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6 maja 2019 r.
Głównym tematem posiedzenia Komisji była ocena działalności 
Gminnego Centrum Informacji za 2018 rok.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny 
Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: 
wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński i Marek Zientek, 
radny Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny 
Robert Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Dariusz 
Olesiński, radny Waldemar Suski oraz radny Mirosław Wirowski. 
W obradach gościnnie uczestniczył także przewodniczący RM 
Łukasz Koperski.

Działalność GCI
Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnego Centrum 

Informacji w Mszczonowie za ubiegły rok złożyła dyrektor 
jednostki, Magdalena Podsiadły. W 2018 r. instytucja niezmiennie 
prowadziła działalność w czterech obiektach – głównej siedzibie 
w Mszczonowie, filii w Osuchowie, Izbie Pamięci Ziemi Mszczo-
nowskiej oraz Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Gminne 
Centrum Informacji w minionym roku realizowało zadania 
z zakresu promocji gminy, zatrudnienia i rynku pracy, aktywi-
zacji ludności z terenów wiejskich a także propagowania wiedzy 
i tradycjach i historii Ziemi Mszczonowskiej.

Dyrektor Magdalena 
Podsiały przedstawiła dane 
dotyczące bezrobocia w gminie 
a także działania, jakie podjęła 
jej jednostka w celu jego mini-
malizacji. W sprawozdaniu poja-
wiło się także omówienie zadań 
realizowanych na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości, oferowanych 
mieszkańcom szkoleń oraz usług 
komputerowych i biurowych, 
które świadczy GCI. 

W 2018 roku Centrum 
propagowało także wiedzę histo-
ryczną poprzez różnorodne dzia-
łania skierowane do wszystkich 
grup wiekowych należących do 
gminnej społeczności. Pracow-
nicy GCI udostępniali zbiory Izb 
Pamięci uczniom, mieszkańcom 

i turystom a także realizowali akcje tematyczne. W minionym 
roku odbyły się m.in. warsztaty tematyczne dla uczniów doty-
czące starych rzemiosł oraz historii Polski, zajęcia w ramach 
akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, artystyczne zabawy 
poświęcone ozdobom wielkanocnym, spotkania Klubu Gier. 
Podczas wakacji GCI zaprosiło mieszkańców do wspólnej zabawy 
podczas gry terenowej „Historyczny pociąg do podróżowania”.

Wśród zrealizowanych działań dyrektor Podsiadły 
wymieniła również organizację Nocy Muzeów w ramach ogól-
nopolskiej, majowej akcji, Koncertu Noworocznego, piątego już 

Festiwalu Świętojańskiego i cyklu koncertów „Romantyczność 
Polski i Meksyku” w wykonaniu członków rodziny Maklakiewi-
czów.

Gminne Centrum Informacji prowadziło także działal-
ność promocyjną gminy, na którą składało się m.in. wydawanie 
biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, współpraca z mediami 
lokalnymi i ogólnopolskimi, wykonywanie gadżetów reklamo-
wych i przygotowywanie prezentacji multimedialnych promują-
cych gminę. Pracownicy GCI pomagali także przy organizowaniu 
innych wydarzeń odbywających się na terenie Ziemi Mszczo-
nowskiej oraz współpracowali z lokalnymi organizacjami poza-
rządowymi.

Radny Robert Głąbiński pytał o rekrutację pracowników 
do Park of Poland, którą prowadzić będzie inwestor Global Park. 
W odpowiedzi dyrektor Podsiadły poinformowała, że obecnie 
firma przygotowuje oferty pracy, które zamieszczać będzie na 
portalu Pracuj.pl. Będą one również umieszczane przez pracow-
ników GCI w ich witrynie Kiosk z pracą.

Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek podziękował za 
działalność Centrum a szczególnie jego filii w Osuchowie. Jego 
zdaniem praktycznie żadna impreza w gminie nie odbywa się 
bez pracowników GCI.

Radny Mirosław Wirowski apelował o upamiętnienie 
rocznicy wolnych wyborów. Dyrektor Podsiadły obiecała, że 
wraz z kierującymi Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury zasta-
nowi się nad przedstawioną sugestią.

Przewodniczący Ryszard Stusiński w podsumowaniu 
podkreślił, że GCI prowadzi bardzo szeroką działalność w wielu 
dziedzinach, za którą podziękował dyrektor Magdalenie 
Podsiadły i jej pracownikom. 

WIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Zaopiniowanie materiałów na sesję i sprawy 
różne

Naczelnik Marta Strzelecka przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej we wcze-
śniej zatwierdzonym dokumencie dotyczącym statutów sołectw. 
Wprowadzona korekta dotyczyła błędu literowego w nazwie 
dwóch miejscowości z terenu gminy.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek poruszył kilka bieżących 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem gminy. Pierwszym 

z nich była pojawiająca się konieczność otwarcia punktu PSZOK 
na terenie Ziemi Mszczonowskiej z uwagi na wzrost opłat za 
korzystanie ze zlokalizowanego w miejscowości Słabomierz. 
Włodarz gminy poinformował także o tym, że kierownik MOPS 
przechodzi na emeryturę z dniem 1 sierpnia br. oraz o trwają-
cych konkursach na dotacje na remonty dróg samorządowych. 
Burmistrz poruszył także temat zawieszenia przez PKS Grodzisk 
Maz. kursów z Mszczonowa do Żyrardowa. Chwilowo są one 
realizowane przez prywatnych przewoźników. Na tym zakoń-
czono obrady Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Dagmara Bednarek, GCI

21 maja 2019 r.
Głównym tematem posiedzenia Komisji edukacja w gminie – 
zajęcia pozalekcyjne oraz plany atrakcji na wakacje. Podczas 
obrad zaopiniowano także materiały na kolejną sesję RM doty-
czące m.in. zmian w statucie Gminnego Centrum Informacji.

Posiedzenie Komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna 
Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: 
wiceprzewodniczący Komisji Robert Głąbiński, radna Katarzyna 
Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny Krzysztof Kraw-
czyk, radny Andrzej Osiński, radny Waldemar Suski i radny Miro-
sław Wirowski.

Zajęcia pozalekcyjne w gminnych 
szkołach

O zajęciach pozalekcyjnych w gmin-
nych szkołach podstawowych opowie-
dzieli dyrektorzy poszczególnych placówek. 
W obecnym roku w szkole podstawowe we 
Wręczy, którą kieruje dyrektor Małgorzata 
Janiszek, uczniowie uczestniczą w spotka-

niach kół przedmiotowych: języka angielskiego, przyrodni-
czo-ekologicznego, artystycznego, muzyczno-ruchowego oraz 
sportowe SKS. Wychowankowie SP Bobrowce mają możliwość 

udziału w zajęciach koła komputero-
wego, ekologicznego, języka angielskiego, 
plastyczno-technicznego, tanecznego 
i religijnego. W szkole podstawowej 
w Piekarach zgodnie ze sprawozdaniem 
dyrektor Małgorzaty Sekulskiej, prowa-
dzone są dodatkowe zajęcia kompute-
rowe, ekologiczne, plastyczno-techniczne 
i matematyczne, chór, sportowe SKS. 

O zajęciach pozalekcyjnych w SP 
Lutkówka opowiedział dyrektor Grzegorz 
Olczak. W placówce odbywały się zajęcia 
z języka polskiego, wychowania fizycz-
nego dla klas 1-3, angielskiego, chemii, 
fizyki, matematyki, sportowe SKS, tenisa 
stołowego i hokeja na trawie finansowane 
przez UKS Lutkówka, zajęcia rozwijające 
dla dzieci finansowane przez OSP, lekcje 
karate, taneczne i j. angielskiego opłacane 
przez rodziców uczniów. W dobiegającym 
końca roku szkolnym w Miejskim Przed-
szkolu Nr 1 realizowano bezpłatne zajęcia 
dodatkowe m.in. z informatyki, gimnastyki 
korekcyjnej, języka angielskiego, inte-
gracji sensorycznej, treningu umiejętności 
społecznych, arteterapi, rytmiki, logope-
dyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Jak 
podkreśliła dyrektor Katarzyna Podlaska, 
część z nich stanowi kontynuację zreali-
zowanego projektu „Zabawa uczy i dosko-
nali” z dofinansowaniem unijnym.

Sprawozdanie o dodatkowej dzia-
łalności SP Osuchów złożyła dyrektor 
Urszula Gowin. W bieżącym roku szkolnym 
placówka realizowała dużo zajęć pozalek-
cyjnych w ramach projektu „Szkoła w dzia-
łaniu”, który jest realizowany z dofinan-
sowaniem unijnym. Oprócz nich nauczy-
ciele realizowali dodatkowe nauczanie 
w kołach: teatralnym, matematycznym, 
sportowym SKS i rowerowym. W ramach 
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programu unijnego odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze z następujących przedmiotów: język angielski, biologia, 
geografia, matematyka, chemia i fizyka oraz koła rozwijające 
uzdolnienia matematyczne, programowania, przyrodniczo-bio-
logiczne, geograficzne, chemiczne i języka angielskiego.

Jak podkreśliła dyrektor SP 
Mszczonów Anna Rusinowska, także 
i w jej placówce odbywa się dodatkowe 
nauczanie w ramach projektu „Pytaj, 
badaj, wnioskuj, działaj”, który uzyskał 
dofinansowanie unijne. Dzięki zewnętrz-
nemu dofinansowaniu prowadzone 
są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
z j. angielskiego, matematyki, fizyki 
i chemii a także rozwojowe: angielski 
dla programistów, robotyka, progra-
mowanie, mechatronika, kodowanie 
dla najmłodszych. W ramach modułu 
Młodzi Eksperymentatorzy realizowane 

są przedmiotowe zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające 
zainteresowania uczniów mszczonowskiej szkoły podstawowej.

W placówce prowadzone są oprócz tego koła: informa-
tyczne, języków obcych, przyrodnicze, dziennikarskie, recytator-
skie, teatralne dla młodszych i starszych uczniów, historyczne, 
matematyczne, biologiczne, polonistyczne, korekcyjno-kom-
pensacyjne plastyczne i z zakresu wiedzy o społeczeństwie. 
Nauczyciele starają się także pozyskiwać dodatkowe środki 
zewnętrzne w formie grantów na realizację np. zajęć kodo-
wania.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska podziękowała 
dyrektorom za dużą ilość różnorodnych kół pozalekcyjnych, 
które sprawiają, że każdy uczeń może rozwijać swoje zaintere-
sowania oraz wyrównywać braki w wiedzy.

Radny Andrzej Osiński apelował o wprowadzenie 
bezpłatnych zajęć z języka angielskiego w punktach przedszkol-
nych na terenie gminy. 

Plany akcji „Lato w mieście”

Jako pierwszy plany atrakcji dla 
uczniów na czas wakacji przedstawił 
kierownik Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury Marek Baumel. Tegoroczna 
akcja letnia odbywać się będzie pod 
hasłem „Wakacyjny miszmasz! Dla 
każdego coś miłego” i będzie ona prowa-
dzona w sierpniu, z uwagi na coroczne 
zamknięcie MOK w lipcu. W ramach 
„Lata w mieście” Ośrodek będzie prowa-
dził m.in. tematyczne zajęcia arty-
styczne: wokalne, taneczne, plastyczne, 

animacyjne, gry na ukulele oraz seanse kinowe dla uczniów 
i wieczorki taneczne dla dorosłych.

Dyrektor Michał Szymański opowiedział o wakacyjnych 
propozycjach Ośrodka Sportu i Rekreacji, które będą zachęcać 
dzieci i młodzież do aktywnego wypoczynku. Zajęcia będą 

prowadzone głównie w lipcu. Na hali sportowej od 

poniedziałku do piątku realizowane będą 
zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży. W kompleksie „Orlik” także 
będą odbywały się zajęcia i konkursy 
ruchowe. Z kolei Termy zaoferują uczniom 
promocyjne bilety w cenie 2 zł za godzinę. 
Kontynuowana będzie również nauka 
pływania. 

Korzystając z okazji radni Robert 
Głąbiński i Mirosław Wirowski pytali 
o termin oddania kompleksu sporto-

wego przy szkołach średnich w Mszczonowie oraz ewentualną 
imprezę otwierającą funkcjonowanie obiektu. 

O planach letnich Miejskiej Biblio-
teki Publicznej opowiedziała dyrektor 
Anna Czarnecka. Na wakacje jednostka 
w mszczonowskiej siedzibie oraz 
osuchowskiej filii planuje m.in. turnieje 
gier Xbox i planszowych, przypomnienie 
dawnych zabaw, spotkania plastyczno-li-
terackie i warsztaty pisarskie.

Wakacyjne propozycje Gminnego 
Centrum Informacji przedstawiła główna 
księgowa Joanna Fijałkowska. Z racji przy-
padającej w tym roku 120. rocznicy naro-
dzin Jana Adama Maklakiewicza, będą 
one miały charakter spotkań poświęco-
nych muzyce, instrumentom i historii 
mszczonowskiego rodu. Przedstawicielka 
GCI podsumowała także Noc Muzeów, 
która odbyła się 18 maja oraz zaprosiła 
na VI Festiwal Świętojański w dniu 16 
czerwca.

Sprawy różne

Joanna Fijałkowska przedstawiła 
uchwałę dotyczącą zmian w statucie 
Gminnego Centrum Informacji, które 
to wywołała konieczność rozszerzenia 
działalności jednostki. Oceny zasobów 
pomocy społecznej w 2018 roku doko-
nała z kolei kierownik MOPS Barbara 
Ciszewska. Projekt uchwały w sprawie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 
omówiła główna księgowa Centrum 
Usług Wspólnych Barbara Musiej.

Podczas obrad Komisji odbyła 
się również dyskusja dotycząca wpro-
wadzenia dodatkowego, nieobjętego 
podstawą programową, drugiego języka 

w młodszych klasach szkół podstawowych. Podczas niej głos 
zabierali radni oraz dyrektorzy gminnych placówek. Temat ten 
będzie jeszcze wnikliwie analizowany w przyszłości. Na tym 
zakończono obrady Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI
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Blisko 300 tysięcy złotych pozyskała Gmina Mszczonów 
na przebudowę drogi Wygnanka – Edwardowo - Bobrowce 
w miejscowościach Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka. To około 
77 procent wszystkich kosztów. Prace mają zakończyć się 30 
sierpnia 2019 roku.

W wtorek (7.05), w Urzędzie Marszałkowskim 
w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umów pomiędzy 
samorządami a UM. Mszczonów znalazł się wśród 40 gmin 
z Mazowsza, które dostały dofinansowania z funduszu prze-
budowy i modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łącznie samo-
rządy otrzymały ponad 38 milionów złotych z czego 292 106 zł 
przypadło Gminie Mszczonów. 

– Inwestycje drogowe należą 
do bardzo kosztownych, dlatego 
samorządy chętnie aplikują o dodat-
kowe środki na ten cel. Nie inaczej 
było w przypadku tego naboru. 
Świadczy o tym ogromne zaintere-
sowanie beneficjentów. Do urzędu 
marszałkowskiego wpłynęło 167 
wniosków opiewających na kwotę 
ponad 165 mln zł. To czterokrotność 
kwoty, jaką mogliśmy przeznaczyć 
w ramach tego konkursu – mówił 
podczas podpisania umów Adam 
Struzik, marszałek województwa 
mazowieckiego.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przebu-
dowę drogi w trzech miejscowościach (Suszeniec, Edwardowo, 
Wygnanka) i w znacznej części pokryje związane z tym koszty. 
W ubiegłym roku wyremontowany został inny odcinek tej drogi. 
Po przebudowie droga w całości będzie zmodernizowana.

W ramach prac wzmocniona zostanie istniejąca podbu-
dowa z kruszywa na odcinku 1 612,3 metrów. Dodatkowo wyko-
nane zostanie potrójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
oraz zrobione zostaną pobocza.

- Szerokość istniejącej jezdni nie pozwala na wbudo-
wanie jezdni szerokości 3,5m. W tym celu konieczne jest miej-
scowe poszerzenie istniejącej jezdni mającej służyć jako podbu-
dowa – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Udało się już wybrać wykonawcę. jest nim firma 
BUDROMEX RADOM, która wykona inwestycję za nieco ponad 
376 tys. zł. Na wykonanie prac firma ma czas do 30 sierpnia 
2019 roku. 

jp, GCI

Ruszyła przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia 
na terenie gminy Mszczonów w miejscowościach Strzyże oraz 
Budy Strzyże. Inwestycję realizuje PGE Rejon Energetyczny 
Żyrardów. Prace mają potrwać do końca wakacji.

Dotychczasowe linie były już mocno wysłużone. Część 
z nich znajdowała się jeszcze na drewnianych słupach. To 
główne powody, dla których żyrar-
dowscy energetycy zdecydowali 
o modernizacji. Pracy jest sporo. 

- Przebudowa obejmuje 
linie niskiego i średniego napięcia 
– informuje Zdzisław Nowakowski 
z PGE w Żyrardowie.

W sumie wymieniona 
zostanie sieć na długości około 

sześciu kilometrów. W ramach inwestycji powstanie też 60 przy-
łączy. Poprawi się też jakość prądu bo zmodernizowane zostaną 
dwie dotychczasowe stacje oraz powstanie jedna nowa.

Słupy już czekają na wykonawców. Jeden z nich już przy-
stąpił do prac. Te mają potrwać do końca wakacji. Jak zapowia-
dają energetycy – jeśli wszystko pójdzie sprawnie być może uda 
się zakończyć je wcześniej.

tekst i fot. jp, GCI

Inwestycje

Jest dofinansowanie na remont drogi

Inwestycje

Wymienią blisko 6 kilometrów linii
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O kwestiach związanych z rozliczaniem ciepłej i zimnej wody 
z Mirosławem Bronowskim, Prezesem Spółdzielni Mieszka-

niowej w Mszczonowie, rozmawia Dagmara Bednarek.

Funkcję Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie 
pełni Pan od lutego 2014 roku. Jak Pan ocenia ten okres?
Odpowiadając na to pytanie, chciałbym przede wszystkim 
wskazać najistotniejsze przedsięwzięcia, które Zarząd zreali-
zował w ciągu ostatnich 5 lat. Były to przede wszystkim: wpro-
wadzenie nowoczesnego oprogramowania informatycznego, 
zmodernizowanie węzłów cieplnych w budynkach, kontynuacja 
procesu docieplania budynków, zmniejszenie kosztów central-
nego ogrzewania, wdrożenie procedury rozliczania kosztów 
na poszczególne nieruchomości a także zakończenie procesu 
wyodrębnienia Wspólnot Mieszkaniowych z zasobu spółdziel-
czego.

Ostatnio o Spółdzielni znowu zrobiło się głośno w związku 
z kosztami nierozliczonej ciepłej wody z lat 2007-2013. Czy 
mógłby Pan przybliżyć Czytelnikom tę sprawę? Jak doszło do 
zadłużeń mieszkańców z tego tytułu, w jaki sposób koszty 
zostaną rozliczone i  dlaczego Spółdzielnia po latach wystąpiła 
o ich spłatę do swoich byłych członków?

Problem nierozliczonych kosztów ciepłej wody za lata 
2007-2013 był znany i poruszany na Walnych Zgromadzeniach 
członków Spółdzielni od kilku lat. Z uwagi na drażliwy społecznie 
charakter tej kwestii, nie podjęto decyzji odnośnie sposobu jej 
rozwiązania. 

Spółdzielnia nie ma zadłużenia wobec Geotermii Mazo-
wieckiej. Problem powstał w związku ze zbyt niskimi zaliczkami 
wpłaconymi przez mieszkańców na poczet kosztów zużycia 
ciepłej wody. Rzeczywista wartość tych kosztów była wyższa 
niż wpłaty mieszkańców, stąd powstało zadłużenie obciążające 
poszczególne lokale.

Ogólna wartość zadłużenia była na tyle znaczna, że 
trzeba było podjąć działania zmierzające do zmiany tego stanu.

Jakie kroki podjęto, aby zlikwidować zadłużenie?
Zarząd Spółdzielni zaproponował na Walnych Zgroma-

dzeniach w latach 2017 i 2018 przeznaczenie części nadwyżki 
bilansowej, która pochodzi z działalności gospodarczej Spół-
dzielni, na pokrycie nierozliczonych kosztów. Walne Zgroma-
dzenie zgodziło się na takie rozwiązanie.

Interesy osób, które nie mają zadłużenia (np. miesz-
kańców osiedla Dworcowa I), zabezpieczono przeznaczając 
przypadający na nich udział w nadwyżce, na fundusz eksplo-
atacyjny budynków, w których posiadają swoje lokale. W ten 
sposób, Zarząd Spółdzielni zamierza w ciągu najbliższych 3-4 lat 
- za zgodą Walnego Zgromadzenia - rozwiązać problem nierozli-
czonych kosztów ciepłej wody za  lata 2007-2013.

W ramach procesu rozliczania zadłużenia związanego 
z kosztami ciepłej wody z lat ubiegłych, skiero-
wano wezwania do dłużników niebędących obecnie 

członkami Spółdzielni do dobrowolnej spłaty należności. 
Wobec odmowy większości tych osób wszczęto dochodzenie 
wierzytelności Spółdzielni na drodze postępowania sądowego. 
Spółdzielnia ma obowiązek dochodzenia swoich należności na 
drodze postępowania ugodowego, a jeśli zachodzi taka koniecz-
ność - na drodze postępowania sądowego.

Do powyższej kwestii odniosła się także Rada Nadzorcza 
Spółdzielni w swojej uchwale nr 15/2017 z dnia 11.04.2017 
roku, w której zobowiązała Zarząd do wyegzekwowania kwot 
niedoboru od osób niebędących członkami Spółdzielni.

Jaki był wynik postępowania sądowego?
Sąd I instancji uznał racje Spółdzielni i wydał nakazy 

zapłaty kwot dochodzonych w postepowaniu sądowym. 
Wskutek złożonych odwołań przez część byłych członków 
Spółdzielni oraz przychylnym dla nich stanowiskiem zajętym 
przez Sąd II instancji - wydane nakazy zapłaty wobec osób odwo-
łujących się, utraciły moc. Koszty postępowania zostały ponie-
sione z przychodów z działalności gospodarczej Spółdzielni. 

Postępowanie sądowe jest zawsze obarczone ryzy-
kiem wygrania przez stronę przeciwną i poniesieniem kosztów 
procesu. Jednakże takie postępowanie mieści się w granicach 
ryzyka gospodarczego prowadzonej działalności przez każdy 
podmiot gospodarczy, a zatem również przez Spółdzielnię. 
Chciałbym podkreślić, że koszty postępowania sądowego nie 
są pokrywane z opłat wnoszonych przez członków Spółdzielni 
z tytułu posiadanego lokalu. 

A w jaki sposób rozliczana jest zimna woda? Czy w jej przy-
padku też mogą pojawić się jakieś nieścisłości? Co kryje się 
pod nazwą „woda na cele ogólne”?

Sposób rozliczania kosztów zimnej wody jest określony 
w Regulaminie „rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i ustalania opłat 
za używanie lokali”.

Wielkość wody na cele ogólne w danej nieruchomości 
stanowi różnicę pomiędzy odczytem wodomierza głównego 
a sumą odczytów wodomierzy lokalowych w tej nieruchomości. 
W budynkach wielolokalowych wielkość odczytu wodomierza 
głównego nigdy bowiem nie odpowiada sumie odczytów 
wodomierzy lokalowych. Wynika to z tolerancji i bezwładności 

Wywiad

Spółdzielcze sprawy

WIEŚCI Z RATUSZA
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mechanizmów poszczególnych wodomierzy, które są legalizo-
wane co 5 lat, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto, 
na różnicę mają wpływ ubytki wody np. wskutek ewentualnej 
awarii instalacji wodociągowej czy też w wyniku zużycia wody 
zimnej na cele sanitarno-gospodarcze w danej nieruchomości.

Ponieważ dostawca zimnej wody rozlicza Spółdzielnię na 
podstawie odczytu zużycia  z wodomierza głównego danej nieru-
chomości, wykazaną różnicę odczytów zużycia wody obciąża 
się, w jednakowej wysokości, wszystkie lokale w budynku. 
A więc, oprócz kosztów wody naliczonych według zużycia wyka-
zanego przez wodomierze zimnej wody zainstalowane w danym 
lokalu, dochodzi dodatkowy koszt „niebilansującej się” wody 
w budynku, rozliczany co 6 miesięcy.

Taki mechanizm rozliczania kosztów wody zimnej, która 
wynika z różnicy zużycia odczytanego na wodomierzu głównym 
i na wodomierzach lokalowych jest powszechnie stosowany 
w budynkach wielolokalowych w  Polsce.

W jaki sposób rozlicza się zimną wodę w lokalach, w których 
nie zainstalowano wodomierzy?

W budynkach, w których część mieszkańców nie wyra-
ziła zgody na montaż wodomierzy, rozliczenie wygląda trochę 
inaczej. Po odjęciu kosztów zużycia wody odczytanych z wodo-
mierzy w tych lokalach, gdzie są wodomierze, pozostałe koszty 
w całości obciążą tzw. ryczałtowców.

Chciałbym na zakończenie dodać, że koszty „niebilansu-
jącej się” wody zimnej występowały od początku użytkowania 
budynków, lecz stosowany był inny mechanizm rozliczania 
wydatków z tego tytułu - poprzez powiększanie deficytu na 
funduszu eksploatacyjnym nieruchomości. Odeszliśmy od tej 
metody, żeby nie powiększać stawek opłat eksploatacyjnych 
z tego powodu.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Dagmara Bednarek, GCI

Wino z czarnej porzeczki Winnicy Dwórzno, z terenu 
gminy Mszczonów znalazło się wśród wyróżnionych produktów 
w XII edycji konkursu Laur Marszałka. Do konkursu zgłoszono 
150 produktów z terenu Mazowsza. Jury wybrało 24 najlepsze, 
z których osiem otrzymało wyróżnienia.

– Smaczne, zdrowe produkty, często oparte na starych, 
rodzinnych recepturach – to wszystko można znaleźć wśród 
przysmaków nagradzanych Laurem Marszałka. Ten konkurs 
pokazuje, jak bogatą tradycję kulinarną ma Mazowsze. Co roku 
mazowieccy producenci zaskakują mnie nie tylko wysoką jako-
ścią zgłaszanych produktów, ale także wytrwałością w poszuki-
waniu tradycyjnych receptur. Sama nagroda to nie tylko wyróż-
nienie dla producenta, ale też pewnego rodzaju gwarancja dla 
konsumenta, że nagrodzony produkt jest wysokiej jakości – 
podkreślił marszałek Adam Struzik. 

W konkursie wzięli udział zarówno przedsiębiorcy, jak 
i producenci indywidualni, którzy rywalizowali w ośmiu kate-
goriach: wyroby piekarnicze, cukiernicze, przetwory mięsne 
(produkty pochodzenia zwierzęcego), ryby i przetwory rybne, 
przetwory owocowe i warzywne (produkty pochodzenia roślin-
nego), produkty mleczarskie, miody, napoje. Każdy uczestnik 
mógł zaprezentować tylko jeden produkt, a specjały nagro-
dzone w poprzednich edycjach nie mogły być powtórnie zgła-
szane.

Właśnie w kategorii napoje wyróżnienie zdobyło wino 
z czarnej porzeczki z Dwórzna. Winnica Dwórzno jest największą 
winnicą na Mazowszu i jedną z największych w kraju. Zyskała 
przydomek Mazowieckiej Toskanii. 

- Bardzo cieszymy się, że zostaliśmy docenieni 
w konkursie o Laur Marszalka Województwa Mazowieckiego. 
jako największa winnica na Mazowszu chcielibyśmy nauczyć 
Polaków, że enoturystyka, czyli zwiedzanie winnic, jest wspa-

niałym, pouczającym sposobem na spędzenie wolnego czasu, 
a polskie wino naprawdę może być doskonałe – komentują 
wyniki Wiktor oraz Oscar Gowin właściciele winnicy.

oprac. jp, GCI
źródło: UM w Warszawie

FOT. UM w Warszawie

Wino z czarnej porzeczki – Winnica Dwórzno – owoce czarnej 
porzeczki, których używa się do wytwarzania tego wyjątko-
wego trunku, pochodzą z uprawy na plantacji. Wysoka kwasko-
wość zrównoważona słodyczą i świeżością owocu dają niepo-
wtarzalne doznania smakowe. Silny smak i aromat dojrzałej 
czarnej porzeczki świadczy o staranności wykonania wina, przy 
użyciu jedynie naturalnych metod. Rewelacyjnie komponuje się 
z drobiem, deserami oraz serami dojrzewającymi. 

Konkurs

Cudze chwalicie, swego nie znacie
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Trzeciego maja w Mszczonowie tradycyjnie obcho-
dzone były dwa święta - Święto Narodowe, a także Dzień Stra-
żaka. Z racji wspomnienia patrona straży, Świętego Floriana, 
mszczonowscy druhowie jeszcze przed rozpoczęciem oficjal-
nych uroczystości miejskich udali się na „nowy” cmentarz, aby 
zapalić znicze pamięci na grobach swych organizacyjnych przy-
jaciół, a następnie przy dźwiękach orkiestry dętej przemaszero-
wali ulicami Mszczonowa, budząc mszczonowian i tym samym 
zapraszając ich do wzięcia udziału w świątecznych obchodach. 

Wszyscy uczestnicy patriotycznej demonstracji mieli 
wyznaczone miejsce zbiórki przed Domem Strażaka. Tam 
do strażaków, harcerzy i rekonstruktorów dołączyły poczty 
sztandarowe: trzech jednostek OSP (z Mszczonowa, Wręczy 
i Osuchowa), Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości, mszczo-
nowskiej Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół, Liceum Ogólno-
kształcącego im. Szarych Szeregów, Hufca ZHP Mszczonów, KS 
„Mszczonowianka” oraz PSL-u. 

Następnie, spod Domu Strażaka naczelnik OSP 
Mszczonów, druh Marcin Wiśniewski, poprowadził cały pochód 
na Plac Piłsudskiego, gdzie czekali już przedstawiciele miej-
skich i powiatowych władz samorządowych, ze starostą Beatą 
Sznajder oraz burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem na 
czele. Druh naczelnik złożył burmistrzowi meldunek o goto-
wości do oficjalnego rozpoczęcia uroczystych obchodów Święta 
Narodowego. 

Święto

3 Maja w Mszczonowie – podwójne, 
a nawet potrójne świętowanie…

Z ŻYCIA GMINY
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Pierwszym ich punktem było odegranie Hymnu Państwo-
wego oraz wciągnięcie Flagi Narodowej na maszt. Jak co roku 
tę zaszczytną funkcję powierzono skarbnikowi OSP Mszczonów 
druhowi Arkadiuszowi Bieńkowskiemu. Później patriotyczna 
demonstracja udała się do kościoła farnego, gdzie odprawiona 
została Msza Święta w intencji Ojczyzny, a także członków OSP 
i władz samorządowych. Koncelebrowali ją dwaj mszczonowscy 
proboszczowie – ks. dziekan Tadeusz Przybylski oraz ks. kanonik 
Sławomir Tulin, który jest jednocześnie kapelanem strażaków 
powiatu żyrardowskiego. 

Właśnie ksiądz kapelan w wygłoszonej homilii nie tylko 
mówił o przejawach patriotyzmu i poświęceniu strażaków, ale 
przypomniał też, że trzeci maja to Święto Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski, ustanowione w roku 1920 przez papieża 
Benedykta XV na prośbę polskich biskupów z racji odzyskania 
przez nasz kraj niepodległości.

Po powrocie na Plac Piłsudskiego kierowanie gminnymi 
obchodami przejął prezes Zarządu Powiatowego OSP druh 
Waldemar Suski. Na początku zapowiedział on przemówienia 
starosty Beaty Sznajder i burmistrza Józefa Grzegorza Kurka. 
Oboje mówili o znaczeniu Konstytucji 3 Maja z 1791 roku, 
a także składali druhom strażakom gratulacje z okazji ich święta. 

Po przemówieniach prezes Suski wraz z prezesem Zarządu 
Gminnego OSP druhem Mirosławem Zielonką wręczyli srebrny 
Medal za Zasługi dla OSP prezesowi OSP Wręcza druhowi Krzysz-
tofowi Bodeckiemu, a także udekorowali odznakami za wysługę 
lat i odznakami MDP liczną grupę druhen i druhów. Oficjalna 
część gminnych obchodów Święta Narodowego zakończona 
została krótkim koncertem w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP 
Mszczonów. Zaraz po nim nastąpiło odprowadzenie pocztów 
sztandarowych do Domu Strażaka. 

MM
Foto: Marek Wardak 
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W piątek, 3 maja, w Mszczonowskim Ośrodku Kultury 
odbył się niezwykły wernisaż niezwykłej wystawy. Swoje 
„Pastele abstrakcyjne” lokalnej społeczności zaprezentowała 
Klaudia Szreiber – artystka-pasjonatka z Gdańska. Wystawa, 
którą zorganizowano w Małej Galerii MOK, była jej debiutem.

Zanim jednak miłośnicy malarstwa mogli poprzez obrazy 
udać się do świata wyobraźni Klaudii Szreiber, na scenie Ośrodka 
odbył się romantyczny i niezwykle nastrojowy koncert zatytuło-
wany „Wspomnienia Księżycowego Pierrota”. Dla licznie zgro-
madzonej publiczności wykonali go: Joanna Sperska (śpiew). 
Małgorzata Gryka (altówka), Alicja Różycka (wiolonczela), 
Szymon Laskiewicz (klarnet) oraz Rafał Kłoczko (fortepian), 
który jest także autorem opracowań instrumentalnych zagra-
nych utworów.

Wśród melodii „księżycowej muzyki”, która zabrzmiała 
na scenie MOK, znalazły się m.in. „O let me weep” z opery „The 
Fairy Queen” H. Purcella, aria „How beautiful are the feet” 
z oratorium „Mesjasz” G. F. Handla oraz pieśń „Pamiętam ciche, 
jasne, złote dnie” M. Karłowicza.

Piękny koncert, który oczarował publiczność, był prelu-
dium wernisażu, który otworzyła Anna Lipińska-Broda, witając 

przybyłych i krótko 
przedstawiając artystkę. 
Głos zabrała również 
obecna na wystawie 
przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecz-
nych, radna Barbara 
Gryglewska. W krótkim 
wystąpieniu podkreślała, 
że twórczość abstrak-
cyjna rozwija wyobraźnie 
odbiorcy, ponieważ każdy 
może ją zinterpretować 
w swój unikatowy sposób.

Wystawę „Pastel 
abstrakcyjna” Klaudii 
Szreiber można było 
podziwiać w Małej Galerii 
MOK do 26 maja.

Dagmara 
Bednarek, GCI

Wernisaż

Oczarowani abstrakcyjną pastelą 
i księżycową muzyką

Z ŻYCIA GMINY



14      maj 2019 / nr 5 (282)

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Tegoroczna, szesnasta już edycja Nocy Muzeów, odbyła 
się w sobotę, 18 maja. Tradycyjnie już do ogólnopolskiej akcji 
przyłączyło się Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, 
które prowadzi dwie lokalne izby pamięci. 

W tym roku mieszkańcy Ziemi Mszczonowskiej zostali 
zaproszeni do dawnej kamienicy Maklakiewiczów, gdzie 
obecnie można podziwiać zbiory poświęcone tej rodzinie 
a dzieci i młodzież uczestniczą w bezpłatnych zajęciach umuzy-
kalniających.

Mszczonowską Noc Muzeów rozpoczęła, jak co roku, 
tematyczna gra terenowa, która podczas tegorocznej edycji 
nosiła nazwę „Z duchem muzyki Maklakiewiczów”. Jak nietrudno 
się domyślić, uczestnicy poruszali się po mieście szlakiem 
miejsc związanych, bezpośrednio lub „z przymrużeniem oka”, 
z najsłynniejszą rodziną pochodzącą z terenu Ziemi Mszczonow-
skiej. Zabawa polegała na rozwiązaniu dziesięciu zagadek, które 

gracze otrzymali na starcie, udaniu się do wskazanych punktów 
i odnalezieniu symbolicznych, biało-czerwonych „lampionów”. 
Na każdym z nich znajdował się symbol, który uczestnicy musieli 
przerysować na kartę patrolu otrzymaną na początku w Izbie 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. 

„Muzyczny szlak” tegorocznej gry obejmował m.in. 
budynek dawnego gimnazjum noszącego imię Jana Adama 
Maklakiewicza, liceum położone przy ulicy nazwanej na cześć 
kompozytora i grób, w którym pochowani zostali nestorzy 
rodu – Rozalia i Jan Nepomucen Maklakiewiczowie. Niektóre 
z wyznaczonych punktów nawiązywały do artystycznych 
tradycji, zapoczątkowanych przez słynną rodzinę. Uczestnicy 
poszukiwali więc symboli przed siedzibami OSP Mszczonów 
i Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 

W grze nie mogło także zabraknąć nawiązania do 
najsłynniejszego tanga, skomponowanego przez Jana Adama 
Maklakiewicza. Zgodnie z jedną z zagadek, „Siedem czerwonych 
róż” mszczonowianie wręczali ukochanym podczas randek, 
które odbywać się mogą na skwerze miejskim zlokalizowanym 
przy ul. Grójeckiej. Tam też umieszczono jeden z symbolicznych 
„lampionów”.

Jak zgodnie twierdzili uczestnicy, zagadki nie były trudne, 
ale pracownicy GCI postarali się, żeby niektórych „lampionów” 
trzeba było w danej lokalizacji chwilę poszukać. Mimo to, 

GCI

Muzyczna Noc Muzeów 2019 
w Mszczonowie
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najszybszym patrolom przebycie szlaku prowadzącego przez 
miasto zajęło nieco ponad pół godziny. Na wszystkich uczest-
ników na mecie czekały nagrody. Pierwsi, którzy pojawili się 
w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów z prawidłowo wypeł-
nionymi kartami patroli, otrzymali m.in. drona oraz drukarkę 3D 
w długopisie. Wszyscy uczestnicy odebrali pamiątkowe dyplomy 
oraz upominki, m.in. gry planszowe, zabawki, mszczonowskie 
gadżety oraz publikacje książkowe.

Po zakończeniu gry terenowej przyszedł czas na rozwią-
zanie konkursu, jaki Gminne Centrum Informacji ogłosiło dzień 
wcześniej na profilu facebookowym „Merkuriusza Mszczo-
nowskiego”. Konkursowe pytanie, jaki tytuł nosi najsłynniejsze 
tango skomponowane przez Jana Adama Maklakiewicza, nie 
sprawiło uczestnikom większych problemów. Prawidłowa odpo-
wiedź („Siedem czerwonych róż”) pojawiła się na wszystkich 
kuponach wrzuconych do specjalnego pojemnika. 

Warunkiem udziału w konkursie było przyjście do Izby 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów w określonych godzinach 
i zapisanie na udostępnionej karcie poprawnej odpowiedzi. 
Zwycięzcy zostali wyłonieni w drodze losowania. Szczęśliwe 
karty z przezroczystej misy wyciągnęła najmłodsza spośród 
uczestniczek – Alicja Kiejrys. Nagroda główna, lodówka USB, 
trafiła do Martyny Wiśniewskiej. Pozostali, zwycięscy uczest-
nicy, za swoje odpowiedzi otrzymali m.in. gry planszowe, 

opakowania piasku kinetycznego, kubki termiczne, drewniane 
zabawki, klocki konstrukcyjne, karty Uno oraz zestawy do gry 
„w kulki”.

Konkursy nie były jedynymi atrakcjami przygotowanymi 
przez pracowników Gminnego Centrum Informacji. Odwie-
dzający Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów mogli także 
rozwiązać zagadki dotyczące członków rodziny, które odczytał 
sam Jan Adam Maklakiewicz. Oczywiście, w tej roli wystąpił 
jeden z pracowników Centrum ubrany w płaszcz i kapelusz nale-
żące do kompozytora. 

Co jeszcze czekało na uczestników mszczonowskiej Nocy 
Muzeów 2019? Mogli oni sprawdzić swoją wiedzę w quizach 
o rodzinie Maklakiewiczów a także wypróbować muzyczne umie-
jętności grając m.in. na gitarze, perkusji czy pianinie. Podczas 
wydarzenia można także było zwiedzić dawny dom Maklakie-
wiczów a także przypomnieć sobie film „Rejs” – najsłynniejszy 
obraz z udziałem Zdzisława Maklakiewicza.

Tegoroczna Noc Muzeów w Mszczonowie rozbrzmiewała 
muzyką i utrwalała wiedzę o najsłynniejszej rodzinie wywo-
dzącej się z tego terenu. Wśród atrakcji przygotowanych przez 
GCI każdy mógł znaleźć coś dla siebie, nie dziwi więc, że 18 maja 
w Izbie Pamięci pojawiły się nie tylko dzieci i młodzież, ale także 
dorośli, którzy z dużym zaangażowaniem włączyli się do zabawy. 
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Mieszkańcy nie zawiedli organizatorów i licznie przybyli, 
by razem z nimi wybrać się w „muzyczną podróż w przeszłość”. 
W zamian otrzymali nie tylko wiedzę, ale także możliwość dobrej 
zabawy, która sprawiła, że wszyscy, którzy tego dnia opuszczali 

mury Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, mieli na ustach 
promienne uśmiechy.

Dagmara Bednarek, GCI
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Piraci, smerfy, Królewna Śnieżka oraz wiele innych 
postaci zagościło na scenie Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 

Po raz ósmy odbył się Mazowiecki Dziecięcy Festiwal Teatralny 
Smerfuś. Główna nagroda wyjechała do Żyrardowa.

- Mieliśmy nie tyle trudno co bardzo ciekawe zadanie. 
Docenialiśmy te rzeczy, które nas zaskoczyły. Zaskoczyliście nas 
nie tylko grą ale też dekoracjami, układami choreograficznymi 
i efektami specjalnymi – mówiła Luiza Wirowska-Sadowska, 
członek jury. – To jest wielki wyczyn wyjść tutaj na scenę, zagrać, 
zaśpiewać i mieć z tego radość – podkreślała.

Publiczność miała okazję obejrzeć dziewięć konkurso-
wych występów oraz jeden poza konkursem. Gościnnie wystą-
piły Mądre Sówki z Niepublicznego Przedszkola Smerfolandia. 
Każdy z występów zebrał burzę oklasków. Jury najwyżej oceniło 
„Wesołą Ferajnę” zaprezentowaną przez dzieci z Miejskiego 
Przedszkola nr 9 w Żyrardowie.

Na najlepszych czekały nagrody. Każdy z uczestników 
otrzymał również upominek.

tekst i fot. jp, GCI

Wyniki
I miejsce - Wesoła Ferajna - Miejskie Przedszkole nr 9 w Żyrar-
dowie
II miejsce – Bajejki – Przedszkole Artystyczno-Sportowe 
Baśniowy Ogród
III miejsce – Słoneczne Przedszkolaki – Miejskie Przedszkole nr 
5 w Żyrardowie

Na scenie wystąpiły również:
Wesołe Skrzaty – Szkoła Podstawowa w Piekarach
Oddział i Punkt Przedszkolny w Korabiewicach
Słoneczka – Miejskiego Integracyjne Przedszkola nr 10 w Żyrar-
dowie
Madre Sówki – Niepubliczne Przedszkole Smerfolandia

MOK

Teatralne przeboje Smerfusia

Z ŻYCIA GMINYKULTURA
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W czwartek, 9 maja, w Mszczonowskim Ośrodku Kultury 
odbyło się podsumowanie V Mazowieckiego Konkursu Przyja-
ciół Słowa im. Wojciecha Siemiona. Uroczysta gala była również 
okazją do spotkania przedstawicieli szkół, które są zrzeszone 
w Unii Poetyckiej, założonej przez znanego aktora w 2012 roku. 

Gospodynią podsumowania konkursu była Barbara 
Kasper-Siemion – wdowa po Wojciechu Siemionie. Od jego 
śmierci to właśnie ona z powodzeniem kontynuuje przedsię-
wzięcia zapoczątkowane przez aktora i mające na celu dbanie 
o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży z terenu Mazowsza. 
Prowadzona przez nią Unia Poetycka im. Wojciecha Siemiona 
oraz Mszczonowski Ośrodek Kultury byli organizatorami kolej-
nych zmagań pasjonatów słowa.

Tradycyjnie już spotkanie mazowieckich dyrektorów, 
nauczycieli, uczniów oraz artystów było okazją do przypo-
mnienia twórczości znakomitych, rodzimych twórców. Na 
scenie MOK zaprezentowali się podopieczni szkół, które są zrze-
szone w Unii Poetyckiej im. Wojciecha Siemiona. Przynależy do 
niej 9 placówek z Mszczonowa, Jaktorowa, Kruszewia, Lutkówki, 

Józefiny, Kuklówki, Osuchowa, Tarczyna i Białej Rawskiej, 
które wspólnie działają na rzecz rozwijania artystycznych pasji 
uczniów. 

Wśród występujących znalazły się członkinie grupy 
Wiolinki, która działa w szkole podstawowej w Kuklówce Radzie-
jowickiej pod opieką muzyczną Krystyny Majksner-Krzywickiej. 
Jak podkreślała Barbara Kasper-Siemion, dziewczęta występują 
podczas poetyckich spotkań już od wielu lat – można by powie-
dzieć, że dorastały i rozwijały się wraz z zrzeszeniem. 

MOK

Przyjaciele Słowa upamiętnili 
Wojciecha Siemiona

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURA
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Oprócz nich scenę podbili młodzi wokaliści ze szkoły 
podstawowej w Jaktorowie, którzy zaśpiewali zebranym cztery 
utwory do tekstów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. 
Melodie piosenek wykonanych przez Izę Wawer i Jana Jóźwiaka 
skomponował ich opiekun, muzyk Krzysztof Gwiazda. Na zgro-
madzonej publiczności szczególne wrażenie zrobiła nastrojowa 
„Asturia”, która również często towarzyszy poetyckim spotka-
niom uczniów.

Utwór „Inka” zaśpiewała z kolei Aleksandra Dropińska 
ze szkoły podstawowej w Mszczonowie a towarzyszył jej dziew-
częcy chórek z tej placówki.

Poetyckie spotkania szkół, to także okazja do przypo-
mnienia artystycznych dokonań Wojciecha Siemiona. Opowie-
ściami o aktorze zawsze chętnie dzieli się z przybyłymi Barbara 
Kasper-Siemion. Tym razem, podczas gali podsumowującej 
konkurs, przypomniano jeszcze sylwetkę innego, polskiego 
twórcy. W części artystycznej zaprezentowano biografię 
oraz wiersze Jana Lechonia – współtwórcy grupy poetyckiej 
Skamander, która działała w okresie międzywojennym.

Po występach przyszedł czas na odczytanie najlepszych, 
konkursowych liryków, które przedstawili zebranym goście 
zaproszeni przez Barbarę Kasper-Siemion. Następnie przyszedł 
czas na długo oczekiwaną chwilę – ogłoszenie werdyktu. W tym 
roku do organizatorów V Mazowieckiego Konkursu Przyjaciół 
Słowa im. Wojciecha Siemiona wpłynęły 42 wiersze. Oceniało 
je jury w składzie: przewodniczący Andrzej Dębkowski (poeta, 
krytyk literacki), Magdalena Podsiadły (dyrektor GCI) oraz 
Małgorzata Żurecka (poetka).
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Wyniki lirycznych zmagań prezentowały się następująco:

Kategoria Gimnazjum/klasy 7-8 szkół podstawowych
I miejsce – Patrycja Nalej ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. 
Mariana Lipskiego w Osuchowie za wiersz „W drodze do 
marzeń” – opiekun Dominka Jankowska
II miejsce – Paulina Skowrońska z Gimnazjum im. K. I. Gałczyń-
skiego w Jaktorowie za wiersz „Byłeś” – opiekun Maria Szymań-
czak
III miejsce – Klaudia Wojtyszczak ze Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie za wiersz „Najważniejsze” 
– opiekun Dominka Jankowska

Wyróżnienia:
- Joanna Niciejewska z Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego 
w Jaktorowie za wiersz „Świtanie” – opiekun Maria Szymańczak
- Karolina Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana 
Lipskiego w Osuchowie za wiersz „Rozważanie” – opiekun 
Dominka Jankowska
- Dominika Socha ze Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego 
w Kuklówce Radziejowickiej za wiersz „Jesienna kapliczka” – 
opiekun Izabela Karasiewicz

Kategoria Szkoła podstawowa
I miejsce – Milena Popławska ze Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Kowiesach za wiersz „Skrzydlate marzenia” – 
opiekun Grażyna Leczkowska

II miejsce – Kinga Krajewska ze Szkoły Podstawowej im. Mjr 
Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce za wiersz „Maski” – opiekun 
Agnieszka Piotrowska
III miejsce – Kinga Krajewska ze Szkoły Podstawowej im. Mjr 
Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce za wiersz „Maski” – opiekun 
Agnieszka Piotrowska

Wyróżnienia:
- Aleksandra Truszkowska ze Szkoły Podstawowej im. J. Cheł-
mońskiego w Kuklówce Radziejowickiej za wiersz „Marzenia ” 
– opiekun Ewelina Kamińska
- Paulina Siedlecka ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana 
Lipskiego w Osuchowie za wiersz „Sekrety wyobraźni” – opiekun 
Dominka Jankowska
- Milena Popławska ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Maku-
szyńskiego w Kowiesach za wiersz „Fale” – opiekun Grażyna 
Leczkowska

Wszyscy zwycięzcy zmagań o „poetycki laur” otrzymali 
nagrody i dyplomy. Pierwsze miejsce w każdej kategorii było 
uhonorowane symboliczną Złotą Siemionówką, kolejne zaś 
Srebrną i Zieloną. Dyplomy z podziękowaniami trafiły również 
do opiekunów młodych poetów.

Spotkanie zakończyły piosenka „Color of your life” 
(z rep. Michała Szpaka) zaśpiewana przez niezawodne Wiolinki 
z Kuklówki Radziejowickiej oraz wykonanie wspólnej, pamiąt-
kowej fotografii.

Dagmara Bednarek, GCI

Tam gdzie pojawiają się narkotyki są również pobicia, kradzieże 
i handel ludźmi. Dlatego walka z narkotykowym biznesem jest 
tak ważna. Walka tym trudniejsza, że na rynku coraz częściej 
pojawiają się coraz to nowe narkotyki nazywane dopalaczami. 
Jak działają narkotykowy biznes? Jak pomagać tym, których 
wciągnął? O tym rozmawiamy z asp. sztab. Robertem Bret-
nerem, specjalistą do spraw przestępczości narkotykowej, 
funkcjonariuszem Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie.

Do tej pory spotykał się Pan z mieszkańcami i uczniami 
w większych grupach. Tym razem nowością były indywidulane 
konsultacje. Czy wynika to z Pana doświadczeń? Zapewne nie 
wszyscy chcą na forum podzielić się problemem.
Na każdym spotkaniu, na koniec można zadawać pytania. Nikt 
z reguły tego jednak nie robi. Kiedy już szykuję się do wyjścia 
niektórzy zostają i dopytują o sprawy, o których nie chcą rozma-
wiać na forum publicznym. Nie chcą mówić, że ich dziecko miało 
już jakiś kontakt z narkotykami.

Zwłaszcza w małych miastach.
Tak. Rozmawiałem z dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie i nie jest tajemnicą, że Mszczonów nie jest wolny od 
narkotyków. Dawno skończyły się czasy, gdy problem narko-

tyków dotyczył tylko dużych miast. Dziś trafiają wszędzie, 
zwłaszcza do zasobnych miast a Mszczonów, bez wątpienia, 
jest zasobnym miastem. Wśród osób zajmujących się handlem 
narkotykami są ludzie, którzy zajmują się tylko i wyłącznie 
rozpoznaniem terenu.

Aż tak wąska jest tam specjalizacja?
Tak. Nie produkują, nie handlują czy nie zajmują się marketin-
giem. To działa jak korporacja z tym, że biznes jest nielegalny. 
Dawno skończyły się czasy, gdy tą działalnością zajmowały się 
jedna – dwie osoby. 

Wywiad

Dziś po narkotyki sięga się 
z samotności

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Co robi osoba rozpoznająca teren?
Przyjeżdża najczęściej z zewnątrz i idzie do sklepu. Patrzy co 
ludzie mają w koszykach, jaki jest asortyment. Jakie są sieci 
sklepów. Obserwują do jakiego samochodu wkładane są 
zakupy, jak jest ktoś ubrany. Jadą za autem, by zobaczyć w jakim 
domu ktoś mieszka. Ten proces trwa na przykład trzy tygodnie. 
Kierunkuje się na dwóch - trzech osobach. Czy mają dzieci, gdzie 
jeżdżą. Obserwatorzy patrzą czy dzieci są emocjonalnie zwią-
zane z rodzicami. Jeśli dzieci pojawiają się w wielu miejscach, 
bez rodziców są wówczas do tak zwanego „wyjęcia”, bo są to 
osoby wykluczone rodzinnie. Robiąc tak zwaną wywiadownię 
sprawdzane jest co można ugrać w danym miejscu.

Ogromne znaczenie odgrywa w tym rodzina.
Tak. Wystarczy zaniedbać rodzinę na rzecz pracy, by powstały 
problemy. 

Wracając do konsultacji i spotkań z rodzicami. Jakie pytania 
słyszy Pan najczęściej?
Rozpoznanie osób używających substancji psychoaktywnych. 
Jak z nimi postępować by pomóc. Co zrobić w przypadku dzieci, 
które zaczęły już eksperymentować z alkoholem. Często o nim 
się zapomina a to również substancja psychoaktywna. Co zrobić 
by dziecko nie przekroczyło cienkiej, czerwonej linii. Są też 
pytania o instytucje pomocowe. Czy funkcjonują, jaka jest ich 
jakość. 

Rodzice chcieliby, by ich dzieci nigdy nie zetknęły się z narkoty-
kami czy innymi używkami. To jest jednak niemożliwe. 
Jestem pewien, że każde z dzieci za kilka lub kilkanaście lat 
zetknie się z osobami, które będą posiadały narkotyki lub będą 
próbowały je poczęstować. Musimy mieć świadomość, że nie 
jesteśmy w stanie rozłożyć klosza nad swoimi dziećmi.

Chyba sztuką jest tak rozmawiać z dzieckiem, by wiedziało 
jakie są konsekwencje kontaktu z narkotykami?
Dokładnie. Jest potrzebna świadomość – profilaktyka. Nie 
tylko dzieci ale również rodzice mieli świadomość z czym się 
mierzymy. Wszystkich nie uchronimy i zawsze trafi się ktoś, kto 
sięgnie po narkotyki. Trzeba rozmawiać w sposób umiejętny. 
Nie można straszyć narkotykami, bo młodych dziś nie wystra-
szymy mówiąc, że ktoś straci zdrowie czy życie. Naszą rolą jest 
taki przekaz, by dzieci zastanowiły się z czym mają do czynienia. 
Musimy powiedzieć, że to po prostu trucizna, że to zagro-
żenie dla nich pod względem fizycznym i psychicznym. Muszą 
wiedzieć, że jeśli wezmą narkotyki będą mieć kłopot również 
w sensie prawnym. 

Rozmawiać trzeba dużo? Część rodziców może wychodzić 
z założenia, że skoro nie będą mówić o narkotykach to nie 
będzie z nimi problemu.
Trzeba rozmawiać, bo cały czas jest tu progres. Cały czas 
mówimy o nowych substancjach. To się cały czas zmienia. 
Nikomu narkotyki nie przyniosły radości i ukojenia, przynaj-
mniej w dłuższej perspektywie. 

Podczas spotkań wspominał Pan o handlu ludźmi, 
który jest nierozerwalnie związany z narkoty-

kowym biznesem. Pojęcie handlu ludźmi, kojarzone jest 
głównie z dalekim wschodem, zaczyna dotykać nasz kraj?
Jak najbardziej, to zjawisko dotyka nasz kraj. Nie tylko w obrębie 
wysyłkowym, czyli gdy słyszymy, że polscy obywatele, w wyniku 
działań zorganizowanych grup przestępczych pojawiają się 
w za granicą ale również jesteśmy krajem docelowym. Najczę-
ściej trafiają do nas osoby z Europy Wschodniej lub Dalekiego 
Wschodu. Jest niemal nierozłączne z przestępstwami narko-
tykowymi. Przydrożna prostytucja to typowe zjawisko handlu 
żywym towarem.

Kiedyś był problem z tzw. kolekcjonerskimi sklepami. Te 
w dużej mierze zniknęły. Czy nie jest tak, że ludziom może 
się wydawać, że w pewnym sensie rozwiązało to problem 
z dostępem do narkotyków?
Dla większości osób, które słabo znają się na narkotykach 
i mechanizmach z nim i związanych może to tak wyglądać. To 
bardzo złudne. Sklep internetowy też jest obszarem, w którym 
można kupić każdy rodzaj narkotyków. To nie tylko problem 
Polski. Naszą rolą jest pokazanie, że pomimo braku sklepów 
stacjonarnych problem jest. Zyski z narkotyków nie maleją. 

Prawie każde z dzieci ma dziś telefon a co za tym idzie dostęp 
do Internetu.
Na pytanie do dzieci w wieku 8-10 lat - kto ma telefon - wszyscy 
podnoszą rękę. Nieograniczony dostęp do Internetu ma 90 
procent z nich. Najczęściej informacje w Internecie dotyczące 
narkotyków są pozytywne.  Dziś młodzi ludzie są specami 
w działaniu w cyberprzestrzeni. Nie boją się wejść na te czy inne 
strony. Naszą rolą jest przekonanie, że warto się zastanowić. 

Często jest tak, że bardziej wiarygodni są koledzy niż rodzice.
Tak najczęściej bywa. Dlatego mówi się o umiejętności mówienia 
nie. By ludzie z natury ufni, nie trafiali w ręce ludzi, którzy wyko-
rzystają ich zaufanie. Trzeba wypracowywać asertywność.

Jest recepta na wychowanie dzieci, by potrafiły poradzić sobie 
z problemem?
Spotykam się czasem z osobami, które zdały sobie sprawę, że 
mają problem z narkotykami i mają siłę by przyjść do poradni 
uzależnień. Na pytanie dlaczego ci ludzie sięgnęli po używki – 
alkohol, narkotyki itp. dziś już nie słyszy się, że z ciekawości albo, 
że środowisko sprzyjało. Dziś sięga się po narkotyki z samot-
ności. Rodzice, którzy wkręcają się w pracę  i nie mają czasu by 
pogadać z dzieckiem. Na pytanie – Jak było w szkole? – pada 
odwiedź zdawkowa – Dobrze. I to wystarcza. Dziecko widzi, 
że nie ma relacji, emocji. Szuka więc osób, które je przygarną. 
Często trafiają w środowiska niepokorne. Uniwersalnym czynni-
kiem jest rodzina. Od lat mówi się o jej kryzysie i to jest prawda. 
Rodzina nie nadąża.  Dawniej najbezpieczniejszym miejscem 
był dom. Dziś nie jest to już miejsce, w którym można znaleźć 
ukojenie. Jeśli są emocje, dziecko chce rozmawiać z rodzicem 
to mówimy o zwycięstwie. Pieniądze, telefon czy samochód nie 
są najważniejsze. Najważniejsza jest rodzina – dom. Historia 
każdego człowieka zaczyna się w domu.
Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Jarosław Pięcek, GCI
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Święto Strażaków w gminie Mszczonów przebiegało 
w tym roku wyjątkowo uroczyście. Jedną z jego odsłon była 
uroczystość poświęcenia i przekazania ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Grabce Towarzystwo. 
Poprowadził ją osobiście prezes OSP Grabce Tow. druh Janusz 
Kociszewski. Dowódcą uroczystości był natomiast naczelnik OSP 
Grabce Tow. Daniel Chełmiński. 

Strażackie święto w Grabcach rozpoczęto złożeniem 
meldunku o gotowości do oficjalnego przekazania samochodu. 
Prezesowi Zarządu Powiatowego OSP druhowi Waldemarowi 
Suskiemu złożył go wspomniany druh naczelnik Daniel Cheł-
miński. Następnie, odegrany został Hymn Państwowy. 

Kolejnym etapem uroczystości było przemówienie 
prezesa Kociszewskiego. Mówił on, iż dzień 3 maja 2019 roku 
zapisze się jako jeden z najważniejszych w całej historii jednostki 
i podkreślał, że SCANIA przekazana z PSP w Świdniku do jego 
OSP, to trzeci samochód bojowy, który od początku powstania 
straży będą mieli zaszczyt użytkować druhowie z Grabców.

Prezes przywitał także gości przybyłych do grabskiej 
remizy w osobach: kapelana powiatowego strażaków ks. kano-
nika Sławomira Tulina, ks. Jana Lewanowskiego, prezesa powia-
towego OSP druha Waldemara Suskiego, prezesa Zarządu Gmin-

nego OSP druha Mirosława Zielonkę, burmistrza Józefa Grze-
gorza Kurka, radnego Andrzeja Osiala, inspektor Mieczysławę 
Korzonkowską - odpowiedzialną w Urzędzie Miejskim za sprawy 
poż., a także sołtysów – Wandę Choińską (sołectwo Gurba), 
Andrzeja Badowskiego (sołectwo Marków Tow.), Elżbietę Jaku-
biak (sołectwo Olszówka), Katarzynę Wasiak (sołectwo Świnice) 
i Elżbietę Przewiecką (sołectwo Grabce Tow.). 

Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświę-
cenie przez kapelana strażaków ks. kanonika Sławomira 
Tulina ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego SCANIA 
P400. W chwilę później burmistrz Józef Grzegorz Kurek wraz 
z prezesem Zarządu Powiatowego OSP druhem Waldemarem 
Suskim przekazali kluczyki i dowód rejestracyjny nowego 
pojazdu naczelnikowi Danielowi Chełmińskiemu i wyznaczo-
nemu kierowcy auta. 

Prezes Kociszewski podziękował natomiast wszystkim, 
którzy przyczynili się do pozyskania przez jednostkę OSP 
w Grabcach Tow. tak cennego sprzętu. Wśród wymienionych 
przez prezesa osób byli: Komendant Główny PSP w Warszawie, 
Komendant Powiatowy PSP w Żyrardowie, burmistrz i radni 
Rady Miejskiej w Mszczonowie, pani inspektor ds. p.poż 
w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, wykonawca remontu 
samochodu SCANIA P400, a także sołtysi i mieszkańcy sołectw- 
Gurba, Olszówka, Świnice, Marków Tow. i Grace Tow. Uroczy-
stość zakończona została poczęstunkiem dla wszystkich gości, 
jaki strażacy przygotowali w swojej remizie. 

MM
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SCANIA dla strażaków z grabskiej OSP
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W dniu wspomnienia Świętego Floriana, 4 maja, 
w Parafii Lutkówka odbyła się niezwykła uroczystość poświę-
cenia proporca dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP 
w Zbiroży. Mszę Świętą w intencji strażaków odprawił ks. prałat 
Zbigniew Chmielewski, proboszcz Parafii Lutkówka. On też 
dokonał poświęcenia proporca, a następnie wraz z księdzem 
Wojciechem Prawdą poświęcił również samochody strażackie, 
jakie zaparkowane zostały w szpalerze przed głównym wejściem 
do lutkówieckiej świątyni. 

Inicjatorem ufundowania proporca dla MDP był opiekun 
drużyny druh Łukasz Strojek. Pieniądze na zakup proporca wraz 
z nim zbierała strażacka młodzież. Inauguracja zbiórki odbyła się 
niemalże przed rokiem, podczas sierpniowego Odpustu Świę-
tego Rocha w Lutkówce. Młodzi strażacy zasłużyli na swój znak 
uzyskując liczne sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych. 
W ubiegłym roku awansowali w nich nawet do etapu krajowego.

 Opiekun MDP druh Strojek po poświeceniu proporca 
przekazał go w obecności prezesa OSP Zbiroża druha Mariusza 
Grzejszczaka dowódcy MDP druhnie Aleksandrze Borowskiej. 
Ta po zapewnieniu, iż wraz z całą drużyną będzie go szanować 
i strzec wręczyła go następnie pocztowi sztandarowemu, który 
stanowili: dh Jakub Cyrkanowicz oraz druhny Ewa Łuszczyk 
i Klaudia Bożek. Gośćmi honorowymi uroczystości wręczenia 
proporca byli: burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek oraz 
radny Andrzej Osiński. Na Mszy Świętej nie zabrakło też oczy-
wiście pocztów sztandarowych OSP Mszczonów i OSP Wręcza. 
Swoje delegacje do udziału w strażackim święcie wysta-
wiły także: OSP Piekary, OSP Osuchów, OSP Bobrowce, OSP 
Nosy Poniatki i OSP Radziejowice. Po zakończeniu Eucharystii 
proboszcz Zbigniew Chmielewski zaprosił wszystkich zebranych 
do wykonania pamiątkowej fotografii przed świątynią. Tam 
też strażacy ze Zbiroży podziękowali oficjalnie burmistrzowi 
Kurkowi za zakup nowego samochodu strażackiego. Zakoń-
czenie świątecznych obchodów miało miejsce w lutkówieckiej 
Szkole Podstawowej, gdzie rodzice dzieci i młodzieży z MDP 
Zbiroża przygotowali słodki poczęstunek dla wszystkich uczest-
ników uroczystości. 
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MDP ZBIROŻA ma swój proporzec
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„Mundurowo na sportowo” – pod takim hasłem odbył 
się turniej piłki nożnej strażaków zorganizowany przez Ochot-
niczą Straż Pożarną w Zbiroży. Zawody odbyły się na boisku 
wchodzącym w skład kompleksu „Orlik” w Mszczonowie. 

Zmagania, w których wzięło udział dziesięć drużyn nie 
tylko z terenu gminy, rozpoczęli organizatorzy (OSP Zbiroża) 
i gospodarze (OSP Mszczonów). Zarówno ten, jak i wszystkie 
pozostałe mecze, dla licznie zgromadzonej publiczności komen-
tował dh Waldemar Suski – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko
-Gminnego OSP i pasjonat piłki nożnej.

Drużyny, podzielone na dwie grupy, rywalizowały ze sobą 
w systemie każdy z każdym. Awans w grupie A uzyskały OSP 
Zbiroża (1 miejsce) i OSP Radziejowice (2 miejsce). W grupie B 
najlepsze okazały się zespoły OSP Piekary (1 lokata) i OSP Bart-
niki (2 lokata). 

W pierwszym, niezwykle emocjonującym półfinale, 
zmierzyły się ze sobą drużyny OSP Zbiroża i OSP Bartniki. Po serii 
rzutów karnych do finału awansowali organizatorzy imprezy. 
Drugie spotkanie półfinałowe wygrali zawodnicy z Piekar, którzy 
pokonali OSP Radziejowice. Mecz o trzecie miejsce wygrał 
zespół z Bartnik. 

W spotkaniu finałowym zmierzyli się reprezentanci OSP 
Zbiroża i OSP Piekary. Ostatecznie to właśnie ci ostatni zwycię-
żyli w pierwszym Turnieju Piłki Nożnej Służb Mundurowych 
o Puchar Burmistrza Mszczonowa.

Oprócz pamiątkowych dyplomów dla zwycięskich 
drużyn, wręczono również nagrody indywidualne. Najlepszym 
strzelcem został Jarosław Melon, bramkarzem – Michał Ziół-
kowski, zawodniczką – Klaudia Bodecka a piłkarzem – Konrad 
Koziarski.

Choć pogoda tego dnia nie rozpieszczała zawodników 
i publiczności, to jednak strażacki turniej zgromadził wielu 
sympatyków piłki nożnej i jednostek OSP. Na wszystkich uczest-
ników i kibiców czekały grillowane specjały, serwowane przez 
druhów z OSP Zbiroża.

Partnerami i sponsorami imprezy byli: firma DSM, sklep 
Biedronka, OSP Skuły, OSiR Mszczonów, Gminne Centrum 
Informacji, Mszczonowski Ośrodek Kultury, Gmina Mszczonów, 
Powiat Żyrardowski, sklep Delikatesy Centrum, firma Duo 
Art., P.H.U. Zbiroża Zenon Ludwiniak, sklep mięsny Aleksandra 
i Tomacz Iwańscy, Zakłady Mięsne Kazimierz Kuran, „HIT INSTAL 
DOM” Dominik Michałowski oraz sklep spożywczo-monopo-
lowy Teresa Zielińska a także Zarząd Oddziału Miejsko-Gmin-
nego OSP w Mszczonowie.

Dagmara Bednarek, GCI
Foto: db i OSP Zbiroża

OSP

Strażacka piłka nożna
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Mszczonowski Tydzień Bibliotek rozpoczął się z… dresz-
czykiem, bo jak inaczej można nazwać spotkanie ze „spowiedni-
kiem” mafii. Artur Górski jest dziennikarzem, korespondentem 
wojennym oraz pisarzem. Z wykształcenia natomiast history-
kiem. Zasłynął cyklem książek o jednym z bossów polskiej prze-
stępczości zorganizowanej. „Masa o kobietach polskiej mafii”, 
„Masa o pieniądzach polskiej mafii”, „Masa o porachunkach 
polskiej mafii”, „Masa o bossach polskiej mafii”, „Masa o kile-
rach polskiej mafii”, „Masa o żołnierzach polskiej mafii”, „Masa 
o życiu świadka koronnego” oraz „Masa o procesie polskiej 
mafii” - wszystko to są prawdziwe bestsellery. 

Kolejne poczytne publikacje Artura Górskiego dotyczyły 
„Słowikowej”, czyli żony innego bossa tzw. grupy pruszkow-
skiej - „Słowika”. Jednak prawdziwym wyzwaniem była książka 
opowiadająca historię rezydenta ruskiej mafii w Polsce, który 
na potrzeby publikacji nazwany został przez Artura Górskiego 
Nazarem. 

Spotkanie z autorem wymienionych literackich hitów, 
jakie w mszczonowskiej Bibliotece odbyło się 7 maja, prowadziła 
Katarzyna Wieczorkowska. Zdaniem pisarza taka konwencja, 
w której na przemian odpowiadał on na pytania prowadzącej 

rozmowę i publiczności, bardzo mu pasowała. Faktycznie, to 
rozwiązanie sprawiło, że dyskusja była bardzo dynamiczna. 

Klimat saloniku stworzony w dużej sali mszczonowskiej 
biblioteki, także sprzyjał temu, aby autor poczuł się nie jak na 
odczycie, ale na spotkaniu z przyjaciółmi, którzy z uwagą wsłu-
chują się w jego przemyślenia. 

Gość Biblioteki opowiadał o swojej pracy dziennikarskiej 
z wielką pasją. Widać było, że dostarcza mu ona wciąż nie lada 
jakich przeżyć. Bohaterowie jego publikacji, to przecież ludzie, 
których większość z nas zwyczajnie bałaby się spotkać na swojej 
drodze. 

Wart było przyjść tego dnia do biblioteki. Warto było 
wsłuchać się w opowieść Artura Górskiego. Zachęcamy do 
zapoznania się z jego twórczością. Dyrektor Biblioteki, pani 
Annie Czarneckiej, gratulujemy natomiast świetnego pomysłu 
i liczymy na kolejne tego typu arcyciekawe spotkania. 

MM 

MBP

Spowiednik polskiej mafii 
w mszczonowskiej Bibliotece

Chyba wszyscy lubimy poznawać nowe odległe miejsca 
i chętnie organizujemy do nich wyprawy. Któż z nas może się 
jednak równać z takim podróżnikiem jak Robert Gondek? Reali-
zowany przez niego projekt zdobywania po kolei najwyższych 
szczytów Afryki jest niezwykle imponującym przedsięwzięciem. 
14 maja opowiadał o nim w siedzibie mszczonowskiej Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. Jego gawęda, wzbogacana ciekawą 
prezentacją multimedialną, wręcz pochłonęła słuchaczy. Wyda-
rzenie odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. 
Oficjalnie otworzyła go i zamknęła, gratulując prowadzącemu je 
podróżnikowi, dyrektor Biblioteki Anna Czarnecka. 

* * *

Robert Gondek, to niezwykła postać. Z wykształcenia jest 
ekonomistą, a z zamiłowania podróżnikiem, fotografem i pasjo-
natem Afryki. Od jedenastu lat realizuje projekt „W drodze na 
najwyższe szczyty Afryki”. Założeniem tego przedsięwzięcia jest 
dotarcie do wszystkich krajów położonych na Czarnym Lądzie 

i zdobycie znajdujących w nich najwyższych miejsc. Czasami to 
olbrzymie góry, chociażby takie jak Kilimandżaro, a niekiedy 
zaledwie malowniczo położone wzniesienia. 

Ze swoim życiowym wyzwaniem podróżnik mierzy się 
z olbrzymią determinacją, za co w marcu 2017 roku otrzymał 
wyróżnienie w kategorii „Wyczyn roku”, podczas największego 
festiwalu podróżniczego w Polsce - Kolosy (Gdynia 2016). 
Projekt zapoczątkowany został w 2008 roku. Do dnia dzisiej-
szego udało się go zrealizować w 30%. Fundusze na kolejne 
wyprawy pozyskiwane są dzięki chociażby takim spotkaniom jak 
to, które odbyło się w Mszczonowie. Każdy, kto zakupi książkę 
lub zdjęcie autorstwa Roberta Gondka, może mieć swój udział 
w tym podróżniczym dziele. 

Tydzień Bibliotek

W drodze na najwyższe afrykańskie 
szczyty…
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Jak napisać bajkę?
Każdy rodzic mógłby powiedzieć, że nikt tak dobrze 

jak ich dziecko nie umie opowiadać bajek. Jak jednak bajkę 
napisać? Co jest potrzebne do stworzenia wciągającej historii. 
Tego dowiadywali się uczestnicy warsztatów bajkopisarskich, 
które w poniedziałek (13.05) odbyły się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Mszczonowie oraz jej filii w Osuchowie.

Co łączy „Gwiezdne wojny”, „Piratów z Karaibów” czy 
„Akademię Pana Kleksa”? Wszystkie są bajkami. Ta infor-
macja, przekazana przez Jerzego Uszyńskiego, autora książki 
„Waszmość Krokodyl”, zaskoczyła część słuchaczy.

- Akcja w bajce toczy się w nieokreślonym czasie – nierze-
czywistym – wyjaśniał pisarz.

W przypadku „Gwiezdnych wojen” jest to nieokreślona 
przyszłość, w przypadku „Piratów z Karaibów” nierzeczywista 
przeszłość. Co jednak jeszcze cechuje dobrą opowieść?

- Bohater – bezbłędnie odpowiadali uczniowie.
Ten nie może być jednak zwykły. Musi posiadać jakieś 

wyjątkowe cechy lub umiejętności. 
- Nie może też być zbyt wspaniały. Najtrudniejszym 

elementem w pisaniu bajki jest stworzenie bohatera, który 

będzie wypośrodkowany – przyznawał Jerzy Uszyński.
Uczniowie dowiedzieli się również, że bohater musi mieć 

określone zadanie do wykonania. By historia nie była nudna 
kolejną postacią bajki jest antagonista czyli antybohater, który 
przeszkadza w realizacji celu oraz postaci drugoplanowe i epizo-
dyczne.

Kiedy uczniowie poznali już wszystkie składowe dobrej 
bajki przystąpili do stworzenia własnej. Jedynym ograniczeniem 
była wyobraźnia.

tekst i fot. jp, GCI

W ramach ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek lokalna 
instytucja zorganizowała dla mieszkańców wiele ciekawych 
atrakcji. Jedną z nich było spotkanie z dziennikarką Anną Dzie-
wit-Meller, w którym 16 maja wzięli udział uczniowie gminnych 
szkół.

Ciepła i z dużym poczuciem humoru – tak można byłoby 
opisać autorkę wnioskując z jej rozmów z młodymi miesz-
kańcami gminy. Anna Dziewit-Meller chętnie opowiedziała 
uczniom o swoich książkach, a w szczególności – o kobietach, 
które swoją postawą zmieniały i zmieniają świat, choć często 
nie występują na kartach szkolnych podręczników. W swoich 
dziełach pisarka przedstawiła m.in. historie pierwszej kobiety, 
która zdobyła Mount Everest, Polki, która jako pierwsza opły-
nęła świat w żaglowce czy też malarce, która musiała podszywać 
się za brata, by móc rozwijać swój talent. Bohaterka spotkania 
podkreślała, że jeszcze całkiem niedawno płci pięknej dotyczyło 
wiele zakazów. Kobiety nie mogły się uczyć, realizować swoich 

pasji oraz wykonywać wielu zawodów. Nie mogły także brać 
czynnego ani biernego udziału w polityce.

Podczas pasjonującej rozmowy Anna Dziewit-Meller 
poprosiła dzieci, aby postarały się poznać historię swojej 
rodziny, spisały wspomnienia dziadków i dowiedziały się, jakie 
kobiety zmieniały ich okolicę. 

Pisarka chętnie odpowiadała również na pytania o swój 
zawód, pasje i życie. Na zakończenie spotkania wręczyła nagrody 
najlepszym uczestnikom konkursu czytelniczego dotyczącego 
książki „Opowieści z Narnii”, jaki dla uczniów gminnych szkół 
zorganizowała biblioteka z SP Mszczonów.

Dagmara Bednarek, GCI

MBP

Kobiece opowieści w ramach 
Tygodnia Bibliotek

Jak wynikało z opowieści gościa mszczonowskiej Biblioteki 
wspinał się on już na następujące szczyty: Kilimandżaro i Mount 
Meru w Tanzanii, Mount Kenya w Kenii, Ruwenzori w Ugan-
dzie, Karisimbi w Rwandzie, Mount Heha w Burundi, Sapitwa 
Peak w Malawi, nienazwany wierzchołek w górach Mafinga 
Hills w Zambii, Mont Iboundji i Mont Bengoue w Gabonie, Pico 
de Sao Tome na Wyspach Św. Tomasza i Książęcej, Königstein 

w Namibii, Otse Hill w Botswanie, Ras Dashen w Etiopii, Jebel 
Toubkal w Maroku, Mount Cameroon w Kamerunie, Mount 
Binga w Mozambiku, Mount Nyangani w Zimbabwe, Piton de la 
Petite Rivière Noire na Mauritiusie oraz Mount Afadjato i Mount 
Aduadu w Ghanie.

MM

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURA
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Mszczonowskie obchody Tygodnia Bibliotek nie mogłyby 
się odbyć bez spotkania Dyskusyjnego Klubu Książek, który 
działa w ramach MBP. Tym razem miłośnicy literatury rozma-
wiali o dziele Stephena Mansfielda „Tokio. Biografia”. 

Jak wskazuje już sam tytuł, jest to opowieść o dzisiejszej 
stolicy Japonii. Bohaterem tej nietypowej biografii jest więc… 
miasto. Jak można przeczytać w opisie książki: „Stephen Mans-
field prowadzi czytelników przez kolejne, kluczowe momenty 

w historii, snując opowieść o mieście, które musiało wciąż 
stawiać czoła nowym wyzwaniom i wielokrotnie powstawać 
z popiołów. By od czasów na poły mitycznej wioski rybackiej, do 
której bogini Benten sprowadziła feudalnego pana Otę Dakana, 
stać się największą metropolią współczesnego świata, Tokio 
musiało zmierzyć się z dziesiątkami katastrof naturalnych, trans-
formacji ustrojowych i przemian społecznych. Autor udowadnia, 
że to niezwykłe miasto jest tak naprawdę żywy organizmem, 
zdolnym do ciągłego wzrostu, ewolucji i regeneracji. Tym 
samym jego historia jest też w istocie historią Japończyków”. 
Warto więc poświęcić czas na lekturę i poznać dzieje tego fascy-
nującego miasta i poczuć rytm życia jego mieszkańców.

Dagmara Bednarek, GCI

DKK

Dyskusyjny Klub Książki „w Tokio”

W dniu 19 maja 2019 r. odbył się kolejny rajd rowerowy 
na orientację zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mszczonowie. Na starcie rajdu „Śladami Chełmońskiego” 
stanęło 151 uczestników, którzy podjęli wyzwanie wspólnego 
pokonania trasy, przygotowanej przez organizatorów.

OSiR

Rowerem „śladem Chełmońskiego”

Z ŻYCIA GMINYKULTURA / SPORT
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Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród miesz-
kańców Mszczonowa oraz okolicznych miejscowości. Pomimo, 
że długość trasy liczyła ok. 50 km, nie zabrakło najmłodszych 
uczestników rajdu. Zadaniem uczestników było odnalezienie 
6 punktów kontrolnych oraz potwierdzenie swojej obec-
ności w każdym z nich i uzyskanie naklejki na kartę startową. 
Wszystkie zebrane naklejki umożliwiły uczestnikom zapoznanie 
się z jednym z dzieł wielkiego malarza – obrazu „Sobota na 
folwarku”.

Głównym celem rajdu była promocja turystyki rowe-
rowej a także poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych 
powiatu żyrardowskiego. Na mecie zlokalizowanej w Grabcach 
Józefpolskich na wszystkich rowerzystów czekał poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za mile spędzony 
czas i zapraszamy na najbliższą, jesienną edycję naszego rajdu.

OSiR

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZESPORT
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Kolejna „AK-tywna” Niedziela zaplanowana na ten rok 
w strzeleckim kalendarzu została zrealizowana. 28 kwietnia 
mszczonowscy Strzelcy w ramach działania Komponentu 
Organizacji Proobronnych 1738 realizowali program szkolenia 
z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Kurs odbył się w Falentach, na terenie kompleksu pałaco-
wego. AK-tywnie spędzony czas pozwolił podwyższyć członkom 
KOP-u swoje umiejętności ratownicze. Program szkoleniowy 
był bardzo intensywny. Na jego realizację została przeznaczona 
cała niedziela (28.04), a także kilka sobotnich (27.04) godzin. 
Wszystko było wypełnione ćwiczeniami, instruktażem, a także 
symulacjami zdarzeń, w których należało wykazać się świeżo 
pozyskaną wiedzą.

MM

GRH

Strzelecka AKtywna Niedziela 

Śladami powstańczego Oddziału 
Dzieci Warszawy

Mszczonowscy Strzelcy kultywują tradycje oddziału 
Dzieci Warszawy, jaki walczył w Powstaniu Styczniowym 1863 
roku. Z tej racji nie mogło ich zabraknąć podczas tegorocznej 
edycji Rajdu Powstania Styczniowego do Górek Kampinoskich, 
który odbył się w sobotę, 27 kwietnia. Patronat honorowy nad 

tym wydarzeniem objął Minister Obrony Narodowej Mariusz 
Błaszczak, a także Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. dr hab. Piotr Gliński. 

Strzelcy wymaszerowali z Kampinosu, spod kościoła p.w. 
Wniebowzięcia NMP i dotarli pod Sosnę Powstańczą w Górkach, 
gdzie odbyła się Msza Święta w intencji Bohaterów Oddziału 
Dzieci Warszawy, a także Apel Pamięci. Inne grupy maszerowały 
na miejsce uroczystości z Roztoki oraz Leoncina. 

MM

Z ŻYCIA GMINYHISTORIA I TRADYCJA
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„Trzynastka nie jest pechowa. Jest szczęśliwa” – przeko-
nywała pani Halina Kubisz-Muła, instruktorka teatralna i jurorka 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Przebudzeni do 
Życia”, który odbył się w dniach 17-19 maja 2019 r. już po raz 
trzynasty. Do Bielska-Białej pojechał Szymon Wróblewski, uczeń 
oddziału gimnazjalnego Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, 
i otrzymał wyróżnienie. Jest to wspaniałe osiągnięcie, ponieważ 
Szymon zmierzył się z najlepszymi recytatorami w kraju, laure-
atami konkursów wojewódzkich.

Bielsko-Biała przywitała nas w piątek, 17 maja, kapryśną 
aurą – to słońce, to deszcz. Jednak nie przeszkodziło to młodym 
recytatorom i ich opiekunom w zwiedzaniu miasta z lokalnym 
przewodnikiem. Spacer był pierwszą okazją do tego, by całe 
grono lepiej się poznało.

W sobotę można już było odnieść wrażenie, że młodzież 
zdążyła się świetnie zintegrować. Ale to był dzień konkursowy, 
więc każdy z uczestników skupił się przede wszystkim na swoim 
występie. W trzeciej godzinie przesłuchań wystąpił Szymon 

– jako ostatni. Zaprezentował fragment książki „Dziwny przy-
padek psa nocną porą” Marka Haddona oraz utwór poetycki - 
„Dziewczynę” Bolesława Leśmiana. 

Emocje sięgały zenitu, dlatego organizatorzy zaplano-
wali kolejną atrakcję i zaprosili nas na wspaniałe przedstawienie 
muzyczne „Tuwim i …” do teatru Banialuka. Mogliśmy wysłu-
chać znanych utworów dla dzieci autorstwa Juliana Tuwima 
w zaskakujących aranżacjach muzycznych. 

Z kolei wieczorem młodzież uczestniczyła w warsztatach 
prowadzonych przez przewodniczącego jury, pana Jana Zdziar-
skiego - wiceprezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury 
Teatralnej, długoletniego wykładowcę Akademii Teatralnej 
w Warszawie. Potem do późna recytatorzy brali udział w indy-
widualnych konsultacjach – każdy mógł porozmawiać z jurorami 
o swoim występie i wysłuchać cennych uwag. 

W niedzielę również odbyły się warsztaty – tym razem 
z trzecim jurorem, panem Włodzimierzem Pohlem, aktorem 
Teatru Lalek Banialuka. Na próbę przed koncertem laureatów 
jurorzy zaprosili zaledwie kilku uczestników, w tym Szymona. 
Podczas uroczystości finałowej wreszcie się okazało, kto zdobył 
serca wymagającej komisji konkursowej.
 „Pojechałem tam po naukę i po przygodę, nie po 
wygraną” – powiedział mi Szymon w drodze powrotnej. Cieszy 
nas jednak to wyróżnienie. Jest nagrodą za wspólny „strwon” 
i „usił” *. 

Emilia Mirocha
* cytat z recytowanego przez Szymona utworu „Dziewczyna” B. 
Leśmiana 

SP Mszczonów

SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA, czyli 
SUKCES SZYMONA WRÓBLEWSKIEGO
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Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza 
w Mszczonowie od dwóch lat bierze udział w projekcie z języka 
niemieckiego, którego zwieńczeniem jest konkurs „Jeder 
gegen jeden” pod patronatem pani Agaty Kornhauser-Dudy. 
Projekt miał na celu propagowanie nauki języków obcych oraz 
podkreślenie, jak ważna jest nauka języków naszych Sąsiadów. 

W tym roku naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice 
z klasy trzeciej oddziału gimnazjalnego. Podczas konkursu, który 

odbył się 1 marca w Szkole Podstawowej  nr 3 w Żyrardowie, 
uczestnicy odpowiadali na bardzo szczegółowe pytania z zakresu 
wiedzy o kulturze i literaturze Niemiec. 

Długie i żmudne przygotowania do konkursu 
poskutkowały. W dniu 16 maja uczestnicy konkursu oraz 
opiekun zostali zaproszeni przez Panią Agatę Kornhauser-
Dudę do Pałacu Prezydenckiego. Podczas spotkania uczniowie 
mogli zadawać pytania Pierwszej Damie, na które chętnie 
odpowiadała. Uczniowie mieli również możliwość zwiedzania 
Pałacu Prezydenckiego. Pod  koniec spotkania czekał na nas 
słodki poczęstunek.

Magdalena Dobrzyńska

SP Mszczonów

Z wizytą w Pałacu Prezydenckim 
u Pierwszej Damy

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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Szkolny konkurs czytelniczy
W dniu 16 maja w bibliotece szkolnej odbył się gminny 

konkurs czytelniczy dla klas piątych zatytułowany W krainie 
Narni. Aby wziąć udział w konkursie należało znać treść książki 
C. S. Lewisa Opowieści z Narnii: lew, czarownica i stara szafa 
oraz fakty z biografii pisarza. Każda drużyna dodatkowo miała 
wykonać projekt widokówki z Narnii dowolną techniką. Mile 
widziany był jednak collage.

W konkursie udział wzięły trzyosobowe drużyny ze 
wszystkich szkół naszej gminy. Drużynę A stanowili uczniowie 
szkoły z Osuchowa: Jakubiak Bartosz, Kaźmierczak Mateusz 
i Wasilewska Laura. Drużynę B reprezentowały uczennice ze 
szkoły z Mszczonowa: Dobrzyńska Lena, Kłosiewicz i Kulicka 
Marcelina. Drużynę C stanowili uczniowie ze szkoły w Pieka-
rach: Gorczyca Edmund, Michalak Sebastian i Suplewska 
Blanka. Drużynę D reprezentowali uczniowie szkoły z Lutkówki: 
Boczkowska Karolina, Chojnacki Jakub i Szymańska Oliwia. 
W jury zasiadły: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mszczonowie 
- pani Anna Czarnecka, nauczyciel plastyki Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie - pani Małgorzata Sokołowska, nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Piekarach i Osuchowie - pani Grażyna 
Szymczak oraz bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 
– pani Ewa Bińkowska.

Imprezę przygotowała i poprowadziła Elżbieta Grzy-
bowska. Konkurs składał się z czternastu konkurencji: trzyna-
ście dotyczyło treści książki lub było z nią związane, jedno pole-
cenie sprawdzało znajomość biografii C. S. Lewisa. Do zdoby-
tych punktów doliczane zostały kolejne za wykonanie pracy 
plastycznej. Na osłodę przed werdyktem jury na uczestników 
czekało słodkie co nieco.

Wyniki konkursu ogłosiła pani Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Anna Czarnecka. Wszystkie drużyny były bardzo 
dobrze przygotowane, za co serdecznie dziękuję nauczycielom, 
którzy z nimi pracowali i uczniom za włożony trud.

I miejsce w konkursie zajęły uczennice ze Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie zdobywając 67,5 punkta. II miejsce 
zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce otrzy-
mując 65 punktów. III miejsce wywalczyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Piekarach zdobywając 62,5 punkta. Drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Osuchowie uzbierała 57 punktów.

Po konkursie odbyło się spotkanie z pisarką i dzienni-
karką Anną Dziewit-Meller. W spotkaniu wzięli udział uczniowie 
gminy Mszczonów uczestniczący w konkursie oraz dzieci z klasy 
5A naszej szkoły.  

Pani Anna niezwykle ciekawie opowiadała o bohater-
kach swoich książek - pisarkach, malarce, podróżniczkach, wład-
czyniach a także o noblistce Marii Skłodowskiej-Curie. Przypo-
mniała o ich dokonaniach, interesującym życiu i ich wkładzie 
w historię. Pisarka szybko nawiązała kontakt z młodą publiczno-
ścią, chętnie odpowiadała na niezliczone pytania dotyczące jej 
życia i warsztatu pracy. 

Anna Dziewit-Meller zachęciła młodzież do sięgnięcia 
po swoje książki przeznaczone dla młodszego czytelnika czyli: 

„Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy” i „Damy, 
dziewuchy, dziewczyny. Podróże w spódnicy”.

Zwycięzcy oraz uczestnicy gminnego konkursu czytel-
niczego „W krainie Narnii” otrzymali dyplomy i nagrody książ-
kowe. Wręczyła je im zaproszona autorka. Na zakończenie 
pisarka składała autografy. Krótką informację o konkursie 
i prace wykonane przez poszczególne szkoły można oglądać na 
gazetce przed wejściem do biblioteki.

SP Mszczonów
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Pomagają i rozwijają zdolności 
uczniów

Przez cały bieżący rok edukacyjny szkoły podstawowe 
w Mszczonowie i Osuchowie realizowały projekty, na które 
udało się otrzymać dofinansowanie unijne. Dzięki nim możliwe 
było prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrów-
nawczych oraz rozwijających zainteresowania uczniów. Młodzi 
uczestnicy projektu mogli korzystać również z wycieczek 
edukacyjnych. Zajęcia te, w obydwu placówkach, będą także 
realizowane w kolejnym roku edukacyjnym.

„Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”, to tytuł projektu, 
którego realizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Jana Adama 
Maklakiewicza w Mszczonowie. Na jego przeprowadzenie 
gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja 
dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci 
i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szko-
łach zawodowych). Koszt całego projektu, to 843 427,74 zł (dofi-
nansowanie - 800 758,74 zł, wkład własny gminy -  42 669,00 
zł). Zadanie, które służyć będzie rozwojowi uczniów mszczo-
nowskiej szkoły podstawowej, będzie realizowane od 1 sierpnia 
2018 r. do 31 lipca 2020 r. 

Dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu, w placówce 
prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angiel-

skiego, matematyki, fizyki i chemii a także rozwojowe: angielski 
dla programistów, robotyka, programowanie, mechatronika, 
kodowanie dla najmłodszych. W ramach modułu Młodzi Ekspe-
rymentatorzy realizowane są przedmiotowe zajęcia wyrów-
nawcze oraz rozwijające zainteresowania uczniów mszczonow-
skiej szkoły podstawowej.

W Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego 
w Osuchowie przeprowadzany jest projekt „Szkoła w działaniu”. 
Także i on został dofinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja 
dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci 
i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szko-
łach zawodowych). Całkowita wartość projektu wyniesie 362 
492,54 zł, z czego kwota dofinansowania - 343 854,54 zł. Wkład 
własny gminy Mszczonów w jego realizację, to 18 638,00 zł. 
Zadanie, które służyć będzie rozwojowi uczniów osuchowskiej 
szkoły podstawowej, będzie realizowane od 1 sierpnia 2018 r. 
do 31 lipca 2020 r.

W ramach programu w osuchowskiej szkole w bieżącym 
roku edukacyjnym odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrów-
nawcze z następujących przedmiotów: język angielski, biologia, 
geografia, matematyka, chemia i fizyka oraz koła rozwijające 
uzdolnienia matematyczne, programowania, przyrodniczo-bio-
logiczne, geograficzne, chemiczne i języka angielskiego.

Dagmara Bednarek

Polsko-niemieckie odkrywanie historii
Kolejny raz uczniowie dwóch, gminnych placówek: 

Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie 
i Szkoły Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie 
uczestniczyli w polsko-niemieckiej wymianie młodzieży. Projekt 
ten finansowany jest z funduszy Polsko-Niemieckiej Współpracy 
Młodzieży w Warszawie, gminy Mszczonów oraz wpłat uczest-
ników. 

W piątek, 10 maja 2019 r. powitaliśmy niemieckich przy-
jaciół w Osuchowie, by przez kolejne dni wzajemnie poznawać 

się, zwiedzać miejsca atrakcyjne turystycznie i historycznie 
a także po prostu dobrze się bawić.

Tegoroczny temat projektu to Polsko-niemieckie 
odkrywanie historii. Głównym jego celem jest zaś integracja 
młodzieży, poznanie historii, podróże do miejsc pamięci zwią-
zanych z przeszłością obydwu narodów a także zapoznanie 
z folklorem i kulturą dnia codziennego. Niezwykle istotna jest 
także praca nad wzajemnym zrozumieniem i przezwyciężeniem 
barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności 
i kulturze.

Dla młodzieży niemieckiej przygotowaliśmy wiele atrakcji 
- będzie prezentacja na temat Mszczonowa, Osuchowa 
i Erding, pobyt na mszczonowskich Termach, zabawy terenowe 
na boiskach sportowych w Osuchowie, wycieczka do Rezerwatu 

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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Na Ziemi Mszczonowskiej zapanowała wreszcie długo 
wyczekiwana wiosna, zakwitły bzy i kasztanowce. Dla uczniów 

ostatnich klas szkół średnich co roku jest to znak, że zbliża się 
pora zdawania egzaminów dojrzałości.

Tegoroczne matury rozpoczęły się w poniedziałek, 6 
maja, od sprawdzenia znajomości języka polskiego. W Zespole 
Szkół pisemny egzamin z tego przedmiotu zdawało łącznie 61 
osób (60 zgodnie z nową formułą i 1 według starej). Kolejnego 
dnia na uczniów czekało wyzwanie w postaci sprawdzianu 
wiedzy matematycznej. Umiejętnością rozwiązywania zadań 

ZS Mszczonów

Egzamin dojrzałości w Zespole Szkół

Przyrody „Grądy Osuchowskie” oraz wizyta w Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie.

W poniedziałek, 13 maja, w ramach integracji, młodzież 
polska i niemiecka wyruszyła nad polskie morze, by poznawać 
wspólną historię, ale przede wszystkim bardzo dobrze bawić się 
i integrować.

Zgodnie z programem odwiedzono Gdańsk - m.in. 
Muzeum II wojny Światowej, Westerplatte, Zamek w Malborku. 
Młodzi wzięli udział w zabawach integracyjnych takich, jak 
wieczór horrorów, mistrzostwa  w poszukiwaniach bursztynów, 
„Piracka skrzynia” i „Bitwa o flagę”. Pobyt nad morzem trwał do 
piątku, 17 maja.

Urszula Gowin

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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SP Bobrowce

Recytatorskie talenty z Bobrowiec

i logicznym myśleniem wykazało się łącznie 68 absolwentów 
Zespołu Szkół. Sześćdziesiąt trzy osoby napisały maturę 
w nowej formule, pięć – w starej. 

Ostatni z obowiązkowych przedmiotów, język obcy, 
zdawany był w placówce przez dwa dni. W środę, 8 maja, absol-
wenci Zespołu Szkół sprawdzili swoją znajomość angielskiego 
– 47 osób na poziomie podstawowym i 32 na rozszerzonym. 
Piętnastu wychowanków ZS zdecydowało się zdawać maturę 
pisemną z języka rosyjskiego, wybierając poziom podsta-
wowy. Sześć osób przystąpiło do sprawdzianu z tego języka na 
poziomie rozszerzonym.

Oprócz trzech przedmiotów obowiązkowych (na 
poziomie podstawowym lub rozszerzonym), w formie pisemnej 
uczniowie muszą zdać jeszcze jeden przedmiot. Dodatkowy 
egzamin sprawdza wiedzę wyłącznie na poziomie rozsze-
rzonym. W Zespole Szkół absolwenci zdecydowali się zdawać 
wiedzę o społeczeństwie (17 osób) i geografię (12 osób). 

Egzaminy pisemne, to tylko część nowej matury. Absol-
wenci zmierzyć muszą się także ze sprawdzianami ustnymi ze 
znajomości języka polskiego i obcego. Terminy tych egzaminów 
każda szkoła ustala indywidualnie, jednak muszą one zostać 
przeprowadzone do końca maja.

Dagmara Bednarek, GCI

We wtorek, 14 maja, w Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach, nagrodzono 
laureatów konkursu recytatorskiego. 
Gminne zmagania dla wychowanków 
placówki rozpoczęły się wewnętrznymi 
eliminacjami. Pierwsze miejsce podczas 
tych zmagań zdobył Aleksander Płuciennik, 
drugie – Agata Stańczak, a podium zamknęli 
Monika Wójcik i Wojciech Jankowski.

Uczniowie z Bobrowiec osiągnęli 
także sukcesy na gminnym szczeblu konkursu 
recytatorskiego. Aleksander Płuciennik 
wygrał lokalne zawody Agata Stańczak 
otrzymała wyróżnienie. Po odebraniu z rąk 
dyrektor Grażyna Frelik pamiątkowych 
dyplomów i upominków, zgromadzeni mogli 
wysłuchać niezwykłej recytacji najlepszego 
uczestnika. Aleksander Płuciennik porwał 
publiczność swoją interpretacją wiersza 

„Stefek Burczymucha” Marii Konopnickiej. Swoim występem 
z pewnością zasłużył na zwycięstwo. Gratulacje dla młodego 
recytatora oraz jego polonistki!

Dagmara Bednarek, GCI
Foto: kb, GCI

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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O tym, jak ważne jest czytanie dzieciom książek, nie 
trzeba chyba nikogo przekonywać. Rozwija wyobraźnię i inte-
ligencję, przynosi nową wiedzę, wychowuje i uwrażliwia. 
Wszystko to wiedzą także dyrektor i pracownicy Szkoły Podsta-
wowej w Bobrowcach, którzy już od kilku lat realizują w swojej 
placówce spotkania z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”.

W tym roku specjalnie dla uczniów opowieść przeczytała 
radna Rady Miejskiej w Mszczonowie, Katarzyna Ciećwierska. 
Dzięki niej wychowankowie szkoły w Bobrowcach mogli usłyszeć 
fragment książki Waldemara Cichonia „Cukerku, Ty łobuzie!”. 
Opowieść o małym, pręgowanym kotku, jest czytana cyklicznie 
na antenie Polskiego Radia Program I w audycji Jedynka Dzie-
ciom przez polskich aktorów. W szkole w Bobrowcach w lektora 
wcieliła się radna Katarzyna Ciećwierska, która wypadła znako-
micie w tej wymagającej roli. Zainteresowanie dzieci i skupienie 
ich uwagi przez dłuższą chwilę jest przecież nie lada wyzwa-
niem!

W akcję czytania najmłodszym włączyło się również 
Gminne Centrum Informacji. Specjalnie dla uczniów SP 
Bobrowce opowieść „Fujarka” ze zbioru „Bajarka opowiada. 
Zbiór baśni całego świata” opracowanego przez Marię Niklewi-
czową, przeczytała Dagmara Bednarek. Bajka o młodym muzyku 
i wpływie jego melodii na ludzi oraz zwierzęta pokazała dzieciom 

znaczenie dotrzymywania obietnic. Losy nieuczciwych gospo-
darzy, którzy chcieli wykorzystać pasterza Iwana, udowodniły 
najmłodszym, że oszustwo prędzej czy później zostaje ukarane. 
Na zakończenie każdy z uczniów otrzymał na pamiątkę brelo-
czek – oczywiście, w formie drewnianego flecika.

Dwa literackie spotkania z pewnością nie były ostat-
nimi, jakie planują dyrekcja i pedagodzy Szkoły Podstawowej 
w Bobrowcach. Do akcji czytania dzieciom chętnie włączają się 
bowiem samorządowcy oraz pracownicy lokalnych instytucji. 
Wraz z uczniami SP Bobrowce z niecierpliwością czekamy na 
kolejne opowieści.

Dagmara Bednarek, GCI
Foto: SP Bobrowce i kb, GCI

SP Bobrowce

Cała gmina czyta dzieciom… 
w Bobrowcach
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W piątek, 17 maja, w Miejskim Przedszkolu Nr 1 odbył się Dzień 
Rodzinny związany ze zbliżającym się dniem matki i ojca. Przed-
szkolaki uczestniczyły w zorganizowanej dyskotece dla rodziców 
i dzieci. Wszyscy super bawili się przy przebojach muzyki dance 

i disco polo. Wspólne korowody, 
tańce i wężyki wszystkim bardzo się 
podobały, szczególnie rodzicom, 
którzy mogli uczestniczyć w takiej 
zabawie. Układy choreogra-
ficzne prowadzone przez nauczy-
cielki pomagały zgromadzonym 
cudownie się bawić i rozwijać 
swoje umiejętności taneczne. 
Następnie, rodzice z każdej z grup 
udali się do swoich sal, by tam 
uczestniczyć w pokazach artystycz-
nych przygotowanych przez dzieci 
na tę uroczystość i w poczęstun-
kach przygotowanych na ten wyjąt-
kowy dzień. 
Natomiast w grupie Żabki odbyły 
się warsztaty kulinarne. Dzieci 
otrzymały fartuszki ze swoimi 
imionami i przystąpiły do pracy. 
Mali kucharze z niewielką pomocą 
rodziców stworzyli prawdziwą 
galerię przekąsek - od owocowych 
szaszłyków po mini kanapeczki. 
Dzieci był niezwykle dumne ze 
swojej pracy. Wszystko przebiegło 
w miłej i rodzinnej atmosferze. 
Wspaniała zabawa trwała przez 
długi czas i pozostanie na długo 
w pamięci zgromadzonych.

Miejskie Przedszkole Nr 1 

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY

Projektowanie własnego 
jogurtu
W środę, 15 maja, w grupie Gumisie i Zajączki z Miej-
skiego Przedszkola Nr 1 odbyły się zajęcia związane 
z właściwościami mleka i tworzeniem władnego 
smaku jogurtu z  owoców wybranych przez dzieci. 
Przedszkolaki miały możliwość krojenia owoców 
miękkich takich jak: truskawki, kiwi, banany, wino-
grona, borówki, maliny i mieszać z jogurtem natu-
ralnym, które potem miksowane były blenderem. 
Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem przystąpili 
do przygotowywania  smakowitych napojów. Dzieci 
z ogromną radości smakowały przepyszne i bardzo 
zdrowe samodzielnie stworzone produkty.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 1

Dzień Rodziny 



38      maj 2019 / nr 5 (282)

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Przedszkolaki w Bibliotece
W dniu 26 kwietnia dzieci z grup Zajączki i Kotki wybrały 

się do Miejskiej Biblioteki w Mszczonowie w ramach wolonta-
riatu. To nowe i nietypowe miejsce spodobało się przedszko-
lakom. Spora grupa dzieci były tu po raz pierwszy. Były zasko-
czone ilością książek.

Na początek pani bibliotekarka zaprezentowała dzieciom 
pluszowe maskotki – kotki. Dzieci określały ich wygląd, porów-
nywały i naśladowały odgłosy wydawane przez koty. W dalszej 
części spotkania dzieci wysłuchały bogato ilustrowanego 
opowiadania czytanego przez panią bibliotekarkę pt. „Jestem 
kotem” autorstwa Galii Bernstein. W ten sposób dzieci poznały 
inne zwierzęta, które należą do tej samej rodziny - lwy, tygrysy 
i gepardy. 

Następnie dzieci losowały koperty, w których znajdował 
się obrazek jednego z omawianych zwierząt, składający się 
z czterech części. Zadaniem przedszkolaka było jego ułożenie, 
przyklejenie, nazwanie otrzymanego zwierzaka i pokoloro-
wanie.

Na koniec dzieci oglądały zbiory biblioteki. Podziwiały 

kącik, w którym znajdują się pozycje dla najmłodszych. Pani 
bibliotekarka pokazała kilka najciekawszych książek i zaprosiła 
przedszkolaków wraz z rodzicami do odwiedzenia biblioteki. 
Wizyta pozytywnie wpłynęła na rozwój dzieci. Rozbudziła dzie-
cięcą ciekawość, zainteresowanie literaturą oraz poszerzyła 
doświadczenia przedszkolaków.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Pokaz artystyczny 

W dniu 9 maja nasze przedszkolaki obejrzały wspaniałe 
przedstawienie cyrkowe w wykonaniu prawdziwych artystów - 
pani Ludmiły i pana Andrzeja. Najpierw dzieci rozbawił klaun. 
Potem mogliśmy podziwiać zręczność cyrkowców podczas 
żonglerki maczugami, piłkami i kółkami. Uśmiech na twarzach 
dzieci wzbudziły popisy piesków pudelków, a lekką grozę wśród 
widowni wywołały egzotyczne węże w tańcu orientalnym. 
Występ zakończył się pokazem sztuczek magicznych z udziałem 
małych asystentów - przedszkolaków. Dzieciaki były zachwycone 
występem i nagrodziły artystów gromkimi brawami.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Innowacja pedagogiczna  

W roku szkolnym 2018/2019 dzieci z grupy Żabki brały 
udział w projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury”. Projekt rozpoczął się 05.10.2018 r., a zakończył 
29.04.2019 r. Jego celem było rozwijanie czytelnictwa oraz 
współpraca między przedszkolami i środowiskiem rodzinnym 
dziecka. 

Dzieci podczas modułu Mały Miś - czytające 
przedszkolaki wybrały grupową maskotkę misia, którą nazwały 
Feluś. Zgodnie z ustaloną kolejnością, przedszkolaki zabierały do 
domu pluszowego misia oraz dzienniczek. W domu, wspólnie 
z rodzicami, czytano Misiowi, a następnie wykonywano 
ilustrację do przeczytanego utworu. Na zakończenie wędrówki 
Misia, w grupie odbyła się uroczysta prezentacja uzupełnionego 
dzienniczka. Do czytania dzieciom w przedszkolu zostali 
zaproszeni również rodzice oraz uczniowie z Liceum 
Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.

W trakcie trwania projektu odbyły się również Warsztaty 
Kulinarne z Małym Misiem. Dzieci miały możliwość samodzielnie 

upiec chleb i pierniczki oraz poznać, z jakich składników są one 
wykonywane. Warsztaty te dały dzieciom możliwość rozwoju 
oraz sprawiły im dużo radości.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna” W dniu 18 kwietnia zostały ogłoszone wyniki konkursu 

na „Najpiękniejszą ozdobę wielkanocną”. Konkurs został 
zorganizowany przez p. Aleksandrę Szcześniak i p. Agnieszkę 
Rypkowską. Celem konkursu było propagowanie tradycji 
związanych ze świętami Wielkanocnymi oraz kształtowanie 
aktywnej postawy dzieci wobec sztuki. 

Technika wykonywanych prac była dowolna, natomiast 
forma przestrzenna. Prace oceniono w dwóch kategoriach 
wiekowych: dzieci młodsze 3-, 4-latki oraz starsze 5-, 6-latki. 
Komisja konkursowa wybierając nagrodzone prace brała pod 
uwagę pomysłowość, dobór materiałów, estetykę wykonania 
pracy oraz zgodność z regulaminem konkursu. 

Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. 
Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w konkursie 
i gratulujemy zwycięzcom.

Miejskie Przedszkole Nr 1 

 

Zajęcia przyrodnicze w grupie Misie

W przed dzień powitania Wiosny przedszkolaki z Miejskiego 
Przedszkola Nr 1wraz z panią postanowiły przyspieszyć przyjście 
wiosny poprzez wspólne sianie owsa oraz sadzenie wiosennych 
kwiatów do doniczek. Dzieci zapoznały się z kolejnymi etapami 
siania, poznały sprzęt ogrodniczy, porównywały wygląd nasionek 
i samodzielnie siały owies. Aby roślinki urosły potrzebna już 
była tylko woda z konewki oraz, oczywiście, słoneczko, które już 
na szczęście coraz mocniej grzeje i ociepla wiosenną hodowlę 
swymi promykami. Dzieciom bardzo podobały się prace 
ogrodnicze.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Warsztaty wielkanocne Misiów

Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem, na 
który z wytęsknieniem oczekują zarówno dzieci, jak i dorośli. 
Są to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów, które chcemy 
przekazywać młodszym pokoleniom. Tuż przed Wielkanocą 
i w naszym przedszkolu nadszedł czas świątecznych przygotowań 
i dekoracji.

Właśnie z tej okazji dzieci z grupy Misie wzięły udział 
w warsztatach wielkanocnych. Na zajęciach przedszkolaki 
z przygotowanych różnorodnych materiałów plastycznych 
wykonały piękne wielkanocne stroiki. Wszyscy wykazali się dużą 
kreatywnością i inwencją twórczą. Gotowe stroiki dzieci mogły 
zabrać do domu, aby przyozdobić nimi wielkanocny stół.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Wizyta w „Manufakturze 
Słodyczy”

Dnia 16 maja 2019 r. dzieci z grupy 
Żabki i Motylki z Miejskiego Przedszkola 
Nr 1 były na wycieczce w Warszawie, 
gdzie odwiedziły Manufakturę słodyczy 
„Cukier Lukier”, która to jest najmniejszą 
na świecie fabryką słodyczy. 

W trakcie wizyty, przedszkolaki 
miały możliwość zobaczenia jak powstają 
cukierki i lizaki, do produkcji których 
używa się naturalnych owocowych 
aromatów. Po prezentacji, każde 
dziecko miało możliwość samodzielnego 
wykonania własnego lizaka. Wszyscy 
zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do 
przedszkola.

Miejskie Przedszkole Nr 1

,,TALENT SHOW” 

Dnia 15.05.2019 r. w Miejskim Przedszkolu Nr 1 
w Mszczonowie odbyła się II edycja konkursu artystycznego 
,,Talent show” promująca wśród przedszkolaków rozwój 
talentów i uzdolnień.

Utalentowane dzieci z naszego przedszkola mogły 
wykazać się kreatywnością, własnymi zdolnościami przez 
zgromadzoną publicznością i jury. W spotkaniu wzięło udział 
dwadzieścioro dzieci prezentujący swoje talenty w kategoriach: 
śpiew, recytacja i pokaz sceniczny. 

Jury, oceniając formę sceniczną, kierowało się 
kreatywnością uczestników, doborem repertuaru do możliwości, 
obyciem scenicznym, wyrażaniem emocji, interpretacją piosenki 
lub wiersza i ogólnym wyrazem artystycznym. 

Spośród wszystkich uczestników na szczególne 
wyróżnienie zasłużyło czworo uczestników, którym przyznano I, 
II, III miejsce i jedno wyróżnienie. Laureaci i uczestnicy konkursu 

o t r z y m a l i 
n a g r o d y 
r z e c z o w e 
i dyplom.

Wszystkim 
zgromadzonym przedszkolakom występy bardzo się spodobały, 
co widoczne było po uśmiechach na twarzach.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Kreatywne zabawy w grupie Krasnale

O tym, że bez zabawek też może być ciekawie, przekonały się 
przedszkolaki z grupy Krasnale z Miejskiego Przedszkola Nr 1. 
Przez tydzień dzieci nie korzystały z gotowych zabawek. Zadaniem 
przedszkolaków było zrobienie zabawki z przyniesionych do 

przedszkola różnych recyklingowych materiałów. Efektem ich 
pracy były: domki dla lalek, lalki, samochody, samoloty, garaże, 
pociągi, gry planszowe itp. Dzieci miały ogromną satysfakcję, 
że mogą bawić się własnoręcznie wykonanymi zabawkami. 
Przedszkolaki miały również okazję poznać zabawy swoich 
dziadków: państwa – miasta, klasy, kapsle.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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ul. Mały Rynek 7/5

Żyrardów

tel. 601 808 505

Zatrudnię 
pracownika 

na stanowisko 
kasjer/

sprzedawca

Kontakt:
telefon 695 932 272

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY
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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

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
 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     - 1,10
- jogurt naturalny „Piatnica”  330 g    - 2,00
- woda „Żywiec 1,5l. -  5 szt. + 1 gratis
- cukierki czekoladowe „Sympatie”    - 19,99/kg
- świeże warzywa i owoce, sprawdzona jakość, 
najniższe ceny
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