histo-
rycznymi. W jej dorobku znajdują się m.in. bestsellerowa saga 
Spacer Aleją Róż a także pojedyncze książki – Tam, gdzie rodzi 
się miłość, Miód na serce czy Cappuccino z cynamonem.

Pisarka, której książki rzadko muszą czekać na półkach 
mszczonowskiej Biblioteki na kolejnych czytelników, okazała 
się niezwykle ciepłą, zabawną i otwartą osobą. Podczas 
spotkania autorskiego opowiedziała o początkach swojej pasji, 
która z czasem przerodziła się w zawód. Edyta Świętek wyja-
wiła zgromadzonym, że bardzo wcześnie nauczyła się czytać 
i zawsze marzyła o pisaniu. Niestety, jak to zwykle bywa, dzie-
cięce pragnienia blakną w zderzeniu z dorosłością. Kobieta nie 
porzuciła jednak swojej pasji i, jak wiele osób, tworzyła teksty 
i chowała je „do szuflady”. 

Do prób opublikowania swoich powieści namówił ją mąż, 
który jest dla niej nadal ogromnym wsparciem. Nie zabrakło 
go również podczas mszczonowskiego spotkania autorskiego. 
Początki kariery Edyty Świętek nie były łatwe. Wydawnictwa nie 
chciały ryzykować publikując książkę nieznanej pisarki. Dzięki 
uporowi i determinacji kobieta spełniła w końcu swoje marzenie 
i wydała pierwszą powieść. Popularność jej książek sprawiła, że 
porzuciła etatową pracę, by poświęcić się wyłącznie swojej pasji.

Podczas spotkania autorskiego Edyta Świętek przedsta-
wiła fabułę kilku ze swoich dzieł. Czytelnicy mogli się też dowie-
dzieć, w jaki sposób pisarka dobiera imiona i nazwiska swoich 
postaci oraz z którymi koleżankami „po piórze” łączą ją przyja-
cielskie relacje. Autorka nie szczędziła także anegdot ze swojego 
życia – zarówno dzieciństwa, jak i dorosłości. Przyznała, że nie 
lubi „szufladkowania” rodzajów literackich – cieszy ją to, że po 
jej obyczajowe książki sięgają także mężczyźni. 

Najwięcej miejsca podczas spotkania Edyta Świętek 
poświęciła Nowej Hucie, która jest miejscem rozgrywania 
się wydarzeń przedstawionych w serii Spacer  Aleją  Róż. Dziś 
tak nazywa się osiemnasta, największa i najmłodsza dzielnica 
Krakowa. Dawniej była to odrębna miejscowość, którą z czasem 
przyłączono do niegdysiejszej stolicy Polski.

Wypowiedź Edyty Świętek o Nowej Hucie można prze-
czytać na stronie internetowej czytampolskie.pl - Urodziłam 
się  i  wychowałam  w  najmłodszej  dzielnicy  Krakowa.  To  tam 
spędziłam połowę mojego życia. Wciąż z sentymentem wracam 
w zakątki, z którymi wiąże się mnóstwo wspomnień – zarówno 
dobrych,  jak  i  mrocznych,  przepełnionych  lękiem.  Chociaż  dla 
rodowitych  krakowian  ta  część  metropolii  nadal  stanowi  coś 
w rodzaju dzikiej narośli na starannie pielęgnowanym drzewie, 
dla mnie na zawsze pozostanie miejscem szczególnym. Głęboka 
więź pisarki z jej dawnym miejscem zamieszkania dawała się 
odczuć z każdego zdania opowieści. Edyta Świętek chętnie 
podzieliła się z uczestnikami spotkania informacjami o historii 
i architekturze Nowej Huty, jej szczególnej „urokliwości’ a także 
wydarzeniach przykrych takich jak np. zamieszki podczas stanu 
wojennego lub wcześniejsza walka mieszkańców o budowę 
kościoła.

W swoich opowieściach o miejscowości pisarka wracała 
również do swoich wspomnień z dzieciństwa. Tych szczęśli-
wych, związanych z rodzinnym domem i beztroskimi zabawami 
oraz tych smutnych, związanych z grozą zamieszek. Patrzenie 
na dzielnicę Krakowa oczami Edyty Świętek było fascynującym 
przeżyciem i z pewnością niejedną osobę skłoni do sięgnięcia 
po serię Spacer Aleją Róż i ponowną wyprawę do świata dawnej 
Nowej Huty.

Edyta Świętek opowiedziała także mszczonowskim czytel-
nikom o swoich planach wydawniczych. Już wkrótce, nakładem 
wydawnictwa Replika, ukaże się wznowienie powieści Bańki 
mydlane – historii młodej bohaterki, która musi sobie poradzić 
z okrutną diagnozą. Michalina ma wszystko, czego potrzeba 
potrzebuje młoda dziewczyna. Ma też jednak nowotwór i to ta 
choroba sprawia, że musi znaleźć receptę na funkcjonowanie 
w nowej, bezlitosnej rzeczywistości.

Pisarka opowiedziała także o swojej kolejnej powieści, 
która nosi tytuł Dom  lalek. Jej premierę przewidziano na maj 
tego roku. Opowieść ta porusza ważny problem społeczny, jakim 
jest niepełnosprawność intelektualna a raczej zachowanie ludzi 
wobec osób nią dotkniętych. Edyta Świętek zdradziła również, 
że rozpoczęła pisanie nowej sagi, która tym razem rozgrywać 
się będzie w Bydgoszczy. Do umiejscowienia wydarzeń w tym 
mieście namówiła ją jedna z wiernych czytelniczek. Autorka 
chętnie odpowiadała także na pytania z widowni.

Podczas spotkania wręczono także nagrody w konkursie, 
którym promowano spotkanie autorskie. Książki Edyty Świętek, 
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podarowane na ten cel przez wydawnictwo Replika, otrzy-
mali: Małgorzata Sokołowska i Piotr Jędruszczak (zwycięzcy), 
Aleksandra Badowska, Dagmara Bednarek i Anna Buczkowska 
(wyróżnienia). Wśród uczestników rozlosowano także dwie 
kolejne niespodzianki w postaci dzieł bohaterki spotkania. Tym 

razem szczęście „uśmiechnęło się” do Ewy Zarzyckiej i Zofia 
Trzcińska. 

Po spotkaniu Edyta Świętek chętnie pozowała do zdjęć 
i składała autografy w książkach. Na zakończenie wykonano 
także wspólne, pamiątkowe fotografie z pisarką.

Dagmara Bednarek, GCI

W dniu 27 lutego na Lodowisku Termy Mszczonów 
odbyły się Mistrzostwa Gminy Mszczonów Szkół Podstawo-
wych w jeździe szybkiej na lodzie o Puchar Dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. Organizatorami zawodów 
były szkoły w Osuchowie oraz w Piekarach. W zawodach wzięły 
udział wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu naszej gminy.

Uczniowie rywalizowali ze sobą w konkurencji, która pole-
gała na jak najszybszym przejechaniu trzech okrążeń. Zawody 
rozegrane zostały w dwóch kategoriach wiekowych - z podziałem 
na chłopców i dziewczęta. Oprócz klasyfikacji indywidualnej 
prowadzona była również klasyfikacja szkół.

Kategoria rocznika 2006 i młodsi
Dziewczęta:
I miejsce:            Zuzanna Federowicz (41:29s) - SP Piekary 
II miejsce:           Michalina Malik (44:40s) - SP Piekary  
III miejsce:         Anna Kapela (45:81s) - SP Mszczonów
Chłopcy:
I miejsce:            Maciej Nalej (38:00s) - SP Mszczonów 
II miejsce:           Jakub Strzelecki (40:56s) - SP Piekary 
III miejsce:         Daniel Żaboklicki (43:73s) - SP Mszczonów
 
Kategoria rocznika 2004-2005
Dziewczęta:
I miejsce:            Anna Ziółkowska (39:03s) - SP Mszczonów 
II miejsce:           Agata Drozdowska (41:62s) - SP Mszczonów 
III miejsce:         Julia Mroczkiewicz (43:03s) - SP Piekary

Chłopcy:
I miejsce:            Paweł Szustakiewicz (33:58s) - SP Piekary 
II miejsce:           Karol Wiśniewski (34:92s) - SP Mszczonów 
III miejsce:         Jakub Szydlik (36:37s) - SP Mszczonów
 
Klasyfikacja Szkół
I miejsce:            Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
II miejsce:           Szkoła Podstawowa w Piekarach
III miejsce:         Szkoła Podstawowa w Osuchowie
IV miejsce:         Szkoła Podstawowa w Lutkówce

 
Gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz trenerom, dzię-

kujemy za udział i zapraszamy na kolejne sportowe zmagania.
OSiR Mszczonów

OSiR

Łyżwiarskie mistrzostwa

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURA / SPORT
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Fotorelacja z balu studniówkowego uczniów 
Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych 

Szeregów w Mszczonowie.

LO

Za 100 dni matura

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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Tego roku szkoły podstawowe z naszej gminy tj. 
z Lutkówki, Osuchowa i Mszczonowa pod opieką pań Moniki 
Własiuk, Anny Dębskiej oraz Moniki Kurowskiej podjęły wspólną 
inicjatywę. Postanowiliśmy razem zorganizować warsztaty języ-
kowe w sercu Anglii. Dołączyła do nas grupa uczniów ze szkoły 
podstawowej w Jeziorze z opiekunem Błażejem Wittem.

Do Londynu pojechaliśmy tuż przed feriami. Nasz 
opiekun, p. Łukasz, rozpoczął wycieczkę słowami „Przygoda, 
przygoda - każdej chwili szkoda.” Podróżowaliśmy autokarem 
przez całą zachodnią Europę. Przepłynęliśmy promem kanał la 
Manche. Potem już tylko dwie godzinki i powitał nas Londyn. 

Pierwszy dzień był bardzo ciekawy; zwiedziliśmy Green-
wich oraz Tower of London -słynne więzienie, które dziś pełni 
funkcję muzeum. Znajdują się w nim klejnoty koronne. W tym 
dniu podróżowaliśmy autobusem piętrowym oraz pociągiem. 
Najwięcej emocji dostarczył nam nocleg u angielskich rodzin. 

Uczniowie w trzyosobowych grupach pojechali się zakwate-
rować w prywatnych domach mieszkańców stolicy. To właśnie 
tam odbywał się prawdziwy sprawdzian umiejętności języko-
wych i obyczajowych.  Wszyscy mieli okazję poznać ciekawe 
osoby, nawiązać konwersację z gospodarzami i ich rodziną. 

Zobaczyliśmy też, jak się mieszka w Londynie. Kolejne 
dni mijały nam szybko, niczym w kalejdoskopie. Najważniejsze 
miejsca, które zobaczyliśmy w ciągu całodziennego zwiedzania, 
i które z pewnością zapamiętamy, to  Bakingham Palace, 
muzeum figur woskowych, przejażdżka słynnym londyńskim 
okiem, London Bridge, wspaniały park przed pałacem królowej 
Elżbiety II i bazylika św. Pawła. 

Poza zwiedzeniem najbardziej znanych atrakcji tury-
stycznych, mieliśmy okazję przejść rzekę Tamizę podziemnym 
tunelem oraz podróżować różnymi środkami komunikacji miej-
skiej, jak na przykład metro czy tramwaj wodny. Czas minął nam 
bardzo szybko i przyjemnie. Niestety, wszystko co dobre, szybko 
się kończy. Uczniowie z naszych szkół zintegrowali się, niektórzy 
nawiązali trwałe przyjaźnie. Okazali się też fantastycznymi 
słuchaczami oraz kulturalnymi turystami. Mamy nadzieję konty-
nuować współpracę i wybrać się w kolejne podróże. Dziękujemy 
wszystkim za wspaniałe wspomnienia.

Monika Własiuk

Szkoły podstawowe

„Przygoda, przygoda - każdej chwili 
szkoda”

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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W czwartek (21.02) uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie bawili się podczas Balu Karnawałowego. Orga-
nizatorem imprezy była szkolna Rada Rodziców.

Stroje superbohaterów, księżniczek i rycerzy królowały 
podczas szkolnego Balu Karnawałowego. Niektórzy postano-
wili upodobnić się do zwierząt. W tym przypadku prym zdecy-
dowanie wiodły koty. By wszyscy mogli komfortowo się bawić 
uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. 

Jako pierwsi parkiet opanowali najmłodsi uczniowie. 
Szkolna sala wypełniła się śmiejącymi, skaczącymi i tańczącymi 
dziećmi. Jak na bal karnawałowy przystało nie mogło zabraknąć 
wielkich przebojów, takich jak „Przez twe oczy zielone” zespołu 
Akcent.

Po krótkiej przerwie parkiet opanowali starsi uczniowie. 
Strojów karnawałowych i przebrań było zdecydowanie mniej, 
jednak nie przeszkodziło to w dobrej zabawie.  Wszystkich do 

tańca porwał przebój Cleo „Łowcy Gwiazd”.  Dla niektórych 
pamiątką staną się nie tylko wspomnienia ale i selfie, które 
robiono bardzo chętnie. 

Jako ostatni na szkolnym balu gościli najstarsi 
uczniowie. Pokazali, że potrafią dobrze się bawić i karnawałowe 
szaleństwo nie jest im obce. 

tekst i foto. jp, GCI

SP w Mszczonowie

Wyśmienita zabawa

Pączkowy zawrót głowy Tłusty czwartek jest dla tych, którzy nie są akurat na 
diecie, doskonałą okazją, by nieco podnieść poziom cukru 
w organizmie i umilić ponury, lutowy czas. W tym roku 
o poprawę nastrojów zadbała klasa 6d, która zorganizowała 
kiermasz pączków i innych łakoci. A wszystko pod hasłem „Kasa 
dla klasy”, gdyż przedsięwzięcie, co tu dużo mówić, nie było 
pozbawione również celów finansowych.

Trzeba podkreślić, że autorami całego zamieszania byli 
rodzice, którzy postanowili aktywnie uczestniczyć w życiu klasy 
i szkoły. Odważne mamy, m.in. pani Anna Foks, pani Lucyna 
Łopusińska i pani Hanna Piątkowska, zdecydowały się zaprosić 
do swoich kuchni gromadę kulinarnych „żółtodziobów”, aby 
odkryć przed nimi sekretny świat udanych wypieków. 

Pokruszyły się drożdże, posypała mąka, powpadały jajka, 
poprószył cukier,  polał olej (oj, dużo oleju, więc i środa była 
„tłusta”) i oto są: faworki gwiazdki, faworki tradycyjne, pączki, 
pączusie serowe, szarlotka,  babeczki a nawet babka majone-
zowa. Napracowała się młodzież! Samych tylko pączuszków 
ulepiono 140 sztuk, faworków 160, gwiazdek 80 a pączków 60. 

Ależ zapachniało na szkolnym korytarzu w czwartek rano! 
I od razu ustawiła się kolejka chętnych na różne „tłustoczwart-
kowe” przysmaki. Na przerwie przed szóstą lekcją nie było 
już śladu po łakociach, nie licząc pełnej skarbonki! A do tego 
znacznie przyczyniła się jedna z mam, która wraz ze swoją ekipą 
młodych cukierników postanowiła osłodzić ten lutowy poranek 
panu Burmistrzowi i pracownikom Ratusza, pracownikom Gmin-
nego Centrum Informacji, Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
i hotelu Panorama.

Wspaniała lekcja przedsiębiorczości! Gratuluję rodzicom 
pomysłu i odwagi, a uczniom - chęci wspólnego działania.

wychowawca klasy 
Emilia Mirocha
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Wieści ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Adama Maklakiewicza 
w Mszczonowie
Odpisali!!!

Na początku grudnia uczniowie klasy 6B na lekcji języka 
angielskiego napisali dwa listy, jeden do Królowej Elżbiety a drugi 
do Rodziny z Cambridge - Księcia Williama i Księżnej Kate oraz 
ich cudownych dzieci. Oprócz listów były też wysłane ręcznie 
robione przez uczniów karty z życzeniami z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku. I właśnie dostaliśmy odpowiedź 
od Rodziny Królewskiej, która dziękuje za życzenia i życzy nam 
wszystkiego dobrego. Teraz czekamy na list od Królowej i powoli 
zastanawiamy się do kogo jeszcze napisać.

Pocztówki z całego świata
Kolejne pocztówki wyleciały z naszej szkoły. Dosłownie 

wyleciały, bo mieliśmy okazje wysłać kartkę do.... Hong 
Kongu. Na zajęciach języka angielskiego klasa 6B pisała 
pocztówki do osób z różnych stron świata. Uczniowie pracowali 
w grupach i do dyspozycji mieli telefony i słowniki. 

Pocztówki zostały wysłane także do osób z Austrii, Czech 
i Niemiec, które wylosowaliśmy przez serwis Postcrossing.

Oprócz wymienionych wyżej kartek, napisaliśmy 
także wiadomość do księcia Harry’ego i księżnej Meghan 
z pozdrowieniami i gratulacjami z okazji zbliżających się narodzin 
dziecka. Uczniowie klasy 6B już raz napisali kilka pocztówek do 
osób z różnych zakątków świata. Wśród adresatów znalazły się 
wtedy dwie osoby z Rosji, dwie osoby z Niemiec oraz kobieta ze 
Stanów Zjednoczonych, która realizując swoją pasję podróżniczą 
odwiedziła nawet kopalnię soli w Wieliczce.

My z niecierpliwością i nadzieją czekamy na widokówki 
wysyłane do nas.

Postcrossing to serwis społecznościowy 
skupiający miłośników pocztówek i podróżowania, 
chociaż to ostatnie nie jest koniecznym warunkiem. 
Ideą Postcrossing jest wysyłanie i otrzymywanie kartek 
pocztowych z całego świata od nieznanych nam osób. Dzięki 
temu w ciekawy sposób możemy ćwiczyć nasz angielski. 

Poprzez Niepodległą 
Małgorzata Woźniak od wielu lat jest entuzjastką 

programu eTwinning, europejskiej współpracy szkół, realizując 
ciekawe projekty we współpracy z innymi szkołami. Metoda 
projektowa jest jedną z najskuteczniejszych metod w nauczaniu, 
a działania przynoszą wiele korzyści w tym radość wspólnego 
działania młodych uczestników. 

Rok szkolny 2018/2019 w kalendarzu swoim wyznacza 
rocznicę szczególną – setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Klasa 6c wraz ze swoją wychowawczynią p. Małgorzatą 
Woźniak postanowili przyłączyć się do celebrowania tego 
święta poprzez realizację projektu edukacyjnego „Poprzez 
Niepodległą”. Pomysłodawczynią projektu była Małgorzata 
Woźniak, która wraz z nauczycielką Agnieszką Szeligą ze Szkoły 
Podstawowej nr 26 w Łodzi założyły eTwinning.

Do projektu przystąpiło 115 nauczycieli (choć z założenia 

miało nas być 100 nauczycieli, ale do projektu wciąż chcieli 
dołączać kolejni) ze szkół z całej Polski. Założeniem projektu 
było: stworzenie wirtualnego przewodnika po miejscowościach 
w Polsce, wspólne świętowanie rocznicy odzyskania 
niepodległości (tworzenie i wysyłanie kartek z życzeniami), 
opracowanie poradnika: „Bezpieczne i odpowiedzialne 
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”, przygotowanie 
kalendarium wydarzeń związanych z drogą Polski do odzyskania 
niepodległości, na podstawie którego powstał quiz sprawdzający 
wiedzę z tej tematyki.

Wraz z pierwszym dzwonkiem rozpoczęły się działania 
projektowe.

Rozpoczęliśmy od stworzenia kooperacyjnego planu 
działań i ustalenia terminu jego realizacji. Kolejnym krokiem 
było utworzenie mapy, na której zostały umieszczone szkoły 
biorące udział w projekcie i pochodzące z bardzo różnych 
zakątków Polski.

Każda szkoła stworzyła wizytówkę, w której krótko 
opowiedziała o sobie. Dało to możliwość dostrzeżenia 
podobieństw oraz różnic. Opisy zostały umieszczone na 
wirtualnej tablicy, która przybrała bardzo duże rozmiary.

Jednym ze wspólnych działań było opracowanie logo 
projektu. Każdy z uczestników przedstawił swoją graficzną 
propozycję. Znaki wykonane zostały różnymi technikami, 
z użyciem różnych narzędzi. W projekcie brała udział 
zróżnicowana wiekowo grupa uczniów, od przedszkolaków po 
młodzież szkół ponadgimnazjalnych, stad też wybór wcale nie 
był prosty.

 Odbyło się głosowanie w aplikacji TRICIDER, w wyniku 
którego został wyłoniony znak projektu.

Powstał także przewodnik „Bezpieczne i odpowiedzialne 
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” zawierający zbiór 
najważniejszych zasad, przypominający jak odpowiedzialnie 
korzystać z Internetu.

Grupy projektowe utworzyły przewodniki po swoich 
miejscowościach. Odbyliśmy wirtualne spacery po różnych 
zakątach Polski, odkrywając wiele, dotąd nieznanych miejsc. 
Po czym powstał przewodnik po całej Polsce. W wirtualnej 
podróży przesiadaliśmy się do różnych środków transportu 
i odwiedzaliśmy szkoły, oglądając relacje lokalnych obchodów 
rocznicy odzyskania niepodległości.

Zostało utworzone kalendarium „Droga Polski 
do odzyskania 
n i e p o d l e g ł o ś c i ”. 
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Każda ze szkół starała się znaleźć w swoim regionie szlaki, które 
doprowadziły Polskę do odzyskania niepodległości. Znalazły się 
tu fakty dość dobrze znane jak i również ciekawostki historyczne, 
które nadały kolorytu naszej wspólnej pracy. Całość kalendarium 
została zilustrowana, także ręcznie wykonanymi rycinami.

Na podstawie kalendarium powstał bank pytań 
i odpowiedzi do quizu historycznego dotyczącego drogi Polski 
do odzyskania niepodległości. I zgodnie z planami odbył się 
ogólnopolski quiz wiedzy, w którym wzięli udział uczniowie 
wszystkich szkół, wykazując się zdobytą wiedzą. 

Uczniowie VI c czuli, że to ich projekt i chętnie realizowali 
kolejne zadania. Część poleceń wykonywali razem, ale były 
także i takie, podczas których dzielili się na grupy zadaniowe. 
Umieszczaniem szkoły na mapie zajęła się grupa uczniów, 
która poznała sposób pracy z mapą google, a potem efekty 
przedstawiła całej grupie projektowej. Praca nad logiem projektu 
przebiegała tak, że wszyscy uczniowie poznali program Tricider. 
Każdy uczeń przygotował swoje logo w programie Canva (był to 
program, który poznali w czasie realizacji tego projektu). Potem 
były wybory loga, które umieściliśmy jako naszą propozycję na 
znak projektu.

Przygotowując materiał do wspólnej prezentacji, 
którym był film, uczniowie pracowali w małych grupach 
a także wspólnie. Była grupa, która zajęła się przygotowaniem 
scenariusza, scenografii i reżyserki. Zostały rozdane role do 
scenki filmowej, w której występowali wszyscy uczniowie. 
Kolejna grupa to montażyści, którzy przygotowali film do 
prezentacji. Praca nad filmem o swojej miejscowości to zadanie, 
które wykonał każdy uczeń, poznając kolejną aplikację. Choć 
praca była indywidualna, to była bardzo ożywiona współpraca 
w czasie tworzenia (wymiana pomysłów, dzielenie się 
opanowanymi umiejętnościami, inspirowanie się wzajemnie). 
Potem zdecydowaliśmy, który film umieścimy w projekcie. 

Przygotowywanie kartek z życzeniami z okazji odzyskania 
niepodległości było zadaniem w grupach. Praca nad stroną 
graficzną odbywała się na lekcjach plastyki. Ciekawym 
doświadczeniem okazało się ręczne wpisywanie treści ułożonych 
życzeń, adresowanie kopert oraz wysyłanie „prawdziwego” listu. 
Dla wielu uczniów okazało się zupełnie nowym doświadczeniem.

Uczniowie chętnie korzystali z forum. Tam mogli 
rozmawiać z uczestnikami projektu z innych szkół, nawiązując 
nowe kontakty, wymieniając się informacjami, czy chociażby 
pisząc o swoich zainteresowaniach.

 Projekt „Poprzez Niepodległą” wpisuje się 
w kierunki polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2018/2019.
 Wśród priorytetów znalazły się: 
1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie 

do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 
2. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność 

i innowacyjność uczniów.
3. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów 

i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów 
dostępnych w sieci. 

Wszystkie wymienione powyżej zadania zostały 
zrealizowane w projekcie. A ponadto uczniowie rozwinęli 
kompetencje cyfrowe, poznając nowe aplikacje wpisujące się 
w podstawę programową informatyki. Wzbogacili swoją wiedzę 
historyczną z historii Polski, oraz historii małej ojczyzny. Wzrosły 
kompetencje językowe. Redagowanie życzeń, adresowanie 
kartek - to łączenie wiedzy z praktycznym działaniem. Tworzenie 
kartek, było działaniem. które wpisywało się w program plastyki. 
Wiedza z zakresu geografii Polski także została pogłębiona. 
I oczywiście wzrost kompetencji miękkich, których przyrost 
w działaniach projektowych jest bardzo duży.

Uczniowie byli zmotywowani do pracy. Wzbogacili 
wiedzę historyczną, nauczyli się współpracy, odkrywali nowinki 
informatyczne, zrozumieli, że tworzymy jedność patriotyczną 
poprzez wyznaczenie wspólnego celu jakim jest uczczenie 100 
rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Projekt zakończył się sukcesem bowiem zostały 
zrealizowane założone cele, ale przede wszystkim dał radość 
uczniom i przyniósł satysfakcję nauczycielom.

Polecam wszystkim nauczycielom realizację projektów, 
w tym projektów eTwinning, nie tylko dlatego, że są wpisane 
w obowiązującą podstawę programową, ale dla uatrakcyjniania 
warsztatu pracy. 

Projekt dostał Krajową Odznakę Jakości przyznawaną 
jako wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach 
eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest 
to uznanie ich pracy, dla uczniów to większa motywacja do 
prowadzenia zaplanowanych działań, a dla szkoły – publiczne 
potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz 
otwartość na współpracę.

Dzień Bezpiecznego Internetu
 Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest 

z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Jego głównym 
celem jest propagowanie odpowiedzialnego korzystania 
z zasobów dostępnych w sieci, dbanie o cyfrowe bezpieczeństwo, 
unikanie potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania 
z Internetu.

W naszej szkole od wielu lat DBI staje się okazją do 
przybliżenia problematyki bezpieczeństwa on-line. To także czas, 
który wykorzystujemy na promocję pozytywnego wykorzystania 
Internetu. Inicjatorką szkolnych obchodów DBI jest nauczycielka 
informatyki p. Małgorzata Woźniak. Corocznie kilku nauczycieli 
także włącza się aktywnie w tę akcję.

W tym roku 5 luty został wybrany na dzień ogólnopolskich 
inicjatyw dotyczących cyfrowego bezpieczeństwa. Z racji 
terminu ferii zimowych, w naszej szkole kampanię promującą 
odpowiedzialne korzystanie z sieci zainicjowaliśmy 11 lutego 
2019 r., by przez cały tydzień działać pod hasłem „Dzień 
Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Obyło się 
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wiele różnorodnych oddziaływań na młodszych, starszych 
i najstarszych uczniów oraz ich rodziców.

Jedną z form aktywności przybliżająca młodzież szkolną ku 
bezpiecznemu Internetowi był eduroom. Do zajęć polegających 
na znalezienie odpowiedzi poprzez rozwiązanie kolejnych zadań 
- zagadek, nauczycielka Małgorzata Woźniak zaprosiła swoich 
podopiecznych z klas VII i VIII. Uczniowie poszukiwali skradzionej 
tożsamości portalu, który sprzyja edukacji na temat czyhających 
w Internecie zagrożeń. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, 
dostali mapy udostępnione w formie cyfrowej, które zawierały 
opis działań. Do zadań uczniowie wykorzystywali tablety lub 
własne smartfony (ważnym bowiem elementem zajęć było 
pokazanie roli tych urządzeń w procesie edukacji). Uczniowie 
mogli otworzyć mapę na telefonach lub tabletach odczytując 
QR kod. Za każde kolejne, dobrze rozwiązane zadanie, drużyna 
dostawała podpowiedź prowadzącą do rozwikłania zagadki. 
Finalnie każdej z grup udało się ustalić nazwę portalu, któremu 
skradziono tożsamość. Okazało się, że był to Dyżurne. Wspólnie 
odwiedziliśmy ten portal, dowiadując się, że Dyżurnet.pl to 
zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, 
działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych 
treści w Internecie. Zgodnie z przesłaniem tego rocznego DBI 
uczniowie działali razem na rzecz bezpieczeństwa w Internecie. 
Dzwonek kończący lekcję „uwolnił” nas z eduroomu.

Uczniowie klas V i VI po zapoznaniu się z materiałem 
edukacyjnym zawierającym informacje na temat bezpiecznego 
i odpowiedzialnego korzystania z sieci dostali zadanie filmowe. 
Zostali podzielani na grupy, których zadaniem było zrealizowanie 
filmu „Bezpiecznie w Internecie”. W każdej z drużyn wyłoniły 
się zespoły odpowiedzialne za scenariusz, scenografię, 
nagranie i oczywiście była tez ekipa aktorska. Młodzi filmowca 
nagrywali filmy korzystając z tabletów i smartfonów. Ta grupa 
także udowodniła, że wie jak wykorzystać urządzenia mobilne 
do celów edukacyjnych. Nakręcony materiał filmowy został 
zmontowany na kolejnych zajęciach i może teraz służyć jako, 
źródło wiedzy o bezpiecznym Internecie.

Z kolei czwartoklasiści uczestniczyli w panelu 
dyskusyjnym, dzieląc się tym co już wiedzą na temat 
bezpiecznego korzystania z Internetu. Następnie obejrzeli 
film „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z sieci”, który 
powstał w czasie realizacji ogólnopolskiego projektu eTwinning, 
w którym uczestniczyli uczniowie również z naszej szkoły. 
Uczniowie klas czwartych, korzystając z nowoczesnych metod 
nauczania na platformie e-learning, ukończyli kurs on-line 
„Lekcja bezpieczeństwa”.  Każdy kto ukończył kurs, otrzymał 
dyplom świadczący o zdobyciu wiedzy z zakresu bezpiecznego 
korzystania z Internetu.

Uczniowie mogli także przenieść się do Intrlandii – krainy 
pełnej przygód, w której mogli poznać w praktyce podstawowe 
zasady bezpiecznego udziału w społeczności internetowej.

W klasach trzecich do edukacji o bezpieczeństwie 
w Internecie zaangażowane zostały jedne z ulubionych robotów 
edukacyjnych – niebieskie Dosh’e. Najmłodsi uczniowie 
Małgorzaty Woźniak, obejrzeli film prezentujący zagadnienia 
bezpieczeństwa on-line. Wspólnie utworzyliśmy kodeks, którego 
należy przestrzegać będąc w sieci. Uczniowie ilustrowali wybrana 
zasadę netykiety, w ten sposób powstał ilustrowany zbiór 
zasad, o których nie można zapominać korzystając z Internetu. 
Następnie uczniowie prezentowali te zasady robotom.. Dash, 
który podążał za głosem, kierował się w stronę dziecka, które 

opowiadało jaką regułę netykiety zaprezentowało na swoim 
obrazku.

Dzieci z przejęciem mówiły czego należy unikać będąc 
w sieci i co robić, żeby być tam bezpiecznym.

Działania związane z DBI zostały skierowane także do 
dorosłej społeczności. Dla rodziców został utworzony kącik 
wiedzy zawierający informacje jak chronić dziecko w Internecie 
oraz jak zabezpieczyć siebie będąc on-line. Rodzice mogli 
przeczytać informacje na tablicy zawierające treści dla nich, były 
tam także ulotki, które mogli zabrać ze sobą.

Kadra pedagogiczna została wzbogacona w wiedzę 
z zakresu korzystania z publicznego Hotspota. Była tu garść 
informacji na temat metod najczęściej wykorzystywanych 
do cyberprzestępstw za pomocą sieci WiFi oraz podstawowe 
zasady korzystania z sieci WiFi.

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest co roku 
bowiem zawsze warto przypominać, to co już wiem i wzbogacać 
naszą wiedzę o nowe treści. Internet rozwija się dynamicznie, co 
również niesie wciąż nowe zagrożenia.

DBI jest raz w roku, ale o bezpieczeństwie w sieci musimy 
pamiętać każdego dnia, tak jak każdego dnia trzeba pamiętać, 
że: nic w sieci nie ginie, raz pozostawiony ślad w sieci pozostaje 
tam na zawsze.

O uczuciach z robotami Codey Rocky na zajęciach 
rozwijających kompetencje cyfrowe

14 lutego to dzień radości i przyjaźni, czyli walentynki. Z tej 
okazji na zajęciach robotyki oraz programowania tworzyliśmy 
Codeyowe Love - walentynkowe animacje. Uczestnicy zajęć 
dodatkowych prowadzonych przez p. Małgorzatę Woźniak, 
tworzyli interaktywne animacje na wyświetlaczu robota Codey 
Rocky. Programowali bijące serce, napisy lub obiekty poruszające 
się po ekranie robota. 
Radość i pozytywne 
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uczucia towarzyszyły młodym 
programistom, którzy zaprzyjaźniali się 
z uroczymi robotami Codey Rocky. Za ich 
pomocą wyrażali swoje uczucia w postaci 
interaktywnych animacji wyświetlanych 
na wyświetlaczu Codey.

Informacje zebrała Beata Pietrzyk

Lekcja historii z rycerzem
Żywa lekcja historii „I ty 

możesz zostać rycerzem!”, w której 
uczestniczyłam w dniu 13 lutego 2019 
r., była bardzo interesująca. Pan, który 
prowadził te zajęcia, był ubrany jak 
prawdziwy rycerz. Obok niego stało wiele 
wspaniałych, historycznych przedmiotów, 
o których później opowiadał.

Od rycerza dowiedziałam się 
jaką bronią posługiwali się wojownicy, 
w jaki sposób chronili się przed nią, jak 

można było stać się takim rycerzem 
i wiele innych ciekawych informacji 
o średniowieczu. Pokaz zaczął się od 
wyboru spośród uczniów ochotnika, 
który stał się walczącym rycerzem. Pan 
opowiadał o tym w jaki sposób takiego 
chłopca przygotowywano do stanu 
rycerskiego i jak wyglądało pasowanie 
na rycerza. Prowadzący te zajęcia miał 
poczucie humoru i byłoby trudno znaleźć 
osobę, która nie była zainteresowana 
pokazem. Na koniec każdy, kto chciał, 
mógł zobaczyć, dotknąć, a nawet wziąć 
do ręki przyniesione przez rycerza 
eksponaty.

Moim zdaniem lekcja historii była 
miłym przeżyciem. Myślę, że na długo 
pozostanie w mej pamięci. Chętnie 
przeżyłabym to jeszcze raz, gdyż nie 
nudziłam się na niej ani przez chwilę.

Julia Jankowska z klasy Vd

ZS w Mszczonowie

Biznes za pół miliona
- Chcę być rentierem i realizować marzenia – mówi 

o swojej przyszłości Adrian Klimkiewicz. Wiktoria Wojnarowska 
zamierza studiować kilka kierunków i prowadzić własną firmę. 
Oboje są uczniami drugiej klasy technikum ekonomicznego 
w Zespole Szkół w Mszczonowie. W ostatnim czasie zajęli trzecie 
miejsce w konkursie Młodzieżowej Akademii Biznesu i Przedsię-
biorczości. Na realizację swojego pomysłu potrzebują teraz pół 
miliona złotych.

- O konkursie dowiedzieliśmy się w szkole dzięki pani 
dyrektor. Wiedzieliśmy, że będziemy jeździć na weekendowe 
wykłady do Warszawy. Mogliśmy zdobyć bezcenną wiedzę za 

darmo. Już same wykłady były budujące – mówi Adrian.
Podczas nich 400 uczniów szkół średnich z całej Polski 

mogło wysłuchać porad specjalistów dotyczących przedsię-
biorczości, komunikacji interpersonalnej czy produktów i usług 
bankowych. 

- Ten etap trwał do stycznia. W grudniu już zaczę-
liśmy przygotowywać się do drugiego etapu – Starter Week. 
W warszawie odbywały się zajęcia podczas, których przygoto-
waliśmy własny biznes – tłumaczy Wiktoria Wojnarowska.

- Myślę, że nie wpadlibyśmy na ten pomysł, gdyby nie 
nasza szkoła i dyrektor. Gdyby nie kierunek, na którym jesteśmy 
– dodaje Adrian. - W naszej szkole jest promowana przedsię-
biorczość. Pani dyrektor zachęca nas, wprowadza w ten świat 
– mówi.

Jak w „Dragons’ Den”
Wraz Wiktorią świetnie się uzupełniają. Opowiadają 

o swoim pomyślę pełni zapału i pewności, że jeśli wystarcza-
jąco się postarają, uda się go zrealizować. Ich pomysł tak bardzo 
spodobał się jury, że mszczonowski duet znalazł się wśród kilku-
nastoosobowej grupy finalistów. Rywalizowały cztery zespoły. 
Wiktora i Adrian zajęli ostatecznie trzecie miejsce prezentując 
swój pomysł na biznes niczym najlepsi uczestnicy programu 
„Dragons’ Den – jak zostać milionerem”. Co wymyślili?

- Chcemy stworzyć platformę internetową, która będzie 
skupiała ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces ale brakuje im trzech 
głównych elementów – wiedzy, doświadczenia i pieniędzy. Są to 
głównie ludzie młodzi, ambitni – mówi Adrian.

- Potrzebują kogoś, kto ich poprowadzi – dodaje Wiktoria.
- Mentora – uzupełnia Adrian.
- Który skróci im drogę do pieniędzy – dodaje po raz 

kolejny, tym razem już się śmiejąc Wiktoria.
Stworzona przez nich platforma będzie zrzeszać zarówno 

tych marzących o własnym biznesie, jak i tych, którym już 
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udało się go osiągnąć. Pomocą dla poczatkujących maja też być 
dostępne publikacje, audiobooki. W przyszłości miałby powstać 
klub ludzi sukcesu.

- Success klub – mówi z uśmiechem i amerykańskim 
akcentem Wiktoria.

Stworzyła już logo portalu. Jego głównym elementem 
jest drzewo.

Drzewo
- Pokazuje, że tworzymy wszystko od dołu i rozrastamy 

się ku górze – wyjaśnia Adrian.
Tak jak drzewo rośnie cały czas tak i ich platforma będzie 

stale się rozwijała. Nigdy nie będzie skończonym, biznesowym 
dziełem. W realizacji ich pomysłu pomagać będzie mentor, 
którego opieka była jedną z nagród.

Adrian i Wiktoria zadbali o każdy szczegół prezentacji. 
Szlifowali ją do końca i zmieniali jeszcze przed samym finałem. 
Stworzyli też dokładny biznesplan. A ten opiewa na … pół 
miliona złotych. Choć kwota jest zawrotna dwójki młodych 
ekonomistów wcale nie przeraża.

- Pomysł na pewno nie trafi do kosza. Trzeba mierzyć 
wysoko – stwierdza z przekonaniem Adrian. 

- Mamy domenę, możemy ją wykupić. Nie ma podob-
nego pomysłu w świecie. Chcemy wcielić pomysł w życie, mieć 
swoją stronę w Forbsie – dodaje Wiktoria.

Oboje są przekonani, że myśleć o własnej przyszłości 
warto jak najwcześniej. Chcą przełamywać stereotypy mówiące 
o tym, że dla młodzieży finanse wiążą się głównie z portfelem 
rodziców. Że pieniądze nie dają szczęścia.

- Uważam, że młodzi ludzie powinni myśleć o przyszłości. 
Im wcześniej zaczną to robić, tym wcześniej osiągną sukces – 
przekonuje Adrian.

Wymyślony przez parę ekonomistów portal nie ma ogra-
niczenia wiekowego. Pomoc i poradę znajdą tam też młodzi 
ludzie, nastolatkowie. Platforma internetowa będzie zapewniała 
też ochronę prawną projektu. Wszystko po to by nie podbierać 
sobie pomysłów na biznes. 

Sukces
Wiktoria i Adrian słowo sukces odmieniają przez 

wszystkie przypadki. Oboje przyznają, że są w stanie poświęcić 
bardzo wiele by go osiągnąć. Co dla nich będzie sukcesem?

- Dla mnie sukces to przede wszystkim sukces finansowy. 
Wolność finansowa zapewni spokój, pozwoli mi na zajęcie się 
rodziną, pasjami, zdrowiem – mówi Adrian. - Wszyscy mówią, 
że mam żyłkę do zarządzania. Pani dyrektor żartuje, że będę 
ministrem – dodaje z uśmiechem.

Swoją przyszłość wiąże, ze Stanami Zjednoczonymi. 
Podoba mu się panujący tam klimat, kultura, obyczaje. Tam 
zamierza wieść piękne życie rentiera.

- Jestem bardzo zdeterminowany. Mam marzenie, by 
osiągnąć wolność finansową. Bym nie musiał pracować do końca 
życia. Chcę żyć dzięki profitom z firm, nieruchomości – zaradza 
Adrian.- Jestem człowiekiem, który ma całe życie zaplanowane. 
Uwielbiam myśleć o swojej przyszłości. Na pewno zamierzam 
skończyć technikum ekonomiczne. Po technikum zamierzam iść 
na studiach. Traktuję je jako pozycję na liście marzeń, by mieć 
wykształcenie wyższe. Nie uważam, że dadzą mi możliwość osią-
gnięcia sukcesu. Chciałbym studiować zaocznie a na co dzień 
prowadzić własną firmę – opisuje najbliższe lata swojego życia.

Wiktorii podczas testów zawodowych w gimnazjum 
wyszło, że powinna zostać artystką. Dziewczyna nie myśli jednak 
o tym.

- Po szkole chcę iść na studia. Dzięki wygranej w konkursie 
mam opłaconą część studiów BHP. W tym roku zamierzam 
powtórzyć sukces. Chcę studiować zaocznie BHP. Dziennie 
ekonomię. Może jeszcze coś związanego z psychologią, bo nie 
chcę się skupiać na jednej rzeczy. Przy okazji, jeśli nam się uda, 
prowadzić własną działalność – mówi o swoich planach.

Oboje deklarują chęć posiadania dużych pieniędzy. To 
jednak cel pośredni. Głównym jest szczęśliwe życie i realizacja 
marzeń, którą pieniądze mają umożliwić.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI
FOT. Wiktoria Wojnarowska, Adrian Klimkiewicz

Grają na giełdzie
Wiktoria i Adrian obecnie tworzą zespół rywalizu-

jący pomiędzy 6000 innych. Tym razem areną finansowych 
rozgrywek jest giełda. 

- Dostaliśmy zaproszenie do konkursu, w którym inwestu-
jemy na giełdzie. Dostajemy fikcyjne pieniądze i na podstawie 
rzeczywistych danych mamy inwestować – wyjaśnia Adrian 
Klimkiewicz.

- Konkurs kończy się w połowie tego roku. Nie możemy 
określić, na którym miejscu jesteśmy. Jest sześć tysięcy zespołów 
i na razie byliśmy na sto którymś miejscu. Tabela zmienia się 
codziennie – dodaje Wiktoria Wojnarowska.

Obje interesowała ta forma zarabiania. Podczas konkursu 
przedsiębiorczości mieli też zajęcia na Giełdzie Papierów Warto-
ściowych. Za kilka miesięcy okaże się jak dobrze inwestowali.
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W dniu 21 lutego w Szkole Podstawowej w Osuchowie 
odbył się konkurs „Jeden z dziesięciu. Przysłowia mądrością 
narodu” z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. 
Pomysłodawcą rozrywki był p. Bogusław Kierzkowski, a sam 
konkurs został zorganizowany przez p. Dominikę Jankowską wraz 
z uczniami klasy VI.

W jury zasiedli p. Urszula Gowin - dyrektor szkoły, p. 
Grażyna Szymczak, p. Ewa Ludwiak i Norbert Kok - przewodniczący 
samorządu szkolnego. W rywalizacji udział wzięli przedstawiciele 
każdej z klas, uczestników było łącznie ośmioro. Każdy zawodnik 
wybierał numer, pod którym znajdowało się polskie przysłowie. 
Jury czytało przysłowie, a uczestnik musiał wyjaśnić znaczenie 
hasła. 

Wszyscy startujący trzymali trzy balony, oznaczające 
ilość szans na udzielenie odpowiedzi. Gdy zawodnik podał 
błędne wyjaśnienie lub go nie znał,  przebijano mu jeden z nich.  
Jeśli uczestnik nie posiadał już żadnego z balonów, zostawał 
wyeliminowany z gry. 

Zabawę prowadziły moje koleżanki z klasy: 
Julka Smulska i Paulina Siedlecka. Ja zgłosiłam się 

do napisania artykułu. Cała moja klasa wykonywała dekoracje, 
a podczas ferii zimowych spotkaliśmy się, by przygotować 
zestaw przysłów. Od strony organizacyjnej pomogli nam starsi 
uczniowie pod opieką pana Bogusława Kierzkowskiego. 

Zwycięzcą konkursu została Małgorzata Berlińska z klasy 
IIIB, na podium znaleźli się również: Marta Szustakiewicz 
z kl. III A oraz Julia Chojecka z kl. VIII. Wszyscy uczniowie byli 
zaciekawieni znaczeniami przysłów, niektóre z nich były bardzo 
stare i związane z porami roku czy pracą na roli. Jednocześnie 
bawiliśmy się i uczyliśmy.

Moim zdaniem zorganizowanie konkursu było dobrym 
pomysłem, a sam turniej bardzo mi się podobał. Uważam, że 
takie wydarzenia powinny być częściej organizowane. 

Klaudia Kowalska, kl. VI

SP w Osuchowie

„1 z 10” i „2 w 1”, czyli „Jeden 
z dziesięciu. Przysłowia mądrością 
narodu” i nauka z zabawą w jednym

W dniu 17 stycznia 2019 r. w osuchowskiej szkole 
podstawowej odbyło się zebranie z rodzicami, które podsumo-
wało I półrocze roku szkolnego 2018/19. Ten dzień, to nie 
tylko podsumowanie osiągnięć, wyników i postępów w nauce 
uczniów, ale też dzień, w którym niektórzy z nich prezentują 
swoje umiejętności teatralne czy wokalne przed rodzicami. 
W tym roku nie zabrakło również grupy PRO ARTE, która obcho-
dziła swój jubileusz. 

Dzięki uprzejmości p. dyrektor Urszuli Gowin, która 
wspiera grupę od początku jej założenia, młodzi muzycy mogli 
zaprezentować kilka utworów. Zespół, w którego skład wchodzili 
uczniowie i absolwenci szkoły: Aleksandra Marczak, Bartłomiej 
Marczak, Natalia Kasprowicz, Julia Wojtczak, Klaudia Wojtysz-
czak, Aleksandra Sokołowska, Dominik Melon i Natalia Melon 
wraz z opiekunką grupy, p. Ludmiłą Drobot-Kierzkowską, kieru-
jącą nim od 10 lat, przygotował specjalny program artystyczny 
na tę okazję. 

Pierwsza część koncertu nawiązywała do niedawno 
obchodzonego święta Bożego Narodzenia. Członkowie zespołu 
zaprezentowali więc tradycyjne kolędy, piosenki świąteczne 
i pastorałkę „Mroźna cisza”. Całości dopełnił występ instrumen-
talistów, którzy w ciekawy sposób zaprezentowali kolędy „Cicha 
noc” czy „Bóg się rodzi”. 

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości w roku 2018 nie mogło zabraknąć też 
pieśni patriotycznych. Tu zaprezentowali się laureaci gminnych 
i powiatowych konkursów piosenek, którzy wprowadzili nas 
w nostalgiczny nastrój - Klaudia Wojtyszczak w utworze „Deszcze 
jesienny deszcz” oraz rodzeństwo Ola i Bartłomiej Marczakowie, 
wspierani przez chórek, z pieśnią „Biały krzyż”. 

Ostatnia część nawiązywała do muzyki popularnej. 
Utwory wykonywały uczennice klas VIII i III gimnazjum. Podczas 
niej mogliśmy usłyszeć piosenki z rep. Edyty Geppert czy Anny 
Jantar. Cały występ zakończył grą na akordeonie Dominik Melon, 
prezentując piosenkę „Kwiaty polskie”.

SP Osuchów

SP w Osuchowie

10-lecie zespołu PRO ARTE
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W trakcie ferii zimowych nasze przedszkolaki aktywnie 
uczestniczyły w zaproponowanych im atrakcjach. Dzieci, 
korzystając z uroku zimy, bawiły się na śniegu w przedszkolnym 
ogrodzie. Zimowemu szaleństwu oddawały się zachowując 
zasady bezpieczeństwa. 

Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły 
w zaproponowanym przez Mszczonowski Ośrodek Kultury 

programie „Bliskie spotkania z dinozaurami” - m.in. brały udział 
w zajęciach edukacyjnych muzyczno-ruchowo-plastycznych pt. 
„Małe dinozaury” prowadzonych przez panią Luizę Sadowską 
oraz porankach filmowych. 

Korzystając z oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przedszkolaki miały możliwość obejrzenia i uczestniczenia 
w przedstawieniu pt. „Smerfy. Zaginiony medalion” 
przygotowanym przez teatrzyk Blaszany Bębenek. Podczas 
naszych wyjść zwracaliśmy uwagę na bezpieczeństwo dzieci 
w ruchu drogowym. Dzieci podczas spacerów chętnie korzystały 
z uroków zimowej scenerii. Chętnie obserwowały przyrodę, 
uczestniczyły w dokarmianiu ptaków, wrzucając nasiona do 
karmników ustawionych na placu przedszkolnym.

Dzieci w przedszkolu chętnie rozmawiały na temat 
bezpiecznych zabaw podczas ferii zimowych i zasad bezpiecznego 
korzystania ze sprzętu zimowego. Z dużym zaangażowaniem 
uczestniczyły w zajęciach dotyczących zawierania nowych 
znajomości i bezpiecznego korzystania ze stron internetowych. 

Nasze przedszkolaki miały również możliwość wspólnej 
integracji podczas organizowanych zabaw muzyczno-
ruchowych, naśladowczych, konstrukcyjnych i plastycznych - 
lepienie z plasteliny makiety scenerii zimowej czy wykonywanie 
dekoracji karnawałowych na zbliżający się bal w przedszkolu.

 W okresie ferii w przedszkolu wszyscy miło i aktywnie 
spędzili czas, nikt nie narzekał na nudę.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 1

Aktywne ferie zimowe przedszkolaków

Z okazji walentynek uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Bobrowcach przez kilka tygodni mieli możliwość wysyłania 
kartek walentynkowych do swoich sympatii. Przygotowana 
została specjalna skrzynka, do której wrzucali swoje wyznania. 

Nie zapomniano też o specjalnej dekoracji sal i kory-
tarza szkolnego – nigdzie nie brakowało ozdób w kształcie serc. 
W piątek (15.02) odbył się „Koncert Walentynkowy” w wyko-
naniu uczniów z klas I-III. Oprócz przybliżenia rówieśnikom 
wiedzy na temat tej tradycji, uczniowie wraz z nauczycielami 
mieli możliwość uczestniczenia w krótkiej zabawie dotyczącej 
wyznawania miłości w różnych językach. 

Podsumowaniem tego szczególnego dnia było oficjalne 
otworzenie poczty walentynkowej i wręczenie kartek adre-
satom. Na zakończenie wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracow-
nicy szkoły otrzymali słodki upominek.

Ewelina Libera

SP w Bobrowcach

„Koncert walentynkowy” w Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach
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Warsztaty kulinarne 
w grupie Krasnale

W  okresie od grudnia do lutego 
w grupie Krasnale podejmowane 
były działania w ramach innowacji 
pedagogicznej. Dzieci realizowały zadania 
z modułu kulinarnego, którego głównym 
celem było kształtowanie właściwych 
nawyków żywieniowych.

Zajęcia realizowane przez dzieci 
miały następującą tematykę: sałatka 
warzywna (03.12.2018 r.), książka 

kulinarna (07.01.2019 r.), wariacje nt. 
pizzy (16.01.2019 r.) i chatka Baby Jagi 
(15.02.2019 r.)

Przedszkolaki w trakcie realizacji 
tych tematów zdobywały doświadczenia 
dzięki metodzie Porannego kręgu, 
która jest stymulacją polisensoryczną 
obejmującą takie zmysły jak smak, 
zapach, dotyk i wzrok. Czerpały radość, 
rozwijały samodzielność i umiejętności 
samoobsługowe.

Takie zajęcia, to dla dzieci zabawa 
i wielka przygoda, której efektem będą 
właściwe nawyki żywieniowe.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Czekoladowy autobus 
 

W dniu 28 lutego najmłodsi uczestniczyli 
w niecodziennym zdarzeniu. Do naszego przedszkola przyjechał 
„Czekoladowy Autobus” - jedyny w Polsce, w którym dzieci 
przenoszą się w świat uwielbianych przez wszystkich słodyczy. 
Pojazd ma służyć przekazywaniu dzieciom wiedzy na temat, jak 
odróżniać czekoladę zdrową od wyrobu czekoladopodobnego. 

Podczas warsztatów najmłodsi poznali historię czekolady, 
techniki jej przygotowania oraz wykorzystania. W trakcie 
spotkania każdy przedszkolak, ubrany w czapkę kucharza 
i fartuch, wykonał słodką niespodziankę dla swoich rodziców. 

Na zakończenie dzieci otrzymały od prowadzących 
dyplom Mistrza czekolady. Zajęcia były doskonałą zabawą 
sprawiającą radość, pobudzającą wyobraźnie i sprzyjającą 
budowaniu dobrych relacji.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Dzień dinozaura
We wtorek, 26 lutego, w Miejskim Przedszkolu Nr 1 

obchodzone było jedno z najciekawszych, nietypowych świąt 
dla wszystkich przedszkolaków – DZIEŃ DINOZAURA. Jego 
celem było wykorzystanie i tworzenie okazji do pogłębienia 
wiadomości na temat tych zwierząt oraz budzenie zaciekawienia 
otaczającym światem i jego prehistorią.

Dzieci wzbogacały swój słownik o termin dinozaury, Park 
Jurajski, ćwiczyły narządy mowy, a szczególnie wymawianie 
grup spółgłoskowych. Na podstawie rozmów i własnych 
doświadczeń najmłodsi uzupełniali swoją wiedzę na temat 
wyglądu, środowiska życia i nazw dawnych gadów. Przedszkolaki 
w oparciu o twórcze myślenie próbowały odpowiedzieć na 
pytanie - Dlaczego dinozaury wyginęły? 

Na zakończenie zajęć w każdej grupie 
dzieci wykonywały prace plastyczne na temat 

prehistorycznych gadów. Najmłodsi między innymi lepili 
z plasteliny, malowali, wyklejali, rysowali, składali origami 
z papieru, figur geometrycznych lub składali konstrukcję 
do przestrzennego postaci dinozaura. Obchodzony DZIEŃ 
DINOZAURA  obfitował w wiele przeżyć radości i emocji wśród 
naszych przedszkolaków.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Dzień Babci i Dziadka w gr. Żabki

Dnia 12 lutego w grupie Żabki odbyło się spotkanie z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Podczas spotkania dzieci miały okazję 
podziękować w szczególny sposób swoim Babciom i Dziadkom 
za poświęcony czas, wspólne zabawy i spacery. Dzieci przed tak 
wyjątkową publicznością zaprezentowały program wokalno-
recytatorski. Występ dzieci wywarł duże wrażenie na przybyłych 
gościach. Na zakończenie odbył się poczęstunek zorganizowany 
przez rodziców. Uroczystość upłynęła w miłej i radosnej 
atmosferze.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wizyta w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej
 

W dniu 15 lutego dzieci z grupy Kotki po raz kolejny 
uczestniczyły w zajęciach w ramach projektu czytelniczego 
„Książka moim przyjacielem”, którego głównym celem jest 
rozwijanie zainteresowania książkami. Podczas spotkania pani 
Natalia rozmawiała z przedszkolakami na temat emocji i uczuć, 
ponieważ iż dzień wcześniej obchodziliśmy Walentynki. 

Dzieci miały okazję posłuchać z serii picturebooków 
opowiadania „Wilk, który się zgubił” autorstwa Rachel Bright. 
To krótka historyjka o małym wilku, który choć jest jeszcze 
szczeniakiem, jest silny i niezależny, jak każdy dorosły wilk. Wcale 
nie potrzebuje pomocy swojej rodziny i przyjaciół – cokolwiek 
by się nie działo, poradzi sobie zupełnie sam. Lecz kiedy gubi się 
w śniegu, całkiem sam w chłodną arktyczną noc, uświadamia 

sobie, że czasami każdy potrzebuje pomocy swoich bliskich. 
A z pomocną „łapą” przychodzą jego zwierzęcy przyjaciele. 

W trakcie zajęć dzieci miały też okazję uczestniczyć 
w zabawie ruchowej pokonując trasę „serduszkowych” kamyków 
oraz szukając czekoladek ukrytych wśród książek. Wszystkim 
bardzo podobały się zajęcia i z niecierpliwością czekamy na 
następne.

Miejskie Przedszkole Nr 1

W świecie dźwięków

Dnia 20 lutego w grupie Zajączki metodami aktywnymi 
były prowadzone zajęcia „W świecie dźwięków”. Tego dnia dzieci 
rozpoznawały różne dźwięki z otoczenia. Poznawały też różne 
instrumenty muzyczne np. grzechotka, bębenek, tamburyno, 
kołatka i trójkąt. Poznawały sposoby gry na wymienionych 
instrumentach. 

Następnie dzieci tworzyły własne instrumenty – 
grzechotki z wykorzystaniem butelki oraz do wyboru piasku, 
kamieni, makaronu, maku, kaszy, ryżu, grochu lub fasoli. Dzieci 
rozpoznawały, które instrumenty grają głośno, a które cicho. Na 
koniec dzieci grały na własnoręcznie wykonanych instrumentach 
przy znanych dzieciom piosenkach.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Kuferek kreatywności małego misia W dniach 20-22 lutego dzieci z grupy Kotki uczestniczyły 
z zajęciach w ramach innowacji pedagogicznej „Mały Miś 
w świecie wielkiej literatury”. Celem akcji jest rozpowszechnienie 
czytania wśród dzieci i zachęcenie do wspólnego spędzania 
czasu z dzieckiem i książką. 

Przedszkolaki uczestniczyły w cyklu zajęć „Kuferek 
kreatywności małego misia”. To propozycja zabaw plastycznych 
i teatralnych dla dzieci. Podczas zajęć został przygotowany 
kuferek kreatywności, z którego dzieci losowały zagadkę lub 
zadanie do rozwiązania. Przedszkolaki musiały w jak najbardziej 
twórczy sposób odnieść się do tematu. 

W kuferku gromadzone były różne materiały, które dzieci 
wykorzystywały podczas zabawy. Efektem finalnym zajęć były 
ozdobiony kuferek, wykonanie instrumentów oraz wcielenie się 
w aktorów teatralnych.

Miejskie Przedszkole Nr 1

„Mały miś w świecie wielkiej 
literatury”

W ramach prowadzonej innowacji „Mały miś w świecie 
wielkiej literatury” dzieci z grupy „Gumisie” na przełomie 
października i stycznia zrealizowały moduł Czytające 
przedszkolaki. Zadaniem najmłodszych było wybranie swojej 
ulubionej maskotki misia i nadanie jej imienia. Przedszkolaki 
nazwały go Gumiś a następnie, zgodnie z ustaloną kolejnością, 
zabierały do domu jego oraz specjalny dzienniczek. Tam 
przedszkolaki wspólnie z rodzicami czytały misiowi, a następnie 
wykonywały w dzienniczku ilustrację do przeczytanej bajki. Na 
zakończenie wędrówek maskotki w grupie odbyła się uroczysta 
prezentacja uzupełnionego dziennika. 

Podczas realizacji 
tego modułu dzieci 
słuchały bajek wraz ze 
swoim ulubieńcem - 
misiem i udzielały mu 
mądrych rad dotyczących 
prawidłowego zachowania 
w różnych sytuacjach. 
Grupę odwiedzali 
też zaproszeni goście 
w postaci rodziców 
czytających bajki 
i opowiadania. Zadaniem 
dzieci było zilustrowanie 
usłyszanych treści. 

Drugim modułem 
realizowanym podczas 
projektu był moduł 
kulinarne warsztaty 
z małym misiem. 
Prowadzone zajęcia 
warsztatowe miały na 
celu zachęcanie dzieci 
do zdrowych nawyków 

żywieniowych. Własnoręczne przygotowywanie pysznych 
kanapek, krojenie warzyw i degustacja z misiem wywoływały 
u dzieci wiele radości i satysfakcji. Zajęcie miało na celu 
samodzielne przygotowanie posiłku przez przedszkolaki. 

Następnie wszyscy mogli przygotować książkę kucharską 
i rysować swoje ulubione potrawy oraz tworzyć przepisy 
potraw najchętniej spożywanych przez dzieci. Przedszkolaki 
uczestniczyły także w zajęciu zachęcającym ich do stosowania 
zasad prawidłowego odżywiania się na podstawie piramidy 
zdrowego żywienia. 

Wykonywały również, po przeczytaniu bajki „Jaś 
i Małgosia”, chatkę  Baby Jagi z misiem z własnoręcznie 
ozdabianych pierników. Wszystkie te zajęcia dawały 
przedszkolaków wiele miłych chwil i niesamowitych przeżyć.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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40      luty 2019 / nr 2 (279)

„Krasnale” u fryzjera

W dniu 20 lutego dzieci z grupy Krasnale były z wizytą 
w salonie fryzjerskim. Celem odwiedzin Pani fryzjerki było 
zapoznanie się z jej pracą oraz wyposażeniem zakładu. Atrakcją 
była możliwość skorzystania z oferty fryzjerskiej (ułożenie 
fryzury męskiej). W podziękowaniu przedszkolaki obdarowały 
Panią fryzjerkę własnoręcznie wykonaną laurką.

Miejskie Przedszkole Nr 1

O! Teatr w Miejskim Przedszkolu Nr 1

Dnia 25 lutego w naszym przedszkolu odbyło się 
przedstawienie „Bajka o królewnie Marysi i Lodowej Górze” 
w wykonaniu aktorów O! Teatr z Krakowa. Bohaterką 
spektaklu była śliczna królewna Marysia, która ciągle chwalona 
i rozpieszczona stała się samolubna i nieznośna wobec innych. 
Król i królowa postanowili wydać ją za mąż licząc, że inne 
kochające serce odmieni charakter ich córki. Czy udało się 
odmienić królewnę i jaką rolę w tym odegrał czarny łabędź 
i lodowa góra?

Aktorzy bardzo w prosty sposób przedstawili, jak należy 
uczyć dzieci dlaczego nie warto postępować egoistyczne i jak 
wiele warte są przyjaźń, miłość czy bycie wrażliwym na drugiego 
człowieka. Inscenizacja łączyła plan żywy i lalkowy. W trakcie 

przedstawienia dzieci brały aktywny udział w przebiegu 
wydarzeń. Wszystkim bardzo podobał się teatrzyk. Czekamy na 
więcej!

Miejskie Przedszkole Nr 1

Jak zrobić wulkan? – doświadczenie 
chemiczne

W dniu 21 lutego w grupie Zajączki odbyło się zajęcie 
„Jak zrobić wulkan?”. Przedszkolaki z wielkim zapałem 
i zaangażowaniem wykonały model wulkanu wykorzystując 
w tym celu papierowe talerzyki, plastikowe kubki, folię 
aluminiową oraz masę solną. Następnie wraz z nauczycielem 
przygotowały roztwór z wody, sody i płynu do naczyń. 

Dzieci obserwowały, czy coś się dzieje po wymieszaniu 

wymienionych składników. Po kolei wlewały roztwór chemiczny 
do wulkanu. Następnie, nauczyciel energicznym ruchem dolewał 
ocet. Dzieci obserwowały, jak z wulkanu wydobywa się lawa. 

Doświadczenie to wywołał u dzieci radość i zdziwienie. 
Na koniec przedszkolaki próbowały wyciągać wnioski i opisywać, 
co się wydarzyło. Wszystko to dzięki reakcji chemicznej! Ocet 
(kwas) wchodzi w reakcję z sodą (zasada) i powstają bąbelki 
dwutlenku węgla – to właśnie nasza lawa!

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Ulubione dźwięki i instrumenty
W dniu 20 lutego przedszkolaki z grup Gumisie i Zajączki 

uczestniczyły w zajęciu prowadzonym metodami aktywizującymi 
rozwijającym aktywność i twórczość dzieci. Dzieci w trakcie 
wspólnych zabaw rozwijały swoje zainteresowania związane 
z grą i nazywały ulubione instrumenty. 

Wszyscy mogli rozwijać percepcję słuchową podczas 
odgadywania zagadek słuchowych związanych z grą na różnych 
instrumentach, wykazywać się znajomością rozróżniania ich 
ze względu na wykonanie. Zadaniem uczestników było przede 
wszystkim przygotowanie w dwuosobowych zespołach własnych 
instrumentów muzycznych - grzechotek z plastikowych butelek 
i materiałów sypkich. 

Wszystkie przedszkolaki z wielkim zaangażowanie 
przystąpiły do wykonywania zadania zgodnie z własną 
kreatywnością i pomysłowością. Praca w grupach pozwalała 

na wyzwalanie przyjaznej atmosfery i wesołej zabawy 
w przedszkolu. Na zakończenie odbył się koncert muzyczny 
z wykorzystaniem przygotowanych instrumentów.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Zabawa walentynkowa  
w gr. Żabki
 
Dnia 14 lutego w grupie Żabki odbyła się zabawa walentynkowa. 
Na początku dzieci wykonały okolicznościowe serduszka, 
a następnie wszyscy bawili się przy dźwiękach przedszkolnych 
przebojów. Dzieci dały popis swoich tanecznych umiejętności. 
Taka zabawa jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci i dostarcza 
im wielu przeżyć i radości.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Bal karnawałowy 

Karnawał to miła tradycja, której ważnym elementem są 
bale. Dla dzieci taka impreza, to dzień niezwykły, często długo 
wyczekiwany przez wiele tygodni.

 W dniu 4 marca w naszym przedszkolu odbył się coroczny 
bal karnawałowy. Już od samego rana w przedszkolu pojawiły 
się kolorowe postaci. Dzieci były przebrane za bohaterów 
znanych bajek - w sali widowiskowej można było spotkać wróżki, 
królewny, piratów, policjantów, Spider-Mana czy Batmana.  

Na taką okazję zaproszony został wodzirej, który zachęcał 
wszystkich do tańców, pląsów, wężyków i korowodów. Dzieci 
świetnie bawiły się w towarzystwie swoich wychowawczyń. 
Wszyscy bawili się wesoło, uśmiechy nie znikały z twarzy. 
Bal był wspaniałą okazją do spędzenia czasu w miłej 

atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym 
przedszkolakom.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Dzień Pikantnych Potraw

W dniu 16 stycznia 2019 r. przedszkolaki z naszego 
przedszkola uczestniczyły w Dniu Pikantnych Potraw, 
którego celem było poszerzanie wiedzy dzieci 

na temat znanych potraw i pikantnych przypraw, rozwijanie 
umiejętności kulinarnych oraz kształtowanie nawyków 
higienicznych podczas przyrządzania posiłku. 

Podczas zajęć dzieci wysłuchały krótkiej rymowanki 
dotyczącej pikantnych potraw, wąchały różne przyprawy 

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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Dzień Babci 
i Dziadka 
w Bajkowej Krainie

Czterokrotnie sala przed-
szkola Bajkowa Kraina wypeł-
niała się babciami i dziadkami. 
Wszystko za sprawą występów 
dzieci. Maluchy w ten sposób 
dziękowały swoim babciom 
i dziadkom za miłość, którymi je 
obdarzają.

Były uśmiechy, łzy wzru-
szenia oraz przytulanie i buziaki. 
Przedszkolaki szturmem 
podbiły serca publiczności 
swoimi występami. Maluchy 
recytowały, śpiewały i tańczyły. 
Ich talent gromkimi oklaskami 
nagradzała publiczność, która 
licznie przybywała na każdy 
występ. 

Były nowe aranżacje 
wielkich przebojów, bawiące 
do łez scenki oraz wzrusza-
jące życzenia. Nie brakowało 
też gromkiego „sto lat” oraz 
drobnych upominków przygo-
towanych przez przedszkolaki. 
Podczas każdego z czterech 
spotkań na gości czekał słodki 
poczęstunek.

tekst i foto. jp GCI

pikantne znane i nieznane, określały ich smak i stopień 
pikantności. W trakcie zajęć dzieci wykonały swoją pikantną 
potrawę – pizzę, wykorzystując różne materiały plastyczne 
oraz przyprawy. Na zakończenie naszych kulinarnych zajęć 
dzieci samodzielnie wykonały smakowite tosty i z radością 
je degustowały.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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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

 Wyrazy głębokiego współczucia

Krzysztofowi Millerowi 

z powodu śmierci

Ojca 

składają

Dyrektor i Pracownicy Gminnego 
Centrum Informacji w Mszczonowie

Z ŻYCIA GMINYKOMUNIKATY / OGŁOSZENIA / REKLAMY
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Z ŻYCIA GMINYOGŁOSZENIA / REKLAMY

Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

 SPRZEDAM:
- 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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