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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 17 kwietnia 2019 roku, odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono stan dróg i oświe-
tlenia ulicznego na terenie gminy i powiatu a także wysłuchano sprawozdań z realizacji programów rewitalizacji i współpracy 
z organizacjami pozarządowymi. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

WIEŚCI Z RATUSZA

Drogi i oświetlenie uliczne
Jako pierwsza przed zgroma-

dzonymi wystąpiła Joanna Engel – 
przedstawicielka Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. W 2018 r. 
najważniejszymi inwestycjami poczy-
nionymi na trasach krajowych przebie-
gających przez gminę Mszczonów były 
przebudowy dwóch skrzyżowań, które 
otrzymały formę rond a także remont 
dwóch fragmentów drogi S8. Oprócz 

tego GDDKiA na bieżąco konserwowała zarządzane przez siebie 
drogi, dokonywała renowacji rowów, uzupełniała i wymieniała 
oznakowanie przy trasach, usuwało zakrzaczenia a także zajmo-
wała się zielenią przydrożną

Paweł Myszkowski (dyrektor 
Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg 
Publicznych) oraz Adam Pydzik (dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrar-
dowie) przedstawili sytuację tras powia-
towych, przebiegających przez gminę 
Mszczonów. Opowiedzieli również 
o pracach i inwestycjach drogowych, 
które są zaplanowane na rok bieżący 
a także odnieśli się do ubiegłorocz-
nych sugestii mszczonowskich radnych 
w temacie tras powiatowych. 

Przewodniczący Łukasz Koperski 
odczytał sprawozdanie nadesłane 
listownie przez Pawła Woźniaka – dyrek-
tora Mazowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Warszawie – Rejon Drogowy 
w Grodzisku Mazowieckim, który nie 
mógł przybyć na posiedzenie Rady Miej-
skiej.

Małgorzata Krześniak, zastępca 
naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodar-
czego przedstawiła sprawozdanie doty-
czące kondycji dróg gminnych, którego 

szczegóły omówiono podczas obrad 
Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
w dniu 1 kwietnia 2019 r.

Po wysłuchaniu wszystkich infor-
macji dotyczących dróg na terenie Ziemi 
Mszczonowskiej nastąpiła dyskusja, 
podczas której radni zadawali pytania 
przybyłym gościom. Jako pierwszy 
o przejście dla pieszych na ul. Tarczyń-
skiej przy firmie Mondi apelował wice-
przewodniczący Rady Waldemar Suski. 

Radny Dariusz Olesiński przypomniał zarządzającym drogą S8 
o konieczności częstszego koszenia trawy, która znajduje się 
przy tej trasie. Radny Mirosław Wirowski przypomniał o zgła-
szanym już wniosku o zmianę organizacji ruchu drogowego 
na ul. Olchowej w Mszczonowie. Radny Robert Głąbiński był 
zainteresowany etapem powstawania dokumentacji przebu-
dowy ul. Północnej. Pytał również, czy w ramach tej inwestycji 
zostanie wykonana kanalizacja na tym odcinku. Wiceprzewod-
niczący Marek Zientek pytał o termin odbioru remontowanych 
odcinków drogi S8 – czy na pewno będzie to sierpień 2019 r. 
Radny Andrzej Osiński przypomniał o konieczności modernizacji 
skrzyżowania w Chudolipiu i dopytywał o to, jakie są obecne 
plany z tym związane.
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Sprawozdania i podjęte uchwały
Sprawozdanie w realizacji Programu Rewitalizacji Miasta 

Mszczonowa na lata 2016-2023 złożyła naczelnik Wydziału 
Gospodarki Gminnej Teresa Koszulińska. W swoim wystąpieniu 
omówiła, jakie inwestycje oraz projekty społecznej udało się 
zrealizować w 2018 r. 

Kolejne sprawozdanie, ze współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, przedstawiła Marta Strzelecka – naczelnik 
Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady. W 2018 r. gmina 
Mszczonów wspierała NGO w formie niefinansowej i finansowej. 
Na tę ostatnią przeznaczone zostały środki o łącznej wartości 
543 552,85 zł.

Naczelnik Koszulińska omówiła również uchwałę 
w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/418/18 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie 
warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicie-
lami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali miesz-
kalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od  jedno-
razowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów. Po niej o zmianach w bieżącym 
budżecie gminy opowiedziała Aneta Ciechańska-Gołyńska – 
naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył jej 
przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy 
sesjami organ odbył posiedzenia kontrolne w Urzędzie Miej-
skim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Gminnym Centrum 
Informacji, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Ośrodku Sportu 

i Rekreacji. W żadnej z wymienionych jednostek nie stwier-
dzono nieprawidłowości finansowych.

Działalność burmistrza i sprawy różne
Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek w okresie 

pomiędzy sesjami wydał 8 zarządzeń dotyczących m.in. zmian 
budżetowych oraz przetargu na wykonanie placu zabaw przy 
mszczonowskiej szkole podstawowej. Włodarz gminy poinfor-
mował zebranych, że opóźni się termin oddania do użytkowania 
kompleksu sportowego przy mszczonowskich szkołach śred-
nich. Inwestycję tę realizuje Starostwo Powiatowe.

Komendant Komisariatu Policji 
w Mszczonowie Krzysztof Puszcz zwrócił 
się do kierujących gminą o dofinanso-
wanie zakupu oznakowanego radiowozu. 
Radny Mirosław Wirowski prosił o częstsze 
patrole funkcjonariuszy przy obiekcie 
Zespołu Szkół, szczególnie w czasie week-
endów. Radny Robert Głąbiński był zainte-
resowany tematyką włamań do budynków 
wielorodzinnych. Komendant Puszcz poin-
formował, że ostatnio takie zdarzenia 
nie mają miejsca. Radna Katarzyna 
Ciećwierska apelowała o częstsze partole 

na terenie targowiska przy osiedlu Dworcowa III, z uwagi na 
rażące łamanie przepisów przez kierowców w dni targowe. Na 
tym zakończono obrady Sesji Rady Miejskiej, które poprowadził 
przewodniczący Łukasz Koperski.

Dagmara Bednarek, GCI

1 kwietnia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena stanu dróg 
i oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mszczonów.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny 
Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: 
wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny Marek 
Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert Głąbiński, 
radna Dorota Kaźmierczak, radny Waldemar Suski oraz radny 
Mirosław Wirowski.

Ocena stanu dróg
Sprawozdanie przedstawiające stan dróg na terenie 

gminy złożyła Małgorzata Krześniak – zastępca naczelnika 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Na terenie Ziemi Mszczo-
nowskiej znajdują się następujące kategorie dróg: krajowe 
(21,7 km), wojewódzkie (0,965 km), powiatowe (68,149 km) 

i gminne (355,17 km, w tym posiadające kategorię dróg gmin-
nych - 172,37 km). 

W 2018 roku w omawianym zakresie zrealizowano 
następujące inwestycje: 
−	 „Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 

nr 4715W Olszówka-Mszczonów do drogi krajowej nr 50 
Sochaczew-Grójec, Zadanie nr 1 – Gmina Mszczonów”. 
(dofinansowanie z Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie – 3 
mln zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5 
mln zł oraz środki od inwestora Global Park w kwocie 2,6 
mln zł - wartość inwestycji 10 585 727,52 zł),

−	 przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Malinowej 
w Mszczonowie (wartość inwestycji 107 349,31 zł),

−	 przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, 
Bobrowce (nr 470187 W) - odcinek II we wsi Bobrowce 
i Suszeniec (dofinansowanie z program PROW w ramach 
LGD na kwotę 181 423,92 zł  - wartość inwestycji 291 921,21 
zł),

−	 przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzieszynie (wartość inwe-
stycji 181 361,44 zł),

−	 przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, 
Pieńki Osuchowskie, Strzyże ( nr 470128 W) – odcinek I – 
Przebudowa ul. Sosnowej (dofinansowanie ze środków 
p o c h o d z ą c y c h 
z wyłączenia 

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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gruntów z produkcji rolnej w kwocie 100 000 zł - wartość 
inwestycji 513 568,33 zł),

−	 przebudowa fragmentu ulicy Jodłowej w Badowo-Dańkach 
(wartość inwestycji 81 438,66 zł),

−	 przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie (wartość inwestycji 
164 876,30 zł),

−	 przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo 
(wartość inwestycji 80 344,31 zł, w tym, 13 783,73 zł 
z Funduszu Sołeckiego),

−	 przebudowa ulicy Brzozowej w Kowiesach (wartość inwe-
stycji 74 704,30 zł, w tym 14 321,45 zł z Funduszu Sołec-
kiego),

−	 przebudowa ulicy Jeżynowej w Mszczonowie (planowana 
wartość nadal realizowanej inwestycji – 1 801 551,00 zł),

−	 budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Mszczonowie 
(wartość inwestycji 93 621,45 zł),

−	 opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania 
ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w Osuchowie,

−	 opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej 
w Zbiroży, Mariance i Pieńkach Strzyże,

−	 „Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie (nr 
470174W) na odcinku Grabce Wręckie, Grabce Towarzy-
stwo” (dofinansowanie z Rządowego Programu na Rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość zadania 2 188 
149,88 zł w tym kwota dotacji 1 305 723,16 zł. (60% kosztów 
kwalifikowanych).

Na inwestycje drogowe w 2018 roku gmina przeznaczyła 
łącznie 15 296 743,71 zł, w tym środki zewnętrzne pozyskane na 
te inwestycje to 12 187 146,78 zł. 

W minionych dwunastu miesiącach przeprowadzono 
także prace, realizowane we współpracy ze Starostwem Powia-
towym. W ramach umów z tym samorządem przekazano 
dotacje na przebudowę drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów 
– Piekary-Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w wyso-
kości 20 648,00 zł i drogi powiatowej nr 4726W Mszczonów – 
Strzyże, Bobrowce – granica powiatu (130 000,00 zł)

Małgorzata Krześniak przedstawiła także plany prac 
na rok bieżący. W 2019 r. gmina planuje zrealizować przebu-
dowę m.in. drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce 
(nr 470187 W) - odcinek III we wsi Suszeniec, Edwardowo, 
Bobrowce; fragmentu ulicy Dworcowej od ul. Tarczyńskiej do ul. 
Sienkiewicza w Mszczonowie oraz ulicy Piekarskiej i Białogór-
skiej w Osuchowie.

Zebrani członkowie Komisji dowiedzieli się również, że 
w 2018 roku na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono łącznie 
1 229 581,66 zł. Kwota ta obejmuje wydatki związane m.in. 

z utrzymaniem dróg w okresie zimowym, oznakowaniem ulic 
i ich naprawą.

Radny Robert Głąbiński skierował do Małgorzaty Krze-
śniak kilka pytań. Pierwsze z nich dotyczyło planowanej budowy 
ronda łączącego ul. Warszawską, Żyrardowską i Rawską. Radny 
dopytywał o to, co stanie się z tym projektem w przypadku 
negatywnej opinii okolicznych mieszkańców. Małgorzata Krze-
śniak zapewniła, że, gdy tylko powstanie konkretny dokument, 
będzie on konsultowany z mszczonowianami. Ważne jednak 
będzie również wypełnienie wymagań dotyczących bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Małgorzata Krześniak obiecała, 
że postulat radnego Głąbińskiego o konsultacjach będzie speł-
niony. 

Radny Mirosław Wirowski włączył się do dyskusji podkre-
ślając znaczenie opinii mieszkańców. Pytał również o możliwość 
wybudowania jednokierunkowej drogi w okolicy pomiędzy ul. 
Tańskiego i ul. Zarachowicza. Małgorzata Krześniak przypo-
mniała, że będą to dodatkowe koszty, trzeba więc zastanowić 
się nad zasadnością stworzenia nowej trasy w tamtej okolicy. 
Burmistrz Mszczonowa obiecał, że zbada zgłoszony problem 
i zastanowi się nad znalezieniem rozsądnego rozwiązania.

Radny Andrzej Osiński zwrócił uwagę na problem zwią-
zany z organizowaniem dowozu dzieci z Dwórzna. Kierowca nie 
chciał się podjąć pokonywania trasy z uwagi na niebezpieczną 
drogę wyjazdową z miejscowości. Radny proponował, by orga-
nizując dowóz wykorzystać odcinek ul. Mostowej, którą można 
wcześniej utwardzić. Burmistrz obiecał sprawdzić możliwość 
takiej zmiany.

Radny Osiński zgłaszał także konieczność remontów ulic 
znajdujących się na terenie jego okręgu wyborczego. Wymie-
nione przez niego odcinki są w stanie agonalnym.

Ocena oświetlenia ulicznego
O oświetleniu ulicznym zebranym radnym opowie-

działa Renata Wolak, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej. 
Na terenie Ziemi Mszczonowskiej znajduje się 2318 punktów 
oświetleniowych. W 2018 roku na konserwację oświetlenia 
ulicznego wydatkowano kwotę 91 036,40 zł. Zrealizowano 
także inwestycje w tym zakresie. Znalazły się wśród nich m.in. 
budowa drugiego etapu oświetlenia na osiedlu Tarczyńska 
II, oraz montaż lamp na odcinku Wymysłów-Badów Górny. 
W zależności od zgłaszanych potrzeb mieszkańców, instalowano 
także pojedyncze lampy na terenie całej gminy. Wysłuchanie 
sprawozdania ze stanu oświetlenia ulicznego oraz dyskusja 
w tym temacie zakończyły obrady Komisji.

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA
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8 kwietnia 2019 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2018 rok.

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

O działalności Miejskiego 
Ośrodka Kultury w 2018 roku opowie-
dział zebranym kierownik jednostki 
Marek Baumel. W ramach swojej 
działalności jednostka zorganizowała 
między innymi dwie imprezy plenerowe: 
Jarmark Mszczonowski i Gminne Dożynki 
w Osuchowie. MOK pomagał także 
w przygotowaniu „Owocowego Święta” 
w Lutkówce. 

Pracownicy Ośrodka przeprowa-
dzili liczne konkursy dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy. Znalazły się wśród nich: 

XXVI Spotkania Artystyczne Szkół (zawody wokalne, plastyczne, 
recytatorskie i teatralne) oraz 14. Gminny Przegląd Przedsta-
wień Jasełkowych im. W. Siemiona. Ośrodek zorganizował także 
turnieje o charakterze ogólnopolskim – 9. Mazowiecki Konkurs 
Miniatur Teatralnych dla grup przedszkolnych oraz IV Mazo-
wiecki Konkurs Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona (prze-
prowadzony wspólnie ze Stowarzyszeniem „Unia Poetycka im. 
Wojciecha Siemiona).

W 2018 roku w Małej Galerii MOK odbywały się także 
wernisaże i wystawy malarskie, fotograficzne czy też deko-
racji świątecznych. W Ośrodku wystawiano także prace grupy 
plastycznej Kolor, która działa w instytucji, a także organizo-
wano różne pokazy pokonkursowe. 

W ramach swojej działalności MOK ufundował także 
przedstawienia teatralne, głównie spektakle - bajki dla dzieci. 
Osobną stroną funkcjonowania Ośrodka były także koncerty dla 

mieszkańców, podczas których występowali artyści z kół dzia-
łających w jednostce. Grupy wokalne zaprezentowały się m.in. 
przy okazji imprezy WOŚP, powitania wiosny, Dnia Kobiet oraz 
świąt Bożego Narodzenia. Dodatkowo, MOK fundował także 
koncerty artystów zewnętrznych. 

Jak co roku Ośrodek udostępniał także salę kinową na 
potrzeby organizacji gminnych wydarzeń oraz zapewniał nagło-
śnienie imprez szkolnych i lokalnych a także prowadził terapię 
zajęciową dla niepełnosprawnych dzieci ze Stowarzyszenia 
„Uśmiech Dziecka”.

W Mszczonowskim Ośrodku Kultury działają także 
liczne koła zainteresowań. Wśród nich znajdują się m.in. Grupa 
Wokalna Voice, Studio Piosenki Wokaliza, Zespół Wokalny 
Słoneczko, sekcja tańca jazzowego, zajęcia plastyczne oraz 
Poradnia Recytatora.

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku słuchaczom 
proponowane były następujące formy nauki: wykłady, lektoraty 
z języka angielskiego, Klub Zdrowia, zajęcia plastyczne, wokalne, 
pilates, grupa taneczna, ćwiczenia aerobiku wodnego, spotkania 
filmowe i z ciekawymi ludźmi, warsztaty technik dekoracyjnych 
oraz szydełkowania i haftu. Popularne się także nauka gry na 
gitarze, senior fitdance, wieczorki taneczne, wernisaże oraz 
wyjazdy do teatru. Największym zainteresowaniem w 2018 r. 
cieszyły się zajęcia gimnastyki zdrowotnej, lektoraty języka 
angielskiego oraz zajęcia senior fitdance.

Po przedstawieniu sprawozdania członkowie Komisji 
mieli okazję zadać pytania kierownikowi MOK. Radny Mirosław 
Wirowski był zainteresowany gwiazdą tegorocznego Jarmarku 
Mszczonowskiego oraz sposobem jej wyboru. Wiceprzewodni-
czący Waldemar Suski pytał o to, czy odbywają się darmowe 
seanse dla dzieci. Kierownik Marek Baumel zapewnił, że tak, 
choć filmy wyświetlane są o godz. 15 w niedzielę a nie tak jak 
wcześniej, w formie projekcji porannych. W ramach podsu-
mowania przewodnicząca Barbara Gryglewska podziękowała 
przedstawicielowi MOK za tak szeroką ofertę aktywności kultu-

ralnych skierowaną do wszystkich grup 
wiekowych mieszkańców Ziemi Mszczo-
nowskiej.

W ramach spraw różnych głos 
zabrał wiceprezes Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego Piotr 
Dymecki. Przedstawił on działalność orga-
nizacji oraz jej plany uczczenia rocznic 
historycznych, które będą obchodzone 
w tym roku. Na tym zakończono obrady 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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Udało się wybrać wykonawcę placu zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Mszczonowie. Prace kosztować będą ponad 
467 tys. zł. To nieco mniej niż planowała na ten cel wydać gmina 
Mszczonów. 

- Obecnie w miejscu planowanego placu zabaw znajduje 
się betonowe boisko wielofunkcyjne przeznaczone do rozbiórki. 
Nowe zagospodarowanie terenu przewiduje powstanie placu 

zabaw z nawierzchnią poliuretanową, budowę 

Odbyło się spotkanie władz gminy z przedstawicielami 
Orange oraz firmy wykonującej sieć światłowodową na terenie 
gminy Mszczonów. W pierwszej kolejności do sieci podłączone 
zostaną szkoły na terenie gminy oraz 855 gospodarstw zgłoszo-
nych w projekcie. Kolejni abonenci będą mogli przyłączyć się do 
sieci światłowodowej dopiero po jego zakończeniu.

Na terenie gminy Mszczonów powstaje sieć światłowo-
dowa. Prowadzone prace są na etapie projektów oraz oceny 
istniejącej kanalizacji teletechnicznej. 

- Możemy wdmuchiwać światłowód w kanalizację nawet 
na odległość kilku kilometrów. Wymaga to jednak dobrego 
stanu sieci kanalizacji telekomunikacyjnej a niestety już wiemy, 
że nie wszędzie jest ona w dobrym stanie – wyjaśniał Tomasz 
Sitkiewicz, prezes spółki Deltacom Service, wykonawcy sieci 
światłowodowej.

Małgorzata Krześniak, główny specjalista Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego, podkreślała konieczność koordynacji 
ewentualnych prac związanych z przebudową infrastruktury 
telekomunikacyjnej z gminnymi inwestycjami. Sieć prowadzona 
będzie zarówno w ziemi jak i drogą napowietrzną. Wszystko 
zależeć będzie od warunków.

- Szybciej na pewno byłoby prowadzić sieć po słupach 
energetycznych. Lepiej jest jednak zrobić sieć w ziemi – twierdzi 
Tomasz Sitkiewicz.

Jego zdaniem sieć poprowadzona w gruncie nie jest 
narażona na ewentualne uszkodzenia choćby spowodowane 
wiatrem.

Nie zabrakło pytań związanych z przyłączaniem nowych 
abonentów. Mieszkańcy często pytania w tej sprawie kierują 
do urzędu. Jak wyjaśniała Danuta Janowska, starszy kierownik 
projektu sieci Orange, priorytetem jest realizacja Projektu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Do 2020 roku na terenie gminy 
ze światłowodu korzystać mają szkoły oraz 855 zgłoszonych 
gospodarstw. 

- To tak zwane białe plamy – gospodarstwa, które nie 
miały do tej pory łącza o przepustowości 30 mega bitów na 

sekundę – wyjaśnia Danuta Janowska. – Narodowa strategia 
mówi, że do 2020 roku przynajmniej połowa gospodarstw 
w Polsce ma mieć łącza o przepustowości 100 MB a pozostałe 
30 MB – dodaje.

Jak mówi kierownik, projekt POPC to baza do dalszej 
rozbudowy sieci. Zastrzega jednak, że będzie to uzależnione 
od ekonomicznego uzasadnienia. Od kilku miesięcy, zgodnie 
z prośbą Orange, mieszkańcy wysyłają deklaracje przyłączenia 
do sieci światłowodowej. 

- Na razie deklaracji nie ma zbyt wiele. Dostaliśmy 
351 deklaracji. Najwięcej jest z Mszczonowa 100, Wręczy 21, 
Adamowice 10, Bobrowce 11. W pozostałych miejscowościach 
to pojedyncze sztuki – informowała Danuta Jankowska. – Jeśli 
popyt będzie znikomy nikt nie będzie brał pod uwagę tych 
miejscowości. Chyba, że światłowód będzie przez nie przebiegał, 
wówczas możemy jeszcze pytać mieszkańców – dodaje.

- Co z mieszkańcami, którzy nie zgłosili się od projektu 
POPC ale przy ich posesjach prowadzony będzie światłowód – 
dopytywał Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. 

Jak przyznawał wykonawca, to bardzo częsta sytuacja. 
- Lista punktów adresowych w projekcie jest zamknięta. 

Takie przypadki będziemy podłączać w pierwszej kolejności ale 
dopiero po zakończeniu projektu – wyjaśnia Danuta Jankowska.

Jarosław Pięcek, GCI

Inwestycje zewnętrzne

Światłowód będzie robiony etapami

Inwestycje gminne

W wakacje powstanie plac zabaw

WIEŚCI Z RATUSZA
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Początek prac nad hotelem i osiedlem domków Suntago 
Village, otwarcie drogi dojazdowej, powstanie studni głębi-
nowej, montaż pierwszych zjeżdżalni i ogromne postępy prac 
budowlanych – tak wyglądał 2018 rok na budowie Park of 
Poland. W przyszłym roku działania będą jeszcze intensyw-
niejsze, by park wodny Suntago Wodny Świat mógł powitać 
pierwszych gości.

Marzenia wielu Polaków o ogromnym parku rozrywki 
na wyciągnięcie ręki stają się coraz bardziej realne. Rok 2018 
upłynął na budowie parku wodnego Suntago Wodny Świat pod 
znakiem dynamicznych postępów, a kolejne miesiące będą 
coraz bardziej zbliżać nas do wielkiego otwarcia.

Budowa największego zadaszonego parku wodnego 
w Europie, który będzie się znajdował we Wręczy pod Mszczo-
nowem, ruszyła w maju 2017 roku. Przez kilkanaście pierwszych 
miesięcy prace mogły dla przeciętnego obserwatora wydawać 
się mało spektakularne – obejmowały bowiem głównie dzia-
łania pod ziemią. W drugiej połowie 2018 roku efekty budowy 
stały się jednak bardziej widoczne.

Dotychczas zakończyły się prace przy fundamentach, 
wykopach i nieckach basenowych wewnątrz budynku. Powstał 
też odwiert termalny o głębokości niemal 2 km, z którego czer-
pana będzie woda do ogrzewania basenów i budynków.

Trwają prace budowlane w strefie Jamango Wodna 
Dżungla, gdzie znajdować się będzie większość z naszych 32 
zjeżdżalni wodnych. Pierwsze z nich są już wstępnie montowane 
na zewnątrz budynku.

Dotychczas wylaliśmy już 37 tysięcy metrów sześcien-
nych betonu, czyli więcej niż zużyto podczas budowy Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie.  Masa wykorzystanej już stali – 
5000 ton – to z kolei połowa wagi paryskiej Wieży Eiffla.

W ubiegłym roku do wielkich szklarni w Rotterdamie 
trafiły palmy i inne rośliny egzotyczne z Malezji, Florydy 
i Kostaryki, które będą ozdobą tropikalnego ogrodu w Suntago 
Wodnym Świecie.

W 2018 roku ruszyły prace nad kolejnymi częściami 
kompleksu Park of Poland. Oprócz parku wodnego Suntago 
Wodny Świat, powstanie w nim rozbudowana baza noclegowa. 
Wraz z Suntago Wodnym Światem otwarta zostanie Suntago 
Village – wioska składająca się z ok. 100 rekreacyjnych modu-
łowych domków wypoczynkowych typu Cabaña. W ramach 
projektu powstanie także strefa zabaw dla dzieci, strefa przezna-
czoną do wspólnego grillowania, centralny budynek z recepcją 
oraz mini-sklepem. Kolejne 100 domków zostanie dodanych 
w drugiej fazie projektu. Teren budowy obejmie ok. 8,5 ha.

Na drugą połowę 2021 roku planowane jest ukończenie 
budowy pierwszej fazy duetu hotelowego składającego się 
z dwóch niezależnych obiektów połączonych wspólnym atrium. 
Oba obiekty ulokowane będą niedaleko jeziora dostępnego dla 
gości hotelowych.

W pierwszej fazie powstanie czterogwiazdkowy 
hotel wraz ze strefą konferencyjną liczącą 3600 m2. Na 
parterze znajdować się będzie sala balowa o powierzchni 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

alejek z kostki betonowej oraz trawnika – czytamy w specyfi-
kacji przetargowej.

W ramach zadania powstaną takie urządzenia jak: 
zamek, wieża zamkowa, kareta, kolejka górska, bujaki sprę-
żynowe czy huśtawki. Na placu nie zabranie też ławek, koszy 
i latarń typu LED. Gmina na ten cel zamierzała przeznaczyć 480 
tys. zł. W pierwszym przetargu do realizacji inwestycji zgłosiły 
się trzy firmy. Niestety najniższa, zaproponowana kwota wyno-
siła 596 550 zł i przekraczała zakładany limit o prawie 120 tys. zł. 
Najwyższa z ofert sięgała blisko 740 tys. zł. 

Wybierając wykonawcę gmina w szczególności zwracała 
uwagę na cenę. Duże znaczenie miały też okres gwarancji oraz 
doświadczenie kierownika budowy. Ze względu na wysokie 
ceny postanowiono powtórzyć przetarg. Decyzja okazała się 
słuszna. W drugim przetargu wpłynęło siedem ofert. Wybrano 
najniższą z nich, co oznacza, że nowy  plac zabaw będzie kosz-
tował 467 280 zł. 

Prace mają ruszyć przed 1 czerwca i zakończą się 
w sierpniu tego roku.

jp, GCI

Inwestycje zewnętrzne

Otwarcie Suntago Wodnego Świata 
już w tym roku! 
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Najgłębszy na świecie basen (45 metrów) powstaje 
w Mszczonowie z dwóch powodów. Jednym jest woda geoter-
malna. To co jednak przyciągnęło inwestorów to samorząd 
otwarty na innowacyjne inwestycje.

Co łączy podwarszawski tunel aerodynamiczny Flyspot 
i powstający w Mszczonowie basen dla nurków? Mają jednego 
właściciela. Jest nim spółka Areotunel Sp. z. o. o. SK, której 
prezesem jest Michał Braszczyński.

Flyspot powstał z chęci zainwestowania w coś nowego. 
Jak się zaczął basen?

- Nurkuję. Widziałem w tym bardzo duży fun i duże 
zapotrzebowanie na bardzo zbliżoną emocjonalnie usługę do 
tej oferowanej przez Flyspot, czyli latania w tunelu aerody-
namicznym. Widziałem euforyczność w tym sporcie. W 2014 
roku we Włoszech otworzył się najgłębszy basen na świecie. 
Bardzo mnie to zainspirowało. Pojechałem tam, zobaczyłem 
jak wygląda usługa. Niektóre rzeczy mi się podobały, inne nie. 
Zacząłem się przymierzać czy czegoś takiego nie zbudować  – 
wyjaśnia Michał Braszczyński.

Jak mówi, wiele osób prowadzi turystykę związaną 
z nurkowaniem. Jednym z głównych kierunków jest wówczas 
Egipt. W takim wydaniu nurkowanie to zwykle dwa tygodnie 
urlopu. W Polsce jest kilka otwartych wód dla nurków, czynnych 
przez kilka miesięcy w roku – Zakrzówek, Hańcza. 

- To jednak ekstremalne doznania, bo woda ma tempera-
turę sześciu stopni Celsjusza – mówi prezes.

W budowanym basenie temperatura wody będzie miała 
ponad 30 stopni Celsjusza. Prace trwają od kilku miesięcy i choć 
wydawać by się mogło, że wiele nie wykonano budowa jest na 
zaawansowanym etapie.

- Bardzo istotna jest geologia, innowacyjne rozwiązania 
konstrukcyjne. Na razie wygląda to bardzo prosto – betonowa 
dziura w ziemi. Udało nam się powołać zespół, który określił 
plan funkcjonalny basenu, jak zrobić tunele szklane dla zwiedza-
jących, jak rozwijać basen dla freediverów – osób nurkujących 

na bezdechu. By to uprawiać jest potrzebny systematyczny 
trening. To rzeczy, które musieliśmy rozwiązać i dopasować – 
wyjaśnia Michał Braszczyński. - Cała trudność budowy takiego 
basenu sprowadza się do kosztów. Zbudować basen jak ten, za 
60 milionów to żadna sztuka. Wystarczy zlecić to dużej firmie 
budowlanej. Wyzwanie polega na ograniczeniach budżeto-
wych. Przy pewnym poziomie kosztów budowa takiego basenu 
nie ma już ekonomicznego uzasadnienia. Nie da się utrzymać 
ceny, liczby ludzi czy dopasować do tego marketingu, by było to 
przedsięwzięcie dochodowe. To jest wyzwanie - dodaje.

Firma zastosuje najnowsze rozwiązania na świecie. 
We współpracy z amerykańskimi firmami powstanie jednej 
z najbardziej zaawansowanych systemów oczyszczania wody. 
To konieczne bo basen będzie liczył osiem tysięcy metrów 
sześciennych wody. Polskie uczelnie robiły symulacje ruchu 
wody w basenie przy różnych konfiguracjach systemu filtracji 
oraz czerpniach i wypustach wody.. 

- Mogłoby się zdarzyć, że w części woda płynęła by 
bardzo szybko a w innych stała. Wówczas tam rozwijałoby się 
skażenie – wyjaśnia prezes.

Czy taka inwestycja mogłaby powstać w innym miejscu? 
Teoretycznie tak. W przypadku Mszczonowa zaważyły jednak 
dwie kwestie – woda geotermalna i przede wszystkim samorząd 
przychylny inwestorom.

- Woda geotermalna była hasłem ale przede wszystkim 
aktywność samorządu. Ludzkie warunki rozmowy. Wiele razy 
dokonywałem zakupu terenów i współpracowałem z wieloma 
urzędami. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że jest tu 
przyjazna atmosfera do inwestowania. Wszystko przebiega 
bardzo sprawnie. Burmistrz Kurek i jego zespół robi tu dobrą 
robotę – stwierdza Michał Braszczyński.

Inwestycje zewnętrzne

Basen ruszy jesienią

WIEŚCI Z RATUSZA

1150 m2 z możliwością wprowadzania wielkogabarytowych 
ekspozycji. Drugi etap to budowa pięciogwiazdkowego hotelu 
z unikatowym konceptem gastronomicznym na najwyższym 
piętrze. Hotele łącznie będą oferować ponad 700 miejsc 
noclegowych dla gości odwiedzających park wodny Suntago 
Wodny Świat, jak również uczestników konferencji, szkoleń, 
wystaw artystycznych, targów oraz koncertów.

Suntago Wodny Świat to pierwszy obiekt z projektu 
Park of Poland, zlokalizowanego między Warszawą a Łodzią. 

Dojechać do niego będzie można autostradą A2 i drogą ekspre-
sową S8. Na początku grudnia 2018 roku została otwarta droga 
łącząca Mszczonów z Radziejowicami, finansowana przez obie 
te gminy. Dla przyszłych gości parku wodnego oznacza to jeszcze 
łatwiejszy dojazd.

Zapraszamy do zapoznania się z atrakcjami parku 
wodnego Suntago Wodny świat na stronie parkofpoland.com

Materiały prasowe Park of Poland

https://parkofpoland.com/
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W piątek, 26 kwietnia, przy siedzibie OSP Mszczonów 
odbyła się kolejna w tym roku zbiórka krwi. Chętnych do 
podzielenia się życiodajnym płynem jak zwykle nie brakowało. 
W Mobilnym Punkcie Poboru Krwi tym razem zarejestrowało się 
40 osób. 34 z nich udało się oddać bezcenny płyn i, być może, 
uratować czyjeś życie. Podczas kwietniowej zbiórki udało się 
zebrać 15,3 l krwi. Kolejna szansa na „podzielenie się życiem” 
już 21 czerwca. Zachęcamy do wzięcia w niej udziału!

db, GCI

OSP

Oddali krew – podarowali życie
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Nie od dziś wiadomo, że gmina Mszczonów może się 
pochwalić świetnie działającymi jednostkami Ochotniczych 
Straży Pożarnych i ich zaangażowanymi członkami. Tuż przed 
świętami wielkanocnymi pojawił się kolejny dowód tego, że 
mieszkańcy Ziemi Mszczonowskiej mogą być dumni z ludzi, 
którzy na co dzień z poświęceniem czuwają nad ich bezpieczeń-
stwem. Pierwsze miejsce w powiatowym etapie zmagań o tytuł 
„Strażak Mazowsza 2019” zdobył bowiem prezes Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Wręczy, druh Krzysztof Bodecki.

Plebiscyt został zorganizowany przez redakcję dzien-
nika „Polska Times”, pod patronatem prezesa Zarządu Głów-
nego Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka. 
W lokalnych zmaganiach wzięło udział 17 druhów z jednostek 
położonych na terenie powiatu żyrardowskiego. Zwycięstwo 
w eliminacjach zapewniło druhowi Krzysztofowi Bodeckiemu 

przejście do kolejnego etapu, na szczeblu wojewódzkim. Gratu-
lujemy wyniku, który jest nagrodą za długoletnią służbę „Bogu 
na chwałę, ludziom na ratunek”.

Dagmara Bednarek, GCI
Foto: materiały konkursowe

Zarząd OSP we Wręczy 
i prezes  Krzysztof 
Bodecki serdecznie 
dziękują wszystkim, 
którzy oddali głosy 
na jego kandyda-
turę, jednocześnie 
nie ukrywając wiel-
kiego wzruszenia oraz 
wielkiej wdzięczności 
za okazane zaufanie 
i wyróżnienie za 
dotychczasową służbę 
druha w szeregach OSP 
we Wręczy.

Zastrzega jednak, że powstający basen pod każdym 
względem będzie różnił się od obecnych tego typu obiektów 
w Polsce. Również cenowo.

- To nie będzie basen za 10 zł. Koszty eksploatacyjne 
– sprzęt instruktorzy. Udział instruktora w nurkowaniu. Na 
basenie mamy 3-4 ratowników na 100 osób. Tu często będzie 
nurkowanie jeden na jeden. To nieporównywalne rzeczy – 
tłumaczy prezes. 

Nurkowanie w Mszczonowie, w wodzie o tempera-
turze ponad 30 stopni Celsjusza, będzie zdecydowanie tańsze 

niż wyjazd do Egiptu. Miłośnicy nurkowania z basenu mieliby 
skorzystać jeszcze w tym roku.

- Liczę, że to będzie jesień tego roku. Wydawać by się 
mogło, że pracy jest wiele ale sprawy konstrukcyjne chcemy 
zakończyć do końca czerwca. Wówczas zostanie wykończenie. 
Mamy do położenia dziesięć tysięcy metrów kwadratowych 
płytek – podsumowuje Michał Braszczyński.

tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

OSP

Druh Krzysztof Bodecki zwycięzcą 
powiatowego etapu plebiscytu na 
„Strażaka Mazowsza 2019”
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W piątek poprzedzający Niedzielę Palmową (12 kwietnia) 
w Parafii Lutkówka odbyło się widowisko pasyjne z udziałem 
parafian oraz mszczonowskich Strzelców. Pasja w takim składzie 
już na stałe weszła do kalendarza lutkówieckiej społeczności. 
Co roku wydarzenie wspierane jest też przez Mszczonowski 
Ośrodek Kultury, zapewniający odpowiednie nagłośnienie 
i oświetlenie. 

Ksiądz prałat Zbigniew Chmielewski osobiście rozpoczął 
tegoroczne widowisko. Tuż po jego zapowiedzi ruszył korowód 
złożony z aktorów, którzy wcielili się w role z historii Męki 
Pańskiej. Pierwszą sceną było ubiczowanie Jezusa. Wzięli w nim 
udział nie tylko oprawcy, ale także osoby odtwarzające miesz-
kańców Jerozolimy. Ich dłonie, zostawiające krwawe ślady na 
ciele Zbawiciela, symbolizowały udział wszystkich grzeszników 
w bólu, jakiego przed dwoma tysiącami lat doświadczał Boży 
Syn. 

Koleją sceną było cierniem ukoronowanie. Następne, 
odgrywane przy kościele w Lutkówce, nawiązywały do czter-
nastu stacji nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Rozważania stacji 
zostały napisane przez księdza Pawła Pietrzaka, byłego wika-

riusza Parafii Świętego Jana Chrzciciela 
w Mszczonowie. Odczytali je członkowie 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY 
im. 31 pSK. 

W poszczególne role Pasji wcielili 
się: Sławomir Wacławek (Jezus), Małgorzata 
Dymecka (Matka Boska), Zofia Dymecka 
(Maria Magdalena), Piotr Słojewski (Piłat), 
Adam Domasiewicz (Szymon), Kacper 
Basiński (św. Jan), Ilona Banasiewicz (św. 
Weronika), Tadeusz Iwan i Piotr Dymecki 
(oprawcy), Joanna Basińska, Irmina 
Słojewska, Wioletta Zylbert, Agnieszka 
Pawlak (kobiety płaczące), Robert Jakubiak, 
Kamil Dębski, Grzegorz Basiński, Roman 
Basiński, Edward Piernikowski (żołnierze), 
Szymon Basiński (łotr I), Sebastian Zylbert 
(łotr II), Mateusz Banasiewcz, Małgorzata 
Słojewska, Wioleta Słojewska, Jakub Bana-
siewicz, Ewa Łuszczyk, Oliwka Bożek, Micha-
lina Malik, Monika Malik, Anna Puczyńska, 
Julek Milanczuk, Ewa Pierścionek, Kazi-
mierz Pierścionek, Kasia Puczyńska, Renata 
Puczyńska, Julia Zylbert, Krystyna Basińska 
(mieszkańcy Jerozolimy). Nagłośnienie 
i oprawa muzyczna oraz świetlna – Marek 
Baumel. 

Głównymi Organizatorami siódmej 
„Pasji w Lutkówce” byli Parafia w Lutkówce 
oraz Mszczonowskie Stowarzyszenie Histo-
ryczne. Organizacyjnie całe przedsięwzięcie 
wsparli: Irmina i Piotr Słojewscy oraz Małgo-
rzata i Waldemar Słojewscy. Nie zawiedli 
także strażacy z OSP w Zbiroży.

MM 
Foto: Marek Wardak 

Wielkanoc

Siódma Pasja w Lutkówce

Z ŻYCIA GMINY
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W tegorocznym konkursie na najładniejszą, własno-
ręcznie wykonaną, palmę wielkanocną w Parafii Lutkówka 
wzięło udział 26 dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Jak stwierdziła 
organizatorka konkursu Irmina Słojewska, dokonanie wyboru 
tych najpiękniejszych rękodzieł okazało się szalenie trudne, gdyż 
wszystkie palmy prezentowały się okazale i poziomem wyko-
nania były do siebie zbliżone. 

Ostatecznie jury konkursu (w składzie: Irmina Słojewska, 
Monika Własiuk, Ewa Baumel i Ewa Pierścionek) zdecydowało 
wskazać jako zwyciężczynię Amelkę Osińską. Pięć równorzęd-
nych drugich miejsc przyznano: Łukaszowi Pawlakowi, Grzego-
rzowi Pawlakowi, Julii Zylbert, Idze i Olkowi Czarneckim oraz 
Klaudii Gajewskiej. Sześć równorzędnych trzecich miejsc zajęli: 
Amelka Wojtyniak, Amelka Adamczyk, Kasia Grabska, Krzyś 
Grabski, Nikodem Janowski i Maksymilian Tadzik. Na wyróż-
nienia zasłużyli: Julek Milanczuk, Milenka Słojewska, Alicja 
Radłowska, Julia Guzewska, Kacper Basiński, Kinga Krajewska, 
Mateusz Witecki, Anna Soszalska, Nikola Gręda, Karolina 
i Magda Mączyńska, Hanna i Maciek Olborscy a także Bartek 
Boczkowski.

Wszystkie dzieci, które zgłosiły się do konkursu, 
zostały nagrodzone wielkanocnymi słodyczami Fundatorami 
upominków byli proboszcz parafii Lutkówka ksiądz prałat 
Zbigniew Chmielewski oraz Irmina Słojewska - pomysłodaw-
czyni współzawodnictwa. 

Konkurs ten sprawia, że co roku w Niedzielę Palmową 
świątynia w Lutkówce jest wyjątkowo kolorowa. Większość 
parafian, przybywających tego dnia na sumę, dzierży w swych 
rękach palmy. Wszyscy oni czują się odpowiedzialni za przekazy-
wanie najmłodszym przepięknej tradycji. Ta parafia jest wyjąt-
kowa pod tym względem i warto wskazywać ją jako dobry przy-
kład. Gratulujemy!

MM

Niedziela Palmowa w Lutkówce
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z Niedzieli 
Palmowej w Lutkówce.

Wielkanoc

Palmy w Lutkówce – kolorowa 
tradycja

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W piątek, 12 kwietnia, rzesze wiernych przeszły ulicami 
Mszczonowa w nabożeństwie wielkopostnym. W tym roku 
Droga Krzyżowa prowadziła od parafii św. Ojca Pio do kościoła 
pw. św. Jana Chrzciciela. Nabożeństwo wspólnie poprowadzili 
proboszczowie obu zgromadzeń wiernych – ks. Tadeusz Przy-
bylski i ks. Sławomir Tulin.

Czternaście stacji Drogi Krzyżowej, ulokowanych po 
całym mieście, było pretekstem do rozważań na temat prze-
baczenia, miłosierdzia, przyjaźni, miłości i grzechu. Okoliczno-

ściowe teksty, które skłaniały do refleksji uczestników wielkopo-
stnego nabożeństwa, odczytały dzieci i młodzież. Symboliczny 
krzyż ulicami Mszczonowa ponieśli przedstawiciele rożnych 
środowisk, m.in. ojcowie, marki, pracownicy samorządowi, 
członkowie służby liturgicznej i organizacji pozarządowych. Nad 
bezpieczeństwem wiernych, jak co roku, czuwali policjanci oraz 
strażacy z OSP Mszczonów, OSP Wręcza i OSP Grabce Towarzy-
stwo. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapoczątkowało okres 
oczekiwania przez katolików na Zmartwychwstanie Jezusa Chry-
stusa. Było też okazją do zatrzymania się w codziennym pędzie 
i chwili refleksji dotyczącej tego, w jaki sposób sami traktujemy 
bliźnich.

Dagmara Bednarek, GCI

Wielkanoc

Droga Krzyżowa ulicami Mszczonowa

Z ŻYCIA GMINY
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W Wielki Czwartek w Kościele rozpoczęły się obchody 
Triduum Paschalnego. Tym samym wierni przystąpili do rozpa-
miętywania męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. 
Podczas liturgii wspominana była Ostatnia Wieczerza, w trakcie 
której nastąpiło ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. 

Z tego powodu Wielki Czwartek zwany jest również 
dniem kapłańskim. Wierni w świątyniach dziękowali swoim 
duszpasterzom. Tak też było w mszczonowskiej farze. Przedsta-
wiciele parafialnych organizacji obdarowali kapłanów symbo-
licznymi, białymi różami.

Msza Święta odprawiona została przy pustym taberna-
kulum. Pozostanie ono takie aż do Nocy Zmartwychwstania. Po 
homilii dziekan Mszczonowa ks. prałat Tadeusz Przybylski – tak 
jak wielu innych kapłanów na całym świecie – umył i ucałował 
stopy dwunastu mężczyznom, symbolizującym apostołów. Ten 
gest, był odwołaniem się do czynu samego Zbawiciela, który 
w taki sposób pokazał swoim uczniom, iż ci, którzy pragną iść 
jego drogą, muszą wybrać pokorną służbę. 

Po Eucharystii Najświętszy Sakrament został procesyjnie 
przeniesiony do ciemnicy, gdzie rozpoczęła się jego adoracja. To 
symboliczne nawiązanie do pojmania i osadzenia Pana Jezusa 
w miejscu, w którym oczekiwał na osądzenie. Zbawiciel zniknął 
a jego uwięzienie obrazuje ogołocony ołtarz świątyni. Zdjęte 
z niego obrus i świece powrócą dopiero w Wigilię Paschalną.

MM

Wielkanoc

Wielki Czwartek w mszczonowskiej 
farze

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Wielki Piątek, to jedyny dzień w roku bez Mszy Świętej. 
Sprawowana jest natomiast Liturgia Męki Pańskiej. Odbywa 
się też adoracja Krzyża. Po jej zakończeniu Najświętszy Sakra-
ment zostaje przeniesiony z ciemnicy do grobu, a Tabernakulum 
pozostaje otwarte i puste. 

Ołtarz „goły”, bez obrusa, to symbol Jezusa odartego 
z szat. Kapłan sprawujący liturgię w Wielki Piątek ma czerwony 
ornat. Gdy Pan Jezus pod postacią Najświętszego Sakramentu 

zostaje  złożony w grobie, natychmiast przy nim zaciągnięte 
zostają symboliczne warty.

 W mszczonowskiej Parafii pw. Świętego Ojca Pio, tę 
zaszczytną służbę pełnili  członkowie mszczonowskiej OSP oraz 
rekonstruktorzy z GRH „STRZELCY” im. 31 pSK. Warty trwały aż 
do niedzielnego poranka, kiedy to rozpoczęła się Rezurekcja.

MM 

Wielkanoc

WIELKI PIĄTEK, to pamiątka męki 
i śmierci Jezusa Chrystusa

Z ŻYCIA GMINY
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Wielka Sobota to czas czuwania. Wierni oczekują na Zmar-
twychwstanie Pana. Przy Grobach Pańskich w kościołach trzy-
mane są honorowe warty. Cały czas trwa też adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. Ponadto święcone są pokarmy na wielka-
nocny stół. Zobaczmy, jak wyglądały święconki, przyniesione do 
kaplicy Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie.

MM

Wielka Sobota, to czas trwania Kościoła przy Grobie 
Pańskim. Rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Tego dnia 
zwyczajowo wierni odwiedzają Groby Pańskie urządzone 
w kościołach, przy których trzymana jest symboliczna straż. 

Istnieje też tradycja udawania się do grobów bliskich osób na 
cmentarzach. 

Od rana w świątyniach odbywa się święcenie pokarmów. 
Wielka Sobota posiada tylko teksty Liturgii Godzin, nie ma nato-
miast formularza Mszy Świętej, a Liturgia Wigilii Paschalnej 
należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Podczas Liturgii 
Światła - przed kościołem kapłan święci ogień, od którego 
zapala się paschał – symbol Chrystusa. 

Wielkanoc

Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
święcenie pokarmów, święconki…

Wielkanoc

WIELKA SOBOTA – Wigilia Paschalna 
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Później następuje Liturgia Słowa. W trakcie Liturgii 
Chrzcielnej, która następuje po homilii,  śpiewana jest Litania 
do Wszystkich Świętych. Następnie celebrans błogosławi wodę 
chrzcielną, zanurzając w niej trzy razy paschał. 

Liturgia Eucharystyczna ma przebieg podobny do Liturgii 
Eucharystycznych innych niedziel. Ceremonię kończy dopiero 
uroczysta procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. 
Procesja ta odbywa się w niedzielny poranek o godzinie 6:00.

MM

Wielka Sobota to czas czuwania. Wierni oczekują na Zmar-
twychwstanie Pana. Przy Grobach Pańskich w kościołach 

trzymane są honorowe warty. Cały czas trwa też adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Zobaczmy jak wyglądała Wielka 
Sobota przed południem w świątyniach Ziemi Mszczonowskiej, 
czyli w kościołach w Osuchowie, Lutkówce i mszczonowskim 
kościele farnym, a także w kaplicy Parafii pw. Świętego Ojca Pio 
w Mszczonowie.

MM

Wielkanoc

Adoracje i warty w naszych 
Świątyniach

Z ŻYCIA GMINY

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezurekcja
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Tradycja Lanego Poniedziałku została zachowana. Brawo 
dla proboszcza Parafii Lutkówka ks. prałata Zbigniewa Chmie-
lewskiego, strażaków z OSP ZBIROŻA, a przede wszystkim dla 
Mieszkańców Lutkówki i okolic za to, iż nie obrażają się za „oble-

wanko”, a nawet sami chwytają za naczynia z wodą, aby wielka-
nocne zwyczaje nie zaginęły. 

W tym roku Lutkówka znowu była „mokra”. Tu naprawdę 
czuć atmosferę prawdziwej i szczerej dbałości o dawne obrzędy. 
Mieszkańcy kultywując je bawią się szczerze, a to przyciąga 
coraz więcej turystów z bliższych i dalszych stron. Wprawdzie 
kubełki z wodą zastąpiły już kilka lat temu strażackie węże, ale 
gwarancja odpowiedniej „wielkanocnej usługi” jest w dalszym 
ciągu gwarantowana. Spod kościoła w Lutkówce nikt suchy nie 
wychodzi. Proboszcz święci bez użycia kropidła.

MM

Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się Rezurekcją. Jest 
ona odprawiana o świcie, o godzinie 6:00, choć jeszcze w XVIII 
wieku rozpoczynano ją o północy. Na początku Najświętszy 
Sakrament jest przez kapłana zabierany z symbolicznego Grobu 
Pańskiego i niesiony w procesji wokół świątyni albo ulicami 
miejscowości. Podczas procesji śpiewane są pieśni wielkanocne. 
Cały czas biją też dzwony. Dawniej strzelano również z armat, 

aby podkreślić wyjątkowe znaczenie wydarzenia. Obecnie, ze 
zrozumiałych względów, asysta procesji ogranicza się jedynie do 
odpalania petard. 

Po powrocie do świątyni kapłan intonuje dziękczynny 
hymn katolicki „Ciebie Boga wysławiamy”. W ten sposób wierni 
czczą Zmartwychwstanie Chrystusa – czyli zwycięstwo ZBAWI-
CIELA nad grzechem i śmiercią.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najdaw-
niejszym świętem w Kościele. Było ono obchodzone jeszcze 
w czasach apostolskich. W naszym kraju obchody rezurekcyjne 
nazywane są Wielkanocą (Wielką Nocą) – czyli czasem, gdy Pan 
Jezus powstał z martwych. 

MM

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURA

Wielkanoc

Niedziela Wielkanocna 

Wielkanoc

LUTKÓWKA - tu PROBOSZCZ 
KROPIDŁA NIE UŻYWA…
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Laur w konkursie recytatorskim, to marzenie nie 
tylko miłośników słów i poezji. Nic więc dziwnego, że co roku 
w zmaganiach na różnych szczeblach startuje wielu uczniów 
z terenu Ziemi Mszczonowskiej. W środę, 17 kwietnia, na scenie 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury zaprezentowali się recyta-
torzy ze szkół średnich działających na terenie miasta – Liceum 
Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów oraz Zespołu Szkół.

Każdy z uczestników miał za zadanie przedstawić swoją 
interpretację trzech utworów lub ich fragmentów – dwóch 
poetyckich oraz jednego prozatorskiego. Uczniów lokalnych 
szkół średnich oceniało jury w składzie: przewodniczący Jerzy 
Janeczek - aktor, Genowefa Śledź - nauczycielka języka polskiego 
oraz Danuta Wójt - instruktor teatralny. Po burzliwej naradzie 
komisja wręczyła nagrody i wyróżnienia. 

Wyniki miejskich eliminacji 64. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego:

Nagrody:
- Paweł Olborski – Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie
- Szymon Olczak – Zespól Szkół w Mszczonowie

 Wyróżnienia:
- Klaudia Adamczyk – Zespół Szkół w Mszczonowie

- Klaudia Zygmunt – Zespół Szkół w Mszczonowie
- Julia Liszewska – Zespół Szkół w Mszczonowie
- Katarzyna Barańska – Liceum Ogólnokształcące w Mszczo-
nowie
- Weronika Dąbrowska – Liceum Ogólnokształcące w Mszczo-
nowie
- Dominika Nowakowska – Liceum Ogólnokształcące w Mszczo-
nowie

Paweł Olborski i Szymon Olczak wygrywając miejskie 
eliminacje zakwalifikowali się do wojewódzkiego etapu zmagań, 
by dalej walczyć o recytatorskie laury. Gratulujemy!

Dagmara Bednarek, GCI
Foto: MOK

Teatralnie i metaforycznie o życiu

Czwartek, 25 kwietnia, był dniem teatralnych 
zmagań uczniów z terenu gminy. Turniej przedstawień 
został zorganizowany przez Mszczonowski Ośrodek Kultury 
w ramach XXVII Spotkań Artystycznych Szkół. Grupy młodych 
aktorów oceniało jury w składzie: przewodnicząca Hanna 
Fibich - instruktor teatralny, Bożena Witkowska - teatrolog 
i Jerzy Janeczek – aktor. Nagrody były przyznawane w trzech 
kategoriach wiekowych. Jury oceniało klasy I-III, IV-VI oraz VI-
gimnazjalne. 

Tego dnia publiczność mogła podziwiać m.in. 
przedstawienie opowiadające o „Spełnionych marzeniach” 

w wykonaniu grupy Kameleon ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie. Spektakl wystawiony przez uczniów klas I-III 
wyreżyserowały nauczycielki Małgorzata Malowaniec i Barbara 
Oracz. 

Co jeszcze można było zobaczyć na scenie MOK? 
Urokliwą, nowoczesną wersję bajki o Jasiu i Małgosi, w której 
zawarto zasady ekologicznego zachowania. W skutek spotkania 
z dziećmi nawet baba Jaga została… wegetarianką. Jak to 
zwykle bywa w tego typu opowieściach, także przedstawienie 
„Czy to jest bajka o Jasiu i Małgosi” skończyło się szczęśliwie. 
Baba Jaga przestała jeść mięso, dzieci szczęśliwie wróciły do 
domu a zła macocha została ukarana za złe traktowanie swoich 
pasierbów. Przedstawienie to zaprezentowała grupa Pinokio 
z mszczonowskiej szkoły podstawowej. Wyreżyserowała je 

MOK

Wyrecytować marzenia
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nauczycielka Ewa Pawłowska a w rolę aktorów wcielili się 
uczniowie klas IV-VI.

Niezwykle ciekawe przedstawienie zostało zgłoszone 
do walki o nagrodę w najstarszej kategorii wiekowej. „Dziób 
w dziób”, to uniwersalna opowieść o przyjaźni, honorze, 
lojalności i bezsensowności zemsty, której głównymi bohaterami 
były gołębie. Personifikacja popularnych ptaków posłużyła 
do przekazania wielu mądrych prawd o życiu i właściwym 
postępowaniu ludzi. Tę przejmującą i skłaniającą do refleksji 
sztukę wystawiła grupa Drugie Piętro ze Szkoły Podstawowej 

w Osuchowie. Opiekunem uczniów była nauczycielka Agata 
Grzybowska.

Ciekawe ujęcia tematów, uniwersalność opowieści, 
aktorski kunszt i wysoki poziom przedstawień sprawiły, że jury 
miało problem z wyłonieniem najlepszych. Ostateczne wyniki 
prezentują się następująco:

KL. I-III
I miejsce:
- Grupa teatralna 
Kameleon ze Szkoły 
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Mszczonowska Miejska Biblioteka Publiczna od lat 
zmienia swoje oblicze, dostosowując siebie i swoje usługi do 
potrzeb świata opartego na nowych technologiach. Już wkrótce 
instytucja wzbogaci się o sprzęt komputerowy, który będzie 
kolejnym krokiem na drodze informatyzacji MBP.

„Moja e-Bibliotek@ liderem informatyzacji na 
Mazowszu”, to tytuł projektu, w którym jednym 

Podstawowej w Mszczonowie za spektakl Spełnione marzenie 
w reżyserii Małgorzaty Malowaniec i Barbary Oracz   
 

KL. IV-VI

I miejsce: 

- Grupa teatralna Pinokio ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 
za spektakl Czy to jest bajka o Jasiu i Małgosi? w reżyserii Ewy 
Pawłowskiej

Wyróżnienie: 

- Teatr Niewielki ze Szkoły Podstawowej w Osuchowie za 
spektakl Kto się boi Pani Eś w reżyserii Dominiki Jankowskiej

KL.VII – KL. gimnazjalne

I miejsce:

- Grupa teatralna Drugie piętro ze Szkoły Podstawowej 
w Osuchowie za spektakl Dziób w dziób w reżyserii Agaty 
Grzybowskiej 

Wyróżnienie:

- Grupa teatralna Alternatywa ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie za spektakl Pinokio w reżyserii Idy Gontarz

Dagmara Bednarek, GCI 
Foto: db i MOK

Łącząc się w bólu i żałobie, pragniemy przekazać
wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa wsparcia 

Rodzinie 
naszej zmarłej koleżanki

Jolanty Matusiak 
Dyrektor i Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

MBP

Mszczonowska e-Bibliotek@
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Rok – dokładnie tyle czasu minęło od pierwszego 
spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, który działa przy Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie. Ten zacny jubileusz 
lokalni czytelnicy obchodzili w czwartek, 25 kwietnia, omawiając 
„Genialną przyjaciółkę” Eleny Ferrante.

Zanim jednak rozpoczęto dyskusję o książce, członkowie 
Klubu odśpiewali gromkie „Sto lat”, wypili symbolicznego (oczy-

wiście, bezalkoholowego) szampana oraz skosztowali okoliczno-
ściowego tortu. Życzenia czytelnikom zrzeszonym w DKK złożyła 
także dyrektor Biblioteki, Anna Czarnecka, która podkreślała – 
bez was nie byłoby klubu. 

Miłośnicy książek wspominali również pierwsze 
spotkania. Przypominali, że decyzja o powstaniu Klubu była 
spontaniczna a jego zorganizowanie nie zajęło pracownikom 
Biblioteki wiele czasu. I tak czytelnicy MBP spędzili rok dysku-
tując o książkach, wymieniając się spostrzeżeniami i polecając 
sobie wzajemnie nowe lektury. Oczywiście, pieczę nad DKK spra-
wują dyrektor placówki i jej pracownice, które dbają o wspa-
niałą, ciepłą atmosferę a także odpowiednią oprawę spotkań.

z partnerów jest mszczonowska „skarbnica książek”. W jego 
ramach otrzyma sprzęto komputerowy o łącznej wartości 
126 495 zł. Wkład własny gminy w realizację projektu wyniesie 
25 299 zł a otrzymana przez Bibliotekę dotacja – 101 196 zł. 
Środki finansowe pochodzić będą z RPO WM na lata 2014-2020 
a o ich przyznaniu zadecydował zarząd województwa mazo-
wieckiego.

Głównym celem projektu jest wdrażanie e-usług biblio-
tecznych. Swoim zasięgiem obejmie on trzynaście tego typu 
placówek z terenu całego województwa. Nowy sprzęt, oprócz 
Mszczonowa, trafi również m.in. do Grodziska Mazowieckiego 
(lider projektu), Jaktorowa, Milanówka czy Sierpca.

MBP w ramach projektu otrzyma sprzęt komputerowy, 
m.in. 8 szt. laptopów, 5 komputerów All-In-One, czytniki kodów, 
urządzenie wielofunkcyjne orz licencje na programy antywiru-
sowe oraz systemy Windows.

Do czego będą one wykorzystywane? Zgodnie z założe-
niami projektu do wdrażania e-usług bibliotecznych. Dzięki nim 
poprzez stronę internetową, a więc bez konieczności wycho-
dzenia z domu, możliwe będzie wypożyczenie e-booka, rezer-
wacja konkretnej pozycji czy też uzyskanie informacji o terminie 
zwrotu książki. Sprzęt komputerowy posłuży także do rejestracji 
internetowej, prowadzenia katalogów online czy też zgłaszania 
propozycji zakupów nowości. 

Ciekawym pomysłem jest także plan dotyczący wpro-
wadzenia videorelacji z wydarzeń kulturalnych w instytucjach, 

umożliwienia chatowania z bibliotekarzami oraz powstania plat-
formy współpracy merytorycznej pracowników takich jedno-
stek. Taka wizja rozwoju z pewnością spodoba się mieszkańcom 
gminy, czyniąc z MBP miejsce jeszcze bardziej przyjazne czytel-
nikom.

Dagmara Bednarek, GCI

MBP

To już rok DKK!
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W ciągu roku miłośnicy książek omówili takie pozycje, 
jak: „Historia pszczół” Mai Lunde, „Szczypta miłości” Amandy 

Prowse czy „Polska odwraca oczy” Justyny Kopińskiej. Jak 
widać, zakres tematyczny omawianych lektur jest dość szeroki 
a każdy członek Klubu ma wpływ na to, jaka pozycja będzie 
przedmiotem kolejnej dyskusji. 

Spotkania DKK odbywają się raz w miesiącu, w czwart-
kowe przedpołudnia. Nie da się więc nie skojarzyć ich terminu 
ze słynnymi „obiadami czwartkowymi” organizowanymi przez 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kolejną wspólną 
cechą jest literacko-naukowy charakter obydwu spotkań. Z racji 
jubileuszu pierwszego roku działalności DKK życzymy jego 
członkom, by dyskusje o książkach były równie niezapomniane, 
co ich „historyczny pierwowzór” a grono osób zasiadających 
przy stole ciągle rosło.

Dagmara Bednarek, GCI

We wtorek, 9 kwietnia, w sali klubowej Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury zebrali się członkowie Klubu Seniora 
„Złota Jesień”, by przy świątecznie zastawionym stole, podzielić 
się wielkanocną radością i symbolicznym jajeczkiem.

Spotkanie rozpoczęła prezes Klubu, Barbara Pniewska, 
która powitała przybyłych członków swojej organizacji oraz 
złożyła im świąteczne życzenia zdrowia, wiosennej radości raz 
obfitego zajączka. Do zebranych seniorów kilka ciepłych słów 
skierowała także Halina Wawruch, zastępca burmistrza. Z okazji 
zbliżającej się Wielkanocy życzyła członkom Klubu prawdziwie 
rodzinnego świętowania oraz wszystkiego dobrego.

Wśród zaproszonych gości znalazł się również ksiądz 
Sławomir Tulin – proboszcz parafii pw. św. Ojca Pio. W krótkiej 

mowie do zebranych seniorów przypomniał, że nadchodzące 
święta są największymi i najważniejszymi dla każdego katolika. 
Wielkanoc, to czas radości ze Zmartwychwstania Jezusa i to 
właśnie jej życzył członkom Klubu.

Następnie seniorzy, zrzeszeni w organizacji kierowanej 
przez Barbarę Pniewską, zasiedli przy pięknie udekorowanych 
stołach, by wspólnie rozpocząć okres oczekiwania na nadejście 
Wielkiej Nocy. Członkowie sami zorganizowali poczęstunek, 
który opłacili ze składek klubowiczów. Wędlinę na potrzeby 
wielkanocnego spotkania przekazali Elżbieta i Tadeusz Kuliccy.

Klub Seniora „Złota Jesień”, to prężnie działająca orga-
nizacja, skupiająca w swoich szeregach ok. 150 nestorów. Jej 
członkowie organizują imprezy taneczne i okolicznościowe, 
wycieczki krajowe oraz zagraniczne, ogniska i pielgrzymki. Duża 
oferta działań sprawia, że z roku na rok liczba seniorów zrze-
szonych w Klubie wzrasta, co doskonale widać podczas spotkań 
świątecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

Seniorzy

Seniorzy podzielili się wielkanocną 
radością
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Wielkanocne spotkania seniorów, przygotowywane 
przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, są 
już tradycją w gminie Mszczonów. Tegoroczne „jajeczko” odbyło 
się we wtorek, 2 kwietnia, w sali klubowej Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury.

Zanim seniorzy zasiedli przy pięknie udekorowanych 
i smacznie zastawionych stołach, kilka słów do zebranych skiero-
wała gospodyni spotkania, kierownik MOPS Barbara Ciszewska. 
Przypomniała, że wielkanocny posiłek nie odbyłby się, gdyby nie 
sponsorzy, którzy co roku pomagają w jego organizacji. Z racji 
nadchodzących świąt, kierownik Ciszewska złożyła seniorom 
życzenia radości i zdrowia oraz przypomniała, że nestorzy mają 
nie tylko rodzinę i znajomych, ale także przyjaciół – pracow-
ników MOPS.

W imieniu burmistrza Mszczonowa, na wielkanocnym 
spotkaniu seniorów pojawiła się jego zastępczyni, Halina 
Wawruch. Niestety, włodarz nie mógł osobiście wziąć udziału 
w świątecznym posiłku, przekazał jednak najlepsze życzenia na 
Wielkanoc – żeby przyniosły ze sobą wyłącznie dobro.

Wspólnie z seniorami symboliczne „śniadanie” spożyli 
także księża proboszczowie z mszczonowskich parafii – ks. 
Tadeusz Przybylski i ks. Sławomir Tulin. Pierwszy z nich poświęcił 
pokarmy i pobłogosławił zebranych. W krótkim wystąpieniu 
podkreślił, jak ogromne znaczenie dla społeczeństwa mają 
seniorzy. Ich doświadczenie, rady i opowieści, to bezcenne 
skarby, których nie  odnajdziemy w  żadnym  podręczniku  i  na 
żadnym wykładzie.

Spotkanie wielkanocne seniorom umilała muzyka 
zespołu Trio, który tworzy trójka nestorów pochodzących 
z Targówka. Wśród utworów, których posłuchać mogli zebrani, 
znalazły się pieśni kościele oraz popularne piosenki, m.in. polska 
wersja „Hallelujah” z filmu „Shrek”.

Symboliczne, wielkanocne „śniadanie”, to wydarzenie, 
które przyciąga seniorów z terenu całej Ziemi Mszczonow-
skiej. Często są to osoby schorowane lub samotne, dla których 
spożycie posiłku w gronie przyjaciół i miłej atmosferze, może 
być jedynym pozytywnym akcentem nadchodzących świąt. 
Dzięki zaangażowaniu kierownik i pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pomocy sponsorów, seniorzy 
z terenu gminy mają szansę na uczczenie Wielkanocy w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze, spotkanie przyjaciół, rozmowę i wymianę 
doświadczeń. Nie dziwi więc fakt, że z roku na rok przybywa 
uczestników świątecznych spotkań organizowanych przez 

MOPS

Wielkanocne spotkanie seniorów
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Ulica Zarzeczna w Mszczonowie. Przy niej podwórko 
i długa betonowa ścieżka prowadząca do niewielkiego budynku. 
Trudno go przegapić, bo cytrynowy kolor rzuca się w oczy. 
W nim nieustannie urzęduje Zenon Andrychowicz. Szewcem 
jest od 72 lat. 

- Dziadek jest u siebie – słyszę, gdy pukam do położo-
nego kilka metrów wcześniej domu.

Mijam gołębnik. Uwiązany do budy pies nie reaguje na 
nowego gościa. Zrobi to później, gdy będę wychodził.

Pan Zenon siedzi w swoim warsztacie. Na kolanach 
deska, na której kładzie kolejne buty. Na stoliku, w puszkach, 
gwoździki różnej wielkości. Narzędzia. Różne rodzaje butów. 
Wśród nich brązowe pantofle. Wyraźnie odbiegają wyglądem. 
Widać, że mają swoje lata, podeszwy są już przydarte, lecz jako-
ścią nadal biją na głowę tradycyjne. 

- Ile one lat mają. Ten czło-
wiek już kaleką jest a buty dobre – 
powie o nich później pan Zenon.

Stojącą pod ścianą szafkę 
wypełniają szewskie kopyta. 
Siadamy przy stole w drugim pokoju. 
Jeden z ostatnich mszczonowskich 
szewców czeka na pytania.

- Kiedyś w Mszczonowie 
było wielu rzemieślników. Cały 
Mszczonów. Na każdej ulicy było 
kilku szewców. W sumie było nas 
około stu. Teraz jest nas dwóch, ale 
ten drugi już nie pracuje – mówi 
Zenon Andrychowicz.

Kilka lat temu był u niego 
przedstawiciel jednej z firm. Miał 
plany. Chciał, by pan Zenon dla 

niego pracował, ale nic 

z tego nie wyszło. W tym roku Zenon Andrychowicz kończy 87 
lat. Szewcem jest od 72. Butów nie robił już od dawna.

Na ostatnią drogę
 - Mam jeszcze buty, które nogi nie widziały – mówi 
z błyskiem w oku. 
Sięga do pobliskiej szafki i wyciąga czarne, skórzane pantofle. 
Jakość użytych materiałów widać od razu. 
 - To dla mnie, na ostatnią drogę – przyznaje otwarcie. 
– To co teraz robią i sprzedają, to się nawet do tego nie nadaje. 
Był u mnie kiedyś facet, by buty jego ojcu zrobić, bo zmarł. To 
go pytałem ile lat miał ojciec. Mówi, że 90. To się dziwie, że 
nie pomyślał o butach. Zrobiłem mu. Mówiłem, że gdyby były 
niedobre to niech przyniesie. Poprawię. Chyba były dobre, bo 
nie przyszedł – dodaje.
 Każdy element buta, wykonany był ze skóry – cholewki, 
podcholewki, spody. Zewnętrzna skóra twarda, w środku deli-
katna. Dbano o dobór materiałów.
 O współczesnych, dostępnych w sklepach, butach pan 
Zenon mówi krótko – wszystko lipa, papier i plastik. Kawałek 

MOPS. Radość i gwar, panujące na sali, są chyba najlepszą 
nagrodą dla kierownik Ciszewskiej i jej pracowników za trud 
włożony w organizację wielkanocnego posiłku.

Dagmara Bednarek, GCI

Sponsorami świątecznego spotkania byli:
1. Związek Sadowników  RP
2. Sklep Ogólno - Spożywczy Eryk Biedrzycki Andrzej
3. Piekarnia Cukiernia Sklep Spożywczy  - Pani Mariola 

Lewandowska
4. Beata i  Piotr Zygmunt Skup i Ubój Żywca  oraz Handel 

Mięsem

5. Piekarnia Oskroba
6. Rzeźnia Masarnia Kazimierz Kuran
7. „M & Ł”  Magdalena Łuczyńska
8. Spółdzielnia Handlowo- Usługowa
9. Lewiatan
10. Pan Andrzej Brzozowski
11. Kwiaciarnia „Kwiatowy Kącik”
12. Kwiaciarnia „Klaudia” 
13. Elżbieta Zdunik  „Stołówka Przyszkolna”   
14. Jeronimo Martins – „Biedronka”
15. Mszczonowski Ośrodek Kultury

Wywiad

Czasy, gdy noga buta szukała

Z ŻYCIA GMINYKULTURA
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płótna polany gumą i to już jest but. Kiedyś to były materiały. 
Wszystko zwierzęce skóry z cieląt, kóz, bydła. Wszystko garbo-
wane w Polsce. Najlepsze skóry przyjeżdżały do Mszczonowa 
z Radomia, Mogielnicy czy Warki. Dziś już nie ma garbarni, 
wszystko zniszczyli – stwierdza ze smutkiem.
 Pan Zenon twierdzi, że przemysł obuwniczy w Polsce, 
ten czysto rzemieślnicy, zaczął swój upadek krótko po wojnie, 
gdy w latach 1949-50 państwo zaczęło przejmować produkcję 
obuwia. 
 - Nie wolno było prywatnie robić butów rzemieśl-
nikom. Wielu przechodziło do państwowych zakładów – wspo-
mina pan Zenon.
 Początkowo jakość w zakładach była bardzo ważna. 
Każdy szewc odpowiadał za swój wyrób. Na spodzie buta, przy 
obcasie, był numer, który był przypisany do konkretnej osoby, 
która  wykonała but. Gdy były reklamacje jej koszty były potrą-
cane z pensji szewca.
 - Można było cały miesiąc przepracować i wszystko 
stracić. Mi się nigdy reklamacja nie zdarzyła – mówi Zenon 
Andrychowicz.
 Później zaczęto sprowadzać materiały z zagranicy. Ich 
jakość sukcesywnie ulegała pogorszeniu.

Czeladnicy, szewcy i chirurdzy
Dobrym szewcem nie zostawało się łatwo. Nauka trwała 

trzy lata. Dopiero po tym czasie można było zostać rzemieślni-
kiem. 

- Na tamte czasy to była trudna praca. Ciężka. Pracowało 
się od świtu, do zmierzchu. Wszystko na siedząco. Nie to co 
teraz – stwierdza pan Zenon. – By zrobić parę butów trzeba było 
cały dzień pracować. Najtrudniejsze było ćwiekowanie obuwia 
i obrabianie, by pięknie wyglądało – dodaje.

Ważną rolę w działalności szewców odgrywali cholew-
karze. To oni dostarczali główny materiał do produkcji butów 
- cholewki. W Mszczonowie pracowało ich około 30. Z czasem 
szewcy się specjalizowali. Jedni produkowali obuwie męskie. 
Inni damskie. Jeszcze inni dla dzieci i młodzieży czyli tzw. śred-
niaki. Byli też chirurdzy. 

- Naprawiali obuwie. Tak się to nazywało wtedy - 
chirurgia obuwnicza – wyjaśnia pan Zenon. 

Dziś ta specjalizacja już w zasadzie nie istnieje. Współ-
czesne naprawy to podklejenie podeszwy i wymiany fleków, 
czasem wszycie suwaka, czy wklejenie łatki. Niewiele więcej da 
się zrobić ze współczesnym obuwiem.

- Jaki to ma być but, jak on 30 złotych kosztuje a 20 
złotych kosztuje wymiana fleków? – zadaje retoryczne pytanie 
pan Zenon. – Kleje dziś są dobre i wszystko skleją, ale trzeba 
wiedzieć jakiego kleju do jakiego materiału użyć – dodaje.

To jego zdaniem jedna z przyczyn słabej jakości obec-
nego obuwia.

- Kiedyś buty były piękne. Co chwilę wychodziły nowe 
fasony. Pojawiały się nowe szaliki, płaszcze i do nich robione 
były buty. Wszystko grało. Czubki były wąskie. A dziś… kapcie – 
stwierdza pan Zenon. 

Wpija odrobinę herbaty i kontynuuje.

Szansa na lepsze życie
 - Robiło się buty na konkretny wymiar. Lubiłem robić 
damskie obuwie. Praca była trochę lżejsza. Nie każdy to jednak 
potrafił – wspomina mszczonowski szewc. - Były czasy, gdy noga 
buta szukała. Niektórzy robili buty o konkretnym rozmiarze 
i jeździli z nimi na targ. Co to była za jazda. Czasem czeladnik 
szedł na pieszo na targ z Mszczonowa do Sochaczewa, by zająć 
miejsce szewcowi. Pieszo, taki kawał szedł.
 - Przecież to cały dzień marszu. Około 40 kilometrów – 
dziwię się.
 - Dlatego wychodził w nocy, by na rano być na miejscu. 
Szewc wyjeżdżał trochę później wozem – wyjaśnia pan Zenon.
 Dziś Mszczonów odbiega od swojej rzemieślnicza 
potęgi sprzed lat. Najwięcej zostało stolarzy.
 - A byli masarze, rzeźnicy, bednarze, kowale – wylicza 
Zenon Andrychowicz.
Przed laty miasto było dla mieszkańców okolicznych wsi szansą 
na lepsze życie.
 - Ojciec miał dużą gospodarkę - 20 hektarów pod 
Osuchowem. Przed wojną to było bardzo dużo. Może ze 
dwóch takich gospodarzy w Mszczonowie było. Ale mówił mi 
synu idź i ucz się zawodu, bo z gospodarki za wiele chleba nie 
będzie. Państwo zabierało część plonów albo trzeba było płacić. 
Niewiele zostawało, taki czasem był domiar. Grasowały bandy  – 
wspomina pan Zenon. – Dobrze, że go posłuchałem.
 Nie żałuje swojej decyzji. To, czego mu żal, to brak 
następców. Młodzi ludzie nie są zainteresowani pracą w zawo-
dzie szewca.
 - Praca jest ciężka, ale dobre pieniądze można i dziś 
zarobić robiąc buty na wymiar – mówi Zenon Andrychowicz.
 Powstała jednak pokoleniowa luka. Nie było uczniów 
a dziś i uczyć nie ma komu. Nikt nie chce robić butów, w których 
można chodzić przez lata, gdy w sklepie, za kilkadziesiąt złotych, 
można kupić nowe. Zmieniać je niemal codziennie.
 - Kiedyś buty się szanowało. Do kościoła niosło się je 
w ręku a przed kościołem myło nogi w rowie i dopiero się buty 
zakładało – wspomina mszczonowski rzemieślnik. - Z resztą 
po co dziś takie trwałe buty jak mało chodzimy? Ciągle się 
tylko samochodami jeździ, to gdzie te buty mają się niszczyć – 
stwierdza.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURA
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Maciej Piwowarczyk w Mszczonowie mieszka od trzech 
lat. Stara się wykorzystać maksymalnie wszystkie okazje do 
aktywnego życia. Czyta książki i jest członkiem Dyskusyjnego 
Klubu Książki w Mszczonowie. Chodzi do kina, korzysta z Term. 
Doskonali grę na akordeonie. A cha… Maciej jest niewidomy.

- Nie widzę od urodzenia. Jestem wcześniakiem 
urodzonym w szóstym miesiącu ciąży. Trafiłem do inkubatora 
i ktoś podał za dużo tlenu – opowiada Maciej Piwowarczyk.

Stracił wzrok. Tylko jednym okiem jest w stanie widzieć, 
że jest jasno lub ciemno. Nie zdążył poznać kolorów, zobaczyć 
otaczającego go świata. Nie ma jednak żalu do nikogo. Nauczył 
się żyć, ze swoją niepełnosprawnością. Właściwie uczy się tego 
każdego dnia. Stawia kolejny krok w swojej samodzielności. Pod 
okiem instruktorki uczy się chodzenia z białą laską.

- Trzeba opracować trasę w dane miejsce. Nie jest łatwo. 
Najgorzej jest na przejściach dla pieszych. Kierowcy nie zawsze 
się zatrzymują – przyznaje Maciej.

Słuch absolutny
Choć los odebrał mu jeden zmysł obdarzył go innym. Maciej 
Piwowarczyk ma słuch absolutny. Słyszy dźwięki jak każdy z nas, 
jednak w odróżnieniu od zdecydowanej większości ludzi, potrafi 
je nazwać a dzięki temu powtórzyć. 
- Kiedy byłem dzieckiem miałem mały keyboard casio. Rodzice 
zauważyli, że potrafię zagrać melodię, którą wcześniej usły-
szałem – wspomina Maciej Piwowarczyk.
Wówczas nikt jednak nie mówił o słuchu absolutnym. Był to 
jednak początek jego przygody z muzyką. Maciej Piwowarczyk 
poszedł do szkoły muzycznej i tam odkryto, że ma słuch abso-
lutny.
- Z tym trzeba się urodzić. Można taki słuch do pewnego stopnia 
wykształcić, ale nigdy nie osiągnie się poziomu kogoś, kto się 
z tym urodził – przyznaje Maciej.
Kariera muzyczna była konsekwencją pasji, talentu i zdolności. 
Maciej pokochał brzmienie kościelnych organów. Po ukończeniu 
szkoły oraz studiów pracował jako organista w kilku kościołach. 
Jego niepełnosprawność wprawiała nieraz w osłupienie ludzi, 
którzy nie mogli uwierzyć, że osoba niewidoma może być orga-
nistą.
- Pamiętam sytuację, gdy Maciek miał grać w jednym 
z kościołów. Było bardzo dużo ludzi. Ciasno. Przeciskałam się 
z nim do organów, które stały z boku kościoła. Jedna z pań nie 
chciała mnie przepuścić. Myślała, że Maciek chce tylko usiąść 
na krześle przed organami więc powiedział, że tu za chwilę, ktoś 
przyjdzie i będzie grał. Odpowiedziałam – wiem, mój mąż. Mina 
tej pani była bezcenna – wspomina Sylwia Piwowarczyk żona 
Macieja.

Ograniczenia są w głowie
Jest jego oczami. Są nieodłączną parą. Wszędzie razem. 

Prowadzi męża na spotkania w bibliotece, zajęcia muzyczne. 
Razem jeżdżą do Warszawy. Mają do siebie pełne zaufanie.

- Mogę nawet z Maćkiem biec lekko trzymając go za 
ramię. Wystarczy, że będę mu mówić „krawężnik” albo „stopień” 
– mówi Sylwia. - Nie wszyscy niewidomi tak potrafią – dodaje.

Sylwia i Maciej Piwowarczyk żyją pełnią życia. Starają się 
jak najwięcej korzystać z oferty różnych, mszczonowskich insty-
tucji. Są członkami  Dyskusyjnego Klubu Książki w Mszczonowie. 
Maciej słucha audiobooków oraz czyta książki pisane alfabetem 
Braill’a. Książki bezpłatnie przysyła pocztą Biblioteka dla Niewi-
domych w Warszawie. 

- Podobno jeszcze jedna osoba w Mszczonowie je wypo-
życza ale nie wiem kto – wtrąca Maciej.

Od niedawna korzysta też ze specjalnego urządzenia, 
które po wgraniu plików tekstowych czyta je. Dzięki temu może 
być na bieżąco, m. in. z ulubionymi informacjami o motoryzacji.

- Tak się cieszę, że nie muszę już tych artykułów moto-
ryzacyjnych czytać. Strasznie nudne są – mówi z uśmiechem 
Sylwia.

Razem z mężem są też gośćmi kina, choć w tym przy-
padku repertuar jest ograniczony. 

- Wybieramy głównie filmy polskie lub z lektorem czy 
dubbingiem. Nie nadążałabym czytać dialogów i jeszcze czasem 
mówić co dzieje się na ekranie – wyjaśnia Sylwia.

Z muzyką przez życie
Życie Macieja Piwowarczyka kręci się wokół muzyki. 

W mieszkaniu, w bloku, w jednym z pokoi stoją… organy elek-
troniczne, których używa się w mniejszych kościołach. Instru-
ment każdego dnia musi zabrzmieć choć przez chwilę. 

- Jest wygodny, bo mogę podłączyć słuchawki i wówczas 
nie przeszkadzam sąsiadom. Staram się też grać w takich porach, 
by nikomu nie przeszkadzać. Chyba jest dobrze, bo jeszcze żaden 
z sąsiadów nie przyszedł ze skargą – mówi z uśmiechem Maciej.

Obok organów stoi akordeon. Naukę gry na nim Maciej 
Piwowarczyk rozpoczął dzięki zajęciom umuzykalniającym orga-
nizowanym przez Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie. 

Wywiad

Pokazuje jak żyć aktywnie

Z ŻYCIA GMINYKULTURA
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Jego instruktor – Daniel Strojczyk, już po kilku lekcjach zapropo-
nował, by Maciej uczył się gry na akordeonie guzikowym. 

- Uznał, że akordeon z klawiaturą będzie dla mnie za 
prosty – wyjaśnia Maciej.

Maciej Piwowarczyk jest wyjątkowy. Pomimo swojej 
niepełnosprawności korzysta z życia w szerszym zakresie niż 
wiele zdrowych osób. Jest w pełni świadomy tego, że nigdy nie 
będzie żył tak jak osoby widzące. Są sytuacje, w których wzroku 

nie można niczym zastąpić. Ma jednak ogromny dystans do 
swojej niepełnosprawności. Zabawnych sytuacji w jego życiu 
nie brakuje.

- Kiedyś jeden z pracowników domu pogrzebowego 
chciał bym coś zagrał. Powiedziałem, że nie wiem za bardzo 
co, to stwierdził bym zagrał coś „na ślepo” – śmieje się Maciej 
wspominając jedno ze zdarzeń.

tekst i fot. Jarosław Pięcek 

Odpowiedź na to pytanie doskonale zna Kacper „Kacpa” 
Lachowicz – koszykarz, trener i konferansjer. O jego moty-
wacyjnym talencie mogli się przekonać uczniowie trzech 
szkół podstawowych – z Mszczonowa, Lutkówki i Osuchowa. 
Spotkania dzieci i młodzieży z Kacprem Lachowiczem zorganizo-
wali wspólnie Paweł Górski (trener sekcji koszykówki UKS Olim-
pijczyk) oraz Michał Szymański (dyrektor OSiR Mszczonów).

Podczas każdego z wystąpień gość chciał zainspirować 
dzieci i młodzież historią swojego życia. Jego marzeniem 
w młodości była gra w najlepszej lidze koszykarskiej świata – 
amerykańskiej NBA. Niestety, nie udało mu się go zrealizować, 
ale nie poddawał się. Nawet wtedy, gdy otoczenie śmiało się 
z jego wysiłków i marzeń. Właśnie takie było główne przesłanie 
spotkań z młodymi mieszkańcami Ziemi Mszczonowskiej – nigdy 
nie wolno się poddawać! Choćby wszystko sprzysięgło się prze-
ciwko nam, choćby spotykały nas przykrości – warto walczyć 
o swoje marzenia!

Kacper Lachowicz podkreślał także, jak ważne jest treno-
wanie swoich umiejętności. Bez względu na interesującą dzie-
dzinę. Talent, to przecież zaledwie 10% sukcesu, pozostałe 90%, 
to ćwiczenia. I nieważne, czy chcemy żonglować, grać w koszy-

kówkę, malować czy robić zdjęcia. Robiąc to, co kochamy, 
odniesiemy sukces – będziemy wiedli satysfakcjonujące życie. 
Będziemy mieli pracę, do której będziemy chcieli chodzić.

Koszykarz opowiadał także o tym, jak trudno jest przyj-
mować pomoc innych ludzi, i jak ważne jest nauczenie się tego. 
Nie zawsze jesteśmy przecież w stanie poradzić sobie sami. 
Świat jest tak skonstruowany, że ludzie mają różne możliwości, 
zdolności czy zawody. Żyjąc w społeczności, uzupełniamy się 
a umiejętność współpracy jest jednym z istotnych elementów 
naszego społeczeństwa.

Wszystkie te nauki brzmią bardzo poważnie i dorośle, 
jednak Kacper Lachowicz potrafił je przekazać młodym 
w zabawny, często wręcz komediowy sposób. Swoje hasła 
ilustrował opowieściami o prawdziwych sytuacjach, co dodat-
kowo przekonywało o ich słuszności. 

Trener zaprezentował uczniom także kilka koszykarskich 
trików, np. pompki wykonywane na piłce czy żonglowanie. 
Zapraszał także młodych do próbowania swoich sił w każdej 
z nich. Najwięcej entuzjazmu wzbudziło „podpalenie” piłki. 
Oczywiście, nie był to prawdziwy ogień a jedynie efektowna 
sztuczka.

Młodzież była zachwycona charyzmą Kacpra Lacho-
wicza i z pewnością chętniej będzie rozwijała swoje talenty oraz 
podejmowała aktywność fizyczną. Spotkanie z koszykarzem 
okazało się prawdziwym „rzutem za trzy punkty”.

Dagmara Bednarek, GCI

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZESPORT

OSiR / UKS Olimpijczyk

Jak zmotywować młodzież do 
aktywnego trybu życia?
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Jaka jest definicja „pieszego”. Kto może pierwszy wjechać 
na skrzyżowanie? Co oznaczają znaki drogowe? Na te, oraz 
wiele innych pytań musieli odpowiadać uczestnicy gminnego 
etapu Turnieju Motoryzacyjnego. Największa wiedzą wykazali 
się uczniowie z Mszczonowa oraz Piekar.

Stopień trudności pytań był zróżnicowany. Uczniowie 
mogli przekonać się czy wiedzą np. w co powinien być wypo-
sażony rower lub kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika. 
Po teście wiedzy przyszedł czas na umiejętności praktyczne, 
w których uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy. Każda z grup musiała opowie-
dzieć co należy wykonać w sytuacji wypadku. Najmłodsi musieli 
udzielić pomocy osobie, która przewróciła się na rowerze raniąc 
w głowę. Ich starsi koledzy musieli pomóc pieszemu potrą-
conemu przez samochód. Dodatkowym utrudnieniem było 
złamanie otwarte podudzia oraz uraz głowy. 

- Pokazaliście, że potraficie udzielać pierwszej pomocy. 
Wypełniliście wszystkie jej elementy – podsumowało egzamin 
jury.

Największą wiedzą wykazali się uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie oraz Piekarach. Do nich powędrowały 
puchary, które odebrali z rąk Michała Szymańskiego, dyrek-
tora Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, organizatora 
turnieju. To oni będą reprezentować gminę na etapie powia-
towym turnieju. Wybrano również uczniów, którzy najlepiej 
rozwiązali testy. 

Pomoc w organizacji turnieju zapewnił również Jarosław 
Lewicki, właściciel Akademii Dobrego Kierowcy MANGA oraz 
asp. sztab. Sławomir Zieliński, dzielnicowy z Komisariatu Policji 
w Mszczonowie.

jp, GCI

Wyniki testów
grupa I I miejsce – Marcin Michalczyk
II miejsce – Jakub Sielski
III miejsce – Apolonia Kamińska

Grupa II
I miejsce – Kinga Gręda
II miejsce –Karol Trzeciecki
III miejsce –Kacper Basiński

OSiR

Więdzą najwięcej o ruchu drogowym

Z ŻYCIA GMINYSPORT
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W niedzielę, 7 kwietnia, ulicami stolicy przeszedł XII 
Katyński Marsz Cieni. Mszczonowscy Strzelcy co roku biorą 
udział w tym patriotycznym przedsięwzięciu, które ma na 
celu upamiętnienie ofiar sowieckiego NKWD. Tysiące polskich 
żołnierzy i policjantów zginęło od strzału w tył głowy. Zostali 
zamordowani jako jeńcy, a następnie zagrzebani w bezimien-
nych mogiłach i okryci zmową zdradzieckiego kłamstwa. Był 
czas, gdy nie chciano o nich pamiętać. Tym bardziej dziś należy 
o nich przypominać światu. Cześć Ich pamięci! 

Strzelcy maszerowali w intencjach pięciu, zgładzonych 
przez sowietów rodowitych mszczonowian: ppor. rez. Zeno-
biusza BAZYLCZYK-PODLASKIEGO, syna Mikołaja i Emilii z Wójci-
kowskich, ur. 2 kwietnia 1898 r. w Mszczonowie, przod. PP 
Andrzeja FILUTOWSKIEGO, syna Stanisława i Marianny z Kotliń-
skich, ur. 6 listopada 1896 r. w Mszczonowie,  porucznika rezerwy 
Mieczysława Konstantego JANKOWSKIEGO, syna Władysława 
i Teodozji z Widerkiewiczów, ur. 1 kwietnia 1901 r. w Mszczo-
nowie,  ppor. int. rez. Zenona KUJAWSKIEGO, syna Tomasza 

i Ksawery z Marsznelów, ur. 20 czerwca 1896 r. w Mszczonowie, 
i podporucznika rezerwy Witolda Mariana STYPIŃSKIEGO, syn 
Józefa i Matyldy z Ginsów, ur. 21 stycznia 1893 roku w Mszczo-
nowie. W gronie mszczonowskich intencji znalazł się także kpt. 
Wojciech Wojsław DYMECKI, syn Stanisława i Janiny z Kuliń-
skich, ur. 11 sierpnia 1906 r.

MM
Foto: Agnieszka Ludwin

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEHISTORIA I TRADYCJA

STRZELCY pamiętają
13 kwietnia w sposób szczególny 
wspominaliśmy naszych Rodaków 
zamordowanych w Katyniu i innych 
miejscach kaźni na wschodzie. 
Mszczonowscy Strzelcy co roku 
pamiętają o Tych Męczennikach za 
sprawę narodową. W hołdzie dla Nich 
członkowie GRH im. 31 pSK zapalili 
znicz pamięci przy krzyżu katyńsko 
-smoleńskim przy ulicy Północnej 
w Mszczonowie. 

MM

GRH

KATYŃSKI MARSZ CIENI 2019
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Z ŻYCIA GMINYHISTORIA I TRADYCJA

CZUWANIE przy GROBIE PAŃSKIM 
Tak wyglądały warty mszczonowskich strzelców i strażaków  
przy Grobie Pańskim w Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Mszczo-
nowie. W Wielki Piątek warty zostały zaciągnięte zaraz po 
zakończeniu liturgii i trwały niemalże do północy.

MM

STRZELECKA SŁUŻBA w WIELKĄ 
SOBOTĘ
Przez całą Wielką Sobotę mszczonowscy STRZELCY pełnili 
służbę w Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie. Było 
pracowicie, ale przede wszystkim zaszczytnie. 
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10 kwietnia 2019 r. – pierwszy dzień egzaminów gimna-
zjalnych w roku szkolnym 2018/19. Za wychowankami mszczo-
nowskiej placówki już jeden napisany sprawdzian wiedzy 
z trzech lat – z historii i wiedzy o społeczeństwie. 

Schody przed dawnym budynkiem gimnazjum. Schody, 
po których wspinali się uczniowie w swojej edukacyjnej drodze 
na szczyt wiedzy. Schody będące świadkami sukcesów, łez, 
pożegnalnych polonezów… 

W środę, 10 kwietnia, właśnie na nich do wspólnej, 
pamiątkowej i historycznej fotografii ustawili się uczniowie 

ostatniego rocznika, który otrzyma dyplomy ukończenia 
gimnazjum. Dwadzieścia lat po powrocie tego rodzaju szkół 
do polskiego systemu oświaty, zostanie on zlikwidowany. Czy 
słusznie? To każdy może ocenić samodzielnie. 

Faktem jest, że przez 20 lat swojego istnienia, lokalne 
gimnazjum wychowało setki młodych mszczonowiaków, ofiaro-
wując im wiedzę i wspomnienia, które niejednokrotnie towa-
rzyszyć im będą przez całe życie.

Dziś te dwie dekady powoli przechodzą już do historii. 
Nadal trwać będą jednak we wspomnieniach tych, którzy uczyli 
się w mszczonowskim gimnazjum. Dwadzieścia lat, których 
symbolem niech będzie ta pamiątkowa fotografia ostatnich 
uczniów, ostatnich mszczonowskich gimnazjalistów… 

Dagmara Bednarek, GCI

Gimnazjum

Coś się kończy, coś się zaczyna…
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Egzaminy – to słowo wiosną zakłóca spokojny sen 
rodziców, nauczycieli, dyrektorów i, przede wszystkim, uczniów. 
W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Jana Adama 
Maklakiewicza w Mszczonowie stanęła przed podwójnym 
wyzwaniem. Sprawdziany, będące przepustką do szkół średnich, 
pisali bowiem uczniowie ostatniego rocznika gimnazjalnego i, 
po raz pierwszy, wychowankowie klas ósmych zreformowanej 
„podstawówki”. Placówka musiała więc zorganizować aż dwie 
tury egzaminów. Pomimo ogólnopolskiego strajku nauczycieli, 
w Mszczonowie odbyły się one bez przeszkód.

Jako pierwsi w ławkach, ustawionych tradycyjnie na hali 
sportowej, zasiedli przedstawiciele ostatniego rocznika, który 
uzyska świadectwo ukończenia gimnazjum. Ich popis wiedzy 
rozpoczął się w środę, 10 kwietnia, częścią humanistyczną. 
Składały się na nią dwa sprawdziany – pierwszy dotyczył znajo-

mości zagadnień z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 
a drugi – języka polskiego. Kolejnego dnia uczniowie mieli 
okazję udowodnić, że nieobca jest im matematyka oraz przed-
mioty przyrodnicze (biologia, geografia, chemia i fizyka). Na 
zakończenie gimnazjaliści zdawali test sprawdzający znajomość 
wybranego języka obcego.

Tegoroczni absolwenci zreformowanych, ośmiokla-
sowych, szkół podstawowych, egzaminy rozpoczęli w ponie-
działek, 15 kwietnia, od sprawdzianu wiedzy o języku ojczystym. 
Oprócz niego, musieli jeszcze wykazać się znajomością matema-
tyki oraz wybranego języka obcego.

Szkoły podstawowe w całej Polsce również „zdały 
egzamin”, ponieważ obydwie tury testów przeprowadzono 
w większości kraju bez przeszkód. Kolejne wyzwanie postawione 
zostanie przed szkołami średnimi, które muszą przyjąć w swoje 
szeregi dwa roczniki absolwentów jednocześnie. W tym roku, 
jak w żadnym innym, może się więc okazać, że kwietniowe 
egzaminy będą prawdziwą przepustką do dorosłości i kolejnego 
etapu edukacji.

Dagmara Bednarek, GCI 

SP Mszczonów

Egzaminy przepustką do dorosłości
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- Mszczonów nie jest wolny od narkotyków – stwierdza 
aspirant sztabowy Robert Bretner. Po raz kolejny odwiedził 
Mszczonów, by spotkać się z uczniami, nauczycielami oraz 
rodzicami. Podczas spotkań ostrzegał przed skutkami zażywania 
narkotyków czy dopalaczy oraz innych substancji psychoaktyw-
nych.

Testerzy lub psychonauci – tak określa się ludzi, których 
zadaniem jest nieustanne wymyślanie kolejnych narkotyków 
lub dopalaczy.

- Tacy ludzie mają jedną zasadę – brak zasad – mówił 
podczas środowego (24.05) spotkania z uczniami w Szkole 
Podstawowej w Mszczonowie, Robert Bretner.

Głównym zadaniem narkotyku jest uzależnienie. Jak 
szybko może ono nastąpić? Zdaniem specjalisty nawet po 
pierwszym zażyciu. Nowe narkotyki w ekspresowym tempie 
wyniszczają organizm. Doprowadzają do uszkodzeń układu 
krążenia, mózgu, nerek czy mięśni. Trudno się temu dziwić 
skoro znaleźć w nich można takie składniki jak tłuczone szkło, 
np. z bombek choinkowych. O skład narkotyków dopytywali też 
sami uczniowie.

- Czy to prawda, że używa się do ich produkcji trutek na 
szczury  - pytał jeden z chłopców.

- Tak – nie ukrywał Robert Bretner. 
Jak mówił, zażycie narkotyków może doprowadzić do 

wzrostu tętna do ponad 180 uderzeń na minutę. Ciśnienie 
krwi może sięgać wartości 240 na 145. Czym może to grozić 
uczestnicy spotkania wiedzieli doskonale – zawałem. W Polsce 
to jeden z najczęstszych skutków zażycia narkotyków przez 
młodych ludzi. Zawału doznają już piętnastolatki. Zwiększone 
ciśnienie potrafi doprowadzić też do trwałych uszkodzeń oczu 
lub dosłownie może je rozsadzić. W Polsce to od kilkuset nawet 
do kilku tysięcy przypadków utraty wzroku rocznie.

Wymowne z pewnością były filmy , które przedstawił 
i omówił policjant. Pokazywały skutki zażycia narkotyków. 
Osoby będące pod wpływem substancji psychoaktywnych 
turlały się po ziemi w niekontrolowany sposób, biły na oślep lub 
rzucały na szpitalnym łóżku utrudniając udzielenie pomocy. 

Robert Bretner wyjaśnił również młodzieży, że równie 
dotkliwe co zażywanie narkotyków jest ich posiadanie. Wpis do 
kartoteki o posiadaniu nawet niewielkich ilości takich substancji 
może przekreślić życiowe plany. 

- Możecie przez to nie dostać wymarzonej pracy, nie 
wjechać do danego kraju, czy trafić do więzienia – wyjaśniał 
policjant.

Dziewczęta ostrzegał przed tzw. pigułkami gwałtu, które 
podczas wizyty w klubie mogą trafić do ich napoju lub wody.

- Nie zmienią jej smaku, konsystencji czy koloru a z wami 
będzie można zrobić wszystko – stwierdzał specjalista.

Uczestnicy spotkania nie bali się zadawać pytań. Dopy-
tywali m. in. o to czy lecznicza marihuana to ta sama, która 
jest tzw. marihuaną rekreacyjną. Jak wyjaśnił Robert Bretner, 
to dwie różniące się składem substancje, których działanie jest 
diametralnie inne.

Robert Bretner w Mszczonowie spędził trzy dni podczas, 
których będzie spotykał się z mieszkańcami zarówno na grupo-
wych spotkaniach jak i indywidualnych konsultacjach.

tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI
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SP Mszczonów

Bez ściemy o narkotykach
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Radość ze świetnych wyników i zakończenia roku szkol-
nego mieszała się ze smutkiem wynikającym z rozstania ze 
szkołą. W piątek (26.04) uczniowie klas maturalnych odebrali 
świadectwa. Oficjalnie pożegnali się ze swoim liceum. Przed 
nimi matura.

Trzy lata w szkolnych murach minęły błyskawicznie. 
Jeszcze niedawno ci sami uczniowie przestępowali próg Liceum 
Ogólnokształcącego w Mszczonowie po raz pierwszy, a dziś 
żegnali się ze szkołą. Pozostawiają po sobie dobre wrażenie 
czego potwierdzeniem są słowa dyrektor.

- Jest czym się pochwalić. Bardzo dużo uczniów uzyskało 
średnią powyżej 5 i dzięki temu otrzymają nagrody starosty 
powiatu żyrardowskiego, kilkanaście osób ma świadectwa 
z czerwonym paskiem. Ponad połowa uczniów ma bardzo 
wysokie noty – wyliczała Mariola Mońka, dyrektor LO w Mszczo-
nowie.  – Mam nadzieję, że przełoży się to na  wasze wyniki 
maturalne – życzyła uczniom.

Uczniowie z najlepszymi wynikami oraz wyróżniający 
się i działający na rzecz szkoły odebrali nagrody książkowe, 
dyplomy i podziękowania. Życzenia maturzystom w imieniu 
swoim o raz Beaty Sznajder, starosty Powiatu Żyrardowskiego 

złożył też Adam Lemiesz, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego w Żyrardowie. 

- Dziękuję też nauczycielom, którzy pokazali, że jesteście 
dla nich najważniejsi – mówił odnosząc się do strajku nauczy-
cieli. 

Pedagodzy mszczonowskiego liceum do strajku nie przy-
stąpili. Gratulacje uczniom złożył też Robert Głąbiński, wice-
przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady 
Miejskiej w Mszczonowie. 

- Życzę wam powodzenia podczas matur – mówił radny.
Chwilom wzruszenia towarzyszyły też uśmiechy. 

Uczniowie przygotowali również specjalny występ artystyczny. 
Z przymrużeniem oka pokazali lekcje ze swoimi nauczycielami. 
Otrzymali za swój występ burzę oklasków. 

Podczas uroczystości publiczność mogła również obej-
rzeć widowisko poświęcone nadchodzącemu świętu 3 Maja.

 – Wiwat Sejm, Wiwat Senat, Wiwat wszystkie stany – 
grzmieli ze sceny uczniowie w szlacheckich strojach.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Uczniowie, którzy otrzymali najwyższe wyniki w nauce- średnia 
z 3 lat: Julia Wojtczak – 5,47; Kacper Głąbiński – 5,32; Katarzyna 
Talak – 5,23; Paweł Zdulski – 4,89; Zofia Wasiak – 4,83; Alek-
sandra Marczak – 4,78; Marta Chyła – 4,75; Kacper Chmielewski 
– 4,58.

LO Mszczonów

To dopiero koniec początku

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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W piątek (26.04) sala Zespołu Szkół w Mszczonowie 
wypełniła się tegorocznymi maturzystami. Uczniowie odebrali 
upragnione świadectwa. W ręce najlepszych trafiły również 
nagrody książkowe oraz statuetki. 

W całym kraju, w wielu szkołach średnich maturzyści nie 
byli pewni czy otrzymają świadectwa i będą mogli przystąpić do 
matur. Wszystko ze względu na strajk nauczycieli. Również peda-
godzy mszczonowskiego zespołu szkół przystąpili do strajku.

- Jeszcze przed świętami miałam informację, że matu-
rzyści otrzymają świadectwa. Podziękowałam za to nauczy-
cielom, bo uczniowie się denerwowali – przyznaje Dorota 
Powązka, dyrektor ZS w Mszczonowie.

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego, poza 
świadectwami, uczniowie z najwyższą średnią odebrali nagrody 
książkowe. Nagrody trafiły też od uczniów angażujących się 
w życie szkoły. Pamiątką za osiągnięcia sportowe będą statu-
etki. Uczniowie wspominali spędzone w szkolnych murach lata. 

Wspomnieniem była galeria zdjęć, które przewijały się na tele-
bimie. 

- Doszliśmy do refleksji, że tę szkołę zapamiętamy na 
zawsze – mówili uczniowie. 

Przypomnieli słowa Winstona Churchilla – „To nie jest 
koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec 
początku.”

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

ZS Mszczonów

Kolejny etap za nimi
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Magiczny cyrk w mszczonowskim 
przedszkolu
W dniu 16 kwietnia mszczonowskie przedszkole odwiedził 
artysta cyrkowiec z występem „Magiczny cyrk”. W trakcie 
pokazu zaprezentował cyrkową akrobatykę, żonglerkę różnymi 
przedmiotami i jazdę na monocyklu. Przedszkolaki były bardzo 
zafascynowane sztuką iluzji zaproszonego gościa.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Przedszkolny ruch drogowy

Jak poprawnie przechodzić przez jezdnię? Czy mając 
zielone światło można od razu wejść na pasy? W czwartek (4.04) 
i piątek (5.04) dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 w Mszczo-
nowie poznawały podstawy ruchu drogowego. Lekcji udzielał 
asp. sztab. Sławomir Zieliński z Komisariatu Policji w Mszczo-
nowie.

- Tego typu lekcje są potrzebne. Trzeba utrwalać w dzie-
ciach zasady poprawnego przechodzenia przez jezdnię, korzy-
stania z sygnalizacji świetlnej – mówi Sławomir Zieliński.

W przedszkolu powstało mini miasteczko ruchu drogo-
wego. Zainstalowano sygnalizację świetlną, przejście dla 
pieszych oraz pasy. Dzieci wcielały się w role kierowców oraz 
pieszych. Uczyły się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię. 
Dowiedziały się również, że zielone światło nie oznacza, że 
można bez zastanowienia wejść na pasy.

- Trzeba się rozejrzeć, bo jakiś kierowca może nie 
zauważyć czerwonego światła i wjechać na pasy. Trzeba wyra-

biać odruch rozejrzenia się – wyjaśnia policjant. – Analizując 
statystki wypadków z udziałem pieszych stwierdzam, że znaczna 
część z nich powstała z winy pieszych – dodaje.

Na zakończenie potkania każde z dzieci otrzymało odbla-
skową opaskę ufundowaną przez firmę MOSTVA. 

- Zawsze, gdy będzie już zmrok, zakładajcie je sobie na 
rękę lub nogę byście byli lepiej widoczni – apelował do przed-
szkolaków dzielnicowy.

tekst i fot. jp, GCI
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Motylki „przyfrunęły” do GCI
W środę, 17 kwietnia, do Gminnego Centrum Informacji 

„przyfrunęły” Motylki. Oczywiście, nie takie prawdziwe, ale 
przedszkolaki, które są wychowankami Publicznego Przedszkola 
„Bajkowa Kraina”. 

Sześciolatki, podczas swojej wizyty, dowiedziały się 
wielu ciekawostek dotyczących funkcjonowania instytucji, m.in. 
na czym polega praca dziennikarza, jak pomóc osobie szuka-
jącej pracy oraz gdzie można bezpłatnie skorzystać z komputera 
podłączonego do Internetu. 

Szczególny entuzjazm dzieci wzbudził nowy numer 
„Merkuriusza Mszczonowskiego”, który akurat tego dnia został 
przywieziony z drukarni. Przedszkolaki mogły więc jako jedne 
z pierwszych przyjrzeć się lokalnemu biuletynowi informacyj-
nemu. Sześciolatki z uwagą oglądały przedświąteczne wydanie, 
poszukując na zdjęciach siebie, członków rodziny i znajomych. 
Opiekunki, które towarzyszyły Motylkom, obiecały, że po 
powrocie do przedszkola wspólnie poczytają gazetę, by dowie-
dzieć się, co takiego wydarzyło się ostatnio na Ziemi Mszczo-
nowskiej i w czym wkrótce będzie można uczestniczyć.

Dagmara Bednarek, GCI

GCI przemieniło się w Bajkową Krainę
W środę, 10 kwietnia, siedzibę Gminnego Centrum 

Informacji odwiedzili niecodzienni goście. Jedna z mszczonow-
skich instytucji powitała bowiem w swoich progach grupę czte-
rolatków z Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”.

Kilkanaścioro maluchów mogło z bliska przyjrzeć się funk-
cjonowaniu GCI, po którym oprowadziły je dyrektor i pracow-
nice jednostki. Dzieci dowiedziały się m.in. czym zajmuje się 
kadra Centrum, co łączy instytucję z dentystą oraz w jaki sposób 

działa kserokopiarka. Goście chętnie opowiadali także o sobie 
i swoich zawodowych planach. Jedna z dziewczynek w przy-
szłości zamierza zostać dyrektorem, co z uśmiechem (i przymru-
żeniem oka) skomentowała kierująca GCI proponując, by kiedyś 
została jej następczynią.

Na pamiątkę wizyty w Gminnym Centrum Informacji 
każdy z przedszkolaków otrzymał odblaskową zawieszkę 
w kształcie owocu, zwierzaka lub znaku. Dzieci obiecały, że przy-
czepią je do kurtek i tornistrów, by być lepiej widocznymi na 
drodze.

Dagmara Bednarek, GCI
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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

Zatrudnię 
pracownika 

na stanowisko 
kasjer/

sprzedawca

Kontakt:
tel. 695 932 272

Z ŻYCIA GMINYOGŁOSZENIA / REKLAMY
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

 SPRZEDAM:
- Piekarnię w Mszczonowie  
 tel. 606 389 428,
- 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 
- 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
- baton Sante fit    - 1,50/szt.
- jogurt naturalny „Piątnica” 170 g     - 1,00
- jogurt naturalny „Piatnica”  330 g    - 2,00
- margaryna „Kasia” 250g                  - 2,00
- cukierki czekoladowe „Sympatie”    - 19,99/kg
- świeże warzywa i owoce, sprawdzona jakość, 
najniższe ceny
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