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Sesja Rady Miejskiej

VIII sesja Rady Miejskiej

WIEŚCI Z RATUSZA

29 maja 2019

Jednym z pierwszych punktów 
majowej sesji była ocena zasobów 
pomocy społecznej za 2018 rok. 
Szczegółowo omówiła to zagadnienie 
Barbara Ciszewska, kierownik Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mszczonowie. 

- Z tej oceny wynika, że jest 
mniej klientów pomoc społecznej. 
Natomiast dużo więcej klientów jest 

w różnych programach projektowych takich jak 500+, Dobry 
Start, 300+ oraz usług opiekuńczych dla seniorów – informo-
wała kierownik.

Ponad 500 osób korzysta też z programu dożywiania, 
który funkcjonuje co roku w okresie od września do końca 
czerwca. MOPS współpracuje również z wieloma organizacjami 
pozarządowymi, m. in. MONAR w Oryszewie, Stowarzyszenie 
„Podajmy sobie dłonie” w Radomiu. Kierownik informowała 

również, że obecnie społeczeństwo się starzeje i należy orga-
nizować coraz szerszą opiekę dla osób starszych. Potwierdzają 
to liczby. W 2015 roku MOPS na pobyt podopiecznych w DPS 
wydał 52 tys. zł a w 2018 roku już  182 385 zł. Duże kwoty 
pochłaniają też wydatki na opiekę zastępczą. Z 49 tys. zł w 2015 
roku wydatki wzrosły do 111 tys. zł w 2018 roku. Duże zapotrze-
bowanie jest na asystentów rodziny osób niepełnosprawnych.  
Za dobrą formę pomocy kierownik uważa również organizo-
wanie imprez dla seniorów co pozwala im na wyjście z domu, 
integrację.

Większość pytań kierowanych przez radnych dotyczyła 
konkretnych przypadków związanych z pomocą oferowaną 
przez MOPS. Andrzej Osiński, wiceprzewodniczący komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, dopytywał czy istnieje możliwość 
by osoby przebywające w domach opieki, które chcą wrócić do 
siebie, mogły to zrobić. Podobne zagadnienie poruszył Marek 
Zientek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Z kolei Robert 
Głąbiński pytał o możliwości zapewnienia pracy dwóm miesz-
kańcom Mszczonowa.

Jak wyjaśniła Barbara Ciszewska, wszystko zależy od 
indywidualnej sytuacji. W przypadku osób, które nie są ubez-
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własnowolnione MOPS nie może nikogo zmusić do podjęcia 
pracy lub zamieszkania w konkretnym miejscu. 

Dyskusję wywołał również przypadek samotnej matki 
z pięciorgiem dzieci, o którym poinformował Łukasz Koperski, 
przewodniczący Rady Miejskiej. Pytał o możliwości pomocy 
kobiecie, która szuka obecnie mieszkania do wynajęcia.

Barbara Ciszewska wyjaśniła, że przypadek dobrze zna. 
Rodzinie pomaga asystent rodziny. Na razie próby znalezienia 
mieszkania okazały się bezskuteczne. Nikt nie chce wynająć 
mieszkania matce z pięciorgiem dzieci.

Mirosław Wirowski zwrócił uwagę, że gmina nie może 
ingerować zbyt mocno w czyjeś życie a wszelka możliwa pomoc 
została udzielona. Głównym problem, jego zdaniem, jest 
obecnie znalezienie mieszkania. Jak wynika z przedstawionych 
informacji gmina nie posiada wolnego lokalu, który mogłaby 
przeznaczyć na ten cel.  

Po dyskusji radni pozytywnie zaopiniowali ocenę 
zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.

Działalność GCI
Joanna Fijałkowska, główna 

księgowa Gminnego Centrum Informacji, 
omówiła działalność GCI w 2018 roku. 
Centrum prowadzi dwie izby pamięci – 
Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz 
Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. 
Administruje też stronami izb oraz stroną 
Gminy Mszczonów i własną. Wydaje 
również Gminny Biuletyn Informacyjny 
„Merkuriusza Mszczonowskiego” oraz 
prowadzi jego stronę na portalu Face-

book. GCI jest również organizatorem i współorganizatorem 
imprez na terenie gminy „Festiwal Świętojański”, „Koncert 
Bożonarodzeniowy”. Centrum prowadzi też zajęcia umuzykal-
niające dla mieszkańców oraz szkolenia – m. in. komputerowe. 
GCI zajmuje się również promocją miasta i Gminy Mszczonów. 
Joanna Fijałkowska zwróciła uwagę między innymi na działal-
ność Centrum związaną z rynkiem pracy i przeciwdziałaniu 
bezrobociu. 

- Rynek pracy się poprawia. Można powiedzieć, że 
bezrobocia na terenie naszej gminy nie ma lub jest znikome. 
Baza osób zarejestrowanych jest w zasadzie stała – wyjaśniała 
Joanna Fijałkowska.

Ryszard Stusiński zwrócił uwagę na bardzo szeroki 
zakres działalności GCI – ekonomia, sport, historia, kultura itp. 

- Bardzo pozytywnie oceniamy działalność GCI wybie-
gającą daleko poza ramy – mówił przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.  

Mirosław Wirowski dopytywał o charakter wizyty 
delegacji z Chin w Mszczonowie, którą przyjmowało między 
innymi GCI. Tę kwestię wyjaśnił Józef Grzegorz Kurek, burmistrz 
Mszczonowa. 

- Większość delegacji przyjeżdża w celach poznaw-
czych. Jako gmina jesteśmy typowani do odwiedzenia przez 
delegacje, ponieważ mamy co pokazać – wyjaśniał burmistrz. 

Dzięki ostatniej delegacji gminie udało się nawiązać 
kontakt z lekarzami medycyny naturalnej. Wstępne plany zakła-
dają powstanie gabinetu medycyny naturalnej na Termach 

w Mszczonowie. Mieszkańcy mieliby dzięki temu szansę na 
specjalistów w leczeniu bólu, akupunktury i masażu. 

Robert Głąbiński dziękował GCI za pomoc w organizacji 
VI Zlotu Pojazdów Zabytkowych.

- Dziękuję, że GCI trwa przy tym projekcie i pomaga go 
organizować – mówił radny.

Słowa podziękowania za funkcjonowanie filii GCI 
w Osuchowie kierował również Marek Zientek. Zwracał uwagę, 
że dzięki pomocy pracowników GCI wielu rolników mogło 
wypełnić i wysłać wnioski o dopłaty oraz związane z odszkodo-
waniami. 

- Mieszkańcy nie wyobrażają sobie już Osuchowa bez 
GCI – stwierdzał wiceprzewodniczący.

Po krótkiej dyskusji radni jednogłośnie przyjęli spra-
wozdanie z działalności GCI za 2018 rok. 

Zmiana statutu GCI
Drugim z punktów dotyczących GCI była uchwała 

związana z nadaniem statutu GCI. Potrzebę zmian szczegółowo 
omówiła Joanna Fijałkowska. Zmiana ma charakter porządku-
jący wynikający, m. in. ze zmian kanałów promocji. Nastąpiło 
uszczegółowienie zapisów dotyczących wydawania „Merku-
riusza Mszczonowskiego”. Wprowadzono też zapis o możliwości 
zastępowania dyrektora przez zastępcę.

- Chodzi o umożliwienie zachowania płynności funk-
cjonowania GCI w przypadku dłuższej nieobecności dyrektora 
– wyjaśniała księgowa.

Jak stwierdzili radni projekt zmian był omawiany 
podczas posiedzeń komisji. Przyjęto go jednogłośnie.

Dofinansowanie kształcenia nauczycieli
Kolejny projekt uchwały omówiła 

Barbara Musiał, księgowa Centrum Usług 
Wspólnych. Dotyczył on planu dofinanso-
wania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. 
za kształcenie nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Mszczonów. Jak poinformo-
wała księgowa CUW, wynika to z rozpo-

rządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W tym roku, na ten cel 
w budżecie Gminy Mszczonów zarezerwowano 77 853 zł.

Marek Zientek pytał o różnice w kwotach przyznanych 
szkołom na terenie gminy. 

- Czy wszyscy chętni, którzy chcieli się dokształcać, są 
ujęci w projekcie – pytał wiceprzewodniczący.

Jak wyjaśniła Barbara Musiał, dużo wniosków w tym 
roku dotyczyło studiów podyplomowych a pieniądze zostały 
podzielone zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez 
dyrektorów. 

- Jeszcze się nie zdarzyło, by środków zabrakło – uspo-
kajała księgowa CUW.

Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały. Rozpa-
trzyli również skargę na działalność kierownika Mszczonow-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Piotr Chyła, wiceprzewod-
niczący Komisji Skarg,  
Wniosków i Petycji, 
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przedstawił stanowisko komisji. Jej członkowie uznali skargę za 
bezzasadną. Podczas sesji wszyscy radni jednogłośnie wyrazili 
taką samą opinię.

Marta Strzelecka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego 
i Obsługi Rady Miejskiej, przedstawiła projekt uchwały doty-
czący zmiany statutów sołectw. Jak wyjaśniła zmiana polega na 
poprawieniu omyłki pisarskiej. Radni nie mieli w tym temacie 
pytań i jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Również jednogłośnie radni przychylili się do bezprze-
targowego wydzierżawienia fragmentu działki. Teresa Koszu-
lińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, wyjaśniła, 
że teren około 20 metrów kwadratowych ma służyć umiejsco-
wieniu tymczasowego garażu.

Studium 
Jedną z istotniejszych uchwał 

VIII sesji było przyjęcie uchwały doty-
czącej zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mszczonów. Zmiany 
szczegółowo omówiła Aleksandra 
Miastowska, pracownik Pracowni 
Urbanistyczno-Projektowej Związku 
Międzygminnego Mazowsza Zachod-
niego w Wiskitkach.  Zwracała uwagę, 

że ten dokument umożliwia rozwój gminy i wskazuje jego 
kierunki. Zmiany dotyczą fragmentów gminy Mszczonów. Jedną 
z większych zmian jest przekształcenie obecnych terenów po 
wyrobiskach złóż przy powstającym we Wręczy parku wodnym, 
w tereny związane z turystyką, sportem i rekreacją. Wymo-
giem ustawowym jest również wskazanie w nowym studium 
złóż dostępnych na terenie gminy. Wyznaczono też teren pod 
lokalizację nowego gminnego punktu zasilania oraz nowego 
odwiertu geotermalnego. Część terenów leśnych zdecydowano 
się również przekształcić w tereny rolnicze. 

Andrzej Osiński prosił o potwierdzenie, że naniesienie 
w studium obszarów złóż jest wymogiem ustawowym. Marek 
Zientek dopytywał czy  zmiany dotyczące złóż muszą znaleźć 
się w planie zagospodarowania przestrzennego. Jak wyjaśniała 
Aleksandra Miastowska jeśli nie będzie wniosku właściciela nie 
muszą zostać ujęte. W przypadku, gdy taki wniosek wpłynie 
decyzja pozostaje w gestii rady. 

Do projektu studium wpłynęła jedna uwaga, która 
została odrzucona. Radni jednogłośnie przyjęli projekt studium.

Zmiany w uchwale budżetowej oraz zmiany w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej zreferowała Aneta Ciechańska-
Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego. Radni 
nie mieli pytań w związku z obiema uchwałami i przyjęli je 
jednogłośnie.

Robert Głąbiński dodał jedynie, że cieszy go informacja 
o przesunięciu realizacji ulicy Brzoskwiniowej z roku 2020 na 
2019. 

Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Rewizyjnej przed-
stawił jej przewodniczący Krzysztof Krawczyk. Omówił dwie 
kontrole przeprowadzone w Mszczonowskim Ośrodku Kultury 
i Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczo-

nowie. 

Sprawozdanie i sprawy różne
Radni wysłuchali również sprawozdania Józefa Grze-

gorza Kurka z działalności pomiędzy sesjami. Jak poinformował 
burmistrz w tym czasie wydał osiem zarządzeń.

Dobrą informacją dla mieszkańców jest wprowadzenie 
terminali płatniczych w Urzędzie Miejskim, które umożliwiają 
płatność bezgotówkową m. in. kartą. 

Gmina otrzymała ponad 3 mln zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na upięk-
szenie miasta zielenią. Prace ma nadzorować specjalny zespół, 
którego powołania wymaga NFOŚiGW.

Burmistrz poinformował również o rozstrzygnięciu 
przetargu w związku z remontem Klubu Seniora. Jak mówił 
kwota wykonania tylko nieznacznie przekroczyła zakładany 
budżet. Jednocześnie ostrzegł, że jak to przy remontach bywa, 
mogą wyjść prace dodatkowe.

Pojawiła się też informacja o budowie nowych firm 
w Mszczonowie. Trwa budowa magazynów dla firmy PepsiCo. 
Wkrótce ruszy budowa fabryki firmy Rector.

Józef Grzegorz Kurek, wrócił też do sprawy mieszkań 
socjalnych dla mieszkańców. W jego ocenie, w przypadku 
budowy mieszkań dla osób, których nie stać na czynsz, trzeba 
będzie zapomnieć o inwestycjach. Kolejka oczekujących na 
mieszkania będzie tylko rosła. Miasta, które zdecydowały 
się na budowę takich mieszkań dziś mają problem z odwoła-
niami od wydanych decyzji odmownych. Zdaniem burmistrza 
rozwiązaniem mógłby być program Mieszkanie+, jednak gmina 
Mszczonów, ze względu na dochody na mieszkańca, nie została 
ujęta w programie. 

Burmistrz poinformował również radnych o prośbie 
skierowanej do Ratusza przez Arkadiusza Zgieba, komen-
danta Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Policja prosi 
o pomoc w zakupie radiowozu. Stan obecnych jest fatalny a ich 
remont nieopłacalny. 

Gmina będzie też musiała znaleźć 900 tysięcy złotych 
w ramach podwyżek dla nauczyciel. Jak ostrzegał burmistrz to 
jeszcze nie koniec związanych z tym wydatków. 

Informacje przekazane przez Józefa Grzegorza Kurka 
wywołały ożywioną dyskusję.

Łukasz Koperski dopytywał o lokalizację i liczbę 
terminali zainstalowanych w urzędzie. Sprawę przedstawiła 
Jadwiga Barbulant, skarbnik Gminy Mszczonów. Poinformowała, 
że gmina otrzymała dwa terminale w ramach przystąpienia do 
programu Polska Bezgotówkowa. Jeden na stałe zainstalowany 
jest w kasie, w Ratuszu. Lokalizacja drugiego jest ustalana. 
Zdaniem burmistrza kolejne terminale powinny znaleźć się 
w MOK oraz ZGKiM. 

Mirosław Wirowski wrócił do sprawy zakupu radio-
wozu. Stwierdził, że gmina powinna zdecydować się na zakup, 
bo na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać. Józef 
Grzegorz Kurek stwierdził, że prawdopodobnie gmina udzieli 
wsparcia policji. Oczekuje jednak również zaangażowania finan-
sowego gminy Radziejowice, ponieważ komisariat w Mszczo-
nowie obsługuje zarówno gminę Mszczonów jak i Radziejowice.

Omówiono też sprawę przeniesienia skrzynki ener-
getycznej w ulicy Maklakiewicza. Krzysztof Krawczyk poinfor-
mował o potrzebie zakupy samochodu WUKO, ponieważ stan 
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niektórych studzienek wymaga natychmiastowej interwencji 
a obecne WUKO jest za słabe.

O usunięcie pni po wycince topoli w Sosnowicy 
i Kamionce prosiła Katarzyna Ciećwierska, radna Rady Miejskiej. 
Jak mówiła sprawa była już omawiana na zebraniach sołeckich.

Mirosław Wirowski, radny Rady Miejskiej pytał o możli-
wość zakrycia rowu melioracyjnego i sprzedaży gruntu miesz-
kańcom, by mogli powiększyć swój teren. Józef Grzegorz Kurek 
nie ukrywa, że ma obawy z zastępowaniem odkrytego rowu 
rurą. W ostatnim czasie występują tak gwałtowne i intensywne 
opady, że rura może nie odebrać takiej ilości wody. Proponował 
zastosowanie przęseł. Nie widzi jednak problemu z oddaniem 
terenu do użytkowania mieszkańcom.

Robert Głąbiński apelował o zamontowanie dodat-
kowej kamery skierowanej na siłownię zewnętrzną na osiedlu 
Północ. Jak zauważył obecna kamera monitorująca plac zabaw 
sprawiła, że uszkodzeń jest mało. Siłownia zewnętrzna nie jest 
monitorowana i niedawno uszkodzone zostały trzy urządzenia. 

Marek Zientek dopytywał o rozpoczynane prace 
remontowych przez zakład energetyczny. 

- Czy gmina jest o nich informowana. W Strzyżach leżą 
już słupy – mówił wiceprzewodniczący.

Burmistrz wyjaśnił, że jedyna informacja z zakładu 
energetycznego wysyłana od urzędu dotyczy planowanych 
włączeń prądu. W przypadku przebudowy linii, jego zdaniem, 
wykonawca powinien mieć kontakt z sołtysem.

Marek Zientek złożył podziękowania za pomoc w pozy-
skaniu gruntów na powiększenie cmentarza w Osuchowie. 
Cały teren przed cmentarzem i za jest już własnością parafii 
w Osuchowie. Przybyło około 90 arów. Zgodnie z planami na 
terenie przed cmentarzem ma powstać parking. Działania zwią-
zane z pozyskaniem terenu trwały dwa lata. 

Ten temat zakończył obrady.

tekst i fot. Jarosław Pięcek

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 26 czerwca 2019 roku, odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której burmistrzowi Mszczonowa 
udzielono absolutorium oraz wotum zaufania. W jej trakcie podjęto także szereg uchwał dotyczących, m.in. zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego i wykonania budżetu gminy oraz oświaty. Podczas spotkania dokonano również oceny działalności OSiR 
oraz organizacji sportowych z terenu Ziemi Mszczonowskiej. Obrady prowadził przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.

Przed rozpoczęciem sesji Urszula Gowin, dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie, 
opowiedziała zebranym o wybitnych osiągnięciach sportowych 
uczniów swojej placówki. Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz 
Kurek a także przewodniczący Łukasz Koperski wraz z radnymi 
uhonorowali Łukasza Centkowskiego i Szymona Jasińskiego. 
Obydwaj chłopcy osiągnęli ogromne sukcesy w lekkiej atletyce 
na poziomach regionalnych i ogólnopolskich, które zaowoco-
wały powołaniami do zaplecza kadry narodowej. Gratulując 
młodym sportowcom i ich rodzicom, burmistrz Kurek przy-
pomniał, ile trudu trzeba włożyć w to, by zdobyć mistrzostwo 
w jakiejś dziedzinie. Włodarz gminy życzył również chłopcom 
wielu kolejnych sukcesów, krajowych i zagranicznych, które 
będą promować uprawiane przez nich biegi wśród lokalnej 
młodzieży oraz rozsławiać ich „małą ojczyznę” na całym świecie.
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Sport na terenie gminy
Pierwszą część sesji rozpoczął Paweł Promowicz – 

instruktor Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk 2008. 
Organizacja ta prowadzi cztery sekcje – siatkówki, pływania, 
piłki ręcznej i koszykówki. Zrzeszają one przede wszystkim dzieci 
i młodzież uczącą się w mszczonowskiej szkole podstawowej. Jak 
jednak podkreślał trener Promowicz, w UKS Olimpijczyk działa 
również seniorska drużyna siatkarska mężczyzn. Działalność 
Klubu jest finansowana z budżetu gminy, wpłat darczyńców 
oraz składek członkowskich.

W minionym roku członkowie UKS brali udział w wielu 
imprezach o charakterze powiatowym, wojewódzkim oraz 
międzynarodowym, na których osiągnęli liczne sukcesy spor-
towe. Kierujący Klubem starali się zapewnić uczniom jak 
najlepsze warunki rozwijania umiejętności i w tym celu zaku-
piono m.in. komplet sprzętu wypornościowego dla młodych 
pływaków.

Radna Barbara Gryglewska była zainteresowana liczeb-
nością poszczególnych sekcji. W odpowiedzi Paweł Promo-
wicz poinformował o składzie grup sportowych w 2018 roku: 
siatkówki – 22 osoby, piłki ręcznej – 12, pływania 48 członków 
i koszykówki – 28. W bieżącym okresie liczby te uległy 
zwiększeniu.

Bogusław Kierzkowski, sekretarz Zarządu LKS Osuchów, 
opowiedział o funkcjonowaniu swojej organizacji. Ludowy Klub 
Sportowy prowadzi sekcję piłki nożnej, która w 2018 roku była 
podzielona na drużynę seniorką i cztery młodzieżowe z nastę-
pujących roczników: 2002 – 20 zawodników, 2004 – 22 graczy, 
2006 – 25 piłkarzy i 2008 – 28 chłopców. Seniorski zespół 
w minionym roku liczył dwudziestu ośmiu członków.

Wśród najważniejszych sukcesów osiągniętych przez 
piłkarzy LKS w 2008 roku Bogusław Kierzkowski wymienił: 3 
miejsce rocznika 2002 w pierwszej lidze okręgowej, 4 miejsce 
rocznika 2004 w trzeciej lidze okręgowej, awans rocznika 2006 
z trzeciej do drugiej ligi okręgowej. Zespół seniorów w sezonie 

2017/18 zanotował historyczny awans do ligi okrę-
gowej. Sekretarz Klubu podkreślił także, że zawod-

nicy LKS dostali zaproszenie na testy piłkarskie do akademii 
Zagłębia Sosnowiec, które gra na najwyższym poziomie 
rozgrywkowym. 

Karolina Zdzieszyńska, trenerka Stowarzyszenia Kultury 
Fizycznej Fresh, opowiedziała o sukcesach mszczonowskich 
cheerleaderek. Sekcja ta liczyła 133 aktywnych członków, którzy 
w 2018 r. podzieleni byli na 4 grupy cheerleaders i 2 akroba-
tyczne. Od września ubiegłego roku w ramach Stowarzyszenia 
działa 6 grup cheerleaders, 3 akrobatyczne i 2 baletowe.

Oprócz systematycznych zajęć, dziewczęta brały 
udział w wielu turniejach, rozgrywanych m.in. w Garwolinie, 
Chorzowie, Piotrkowie Trybunalskim oraz Warszawie. Występy 
te zaowocowały licznymi sukcesami, wśród których znalazły 
się: I miejsce (Fresh Junior) i II miejsce (Fresh i Fresh Dance) 
w Otwartym Mazowieckim Turnieju Cheerleaders w Garwo-
linie, I miejsce (Fresh Dance) i II miejsce (Fresh Junior i Fresh) 
w Otwartym Turnieju Cheerleaders o Puchar Prezydenta Piotr-
kowa Trybunalskiego a także II miejsce (Fresh Dance) i III miejsce 
(Fresh Junior) oraz VI miejsce (Fresh) podczas XXI Mistrzostw 
Polski Cheerleaders w Chorzowie.

Na zakończenie części podsumowującej działalność 
organizacji sportowych w gminie głos zabrali radni Mirosław 
Wirowski, Marek Zientek i Barbara Gryglewska. Ich podzięko-
wania podsumował przewodniczący Łukasz Koperski, który 
jeszcze raz pogratulował sukcesów i podkreślił, jak wiele 

w tej dziedzinie dzieje się na Ziemi 
Mszczonowskiej. Słowa uznania 
do działaczy sportowych skierował 
również burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek.

Sprawozdanie za 2018 rok 
złożył także Michał Szymański – 
dyrektor Ośrodka Sportu i Rekre-
acji. Instytucja nadal zarządza halą, 
kompleksem boisk „Orlik” oraz 
Termami. Dyrektor Szymański przed-
stawił statystyki dotyczące korzy-
stania z wymienionych obiektów 

WIEŚCI Z RATUSZA
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rekreacyjnych, porównując je z wynikami osiągniętymi w latach 
wcześniejszych. Do najważniejszych imprez zorganizowanych 
lub współorganizowanych przez OSiR w 2018 r. należały: turnieje 
mini koszykówki, grad prix tenisa stołowego, mistrzostwa gminy 
w piłce ręcznej, amatorski turniej hokeja na lodzie, biegi i rajdy 
rowerowe. Dyrektor Ośrodka przedstawił także dane dotyczące 
korzystania z promocyjnych biletów wstępu na mszczonowskie 
Termy. Warto podkreślić, że ubiegłoroczny rok przyniósł rekord 
pod względem liczby odwiedzi obiektu w sezonie, czyli okresie 
od maja do sierpnia. Zarządzający OSiR przedstawił również 
krótkie sprawozdanie ze współpracy z lokalnymi, sportowymi 
organizacjami oraz finanse swojej instytucji. Zebrani dowiedzieli 
się też, że w tym roku przypada 20-lecie działalności mszczo-
nowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji a także mogli obejrzeć 
nowe logo jednostki.

Dyrektor Michał Szymański na zakończenie odpowie-
dział na pytania członków RM. Radny Ryszard Stusiński dopy-
tywał o zaplecze nowego kompleksu sportowego przy szkołach 
średnich. Radny Mirosław Wirowski pytał o regulamin korzy-
stania z tego obiektu a radny Robert Głąbiński dziękował za 
pomysł zorganizowania pikniku dla dzieci na osiedlu Dworcowa 
III. W ramach podsumowania przewodniczący Łukasz Koperski 
podziękował dyrektorowi i jego pracownikom za ich pracę 
i promowanie sportu na terenie Ziemi Mszczonowskiej.

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
Raport o stanie gminy za 2018 rok przedstawiła pokrótce 

naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Teresa Koszu-
lińska. Dokument ten był szczegółowo omawiany podczas obrad 
dwóch Komisji Rady Miejskiej. Nowelizacja ustawy o samorzą-
dzie gminnym wprowadziła obowiązek przedstawiania przez 
prezydentów, burmistrzów i wójtów raportów o stanie gminy 
za mijający rok. Sprawozdania takie włodarz danej jednostki 
samorządu terytorialnego musi przedstawić Radzie do 31 maja.  
Potem następuje dyskusja nad raportem, do której pisemnie 
mogą się zgłosić także mieszkańcy. Po zakończeniu debaty 
nad sprawozdaniem przedstawionym przez burmistrza, Rada 
Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmi-
strzowi wotum zaufania. 

Raport o stanie gminy ma charakter podsumowania 
i przypomnienia działalności władz samorządowych w roku 
wcześniejszym. Znajdują się w nim informacje dotyczące polityki 
finansowej, inwestycyjnej i oświatowej a także realizacji stra-
tegii rozwoju i uchwał Rady Miejskiej. Dokument jest dostępny 
na stronie www.mszczonow.pl w zakładce Gospodarka gminna. 
Przewodniczący Łukasz Koperski podziękował wszystkim, którzy 
przygotowywali raport – cenne źródło informacji o gminie 
Mszczonów.

Po przeanalizowaniu raportu Rada Miejska, na wniosek 
naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej 
Marty Strzeleckiej oraz przy poparciu przewodniczącego Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa Ryszarda Stusińskiego, jednogło-
śnie udzieliła wotum zaufania burmistrzowi Józefowi Grzego-
rzowi Kurkowi.

Kolejnym ważnym dokumentem omówionym podczas 
obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 

2018. Przedstawiła je Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik 
Wydziału Finansowo-Budżetowego. W minionym roku dochody 
gminy były zaplanowane na kwotę 79 204 587,40 zł, a ich realna 
wartość wyniosła 81 052 535,08 zł, co oznacza wykonanie na 
poziomie 102,33%. Z kolei wysokość wydatków oszacowano 
na kwotę 84 627 658,90 zł. Na koniec roku wartość ta zmalała 
do 81 330 319,82 zł, co oznacza realizację 96,1% zakładanego 
planu. Ubiegły rok zamknął się deficytem w wysokości 277 
784,74 zł.

Po wystąpieniu naczelnik Wydziału Finansowo-Budże-
towego zebrani radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania 
finansowe oraz z wykonania budżetu. Następnie głos zabrał 
radny Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
który podsumował działalność kontrolną organu w zakresie 
gospodarki finansowej gminy i wnioskował o udzielenie abso-
lutorium burmistrzowi Mszczonowa. Przewodniczący Łukasz 
Koperski poinformował, że otrzymał pismo od Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Płocku, która pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Komisji Rewizyjnej. Podczas głosowania obecni radni jednogło-
śnie udzielili absolutorium burmistrzowi Mszczonowa Józefowi 
Grzegorzowi Kurkowi.

Podjęte uchwały
Pierwsza przedstawiona uchwała dotyczyła udzielenia 

pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu. Dokument 
zaprezentował dyrektor OSiR Michał Szymański, ponieważ 
wsparcie dotyczyć ma wydatków związanych z administrowa-
niem zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum 
Ogólnokształcącym w Mszczonowie, ul. Maklakiewicza 18 
w latach 2019 -2023 oraz remontu pomieszczeń w tym obiekcie.

Ewa Zielińska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych, 
omówiła dwie uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: peda-
gogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 
doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych 
placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnionych w szkołach, przed-
szkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla 
których organem prowadzącym jest gmina Mszczonów. Przed-
miotem kolejnej było ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów oraz 
określenia granic ich obwodów.

Naczelnik Marta Strzelecka omówiła uchwały dotyczące 
powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 
do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od komendanta 
wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 
Kolejny dokument dotyczył rozpatrzenia wniosku mieszkańców 
sołectwa Krzyżówka, który dotyczył podjęcia czynności zmiany 
granic administracyjnych sołectwa Krzyżówka oraz gmin Radzie-
jowice i Mszczonów. Złożony postulat odrzucono.

Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finan-
sowo-Budżetowego, przedstawiła zmiany w bieżącym budżecie 
oraz wynikające z nich korekty w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej. 
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Działalność burmistrza
W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Kurek wydał 

jedenaście zarządzeń dotyczących m.in. przekazania sprawoz-
dania finansowego za 2018 r., wprowadzenia instrukcji BHP dla 
Urzędu, zmian budżetowych oraz regulaminu monitoringu. 

Burmistrz poinformował, że w środy Urząd Miejski 
nadal będzie czynny do godz. 18:00 w przypadku niektórych 
wydziałów a część urzędników będzie pracować od godz. 8:00 
do 16:00. Włodarz oznajmił także, że zostały rozstrzygnięte 
wszystkie przetargi na poprawienie stanu dróg gminnych 
metodą powierzchniowego utrwalania. Rozstrzygnięto również 
przetarg na parking przy ul. Dworcowej. Inwestycja rozpocznie 
się w lipcu tego roku. W sierpniu z kolei planowane jest ogło-
szenie przetargu na dokończenie parku na miejskich błoniach. 

Trwa remont budynku, w którym działać będzie Klub Seniora, 
oraz budowa placu zabaw przy mszczonowskiej szkole podsta-
wowej. 

Radny Andrzej Osiński pytał burmistrza o sprawę skrzy-
żowania w Chudolipiu a radny Robert Głąbiński o inwestycję 
dotyczącą ul. Brzoskwiniowej. Z kolei radny Mirosław Wirowski 
postulował reaktywowanie konkursu „Kwiecisty Mszczonów”.

W ramach wolnych wniosków kilka słów do zebranych 
skierował również zastępca komendanta Bernard Grzejszczak, 
który podsumował bezpieczeństwo mieszkańców podczas 
gminnych imprez plenerowych oraz apelował o odpowiednie 
oświetlenie i monitoring nowego kompleksu sportowego przy 
szkołach średnich. Na tym zakończono obrady, podczas których 
podjęto wszystkie omawiane uchwały.

Dagmara Bednarek, GCI

27.05.2019

Poniedziałkowe posiedzenie komisji budżetu otworzył 
jej przewodniczący Ryszard Stusiński. Komisja pochyliła się nad 
ośmioma projektami uchwał. 

Jako pierwszą wysłuchano Joannę 
Fijałkowską, główną księgową Gminnego 
Centrum Informacji. Zreferowała projekt 
uchwały dotyczący zmian w statucie 
Gminnego Centrum Informacji. Jak wyja-
śniała księgowa zmiany mają przede 
wszystkim charakter porządkujący. Do 
głównych zmian należały - uogólnienie 
działalności informacyjnej GCI, zapis doty-
czących współpracy GCI z organizacjami 
pozarządowymi oraz zapis organizacyjny 

dotyczący wprowadzenia stanowiska zastępcy dyrektora, co 
ma ułatwić funkcjonowanie centrum podczas długotrwałej 
nieobecności dyrektora. 

Członkowie komisji nie mieli pytań do proponowanych 
zmian i jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali treść uchwały.

Barbara Musiał, księgowa 
Centrum Usług Wspólnych, omówiła 
projekt uchwały w sprawie planu 
dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz usta-
lenia maksymalnej kwoty dofinanso-
wania opłat w 2019 r. za kształcenie 
nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach i przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Mszczonów. Jak poin-
formowała księgowa CUW, w tym 

roku starano się o dwa tysiące złotych na każdego nauczy-
ciela, za każdy kierunek studiów i kursów kwalifikowanych. 
Ogólna kwota, zarezerwowana w budżecie Gminy Mszczonów, 
zgłoszona według zapotrzebowania dyrektorów szkół wynosi  
77 853 zł.

Również w tym przypadku członkowie jednogłośnie 
poparli projekt uchwały.

Radni podjęli sprawę bezprzetargowego wydzierżawienia 
części działki w Mszczonowie. Teresa Koszulińska, naczelnik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, wyjaśniła, że sprawa dotyczy 
fragmentu działki o powierzchni około 20 metrów kwadrato-
wych. Teren ma zostać przeznaczony pod blaszany garaż. Radni 
jednogłośnie poparli projekt uchwały.

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

WIEŚCI Z RATUSZA
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17.06.2019

„Raport o stanie gminy” był głównym tematem ponie-
działkowego posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. 
Dokument zawiera opis polityki finansowej Gminy Mszczonów, 
realizacji strategii rozwoju, polityki w zakresie inwestycji, 
polityki oświatowej oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej.

Jako pierwsza dokument omawiała Jadwiga Barbu-
lant, skarbnik gminy. Omówiła najważniejsze zagadnienia 
związane z finansami ujętymi w raporcie. Zwróciła również 
uwagę na metryczkę gminy zaznaczając, że na przestrzeni 
2002-2017 roku liczba mieszkańców wzrosła o sześć procent. 

Jednym z najważniejszych 
punktów obrad było zaopiniowanie 
uchwały dotyczącej zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Mszczonów. Poszczególne zmiany 
szczegółowo zreferowała Aleksandra 
Miastowska, pracownik Pracowni 
Urbanistyczno-Projektowej Związku 
Międzygminnego Mazowsza Zachod-

niego w Wiskitkach.  Jak mówiła, studium to dokument wyzna-
czający kierunki rozwoju gminy. Plany zagospodarowania prze-
strzennego muszą być zgodne z ustaleniami w studium. 

Teresa Koszulińska wyjaśniła, że część zmian jest podyk-
towana zapisami ustawy. Dotyczy to między innymi koniecz-
ności ujęcia w studium wszelkiego rodzaju złóż. Te wskazał 
Państwowy Instytut Geologii. Z kolei część terenów, które do 
tej pory były ujęte w studium jako tereny kopalń, została prze-
kształcona pod tereny usług i turystyki. Inne zapisy podykto-
wane są z kolei programem rewitalizacji gminy. W studium ujęto 
również między innymi teren pod budowę nowego gminnego 
punktu zasilania czy ujęcia wody. Projekt wskazuje też lokali-
zację nowego odwiertu geotermalnego przy Termach.

Radni z uwagą wysłuchali sprawozdania. Mieli również 
do niego kilka pytań.

O powiększenia terenów kopalń dopytywał Andrzej 
Osiński, wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa. Przekonywał, że mieszkańcom Lutkówki nie zależy 
na powiększaniu obecnego wyrobiska. 

Teresa Koszulińska wyjaśniła, że zmiana musi zostać 
ujęta w innym przypadku wojewoda odrzuci studium, wdroży 
własne postępowanie, a gminę obciąży jego kosztami. Uspoka-
jała jednocześnie, że ujęcie terenów w studium nie jest tożsame 
ze zgodą na eksploatację złóż. Ta decyzja należy do rady. 

Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miasta pytał, 
czy uchwała zmiany studium jest uchwałą porządkującą. 
Potwierdził, to Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. 
Dodał też, że studium zawiera szereg zmian, które zebrały się 
podczas jego opracowywania. Przypomniał, że w kolejce czeka 
już uchwała o kolejnej zmianie. 

Do projektu wpłynęła jedna uwaga, która została odrzu-
cona. Decyzję podtrzymali radni. 

Po omówieniu zmian studium radni jednogłośnie podjęli 
decyzję o ich podjęciu.

Punktem obrad było również rozpatrzenie skargi na 
działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mszczonowie. Marta Strzelecka, naczelnik Wydziału Organi-
zacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej, poinformowała, że komisja 
zapoznała się z dokumentacją w tej sprawie i postanowiła uznać 
ją za bezzasadną. Radni jednogłośnie przychylili się do tego 
stanowiska.

Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finan-
sowo-Budżetowego, szczegółowo omówiła projekt zmian 
w budżecie gminy oraz wiążące się z tym zmiany w wielolet-
niej prognozie finansowej. Radni nie mieli pytań i jednogłośnie 
podjęli decyzje o przyjęciu uchwał.

Członkowie komisji zgodzili się też na poprawienie 
oczywistej pomyłki pisarskiej w uchwale dotyczącej statutów 
sołectw. 

W sprawach różnych Józef Grzegorz Kurek poinfor-
mował m. in. o wpłynięciu trzech ofert na konkurs kierownika 
MOPS. Rozstrzygnięciu przetargu na remont budynku Klubu 
Seniora oraz uzyskaniu 130 tysięcy złotych dotacji na remont 
ulicy Słonecznej w Ciemno Gnojnej. Zaskoczył też informacją 
o piśmie mieszkańców Krzyżówki (gmina Radziejowice) o chęci 
przyłączenia ich wsi do gminy Mszczonów. Jak wyjaśnił decyzja 
należy jednak do Rady Gminy Radziejowice. Bez zgody radziejo-
wickich radnych przyłączenie nie będzie możliwe.

Tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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- Gmina Mszczonów uzyskuje przez lata liczne 
tytuły, certyfikaty i dyplomy, a także zajmuje miejsce 
w ogólnopolskich rankingach, co poświadcza uznanie 
zewnętrznych czynników opiniotwórczych dla jej 
rozwoju i dokonań – przytoczyła słowa raportu skarbnik.

Omawiając politykę finansową skarbnik zwra-
cała uwagę, że dochody gminy sukcesywnie rosną. 
Porównując lata 2017 i 2018 widać, że dochody ogółem 
wzrosły o 22 procent z blisko 66,34 mln zł do 81,05 
mln zł. Co istotne około 61 proc. dochodów w Gminie 
Mszczonów jest własna, niezależna od budżetu państwa. 

- Obowiązującą zasadą jest, że im większy jest udział 
dochodów majątkowych w strukturze dochodów budżetu, tym 
większy jest potencjał rozwoju danej j.s.t. – czytamy w raporcie.

Według raportu Mszczonów bardzo dobrze wypada 
też porównując dochód własny gminy w przeliczeniu na miesz-
kańca. Od 2008 roku i 987 zł do 3 370,48 zł w 2017 roku. 

- Na przestrzeni dwóch lat wzrost wydatków wyniósł ok. 17 
mln zł. W porównaniu roku do roku zwraca uwagę znaczący wzrost 
w grupie wydatków majątkowych – zaznaczają autorzy raportu.

Jednocześnie maleje zadłużenie gminy z 13,64 mln zł 
w 2017 (20,5 proc.) do niespełna 14,6 mln w 2018 roku (18 proc.). 

- Budżet Gminy Mszczonów jest stabilny i wykazuje 
szereg pozytywnych tendencji w porównaniu roku 

2018 do poprzedniego. Wzrastają dochody ogółem i własne. 
Zwraca uwagę wzrost dochodów majątkowych. Dochody 
z podatków wzrastają. Wydatki majątkowe bardzo wyraźnie 
zostały podniesione. Obniżono skutki polityki podatkowej. Wynik 
budżetu jest ujemny, ale jego poziom nie stanowi żadnego zagro-
żenia. Wynik operacyjny wzrasta. Porównanie do innych jedno-
stek o podobnej wielkości wskazuje, że Gmina Mszczonów nie 
notuje żadnych złych tendencji w zakresie finansów – przytoczyła 
podsumowanie części finansowej raportu Jadwiga Barbulant.

Rozwój i rewitalizacja
Dalszą część raportu, dotyczącą realizacji strategii 

rozwoju Gminy Mszczonów omówiła Teresa Koszulińska, 
naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Jak podkreślała, 
główny cel strategii to wzrost konkurencyjności gminy opartej 
na potencjale własnym dla rozwoju zrównoważonej gospo-
darki o środowiskowych walorach technologicznych i dyna-
micznej przedsiębiorczości z udziałem aktywnych zawodowo 
i społecznie mieszkańców. Tego, że cele te udaje się realizować, 
dowodzą dane zawarte w raporcie. W 2014 liczba przedsię-
biorstw na terenie gminy wynosiła 927 w 2018 już 1924. Liczba 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w 2014 
roku wyniosła 670 a cztery lata później już 1882. Bezrobocie 
w ciągu tych lat spadło z 7,2 do 5,02 procent. Rozwija się również 
infrastruktura drogowa z 98,8 km (2014) do 120,4 (2018). 

Teresa Koszulińska omówiła również Program Rewitali-
zacji Gminy Mszczonów na lata 2016 – 2023, który jest komple-
mentarny ze Strategią Rozwoju. Raport wymienia tu inwestycje 
wykonane m. in. na osiedlu Dworcowa III, dostosowanie budynków 
użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych, budowa 
nowego komisariatu policji czy parku wodnego we Wręczy.

- Jest to najbardziej spektakularna inwestycja 
w Mszczonowie i jedna z najważniejszych tego typu 
w Polsce. Ma szansę w znaczący sposób przyczynić się do 
rozkwitu gminy w różnych aspektach – czytamy w raporcie.

Naczelnik zwróciła też uwagę na Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów. Wskazuje on kierunki 
działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno
-energetycznego tj. redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia 
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwięk-

WIEŚCI Z RATUSZA
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szenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza 
oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. 
Raport wymienia też zadania inwestycyjne ubiegłego roku 
w podziale na inwestycje dokumentacyjne, drogowe oraz inne.

Jak stwierdzają autorzy raportu należy zwrócić uwagę na 
niezwykle ważne elementy, które powodują, że Gmina Mszczonów 
ma unikalne w skali kraju szanse rozwojowe. Wynikają one 
z różnych czynników, wśród których wskazać należy:  położenie 
przy ważnych szlakach drogowych, budowę parku wodnego, 
zasoby gruntów czy infrastrukturę miejską wodną i sanitarną.

Oświata
Teresa Koszulińska zreferowała również część raportu 

dotyczącą oświaty. W raporcie czytamy, że „Polityka oświatowa 
prowadzona przez władze Gminy Mszczonów w trudnych latach 
reformy polega na zachowaniu stabilności całego lokalnego 
systemu edukacyjnego, zarówno organizacyjnego jak i kadro-
wego, niezależnie od nakładów finansowych jakich to wymaga, 
a potrzeba których jest wywołana praktycznym przenoszeniem 
przez MEN i Min. Finansów znacznego ciężaru reformy na 
samorządy. Wynika to z mocnego przekonania władz Gminy, że 
edukacja nie może być tylko i wyłącznie uzależniona od otrzy-
manych funduszy. Jest to również powinnością – misją gminy - 
dbania o swoich mieszkańców. Jest to finansowanie przyszłości 
dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie Gminy. Edukacja jest 
też wpisana do Strategii Rozwoju Gminy jak i Programu Rewitali-
zacji.”. O sakli oświatowych wydatków świadczą kwoty. W 2017 
roku wyniosły one niespełna 17,6 mln zł a rok później już blisko 19 
mln zł. Liczba uczniów w gminnych szkołach w 2018 roku wyniosła 
1 261. W przedszkolu było 234 dzieci a w oddziałach przedszkol-
nych 77. W punktach przedszkolnych przebywało 81 dzieci.

- Konsekwentnie prowadzona polityka oświatowa 
Gminy Mszczonów powoduje, że mimo notowanych w kraju 
problemów i zagrożeń związanych z reformą sytuacja jest 
stabilna. Bardzo uproszczona analiza kosztów ponoszonych 
na oświatę pokazuje ich wysoki udział w budżecie wydatków 
gminy. Subwencja oświatowa pokrywa zaledwie połowę 
kosztów działań. Tendencje demograficzne są niekorzystne, 
co oznacza, że w kolejnych latach do poszczególnych szkół, 
poza Szkołą Podstawową w Mszczonowie, będzie trafiać 
mało uczniów. Należy się spodziewać wyższych wydatków 
w roku 2019 choćby z tytułu zagwarantowanych nauczy-
cielom podwyżek płac – przytaczała słowa raportu naczelnik.

Do raportu odniósł się Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa. poinformował, że wszystkie reali-
zowane inwestycje zostaną wykonane w terminie, poza 
rewitalizacją parku. Wykonawca miał problemy finansowe 
i gmina zmuszona była zerwać umowę. Szczegółowo tę 
kwestię omówiła Halina Wawruch, zastępca burmistrza. Poin-
formowała, że obecnie trwa szczegółowa inwentaryzacja 
wykonanych prac przed ogłoszeniem kolejnego przetargu. 

- Problem polega na tym, że w części prac już 
jesteśmy w sporze z wykonawcą – wyjaśniała Halina Wawruch.

Odnosząc się od raportu o stanie 
gminy burmistrz zwrócił uwagę na oświatę.

- Główny problem jaki mamy to problem oświaty. 
Gdybyśmy chcieli patrzeć na ekonomię i koszty to powinniśmy 
szkoły we Wręczy i Bobrowcach zamknąć – stwierdzał burmistrz.

Zaznaczył jednocześnie, że wkrótce szkoły wiejskie mogą 
się okazać bazą dla uczniów ze szkoły w Mszczonowie. Wszystko za 
sprawą parku, który może przyciągnąć od Mszczonowa kolejnych 
nowych mieszkańców. Ewentualna budowa nowej szkoły musia-
łaby się odbyć poza miastem np. w Wymysłowie. Na tego typu 
inwestycje na terenach wiejskich są bowiem znacznie większe 
subwencje. Jak zaznaczył burmistrz to jednak odległa sprawa.

Perspektywa rozwoju
- W perspektywie mamy duży poten-

cjał w dochodach własnych. Jest perspektywa, 
że będziemy się rozwijać  – podkreślał burmistrz. 

Wymieniał między innymi powstającą halę PepsiCo, 
park wodny czy przyszłe hale Panattoni. Józef Grzegorz 
Kurek zaznaczył, że raport przygotowała firma zewnętrzna 
w oparciu o dane z urzędu. Firma wykonała też ocenę stanu 
gminy i będzie tę ocenę weryfikować przez kolejne dwa lata. 

- Myślę, że nie mamy się czego wstydzić i wiele 
gmin w Polsce chciałoby mieć taką sytuację jaką mamy. 
Należą się wszystkim podziękowania – radnym, pracow-
nikom urzędu i mieszkańcom – mówił burmistrz.

Uwagi do części raportu dotyczącej realizacji uchwał 
Rady Miejskiej zgłaszał Łukasz Koperski, przewodniczący Rady 
Miejskiej. Jak znaczył w raporcie znalazło się tylko ponad 40 
uchwał, podczas gdy rada podjęła ich w ubiegłym roku ponad sto.

- Jakim kluczem, ktoś wybierał te 
uchwały– pytał przewodniczący. - Albo bierzemy 
wszystko albo tylko rzeczy istotne – dodawał.

Zgłosił też zastrzeżenia do uwag dotyczących 
uchwał. W jego ocenie opisy „uchwała przyjęta do reali-
zacji” są zbyt skąpe. Sugerował, by część raportu dotycząca 
uchwał została uzupełniona. Z przewodniczącym zgodził się 
Józef Grzegorz Kurek. Radny Andrzej Osiński zgłosił wniosek 
by sprawę przyjęcia raportu przełożyć na kolejne posie-
dzenie komisji. Pozostali radni poprali wniosek jednogłośnie. 

W sprawach różnych Łukasz Koperski przypomniał 
o wniosku mieszkańców w sprawie przyłączenia sołectwa 
Krzyżówka do gminy Mszczonów. Józef Grzegorz 
Kurek wyjaśnił, że Rada Gminy Radziejowice nie wyra-
ziła zgody na odłączenie sołectwa więc temat upadł. 

Radni omówili też kwestię zbiórki odpadów, w tym 
sprawę punktu selektywnej zbiórki odpadów. Burmistrz wyjaśnił, 
że umowa z PGK w Żyrardowie na prowadzenie PSZOK w Słabo-
mierzu została rozwiązana, ze względu na wzrost kwoty jakiej 
z tego tytułu chciało PGK. Obecnie mieszkańcy mogą korzystać 
z PSZOK zlokalizowanego na terenie ZGKiM w Mszczonowie.

Sprawy różne zakończyły posiedzenie komisji.

tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI
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Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowa-
dziła obowiązek przedstawiania przez prezydentów, burmi-
strzów i wójtów raportów o stanie gminy za mijający rok. Spra-
wozdania takie włodarz danej jednostki samorządu terytorial-
nego musi przedstawić Radzie do 31 maja.  Potem następuje 
dyskusja nad raportem, do której pisemnie mogą się zgłosić 
także mieszkańcy. Po zakończeniu debaty nad sprawozdaniem 
przedstawionym przez burmistrza, Rada Miejska przeprowadza 
głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. 

Raport o stanie gminy ma charakter podsumowania 
i przypomnienia działalności władz samorządowych w roku 
wcześniejszym. Znajdują się w nim informacje dotyczące poli-
tyki finansowej, inwestycyjnej i oświatowej a także realizacji 
strategii rozwoju i uchwał Rady Miejskiej. Raport jest dostępny 
na stronie www.mszczonow.pl w zakładce Gospodarka gminna.

Dagmara Bednarek, GCI

Raport

Raport o stanie gminy w 2018 roku

Mszczonów, jako jedna z pierwszych gmin w Polsce, 
otrzymał tytuł „Gmina otwarta na inwestycje”. O tym, że jest tak 
do wielu lat oraz o tym co jest sukcesem Mszczonowa w przy-
ciąganiu inwestorów i jaką rolę odgrywa w tym sieć światłowo-
dowa, opowiadał podczas konferencji inaugurującej program 
Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. 

Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przez 
firmę Orange na terenie gminy Mszczonów sprawiła, że samo-
rząd uzyskał tytuł „Gmina otwarta na inwestycje”. Sprawiły to, 
między innymi, wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 
w związku z umieszczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej, 
szybki czas wydawania zgód i pozwoleń oraz pomoc w zakresie 
informacyjnym podczas realizacji programu. 

Gmina może również liczyć na dodatkowe profity, 
z których skorzystają mieszkańcy. Drugim etapem jest bowiem 
konkurs w których samorządy najlepsze będą mogły wybrać 
pomiędzy warsztatami dla dzieci z programowania, szkoleń 
dla dorosłych lub pokazu dla nauczycieli z nowych technologii. 
Możliwe będą też dodatkowe inwestycje w budowę sieci 
światłowodowej pod warunkiem popytu i opłacalności 
inwestycji.

Jak przekonywał podczas konferencji Józef Grzegorz 
Kurek, dziś nieodzownym elementem infrastruktury 
terenu inwestycyjnego, oprócz takich elementów 

jak wodociąg, drogi czy kanalizacja jest również sieć światłowo-
dowa. Dzisiejszy biznes nierozerwalnie związany jest z szybkim 
dostępem do Internetu. Dlatego tak ważna jest jego rozbudowa.

Na terenie gminy Mszczonów dobiegł końca projekt 
POPC realizowany przez firmę Orange. Powstała sieć światło-
wodowa, do której zostaną przyłączone gminne szkoły oraz 855 
gospodarstw. 

tekst jp, GCI
FOT. ORANGE

Inwestycje zewnętrzne

Mszczonów gminą otwartą na 
inwestycje
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http://www.mszczonow.pl


14      czerwiec 2019 / nr 6 (283)

Nowy wielofunkcyjny obiekt sportowy przy mszczo-
nowskim Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół już działa! 
Podczas uroczystości jego otwarcia, jaka odbyła się w piątek, 
14 czerwca, wspólnego przecięcia wstęgi dokonali: starosta 
Beata Sznajder, wicestarosta Krzysztof Dziwisz, przewodniczący 

Rady Powiatu Klaudiusz 
Stusiński, burmistrz Mszczo-
nowa Józef Grzegorz Kurek, 
były starosta (obecny radny 
Rady Powiatu) Wojciech 
Szustakiewicz, dyrektor LO 
Mariola Mońko, dyrektor 
ZS Dorota Powązka, nauczy-
ciel wf w ZS Mszczonów 
Grzegorz Piątkowski oraz 
uczniowie – Julia Okrasa 
(ZS Mszczonów) i Norbert 
Korczak (LO Mszczonów). 
Obiekt sportowy pobłogo-
sławił i poświęcił proboszcz 
Parafii pw. Św. Ojca Pio ks. 
kanonik Sławomir Tulin. 

Na wstępie tego 
wydarzenia wszystkich przy-
byłych gości powitały razem: 

 - Niezmiernie miło jest mi dziś oficjalnie powitać 
Państwa w gronie rodziny firm, które postanowiły zainwestować 
w Mszczonowie. Cieszę, że do tej rodziny postanowiła dołą-
czyć kolejna międzynarodowa marka - Firma PepsiCo – mówił 
podczas uroczystego posadowienia kolumny hali Józef Grzegorz 
Kurek, burmistrz Mszczonowa. W poniedziałek (10.06) w dziel-
nicy przemysłowej oficjalnie otwarto trwającą już budowę 
magazynu centralnego firmy PepsiCo.
 Obiekt będzie liczył blisko 60 tysięcy metrów kwadrato-
wych i będzie największym magazynem firmy PepsiCo w Polsce. 
Zatrudnienie znajdzie w nim około 250 osób. Dlaczego wybór 
padł na Mszczonów? Przede wszystkim doskonała lokalizacją 
w centrum kraju oraz świetna komunikacją. 
- W pobliżu znajdują się trzy nasze zakłady produkcyjne 
w Michrowie niedaleko Grójca oraz w Grodzisku Mazowieckim 
i Tomaszowie Mazowieckim – wyjaśniał Bernard Wierzbik, 
Dyrektor ds. Logistyki i Obsługi Klienta na Europę Centralną.
 Zadowolenia z wyboru nie ukrywa burmistrz Mszczo-
nowa.
- To ogromne wyróżnienie nie tylko dla mnie, jako Burmistrza 
Mszczonowa, ale i dla wszystkich pracujących na rzecz Gminy 

Mszczonów. Państwa obecność tutaj, fakt, że inwestujecie tu 
swoje pieniądze oznacza, że to co robimy – robimy dobrze. 
Staramy się stwarzać jak najlepsze warunki inwestorom, tak by 
tworzenie i prowadzenie biznesu w Mszczonowie było pełne 
satysfakcji i zadowolenia – mówił Józef Grzegorz Kurek. 

tekst i fot. jp, GCI

Inwestycje zewnętrzne

PepsiCo zawitała do Mszczonowa

Inwestycje

Nowoczesne zaplecze sportowe dla 
mszczonowskich szkół średnich
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dyrektor Liceum Mariola Mońko i dyrektor Zespołu Szkół Dorota 
Powązka. Zaraz potem głos zabrała starosta Beata Sznajder. 
Pogratulowała ona obu mszczonowskim szkołom średnim pozy-
skania nowoczesnego zaplecza sportowego, a także podzięko-
wała wszystkim, którzy włożyli wiele wysiłku, aby zrealizować 
tą kosztowną i bardzo potrzebną inwestycję, a w szczególności: 
byłemu Zarządowi Powiatu na czele ze starostą Wojciechem 
Szustakiewiczem, skarbnikowi Starostwa Edycie Fedorowicz 
oraz dyrektorowi Wydziału Oświaty Adamowi Lemieszowi. 
W dalszej kolejności przemawiali: przewodniczący Rady Powiatu 
Klaudiusz Stusiński, wicestarosta Krzysztof Dziwisz, burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek oraz wspomniany poprzedni 
starosta (za którego kadencji rozpoczęto budowę) Wojciech 
Szustakiewicz. Burmistrz Kurek w swoim wystąpieniu zapowie-
dział, że popołudniami przyszkolne boiska będą dostępne dla 
mieszkańców gminy Mszczonów i opiekę nad nimi sprawować 
wtedy będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Symbolicznej, sportowej inauguracji użytkowania 
obiektu dokonali: przewodniczący Rady Powiatu Klaudiusz 
Stusiński oraz wicestarosta Krzysztof Dziwisz. Obaj przedstawi-
ciele władz powiatowych są od lat związani ze sportem, więc 
wykopane przez nich piłki po odbiciu się na płycie nowego 
boiska bez trudu przekoziołkowały nad wysokim piłkochwytem. 

Honorowymi gośćmi uroczystego otwarcia byli: 
poprzedni dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Bogdan 
Laskowski wraz z małżonką Danutą Laskowską, która przed 
odejściem na emeryturę uczyła w LO wychowania fizycznego.

Poszczególne punkty uroczystości zapowiadała dwójka 
konferansjerów - uczniów klas II LO: Weronika Dąbrowska 
i Paweł Olborski. 

Warto przytoczyć kilka danych, dotyczących nowego 
obiektu, na który tak długo czekały obie mszczonowskie szkoły 
średnie. Wartość budowy, realizowanej przez Starostwo Powia-
towe, wyniosła 2 155 981,36 zł. Prace budowlane rozpoczęto 
w kwietniu 2018 roku. Oficjalna nazwa zadania inwestycyjnego 
brzmiała: „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zago-
spodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy 
Maklakiewicza 18 w Mszczonowie”. W skład nowo powstałego 
obiektu wchodzą: dwa boiska na których wyznaczono pola 
do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, tenisa ziemnego (pierwsze 
boisko) koszykówkę, siatkówkę (drugie boisko), a także bieżnia, 
stanowisko do pchnięcia kulą, miejsce z rozbiegiem do skoku 
w dal i wzwyż oraz zewnętrzna siłownia. W ramach całej inwe-
stycji przebudowane zostało także przyłącze energetyczne 
z napowietrznego na podziemne za kwotę 54 000 złotych. 

MM
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Dni Kariery zorganizowane przez Park of Poland mają 
przedstawić potencjał parku przyszłym pracownikom. Wiadomo, 
że zatrudnienie znajdzie 450 osób. - Żadnego cv nie zostawimy 
bez rozpatrzenia – zapewniają pracownic Park of Poland.

Ruszyła długo wyczekiwana rekrutacja do parku 
wodnego Suntago we Wręczy. Zatrudnienie ma tam znaleźć 
około 450 osób. Kto jest poszukiwany?

- Szukamy ponad stu osób do działu obsługi 
klienta, ponad osiemdziesiąt do strefy spa, beauty 
i relax. Będziemy szukać kucharzy, ratowników. 
Będziemy szukać osób o różnych kwalifikacja ale tez 
i takich, które rozpoczynają dopiero swoją przygodę 
zawodową. Będziemy tez otwarci na osoby, które chcą 
się przekwalifikować – mówi Małgorzata Karwacka, 
HR manager Park of Poland.

- Pracowałam w branży hotelowej jako księ-
gowa i chciałbym dalej w tym kierunku pracować – 
mówiła jedna z uczestniczek spotkania.

Inni widzieli się w roli ratowników posiadając 
wymagane kwalifikacje. Dla wielu praca w parku 
oznaczałaby brak konieczności dojazdu od Warszawy, 

co jest jednym z atutów. Byli jednak i tacy, którzy nie wiedzą 
jeszcze jak miałaby się potoczyć ich zawodowa kariera.

- Nie wiem co mogłabym robić w parku ale złożyłam cv. 
Może coś ciekawego się znajdzie – mówi jedna z absolwentek 
Zespołu Szkół w Mszczonowie.

Podczas spotkania uczestnicy mogli obejrzeć prezentację 
parku wodnego oraz poznać plany związane z jego rozwojem. 
Jak zapowiadają przedstawiciele Park of Poland, spotkania 
w ramach Dni Kariery będą prowadzone w okolicznych szkołach. 
Przekonują, że praca w parku to praca marzeń – w szortach, 
klapakach i pod palmami przez cały rok. 

tekst i fot. jp GCI

Inwestycje zewnętrzne

Park of Poland rozpoczął rekrutację

O tym, czym jest gospodarka w obiegu zamkniętym 
oraz polityka zrównoważonego rozwoju dyskutowano podczas 
Forum „Circular economy dla JST”, które na początku czerwca 
odbyło się w Warszawie. Jednym z trzech prelegentów był Józef 
Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. Podsumował dotych-
czasowe osiągnięcia Gminy Mszczonów w tym zakresie.

Podczas spotkania dyskutowano o wielu zakresach 
polityki zrównoważonego rozwoju. Mówiono, między innymi 
o gospodarce odpadkami, energii odnawialnej, zrównowa-
żonego budownictwa czy edukacji społeczeństwa. W każdym 
z tych zagadnień Gmina Mszczonów ma się czym pochwalić.

Samorząd był jednym z pierwszych w kraju, które wpro-
wadziły segregację odpadów na etapie gospodarstw domo-
wych.  Kilka lat temu to rozwiązanie zostało ulepszone. 

- Każde gospodarstwo ma przypisany kod kreskowy. 
Dzięki temu wiemy jakie odpady i w jakich ilościach oddają 
nasi mieszkańcy. Pozwala to na szczegółowy monitoring zbiórki, 
wprowadzenie zmian w odbiorze jeśli są konieczne – wyjaśniał 
podczas forum Józef Grzegorz Kurek.

Jak czytamy na stronie mazovia.pl. - Samorządy, ze 
swymi zasobami ludzkimi i technologicznymi, mają zdolność 

lepszego identyfikowania i wdrażania rozwiązań cyrkularnych, 
gdyż są bliżej problemów i najlepiej znają lokalne uwarunko-
wania. Dzięki temu JST mogą stać się liderami w procesie trans-
formacji z gospodarki liniowej na cyrkularną, a co za tym idzie 
mogą przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i podno-
szenia poziomu życia mieszkańców. 

W ubiegłym roku zakończył się projekt termomoderni-
zacji szkół w Osuchowie, Piekarach i Lutkówce oraz budynku 
w Osuchowie, w którym mieszczą się m. in. filia GCI oraz 
biblioteki. Zastosowano najnowszą technologię, która pozwala 
przede wszystkim zaoszczędzić energię. Budynki ogrzewają 
gazowe pompy ciepła a na dachach zainstalowane są panele 

Inwestycje

Mszczonów pionierem 
zrównoważonego rozwoju

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY



czerwiec 2019 / nr 6 (283)       17

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY

Termin oddania parku przy kościele św. Jana Chrzciciela 
w Mszczonowie minął w połowie kwietnia. Gmina zerwała 
umowę z wykonawcą. W lipcu zostanie ogłoszony przetarg na 
wybór kolejnego. O rewitalizacji parku rozmawiamy z Haliną 
Wawruch, zastępcą burmistrza Mszczonowa.

Pani Burmistrz, kiedy budowa parku miała się zakończyć? 
Część mieszkańców dopytuje o terminy widząc przedłużającą 
się budowę.
Zgodnie z harmonogramem park miał zostać oddany 19 kwietnia 
tego roku. Niestety wykonawca nie dotrzymał terminu. 

Co jest powodem opóźnień?
Z informacji, które posiadamy firma wpadła w kłopoty finan-
sowe, które uniemożliwiły jej kontynuowanie budowy. Na 
bieżąco zgłaszaliśmy uwagi co do tempa prac i jakości robót. 
Wykonawca jeszcze w styczniu tego roku zapewniał nas, że 

wszystkie prace zostaną zrealizowane w terminie. 

Co teraz?
Gmina zerwała umowę z wykonawcą. Dawno nie zdarzyła się 
taka sytuacja. Trwa skrupulatna inwentaryzacja tego co zostało 
i nie zostało wykonane. Wszystko po to, by ogłosić kolejny prze-
targ i właściwie ująć w nim zakres prac. Chodzi o to, by nie płacić 
dwa razy za coś, co już zostało wykonane. Nie jest to łatwe 
zadanie, bo na przykład część prac – jak wzmocnienie skarpy, na 
której znajdować się mają siedziska dla publiczności amfiteatru 

fotowoltaiczne. Trudno o lepszy przykład wykorzystania energii 
odnawialnej. 

Mszczonów jest również pionierem w wykorzystaniu 
wody geotermalnej. Od 11 lat działają mszczonowskie Termy 
a od kilku lat woda geotermalna wspomaga ogrzewanie 
mieszkań w Mszczonowie. 

Józef Grzegorz Kurek, był jednym z trzech prelegentów 
reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego (Lublin, 
Mszczonów, woj. pomorskie). Podczas forum odbyły się również 
warsztaty dotyczące rozwiązań cyrkularnych dla samorządów. 
Rozmawiano też o wykorzystaniu bezzałogowych statków 
powietrznych na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie JST. 

- Gmina Mszczonów jest jedną z nielicznych, która 
skupia na swoim terenie tak wiele rozwiązań ekologicznych 

sięgających po energię ze Słońca, wiatru czy Ziemi. Na terenie 
Gminy Mszczonów rozwijają się w pełnej symbiozie strefa prze-
mysłowa, zabudowa mieszkaniowa oraz strefa turystyczna. 
To efekt wizjonerskiego zarządzania i patrzenia na gminę nie 
przez pryzmat jednej kadencji a wielu lat. Dzisiejsze działania 
muszą być działaniami z myślą o przyszłości. Robiąc coś dziś 
należy przewidywać jak będzie to rozwiązanie działo za pięć 
czy dziesięć lat. Tylko w ten sposób da się budować sprawnie 
funkcjonującą  gminę, która sukcesywnie będzie się rozwijać – 
podsumowuje forum burmistrz.

tekst jp, GCI
fot. UM w Warszawie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ruszyła 
budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie. 
W miejscu asfaltowego boiska powstanie plac, na którym miło 
spędzą czas zarówno najmłodsi jak i nieco starsi uczniowie. 
Prace mają potrwać od końca sierpnia tego roku.

W ramach zadania powstaną takie urządzenia jak: zamek, 
wieża zamkowa, kareta, kolejka górska, bujaki sprężynowe czy 
huśtawki. Na placu nie zabranie też ławek, koszy i latarń typu 
LED. Nowy plac będzie kosztował 467 tys. zł. 

tekst i fot. jp, GCI

Inwestycje

Asfaltowe boisko zamienią na plac 
zabaw

Inwestycje

Nowa firma dokończy park
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„Drzewa moi przyjaciele” pod takim hasłem odbyła się 
konferencja Grupy Drewsmol, poświęcona właściwej uprawie 
i ochronie drzew. Część teoretyczna odbyła się w Pałacu 
w Radziejowicach. W szkółce Drewsmol odbyła się prezentacja 
możliwości firmy, w tym pokaz sadzenia drzew.

- Generalna zasada jest taka, że sadzimy zielonym do 
góry – mówiła z uśmiechem Anna Malik, która rozpoczęła 
konferencję.

Opowiadała o możli-
wości przesadzania drzew. 
W tym temacie wypowiadał 
się też Józef Smolorz, właściciel 
firmy Drewsmol i organizator 
konferencji. Zwracał uwagę, że 
wiele drzew, które obecnie się 
wycina, można by przesadzać. 

- Dziś 99 procent drzew 
ze szkółek się przyjmuje – 
mówił Józef Smolorz.

Zwracał uwagę, że 
kluczem do sukcesu jest 

właściwe przygotowanie bryły korzeniowej. Dzięki regularnemu 
jej formowaniu staje się ona gęsta i ułatwia adaptację drzewa 
w nowym miejscu. 

- Najlepszym czasem do przesadzenia drzewa jest 
moment po pierwszych przymrozkach – mówił Józef Smolorz.

Wspominał jednak o „cudzie” w Mszczonowie. Na 
potrzeby filmu dokumentalnego przesadzony został kilkume-
trowy świerk. Pomimo niekorzystnego okresu przyjął się, co 
w ocenie Józefa Smolorza było efektem dobrej pracy szkółkarzy.

- Jakie są wady drzew? Gubią liście, które trzeba garbić, 
stanowią zagrożenie, bo mogą im łamać się gałęzie  - wyliczała 
Agnieszka Żukowska z Agencji Promocji Zieleni.

Podkreślała jednocześnie rolę dużych drzew. Jak mówiła, 
jedno duże drzewo zastępuje nawet 1500 małych drzewek. 

Aspekty prawne związane z ochroną drzew omówił Jarema 
Rybiński. Zwracał uwagę na zapisy prawne, które często są 
pomijane przez urzędników a mogą skutkować np. cofnięciem 
wydanej decyzji a nawet postępowaniem prokuratorskim. 
Podczas konferencji odbyła się też promocja książki Józefa 
Smolorza, „Poradnik dla mojego pracownika – sadzenie drzew”. 
Nie brakowało chętnych, którzy chcieli zdobyć autograf autora.

Druga część spotkania odbyła się w siedzibie firmy 
Drewsmol w Badowie Górnym (gmina Mszczonów). Uczestnicy 
mieli okazję zobaczyć  pokazy pracy bezzałogowego ciągnika 
czy maszyny likwidującej chwasty parą wodną. Nie mogło 
zabraknąć pokazu największej w Polsce maszyny do wyko-
pywania i balotowania drzew. Punktem kulminacyjnym było 
sadzenie potomka słynnego Dębu Bartek wspólnie z aktorką 
Kamilą Baar Kochańską. Każdy mógł też własnoręcznie zasadzić 
drzewo w szkółce. Wielką gratką było spotkanie z nestorami 
polskiego szkółkarstwa – Lucjanem Grusztynem i Lucjanem 
Kurowskim. 

Konferencją organizatorzy bezsprzecznie dowiedli, że 
drzewa są ich przyjaciółmi.

- Drzewo trzeba traktować tak, jak człowieka – mówił 
Józef Smolorz.

tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

– wymaga poprawy i wykonania prac w innej technologii.
Dotychczasowemu wykonawcy wypłacono 685 tysięcy złotych 
z 2,8 miliona złotych za całość prac. Za taką też kwotę wykonane 
są prace. Szacunkowo zostały wykonane w około 25 procentach.

Wspomniała Pani o przetargu na dokończenie budowy parku. 
Kiedy można się go spodziewać?
Przetarg zostanie ogłoszony w sierpniu. Niestety nie jest to 
dobry czas na szukanie wykonawców, bo  jest środek sezonu 
inwestycyjnego i większość firm ma już pełne portfele zamó-
wień. Dlatego też musimy przyjąć termin zakończenia prac na 
koniec lipca przyszłego roku. Gdybyśmy wymagali zakończenia 
prac w tym roku żadna firma nie przystąpi do przetargu, bo 
będzie wiedziała, że nie uda się jej dotrzymać terminu.

Z czego będą mogli skorzystać mieszkańcy, gdy park ostanie 
ukończony?
Sercem parku będzie amfiteatr wraz z budynkiem zaplecza. 
Znajdą się w nim również alejki wraz z oświetleniem i ławkami 
oraz fontanna kulowa. Zagospodarowane zostaną też tereny 
zielone i wykonane zostanie ich nawodnienie. W parku staną 
również dwie altany a cały teren będzie ogrodzony i wyposa-
żony w monitoring.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jarosław Pięcek, GCI

Konferencja

Z miłości do drzew
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4 czerwca 1989 roku w Polsce 
zostały przeprowadzone pierwsze, 
częściowo wolne wybory parlamen-
tarne. Dzień ten uznaje się za symbo-
liczny koniec powojennej ery komunizmu 
i pierwszy zwiastun nadchodzącej demo-
kracji. W tym roku przypada trzydziesta 
rocznica tego wydarzenia.

Wybory, które przeprowadzono 
w dniach 4 i 18 czerwca, odbywały się na 
zasadach uzgodnionych podczas obrad 
Okrągłego Stołu. Nie były one całko-
wicie demokratyczne, ponieważ przed-
stawiciele komunistycznej władzy 65% 
miejsc w Sejmie zagwarantowali repre-
zentantom Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej oraz ugrupowaniom z nią 
współpracującym. W ten sposób 299 
spośród 460 posłów wciąż miało niede-
mokratyczną przynależność partyjną. 

Pozostałe 161 miejsc (35%) przy-
padło kandydatom bezpartyjnym. Walka 
o nie, a także 100 mandatów senator-
skich, miała demokratyczny charakter. 
Przystąpili więc do niej także ludzie nieofi-
cjalnie popierani przez komunistyczne 
władze. Oprócz nich, w pierwszych, 
częściowo wolnych, wyborach, wystar-
towali również przedstawiciele różnych 
środowisk, organizacji, związków.

Zdecydowaną większość spośród 
nieprzypisanych mandatów uzyskała 
solidarnościowa opozycja, której liderem 
był wówczas Lech Wałęsa. Jego Komitet 
Obywatelski objął wszystkie (161), nieza-
rezerwowane miejsca w Sejmie oraz aż 
99 ze 100 w Senacie (po pierwszej turze 
– 160 mandatów poselskich i 92 senator-
skie).

Jak wynik pierwszej tury wyborów 
z dnia 4 czerwca przyjęły komunistyczne 
władze? Oczywiście, był on dla nich 
zupełnym zaskoczeniem. Co gorsza, 
okazało się, że elita PZPR nie może liczyć 
nie tylko na poparcie społeczne, ale 
nawet na członków Partii. Komunistyczne 
władze bały się, że wybory zaowocują 
demokratycznymi nastrojami w społe-
czeństwie a nawet zamieszkami. Chcąc 
tego uniknąć, zdecydowały się na zastra-
szenie najważniejszych opozycjonistów. 
Komitetowi Obywatelskiemu zagrożono 
unieważnieniem wyborów a nawet inter-
wencją ZSRR w przypadku, gdy nie będą 
oni przestrzegać ustaleń, jakie zapadły 
podczas obrad Okrągłego Stołu. Wszystko 
to było desperackim, ale sprytnym 
blefem, ponieważ z Moskwy nie docho-
dziły żadne, niepokojące sygnały.

Co ciekawe, przywódcy „Soli-
darności” sami również byli zaskoczeni 
własnym sukcesem. W efekcie obie 
strony zgodziły się na zmianę ordynacji 
przed drugą turą wyborów, która odbyła 
się 18 czerwca 1989 r. W jej efekcie KO 
Lecha Wałęsy uzyskał brakujący mandat 
poselski oraz siedem z ośmiu wolnych 
miejsc w Senacie.

Jakby nie oceniać ówczesnych 
wyborów, to faktem jest, że dzięki nim 
Polska stała się pierwszym państwem 
bloku wschodniego, w którym opozycja 
uzyskała dostęp do władzy. Wydarzenia 
4 czerwca były punktem zwrotnym 
w powojennej historii naszego państwa 
i doprowadziły do przemian politycznych 
dających krajowi pełną suwerenność.

Dagmara Bednarek, GCI

XXIII Jarmark Mszczonowski już za nami. Pozostały wspo-
mnienia i to jakie!!! Super zabawa, fajna pogoda, ekstra klimat… 
słowem impreza na 102! Miejski festyn zorganizowany przez 
Mszczonowski Ośrodek Kultury rozpoczął się iście kosmicznie. 
„Wyprawa w kosmos” – taki tytuł nosił program dla dzieci 
w wykonaniu Agencji Artystycznej „PRO ARTE”. 

Kolejnym punktem Jarmarku był występ zespołu cheer-
leaders Stowarzyszenia Kultury Fizycznej FRESH. Cheerlederki 
dały pokaz, że ho, ho… Było naprawdę dynamicznie. Taniec 
i akrobatyka w ich wykonaniu podobały się publiczności, co czuć 
było po brawach i okrzykach zachwytu. 

Zaraz po wybuchu młodości na festynowej scenie zawi-
tała potęga tradycji, czyli Orkiestra Dęta OSP Mszczonów. Ponad 

wiek doświadczenia i prestiżu. Co roku na miejskim 
święcie strażacy prezentują swój repertuar. Także 

w tym roku kapelmistrz Jacek Zielonka nie zawiódł. Dodatkową 
atrakcją koncertu strażaków był dynamiczny pokaz w wyko-
naniu mażoretek. 

Po druhnach i druhach przyszedł czas na rewię w wyko-
naniu dzieci i młodzieży z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 

Jarmark Mszczonowski

JARMARK 2019 – tak trzymać!

Rocznica

30. rocznica wyborów 
czerwcowych
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Publiczność Jarmarku co roku oczekuje na ten show. MOK potrafi 
zaskakiwać i tak było tym razem. „Na Biesiadną Nutkę”- tytuł 
skromny, ale zawartość występu już tylko „na bogato”, a sam 
finał jak zwykle wystrzałowy. Wszyscy instruktorzy ośrodka, 
którzy na koniec otrzymali kwiaty za swoją pracę z młodymi 
artystami, rzeczywiście mogą mieć powody do dumy ze swych 
podopiecznych. W gronie osób, które przygotowywały występ 
znaleźli się: kierownik Marek Baumel, Iwona Skwarek, Marta 
Lesiewicz oraz Piotr Sadowski. 

Finałem Jarmarku Mszczonowskiego 2019 były dwa 
wieczorne koncerty. Pierwszy przeznaczony dla fanów disco 
polo, a drugi dla zgoła innej publiczności. Panie z zespołu TOP 
GIRLS bawiły mszczonowian wyśmienicie. Zaprosiły na scenę 

masę młodzieży i bisując wyszły do tłumu zgromadzonego 
przed sceną. 

WITEK MUZYK ULICY – to artysta, który szturmem 
wdziera się na szczyty popularności. Nie jest ulubieńcem 
mediów, ale dzięki Internetowi dociera do coraz szerszego 
grona odbiorców. Jego utwory mają moc - dotyczą zwykłych 
Polaków i ich problemów, a jednocześnie przez wielu są trak-
towane jak artystyczny manifest młodego pokolenia. Oj, dał 
WITEK ze sceny, a publika śpiewała jego kawałki jak swoje… 
Artysta ma w Mszczonowie liczne grono fanów, które skłoniło 
dyrekcję MOK-u do zaproszenia go na Jarmark. Podsumuję to 
krótko - warto było! 
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Pięć godzin świetnej zabawy, szósta edycja imprezy i 120 
lat mijające od narodzin Jana Adama Maklakiewicza. W tle 
muzyka, rewia i historyczna ścieżka pachnąca ziołami i brzmiąca 
muzyką kataryniarza. Właśnie tak najkrócej można by opisać 
świat, do którego Gminne Centrum Informacji przeniosło 
uczestników Festiwalu Świętojańskiego zorganizowanego 16 
czerwca w jednym z mszczonowskich parków.

Motywem przewodnim szóstej edycji były lata 20-te, 
30-te i 40-te XX wieku, czyli  czasy, w jakich żył i komponował 
Jan Adam Maklakiewicz. Z okazji przypadającej w tym roku 120. 
rocznicy narodzin artysty, park przy ul. Sienkiewicza „przenie-
siono w czasie”, by pokazać codzienność patrona mszczonow-
skiej szkoły podstawowej. Nic tak nie pozwala bowiem utoż-
samić się z drugim człowiekiem, jak spojrzenie na świat „jego 
oczami”.

VI Festiwal Świętojański uroczyście otworzyła dyrektor 
Gminnego Centrum Informacji Magdalena Podsiadły, która 
powitała zebranych i życzyła wszystkim niezapomnianej zabawy. 
Potem mikrofon przejęli prowadzący imprezę – współtwór-
czyni mszczonowskich izb pamięci Barbara Gryglewska i wice-
prezes Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego Piotr 
Dymecki. Towarzyszyli mu dwaj strzelcy z Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej a trzej panowie ubrani byli w mundury, nawiązu-
jące do klimatu tamtych czasów. 

Pierwszym punktem festiwalowego programu był 
koncert uczestników zajęć umuzykalniających, które GCI 
prowadzi w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, konty-

nuując tradycje zapoczątkowane przez sławny ród. W tym 
roku na scenie rozbrzmiewały utwory ludowe oraz przeboje 
z czasów międzywojennej Polski. W ramach pierwszej tematyki 
publiczność mogła usłyszeć m.in. „Polkę Dziadek”, „Czerwone 
jabłuszko” oraz „Hej, szalała, szalała”. Ze sceny rozbrzmiewały 
również znane piosenki – „Umówiłem się z nią na dziewiątą” 
oraz „Już taki jestem, zimny drań”. 

Na zakończenie koncertu uczestnicy zajęć umuzykal-
niających zaśpiewali i zagrali utwór „Siedem czerwonych róż”, 
słynne tango skomponowane przez Jana Adama Maklakiewicza 
do słów Eugeniusza Żytomirskiego. Trudno sobie wyobrazić 
lepsze zakończenie koncertu upamiętniającego mszczonowski, 
artystyczny ród.

Na tegorocznej scenie festiwalowej zaprezentowali 
się: Milena Bechcicka, Kaja Dębowska, Maja Dębowska, Agata 
Kasprowicz, Natalia Kasprowicz, Patrycja Kośnik, Judyta Książek, 
Michalina Malik, Patrycja Młynarska, Amelia Piotrowska, Agata 
Stańczak, Kinga Strzelecka, Amelia Sulewska, Laura Wasilewska, 
Sara Wasilewska, Gabriela Zabłocka, Bartek Cieplak, Krystian 
Grzelak, Filip Korzonkowski, Łukasz Kośnik, Nikodem Kowalski, 
Kacper Kurzepa, Franciszek Młynarski, Dawid Potyra, Karol 
Siniarski, Maciej Szustkiewicz, Wojciech Zdrojewski, Mariusz 
Liszewski, Michał Kiejrys, Anita Jakubiak, Maciej Piwowarczyk, 
Olaf Chmielewski i Aleksandra Sokołowska. Młodych muzyków 
przygotowali instruktorzy zajęć umuzykalniających – Dariusz 
Kołtuniak, Tomasz Ziułek i Daniel Strojczyk.

Kiedy zakończył się muzyczny pokaz najmłodszych miesz-
kańców Ziemi Mszczonowskiej, prowadzący zaprosili na scenę 
wyjątkowego gościa. Stylową rikszą na teren festiwalu wjechał 
sam Jan Adam Maklakiewicz. W artystę wcielił się Wiktor Szust-
kiewicz, który niezwykle przypomina kompozytora. Po krótkim 
wstępie Jan Adam zaprosił zebranych do korzystania z atrakcji 
czekających na festiwalową publiczność. Podczas krótkiego 
spaceru pomiędzy stoiskami opowiadał o tym, jak wyglądał 
świat w czasach jego życia. 

W ten sposób Jan Adam otworzył również konkurs pole-
gający na przebyciu „ścieżki Maklakiewicza”, czyli odwiedzeniu 
trzech stanowisk: garncarza, plecenia wianków i starej drukarni. 
Łącznie w konkursie wzięło udział ponad 80 dzieci. W trakcie 
imprezy na scenie wylosowano numery szczęśliwców, którzy 
swoją „ścieżkę Maklakiewicza” zamienili na atrakcyjne nagrody 
przekazane przez przedstawicieli organizatora.

W niedzielne popołudnie nie tylko muzyka przeniosła 
festiwalową publiczność do lat 20-tych, 30-tych i 40-tych XX w. 
Cały teren miejskiego parku wypełniały ciekawe stoiska a ich 

Miejski festyn zakończył się tradycyjną zabawą na 
placu. „Disco po mszczonowsku” poprowadził DJ LOPEZ. XXIII 
Jarmark prowadziły w duecie Anna Wójcik i Justyna Napierała. 
Obie panie nie tylko zapowiadały kolejnych wykonawców, ale 
też same inicjowały zabawy z publicznością. Jedną z nich był 
nieoczekiwany mini-konkurs „Mam talent – jestem z Mszczo-
nowa”. Wystąpiła w nim spora grupka dzieci i o dziwo nie 
zabrakło niespodzianki. Młody tancerz, jaki skorzystał z okazji 

występu na wielkiej scenie, pewnie niedługo na nią powróci. 
Może już za rok. Tego mu życzymy! 

Sponsorami Jarmarku w tym roku byli: P3 Logistic Parks, 
Geotermia Mazowiecka, YKK, Global Parks Poland, Mondi, 
Pekabex, FM Polska, Budokrusz, SHU Mszczonów, Mostva, Bank 
Spółdzielczy Mszczonów, Zakład Produkcji Cukierniczej FLIS, 
FIEGE oraz Urząd Miejski. 

MM

Festiwal Świętojański

 W świecie Jana Adama Maklakiewicza
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tematyka nawiązywała do klimatu tamtych czasów oraz zainte-
resowań samego Jana Adama Maklakiewicza. 

Co więc czekało na uczestników zabawy? Ziołowy zakątek 
był miejscem, w którym zmęczeni festiwalowymi wrażeniami 
mogli ukoić pragnienie zimną wodą z cytryną i miętą oraz posilić 
się pajdą chleba ze smalcem i ogórkiem. Na najmłodszych 
czekało stoisko z watą cukrową.

„W starej drukarni” można było sprawdzić swoją umie-
jętność pisania gęsim piórem a także dowiedzieć się, jak wyglą-
dała „prasa wczoraj i dziś”. Przedstawiciel redakcji „Merkuriusza 
Mszczonowskiego” uczył najmłodszych, jak działa maszyna do 
pisania a starszym opowiadał o początkach gminnego biule-
tynu. Na tym stoisku można również było zobaczyć reprinty 
pierwszych numerów lokalnej gazety, z których teksty budziły 
ogromne zaciekawienie i przypominały sprawy ważne dla 
dawnych mieszkańców.

Podobnie, jak w roku ubiegłym, ogromnym powodze-
niem cieszyło się stanowisko plecenia wianków. W namiocie 
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego” można było 

nie tylko otrzymać niezbędne materiały, w tym piękne rośliny, 
ale także nauczyć się wykonywania kwiecistych diademów. Co 
ciekawe, kolorowe wianki tworzyły nie tylko dzieci i panie, ale 
nawet panowie, którzy chętnie zaglądali do pachnącego rośli-
nami namiotu.

Do wspólnej zabawy najmłodszych zaprosił również 
mistrz garncarstwa. Z jego drobną pomocą dzieci mogły 
wykonać gliniane naczynka i wazoniki. Doskonałym pomysłem 
było też zaproponowanie najmłodszym malowania okoliczno-
ściowych magnesów. Oczywiście, także wykonanych z gliny. 
Praca plastyczna dostarczyła radości nie tylko dzieciom, ale 
także ich rodzicom, którzy dopingowali swoje pociechy a czasem 
też pomagali rozwiązywać dylematy dotyczące wyboru koloru. 

Długa kolejka ustawiała się do fotobudki retro, w której 
można było zrobić sobie stylizowane zdjęcie „z dawnych lat”. 
Wszyscy chętni mogli ucharakteryzować się i na fotografii zapre-
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zentować np. stylowe nakrycie głowy, oczywiście, w klimacie lat 
będących motywem przewodnim festiwalu.

W okresie przed- i powojennej Polski ulice Warszawy, 
w której mieszkał Jan Adam Maklakiewicz, tłumnie przemie-
rzały riksze. W Mszczonowie również nie mogło więc zabraknąć 
tych pojazdów. Trzy riksze, którymi można było się przejechać 
ulicami przylegającymi do parku, wzbudziły ogromne zaintere-
sowanie i dużych, i małych. Na przejażdżki tymi nietypowymi 
pojazdami udawały się całe rodziny a pamiątkami z jazdy na 
pewno będą liczne fotografie wykonywane na „rikszowej stacji”.

Przechadzając się parkowymi alejkami można było także 
usłyszeć muzykę i to nie tylko tę dochodzącą ze sceny. Podczas 
festiwalu dla publiczności zagrał Kataryniarz Warszawski, 
któremu towarzyszyła kolorowa papuga ara. Melodie, które 
wygrywała maszyna, również powstały w okresie między- 
i powojennym. Dawne przeboje wywoływały uśmiech szcze-
gólnie starszych uczestników imprezy, którzy przy stanowisku 
kataryniarza wspominali lata swojej młodości.

Drewniana skrzyneczka, szczotka, pasta, 
ściereczka i niskie krzesełko – takie atrybuty towa-

rzyszyły pucybutowi, z którym można było sobie zrobić zdjęcie 
oraz poprosić o przetarcie zakurzonego obuwia. Duże zainte-
resowanie wzbudzali także dwaj szczudlarze, którzy rozdawali 
stylizowane na dawne numery „Merkuriusza Mszczonowskiego” 
oraz bardzo chętnie pozowali do wspólnych zdjęć z uczestni-
kami festiwalu. Ponad głowami publiczności przechadzali się 
członkowie grupy Jo Art Show.

Dwudziestolecie międzywojenne zasłynęło, między 
innymi, z rozwoju kabaretów, kina i teatrów rewiowych. To 
właśnie one urozmaicały życie towarzyskie Polaków w latach 
30-tych i 40-tych XX wieku. Podczas VI Festiwalu Świętojań-
skiego program rewiowy zaprezentowali wokaliści i tancerze 
z Agencji Artystycznej „Niedźwiedź”. Nie zabrakło w nim prze-
bojów takich, jak „Baby, ach te baby” czy „Na pierwszy znak”, 
tanecznych choreografii oraz opowieści o kulturze i artystach 
z tamtego okresu. Występujący zaprosili także publiczność do 
wspólnej zabawy – nauki charlestona, który był bardzo popu-
larny w powojennej Polsce. Śmiałkowie mogli poznawać jego 
kroki na scenie. Na zakończenie zabawy publiczność wybrała 
spośród nich najlepszego tancerza, a w zasadzie tancerkę.
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Kiedy nad parkiem powoli zapadał zmierzch, rozpoczęła 
się tradycyjna potańcówka. Dansing retro zainicjowały prze-
boje okresu międzywojennego. Nie mogło też jednak zabraknąć 
współczesnych hitów, które porwały do tańca młodych i trochę 
starszych. O dobrą zabawę zadbali pracownicy Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury i niezastąpiony wodzirej, Waldemar 
Suski, który chętnie przyjmował od publiczności dedykacje 
i zamówienia na kolejne utwory.

VI Festiwal Świętojański, zorganizowany przez Gminne 
Centrum Informacji, przyciągnął całe rodziny, które zdecy-
dowały się na wspólną podróż w czasy przed- i powojennej 
Polski. Impreza okazała się świetną zabawą dla dużych i małych 
a zaplanowane atrakcje sprawiły, że każdy mógł znaleźć wśród 
niech coś interesującego. 

Nie dziwi więc fakt, że po zakończeniu dansingu retro 
publiczność domagała się bisów, ponieważ nie miała ochoty 
opuszczać tak znakomitej zabawy. Wspólna podróż w przeszłość 
okazała się być pouczającą lekcją historii, która na pewno pozo-
stawi po sobie wiele wspomnień i niezwykłych fotografii.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: GCI

Zespół Gminnego Centrum Informacji składa ogromne 
podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację 
VI Festiwalu Świętojańskiego:
-  zespołowi Mszczonowskiego Ośrodka Kultury - Markowi 
Baumelowi i pracownikom MOK; 
- instruktorom i uczestnikom zajęć umuzykalniających 
odbywających się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewi-
czów; 
- wodzirejowi Waldemarowi Suskiemu; 
- pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej; 
- konferansjerom - przedstawicielom Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego: Barbarze Gryglewskiej 
i Piotrowi Dymeckiemu a także młodym strzelcom.

Motocykle, wozy strażackie, maluchy a nawet ciągnik 
Ursus. Około 500 pojazdów pojawiło się na VI Zlocie Pojazdów 
Zabytkowych w Mszczonowie. Impreza pokazała, że fanów 
motoryzacji  z historią przybywa z każdym rokiem.

Takiej frekwencji nikt się nie spodziewał. Z wyliczeń 
organizatorów wynika, że w podczas tegorocznego zlotu można 
było obejrzeć około 500 pojazdów. Na fanów czekały praw-
dziwe perełki motoryzacji, zarówno tej na dwóch, jak i czterech 
kołach. Zarówno z Polski jak i zagranicy.

- Popatrz, jak twój kiedyś. Identyczny – mówiła jedna 
z oglądających pań do męża patrząc na srebrną „emzetkę”.

Zlot po raz kolejny był niezwykle sentymentalną podróżą 
w przeszłość. Wielu zwiedzających wspominało z rozrzew-
nieniem lata  epoki „słusznie minionej”. Choć trudno było 
cokolwiek kupić, byłby problemy z zakupem podstawowych 

produktów to wiele osób przyznaje – było jakoś inaczej. Szpaler 
„maluszków” przywoływał wspomnienia rodzinnych wakacji, 
duże fiaty przejazdy taksówką. Prawdziwym rarytasem zlotu był 
francuski motocykl Monet Goyon. Posiada silnik o pojemności… 
100 centymetrów sześciennych. 

- Jeździ wolno, ale jeździ – mówi jego właściciel Janusz 
Matusiak.

Jak wspominał, kupił do od pierwszego właściciela 
we Francji i do dziś motocykl posiada większość oryginalnych 
części. Wyjątkiem są opony.

- Miał oryginalne ale po kilku kilometrach jazdy bieżnik 
się zdarł – wspominał właściciel.

Francuski Monet został motocyklem zlotu. Wyróżniono 
też auta. Wyjątkowe BMW z roku 1936 należące do Macieja 
Dukaczewskiego, przywołało wspomnienia lat międzywo-
jennych.  Jak mówił podczas odbierania pucharu, samochód 
remontował kilka lat. Efekt jest imponujący.

Wśród wyróżnionych, motoryzacyjnych perełek były też 
polskie auta – wóz pożarniczy STAR 20 z Bud Wielkoleskich. 
Wraz ze strażakami w strojach z epoki prezentował się rewela-
cyjnie. Puchar powędrował również do właściciela przepięknie 
odrestaurowanej Warszawy. 

Zlot Pojazdów Zabytkowych

Pół tysiąca pojazdów zjechało do 
Mszczonowa
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Nagrodę otrzymała również grupa pasjonatów, która 
przyjechała autosanem ze Studzieńca. Puchar odebrała też 
kilkuletnia Nadia, która na zlocie pojawiła się swoim zabyt-

kowym autem napędzanym siłą 
mięśni. Jak napisała na kartce – „Nie 
sprzedaję, będę robić”. Wszystkim 
uczestnikom gratulował Józef Grze-
gorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. 

- Cieszę się, że jesteście, bo 
dzięki wam udaje się ratować tak 
piękne pojazdy – mówił burmistrz.

Choć auta i motocykle były 
główną atrakcją zlotu nie były jedyną. 
Organizatorzy przygotowali też kilka 
konkurencji. Można było spróbować 
pokonać tor przeszkód w alkogoglach, 
sprawdzić rolę pasów bezpieczeństwa 
na symulatorze zderzeniowym czy – 
w przypadku najmłodszych – wykonać 
motoryzacyjny rysunek. Na tych, 
którzy chcieli sprawdzić swoją krzepę 
czekał konkurs przeciągania auta. Na 
panie czekał „maluszek”, na panów 
Żuk. Wybrano również Miss Zlotu. 

Organizatorami VI Zlotu 
Pojazdów Zabytkowych była grupa „Mszczonów Klasycznie” 
oraz Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie.

Tekst i fot. j, GCI
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W tym roku druhowie z OSP Wręcza nie dali szans 
rywalom. Dominowali zarówno w sztafecie jak i ćwiczeniu 
bojowym zajmując pierwsze miejsce w zawodach sportowo 
– pożarniczych w Osuchowie. Pierwsze miejsce wśród pań 
przypadło OSP Mszczonów a w MDP wygrali młodzi strażacy 
z Osuchowa. W sobotę (22.06) rywalizowało 12 drużyn z sześciu 
jednostek OSP z terenu gminy Mszczonów.

Pierwsza konkurencja – sztafeta - pokazała, że 
w grupie męskiej OSP Wręcza będzie trudnym przeciwni-
kiem. Choć zdarzyć mogło się wszystko, bo poszczególne 
miejsca dzieliły zaledwie dziesiątki punktów. Po sztafecie 
na podium znalazły się jeszcze OSP Zbiroża oraz Piekary.  
Ćwiczenie bojowe zamieszało nieco w układzie miejsc ale 
druhowie z Wręczy nie oddali najwyższego miejsca na podium. 
Konkurencja dobrze poszła też strażakom z OSP Osuchów, 
którzy zajęli w niej drugie miejsce co dało im również 
srebro w klasyfikacji generalnej. Trzecie miejsce przypadło 
w udziale ubiegłorocznym mistrzom – druhom z OSP Zbiroża. 
Równie zacięta rywalizacja toczyła się w grupie kobiecej. 
O tytuł najlepszych walczyły panie z OSP Mszczonów 
i OSP Osuchów. Najlepiej obie konkurencje (szta-

feta i „bojówka”) poszły pierwszym z nich, czym po raz 
kolejny udowodniły, że pokonać je jest bardzo trudno. 
W grupie młodzieżowych drużyn pożarniczych zaprezento-
wały się aż cztery drużyny. Dwie z nich wystąpiły poza konku-
rencją. Jak podkreślają strażacy, to jednak znak, że straż 
nadal może cieszyć się zainteresowaniem najmłodszych. 
O punkty rywalizowała młodzież z OSP Osuchów i OSP Zbiroża. 
Sztafetę najszybciej wykonali członkowie MDP ze Zbiroży. 
„Bojówka” lepiej poszła z kolei ich kolegom z Osuchowa 
i to oni w ostatecznej klasyfikacji zajęli pierwsze miejsce. 
Puchary, nagrody dyplomy oraz medale zawodnikom 
wręczali m. in. Józef Grzegorz Kurek - burmistrz Mszczo-
nowa, Roman Murgrabia – komendant KP PSP w Żyrar-
dowie, Waldemar Suski- prezes Zarządu Powiato-
wego OSP RP oraz ks. Sławomir Tulin – kapelan OSP.  
- Zawody przeprowadzone zostały sprawnie – oceniła mł. bryg. 
Piotr Grzelecki, sędzia główny zawodów.

Sponsorami zawodów byli: Urząd Miasta Mszczonów, 
Geotermia Mazowiecka, żwirownia Zenona Ludwiniaka i sklep 
mięsny Tadeusza Kulickiego oraz Zarząd Gminny OSP RP. 

Tekst i fot. Jarosław Pięcek GCI

Ostateczna klasyfikacja 
Grupa „A” – męska 
I miejsce – OSP Wręcza – 111,31 pkt. 
II miejsce – OSP Osuchów – 117,89 pkt. 
III miejsce – OSP Zbiroża – 119,96 pkt. 
IV miejsce – OSP Mszczonów – 125,20 pkt. 
V miejsce – OSP Grabce Towarzystwo – 134,37 pkt. 
VI miejsce – OSP Piekary – 141,04 pkt.

Grupa „C” – kobieca 
I miejsce – OSP Mszczonów – 135,49 pkt. 
II miejsce – OSP Osuchów – 162,86 pkt.

MDP 
I miejsce – MDP Osuchów 1 019,55 pkt. 
II miejsce – MDP Zbiroża – 1 019,19 pkt.

OSP

OSP Wręcza mistrzem
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W środę, 5 czerwca, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
zaprosił swoich najmłodszych podopiecznych do wspólnej, 
wesołej zabawy. Na placu przed dawnym budynkiem gimna-
zjum instytucja zorganizowała piknik z okazji Dnia Dziecka, który 
uroczyście otworzyła Barbara Ciszewska, kierownik jednostki.

Na najmłodszych mieszkańców Ziemi mszczonowskiej 
czekało wiele atrakcji. Podczas pikniku można było zamienić 
się w tygrysa lub księżniczkę a wszystko to za sprawą stoiska 
malowania twarzy. Dzieci mogły także poznać szczegóły pracy 
policjantów i strażaków oraz usiąść w ich specjalnych samo-
chodach. Członkowie służb mundurowych chętnie opowiadali 
również o tym, jak bezpiecznie spędzić wakacje. 

Jakie atrakcje przygotował jeszcze dla dzieci Ośrodek? 
Najmłodsi puszczali bańki, zajadali watę cukrową oraz bawili 
się z animatorem. Szczególnie wiele emocji dostarczyła „wojna 

Boże Ciało, to jedno z największych świąt Kościoła Kato-
lickiego. Na terenie gminy Mszczonów procesje Bożego Ciała 
odbyły się w Mszczonowie, Osuchowie i Lutkówce. Uroczystości 
Bożego Ciała, to publiczne wyznanie wiary w obecność Chry-
stusa w Najświętszym Sakramencie, który jest z nami obecny nie 
tylko w kościele, ale wychodzi z nami i do nas na ulice, naszych 
miast i wsi. Boże Ciało to też błogosławieństwo dla wszystkich 
przejawów codziennego życia.

W procesjach niesiony jest krzyż i Najświętszy 
Sakrament. Taka celebracja stanowi nawiązanie do dawnych 
zwyczajów polegających na zabieraniu w podróż Eucharystii, by 
była ochroną przed niebezpieczeństwami.

MM

MOPS

Dla dzieci w dniu ich święta

Uroczystość

Boże Ciało w gminie Mszczonów

Z ŻYCIA GMINYZ ŻYCIA GMINY
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wodna”. Uczestnicy pikniku, podzieleni na dwie drużyny, oble-
wali się zimną wodą z ogromnych strzykawek. W zabawie, która 
pomogła się schłodzić w upalne popołudnie, udział wzięła też 
kierownik Barbara Ciszewska.

Ciekawą atrakcją dla dużych i małych był tor przeszkód, 
który trzeba było pokonać w alkogoglach. Okazało się, że jest to 
zadanie trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Na zakończenie 
slalomu jego uczestnik, również w alkogoglach, musiał trafić 

piłką do przygotowanego koszyka, co było nie lada wyzwaniem.
Cały piknik dostarczył podopiecznym MOPS (i ich opie-

kunom) wielu wrażeń. Na każdego z młodych uczestników 
czekała także słodka paczka – jeden z najsmaczniejszych symboli 
Dnia Dziecka, którego nie mogło zabraknąć także podczas 
imprezy.

Dagmara Bednarek, GCI

Pięć dni w Austrii i Czechach spędzili członkowie Klubu 
Seniora „Słota Jesień”. Pierwszą atrakcją, którą zobaczyliśmy 
był Litomyšl– miasto łączące Czechy i Morawy. Podczas pobytu 
w nim zobaczyliśmy renesansowy zamek zbudowany we 
włoskim stylu, ozdobiony ponad ośmioma tysiącami sgraffito. 
W budynku tym urodził się Bedřich Smetana – słynny kompo-
zytor. 

Podczas pobytu w tym kraju zwiedziliśmy także dwie 
perły wschodnich pereł – Jaskinie Punkvy ze słynną przepaścią 
Macocha, która ma 138,7 m głębokości. Dużą atrakcją był spływ 
łodziami podziemną rzeką, która była malowniczo oświetlona.

W Jaskini Katarzyńskiej wysłuchaliśmy krótkiego 
koncertu muzyki poważnej, co pozwoliło nam docenić wspa-
niałą akustykę tego miejsca. Ekscytująca była także przejażdżka 
kolejką gondolową nad przepaścią Macocha.

W mieście Kroměříž zobaczyliśmy najważniejszy zabytek 
na Morawach – Zamek Arcybiskupi, który pełni funkcję siedziby 
reprezentacyjnej oraz zawiera wspaniałą galerię obrazów. 
Obiekt ten jest wpisany na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO.

Trzeciego dnia udaliśmy się 
do Wiednia. Położony nad Dunajem 
jest stolicą i największym miastem 
Austrii. Historyczne centrum Wiednia 
zostało w całości wpisane na listę 
UNESCO. Podczas tego dnia pobytu 
zobaczyliśmy: wzgórze Kahlenberg, 
kościół św. Józefa, muzeum Jana 
III Sobieskiego, operę, Muzeum 
Historii i Sztuki, plac i pomnik Marii 
Teresy, Parlament, Ratusz, uniwer-
sytet, kościół Wotywny. Seniorzy 
przejechali również bulwarem Ring 
– reprezentacyjną ulicą Wiednia. 
W stolicy Austrii odwiedziliśmy 
również Katedrę św. Stefana, która 
jest symbolem miasta i najważ-

niejszą budowlą gotycką w państwie. W wolnym czasie degu-
stowaliśmy kawę i torciki wiedeńskie.

Kolejnego dnia udaliśmy się do Areału Lednicko-Val-
tickiego – zespołu pałacowo-parkowego wpisanego na listę 
UNESCO. Do dzisiaj jest on nazywany Ogrodem Europy. Zamek 
ten, to arcydzieło romantycznej architektury i letnia rezydencja 
Lichtensteinów, w której można obejrzeć cenne rzeźby. Obejrze-
liśmy też minaret zbudowany przez Josepa Aloisa Lichtensteina 
na przełomie XVIII i XIX wieku. Ma on prawie 60 m wysokości. 

W dalszej kolejności zwiedziliśmy Valtice – gotycki 
zamek projektu Domenico Martinelliego, ze stajnią, ujeżdżalnią, 
galerią, rokokowym teatrem i wozownią a takżę piękny park 
z rozległym widokiem. 

Obejrzeliśmy również Brno – miasto, nad którym góruje 
zamek Špilberk, na przestrzeni dziejów będący siedzibą moraw-
skich margrabiów z rodu Luksemburgów i stolicą ziemską 
Moraw.

Ostatniego dnia wstąpiliśmy do miasta Ołomuniec, 
posiadającego kilkaset zabytków architektury i sztuki. Odby-
liśmy tam spacer przez Dolny i Górny Rynek, obejrzeliśmy zespół 
ratuszowy, fontanny i pałac Arcybiskupi. Widzieliśmy katedrę 
św. Wacława oraz kolumnę św. Trójcy, która liczy 35 m wyso-
kości. Podczas jej poświęcenia w 1754 r. obecna była cesarzowa 
Maria Teresa z małżonkiem. Późnym wieczorem wróciliśmy do 
domu – zmęczeni, ale zadowoleni.

Barbara Pniewska

Seniorzy

Wycieczka Klubu Seniora „Złota 
Jesień”
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Pod takim hasłem w piątek, 7 czerwca, odbyła się kolejna 
edycja ogólnopolskiej akcji czytelniczej. Po raz drugi przyłączyła 
się do niej Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie, która 
do wspólnej zabawy zaprosiła uczniów lokalnej szkoły podsta-
wowej.

Organizatorem najsłynniejszej czytelniczej akcji w Polsce 
jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w szkole”, która współ-
pracuje z ponad 200 bibliotekami z całej Polski. Bodźcem do jej 
przeprowadzania były alarmujące wyniki badań statystycznych. 
Okazało się w nich, że aż 62% Polaków powyżej 15. roku życia 
w ogóle nie czyta książek. Co ciekawe, odsetek ten jest znacznie 
niższy wśród dzieci i młodzieży, i to nie tylko za sprawą szkol-
nych lektur. Inicjatorzy akcji chcieli więc odwrócić rolę. Z reguły 
przecież to dorośli upominają dzieci i służą im za wzór. Tym 
razem jednak to młodzież ma swoją postawą zachęcić rodziców 
i znajomych do sięgnięcia po książki.

Jak zapewniają organizatorzy na stronie internetowej 
akcji, chcą po prostu dać uczniom okazję do poczytania sobie 
w gronie koleżanek i kolegów, w miłych okolicznościach, bez 
dorabiania wielkiej filozofii. Jaki jest główny cel wspólnego 
czytania? Budowanie pozytywnego wizerunku książki w taki 
sposób, by kojarzyła się ona z wolnym czasem a nie przymusem.

Lokalny finał akcji „Jak nie czytam, jak czytam” został 
zorganizowany w Mszczonowskim Ośrodku Kultury przez 

pracownice Biblioteki, Karolinę Chrościcką i Natalię Syndybał, 
które poprowadziły całe wydarzenie. Rozpoczęło je krótkie 
przedstawienie idei przyświecających całej akcji oraz podsumo-
wanie ubiegłorocznej edycji – ogólnopolskiej i miejskiej.

Potem bibliotekarki zaprosiły uczniów mszczonow-
skiej „podstawówki” do wspólnej zabawy i czytania przynie-
sionych przez nich książek. Nie zabrakło skandowania hasła 
promującego czytelnictwo – „Czytać książki każdy może, czytaj 
je o każdej porze”. Entuzjazm uczestników pozwala sądzić, że 
lokalnym inicjatorkom akcji udało się osiągnąć zakładane przez 
organizatorów efekty i wizyty młodzieży w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej będą teraz jeszcze częstsze.

Dagmara Bednarek, GCI

MBP

Jak nie czytam, jak czytam!

Słowa bawią i uczą
O tym, że zaklęte w słowa bajki mogą nie tylko bawić, 

ale i nieść cenną wiedzę, przekonali się podopieczni Publicz-
nego Przedszkola „Bajkowa Kraina”. Wszystko to za sprawą Pana 
Poety, który we wtorek, 4 czerwca, odwiedził Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Mszczonowie.

Autor opowiedział dzieciom trzy, rymowane bajki, które 
odnaleźć można w jego książkach. Pierwsza z nich, „Paw, co 
ogon miał z przyjaźni”, przedstawiała  historię ptaka, który stracił 
swoją charakterystyczną ozdobę. Na szczęście, mógł liczyć na 
swoich oddanych przyjaciół. Każdy ze znajomych ptaków poda-
rował mu jedno ze swoich piórek i w ten sposób powstał kolo-
rowy ogon. Gdy pawiowi zaczął odrastać jego własny, zdecy-
dował, że o wiele piękniejszy był ten, który został 
stworzony „z przyjaźni”.
 Kolejna bajka, „Kaczka, co przebrała 
miarkę”, opowiadała historię ptaka, który nie mógł 
zdecydować się, w co ubrać się na randkę z kaczorem. 
Kaczuszka tak długo wybierała, przebierała i stroiła 
się, że w końcu przegapiła termin romantycznego 
spotkania…
 Ostatnia z przedstawionych przez Pana 
Poetę opowieści, „Kura, co tyła na diecie”, również 
podejmowała temat zwierzęcych problemów 

potraktowanych „z przymrużeniem oka”. Tytułowy ptak bardzo 
chciał schudnąć. Kura rozpoczęła więc dietę a nawet zaczęła 
ćwiczyć. Niestety, biegając dookoła tortu, skubała go co chwilę, 
więc zamiast tracić kilogramy, miała ich coraz więcej.
 Po każdej z opowieści Pan Poeta zapraszał dzieci do 
rozmowy i wskazania morału płynącego z danej bajki. Przedszko-
laki wzięły również udział w zabawach ruchowych z wykorzysta-
niem pluszowych ptaków i warzyw, balonów oraz chusty anima-
cyjnej. Na zakończenie każde dziecko założyło przyniesione 
przez Pana Poetę śmieszne okulary, peleryny i nakrycia głowy. 
Wszystkie zabawy spotykały się z żywą reakcję przedszkolaków 
a ich podsumowaniem była wspólna fotografia uśmiechniętych 
maluchów, pozujących do niej z Panem Poetą.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINYKULTURA
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„Jeżeli jesteś człowiekiem kreatywnym, a to co robisz, 
robisz z pasją - sukces jest gwarantowany! Wystarczy tylko 
uwierzyć w siebie.” – tak twierdzi Anna Rieser, twórczyni szydeł-
kowych misiów „na każdą okazję”. Otwarcie wystawy jej prac 
w Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odbyło się 
w niedzielę, 2 czerwca. 

Wernisaż otrzymał tytuł „Inwazja Misiów” i faktycznie 
takie wrażenie można było odnieść w trakcie uczestnictwa 
w tym wydarzeniu. Misie bowiem były wszędzie - na wystawie, 
na filmie, na zdjęciach… Wcielały się również we wszystkie 
możliwe postacie oraz role. Miś Zorro, Supermen, Batmann, 
Borat, Lewadowski, pan młody, jaskiniowiec… a także „misie” - 
Marilyn Monroe, biedronka, panna młoda, Czerwony Kapturek… 
Słowem dziesiątki MISIÓW, które swymi sympatycznymi pyszcz-
kami oraz kolorami wręcz usidliły wszystkich oglądających. 

Wernisaż rozpoczęła prezentacja historii misiów i jej 
twórczyni, jaka została wyświetlona w sali kinowej MOK-u. 
Następnie odbyło się oficjalne powitanie twórczyni, w którym 
uczestniczyli: kierownik Ośrodka Marek Baumel, opiekunka 
Małej Galerii Anna Lipińska-Broda, a także instruktor grupy 
plastycznej w MOKu - Magdalena Sobieska. Kolejnymi punktami 
wydarzenia były: rozmowa z Anną Rieser, loteria z atrakcyjnymi 

gadżetami, poczęstunek dla gości oraz wykonywanie pamiątko-
wych zdjęć – oczywiście na specjalnym misiowym tle.

Sama Misio-Artystka mówi o sobie, że jest: mszczono-
wianką na niemieckiej emigracji, mamą, kobieta szydełkującą – 
która żadnego oczka, czy wzoru się nie boi a także właścicielką 
firmy rękodzielniczej w Bawarii. Co do swego wieku, to na ulotce 
reklamującej wystawę ujęła go w formie równania/zagadki 
(100-3x8):2. Kto zna podstawy matematyki ten się dowie.

MM

MOK

Inwazja misiów

Bzyczenie pszczół w Bibliotece
Między bibliotecznymi regałami ponownie rozległo się 

bzyczenie pszczół – w środę, 12 czerwca odbyło się spotkanie 
uczniów z pszczelarzem i miłośnikiem permakultury – Michałem 
Babskim.

O godzinie 10:00 odbyło się niezwykle ciekawe spotkanie 
z cyklu „A jak będę dorosły…”. Tym razem biblioteka postano-
wiła zaznajomić najmłodszych z zawodem pszczelarza. 

Czy to jest popularny zawód? Na pewno nie. Czy jest 
pożyteczny? A i owszem. Pszczoły są dla człowieka i innych 
żywych organizmów niezbędne, mimo że wielu z nas nie zdaje 
sobie z tego sprawy. Pan Marcin zaznajomił nas z „rozkładem 
jazdy” pracy pszczelarza, opowiedział również o akcesoriach, 
które są niezbędne do pracy w tym zawodzie. Na pewno nie jest 
to zawód dla kogoś, kto boi się owadów. Osoba zajmująca się 
pszczelarstwem musi być spokojna i opanowana, znać podsta-
wowe zasady pracy pszczół i funkcje, jakie spełniają.

Uczniowie mieli również okazję zobaczyć przyniesiony 
szklany ul, przez który można było zobaczyć pszczoły – robot-
nice w akcji. Każde z dzieci mogło również przymierzyć czapkę 
pszczelarza, czyli kapelusz pokryty siatką, a także wziąć w dłonie 
plastry miodu i zobaczyć efekt końcowy pszczelej pracy – miód 
w słoikach.

Pan Michał Babski gościł w bibliotece drugi raz – jego 
poprzednie spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu 
Książki, podczas recenzowania książki Mai Lunde „Historia 
pszczół” (zachęcamy wszystkich do jej przeczytania!).

MBP Mszczonów



czerwiec 2019 / nr 6 (283)       31

W Dniu Dziecka, czyli pierwszego czerwca, nie mogło 
zabraknąć tradycyjnego pikniku, jaki co roku w parku przy 
ulicy Narutowicza organizuje Mszczonowski Ośrodek Kultury. 
Podstawą piknikowej zabawy były dmuchana zjeżdżalnia i plat-
forma do skakania, jakie stanęły w cieniu parkowych drzew. 
Instruktorzy, prowadzący wydarzenie, cały czas zachęcali 
najmłodszych mszczonowian do korzystania z nich do woli. 

Te dzieci, które już się „wyskakały i nazjeżdżały”, wciągali 
natomiast do uczestniczenia w przeróżnych zabawach i konkur-
sach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z chustą 
animacyjną. Nie zabrakło też typowego przechodzenia pod 

opuszczaną liną, a także zawodów w przeciąganiu tejże liny, 
w których, ku powszechnemu zaskoczeniu, wygrywały dziew-
częta. 

W trakcie pikniku słodkie podarunki z wielkiego wiklino-
wego kosza rozdawali pracownicy MOK-u. Dzieciom z okazji ich 
święta składane też były oficjalne życzenia od dyrekcji Ośrodka 
Kultury. Oprócz wcześniej wymienionych atrakcji animatorzy 
bawili też najmłodszych pokazami teatru mega baniek mydla-
nych, malowaniem twarzy oraz skręcaniem balonów.

Dużym zainteresowaniem podczas imprezy cieszyło się 
także stoisko Miejskiej Biblioteki Publicznej, którym zarządzała 
osobiście dyrektor Anna Czarnecka. Panie bibliotekarki zachę-
cały na nim do czytania i rysowania. Wręczały również dzieciom 
podarunki w postaci książek i różnego rodzaju drobnych akceso-
riów, związanych z czytelnictwem. 

MM

MOK

DZIEŃ DZIECKA w MSZCZONOWIE

Z ŻYCIA GMINYKULTURA
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Fotorelacja z zakończenia roku szkolnego podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców 
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”

Podziękowanie
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 
Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech 
Dziecka” składa serdeczne podziękowania za 
dofinansowanie wycieczki do Łeby w dniach 
11-17.05.2019 r.

dla

Sz. P. Burmistrza Mszczonowa  
Józefa Grzegorza Kurka

Sz. P. Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Michała Szymańskiego

Stowarzyszenia Rada Polek

Dwa złote, srebrny oraz trzy brązowe medale przywiozły 
z zawodów cheerleaders w Austrii mszczonowskie cheerle-
aderki. Zagraniczny debiut okazał się wielkim sukcesem. - 
Mszczonów reprezentował Polskę za granicą na bardzo wysokim 
poziomie, w pięknych dresach – mówi Katarzyna Malinowska, 
trenerka Stowarzyszenia Kultury Fizycznej FRESH w Mszczo-
nowie.

- To pierwsze zagraniczny turniej. Nie spodziewałyśmy 
się takich wygranych – mówią mszczonowskie cheerleaderki.

Na pierwsze w swoich karierach zawody zagraniczne 
wyjechały do Austrii. Dziewczęta przyznają zgodnie, że zawody 

różniły się od krajowych, w których do tej pory brały udział. 
Jak mówią klimat tych zawodów był inny niż w krajowych. Nie 
brakowało też różnic.

- Byłyśmy zdziwione, że nie miałyśmy odprawy tech-
nicznej tylko wchodziłyśmy „żywcem” na parkiet – stwierdzają 
dziewczęta.

Przyznają, że chyba wszystkim bardziej podobało się za 
granicą. Dużą atrakcją była możliwość zobaczenia zespołów 
z innych krajów, np. z Chin. Frekwencja na zawodach była duża 
lecz jak przyznaje Katarzyna Malinowska, trenerka mszczonow-
skich cheerleaderek, dziewczęta brały już udział w większych 
zawodach.

- W turnieju wzięło udział około tysiąca zawodników 
i zawodniczek z dziesięciu państw. W porównaniu z mistrzo-
stwami Polski i tak było to mniej, bo w nich wzięły udział dwa 
tysiące ale zawody 
były rozłożone na 

SKF Fresh

Mszczonowskie cheerleaderki podbiły 
Austrię
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cztery dni. W Austrii wszystko odbywał się jednym ciągiem. Był 
jeden występ, nie było powtórek – relacjonuje Katarzyna Mali-
nowska.

Dziewczęta nie ukrywają, że stres był. Przede wszystkim 
napędzał go strach przez nieznanym.

- Najbardziej bałyśmy się tego, czego możemy się 
spodziewać po drużynach z innych państw. Nie wiemy jak 
tańczą, nie obserwowałyśmy ich i widziałyśmy pierwszy raz na 
parkiecie – mówią mszczonowskie cheerleaderki.

Postanowiono jednak postawić na sprawdzone układy. 
Starsza grupa postawiły na program, który pokazywany był 
podczas Grand Prix Polski. Układ został doszlifowany, uzupeł-
niony, poprawiony. Nieco trudniej było z grupą młodszą, bo 
dziewczęta tańczą razem dopiero od września. Było wiele „prze-
bojów”, kontuzji więc trzeba było układ zmieniać, poprawiać 
i w zasadzie dziewczyny pojechały „na żywioł”. Ciężka praca 
przyniosła jednak efekty.

- Dwa złota, srebro, trzy brązy i dwa czwarte miejsca. 
W duetach zebrałyśmy prawie wszystko. Pojechałyśmy bardzo 
mocną ekipą. Polskę reprezentowały cztery drużyny. Nasza była 
jedną z największych. Fajnie, że udało się powalczyć. Jesteśmy 
mega zadowolone – mówi Katarzyna Malinowska.

Dziewczęta przyznają, że byłby pod 
dużym wrażeniem występów niektórych 
zespołów.

- Były bardzo równe. Dziwiłyśmy się, że 
można aż tak równo zatańczyć – nie ukrywają 
zdziwienia mszczonowskie cheerleaderki. 

- Chiny, Finlandia, Ukraina to zespoły 
bardzo dobrze przygotowane technicznie. Gra 
na błędach naszych czy ich to było chodzenie po 
cienkim lodzie. Musieliśmy patrzeć jak wygląda 
ich taniec, synchronizacja, by wiedzieć jak im 
dorównać – dodaje trenerka.

Zdumienie jest tym większe, że jak 
zdradzają dziewczęta dużo łatwiej tańczy się 
w zespole. W większej grupie łatwiej ukryć błąd. 

W przypadku duetów każda z tancerek jest doskonale widoczna. 
Apetyt rośnie w miarę jedzenia. To powiedzenie 

sprawdza się również w przypadku mszczonowskich cheerle-
aderek. Już marzą o kolejnych, zagranicznych występach.

- Od razu po wyjeździe z Austrii stwierdziłyśmy, że 
jedziemy na kolejne zawody. Może gdzieś dalej wyruszymy – 
mówią dziewczęta.

- Najważniejszym miejscem na świecie dla cheerleade-
ringu jest Floryda w Stanach Zjednoczonych. Przepustkę tam 
otrzymują zespoły z czołowych miejsc na mistrzostwach Polski. 
Wszystko przed nami. Jeszcze wygrana w totolotka i możemy 
lecieć – stwierdza z uśmiechem Katarzyna Malinowska. - Chcemy 
podziękować darczyńcom i rodzicom, bez których ten wyjazd 
nie byłby możliwy. W miesiąc udało się zorganizować wyjazd 
kosztujący 30 tysięcy złotych. To dla nas ogromne wsparcie. 
Mszczonów reprezentował Polskę za granicą na bardzo wysokim 
poziomie, w pięknych dresach – dodaje.

Co jest fajnego w cheerleaderingu? Co sprawia, że 
mszczonowska grupa jest tak liczna?

- Ten sport pozwala kształtować cechy charakteru. Uczy 
odpowiedzialności, pracy w zespole, systematyczności i punk-

Z ŻYCIA GMINYKULTURA
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tualności. Poznajemy wiele osób, więc musimy być otwarci na 
innych. Trzeba pracować nad sobą. Gdy coś nam nie wychodzi 
trzeba ćwiczyć aż wyjdzie – mówią zawodniczki.

Nie tylko to cieszy jednak trenerów. Jak przyznają więk-
szość tancerek ma bardzo dobre wyniki w nauce. 

- Umiejętność łączenia pracy, przyjemności z czymś 
pożytecznym to olbrzymia zaleta. Umiejętność gospodarowania 
własnym czasem będzie dużym plusem na start w życiu – przy-
znaje trenerka.

Kilka dziewcząt już dziś wiąże swoją przyszłość z cheerle-
aderingiem. Myślą o byciu trenerkami. 

Jarosław Pięcek, GCI
FOT. SKF FRESH

Wyniki zawodów w Austrii
I miejsce - duet cheer jazz Karolina Zdzieszyńska i Aleksandra 
Krześniak - senior 
I miejsce - duet freestyle pom pee wee Amelia Draniak i Hanna 
Hanszke 
II miejsce - duet freestyle pom junior Katarzyna Hanszke i Anna 
Centkowska 
III miejsce - duet freestyle pom junior Gabriela Gołyńska i Alek-
sandra Dropińska  
III miejsce - duet cheer jazz pee wee Amelia Draniak i Amelia 
Owczarek
III miejsce – duet Karolina Zdzieszyńska i Aleksandra Krześniak 
IV miejsce - duet freestyle pom junior Zuzanna Laskowska 
i Gabriela Owczarek
IV miejsce – duet Katarzyna Hanszke i Anna Centkowska

Dzień Dziecka, przypadający w tym roku w sobotę, 
obchodzony był tak naprawdę przez cały weekend. Tak też było 
w Mszczonowie. Pierwszego czerwca w parku przy ulicy Naru-
towicza najmłodszych mszczonowian bawiły - Mszczonowski 

Ośrodek Kultury wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną, 
a drugiego czerwca w niedzielę piknik dla maluchów zorgani-
zował Ośrodek Sportu i Rekreacji.

OSIR na miejsce zabawy wybrał skwer na osiedlu 
Dworcowa III. Był to typowy „strzał w dziesiątkę”. Największe 
mszczonowskie osiedle, to istne dziecięce zagłębie. Maluchy 
wręcz oblegały wszystkie atrakcje, jakie zostały dla nich przygo-
towane. Imprezy nie udało się zepsuć nawet potężnej ulewie, 
jaka przetoczyła się nad miastem na samym jej początku. Na 
szczęście później pogoda już dopisywała.

OSiR

OSIR DLA NAJMŁODSZYCH 
MSZCZONOWIAN
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Młodzi koszykarze i ich wola walki
Kolejny Turniej Minikoszykówki, jaki zorganizowany 

został przez mszczonowski OSIR odbył się w niedzielę, 2 
czerwca w hali sportowej przy ulicy Szkolnej. Podopieczni Pawła 
Górskiego gościli u siebie zawodników GKK Grodzisk Mazo-
wiecki. Oba zespoły wystawiły na 
potrzeby turnieju po dwie drużyny – 
dziewcząt i chłopców. Młodzi koszy-
karze, jacy ze sobą rywalizowali, 
to głównie 11-latkowie. Natomiast 
najmłodsza zawodniczka, mszczono-
wianka, miała zaledwie 7 lat. 

Część z członków naszej 
drużyny – jak zaznaczył trener Górski 
– uczęszcza na treningi dopiero do 
kwietnia. Po dwóch miesiącach pracy 
trudno oczekiwać od nich jeszcze 
konkretnych umiejętności, ale woli 
walki, jak udowodnili podczas roze-
granych spotkań, mają aż nadto. 

Czerwcowy Turniej Miniko-
szykówki odbywał się systemem 
„każdy z każdym”. 

Ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco: 
1 miejsce GKK Grodzisk Maz. (chłopcy)
2 miejsce GKK Grodzisk Maz. (dziewczęta)
3 miejsce UKS Olimpijczyk Mszczonów (dziewczęta)
4 miejsce UKS Olimpijczyk (chłopcy). 

MM

Podczas pikniku, jego uczestnicy mogli korzystać 
z nadmuchiwanej zjeżdżalni, platform do skakania, parkowej 
kręgielni, mega darta, cymbergajów, fotobudki, punktu malo-
wania buziek, trampoliny EuroBungee, cymbergaja, symula-
torów wyścigowych i innych wirtualnych gier oraz zadaszonego 
placu zabaw.

W punkcie Weekendu z Termami pracownicy OSiRu 
zapraszali dzieci do wzięcia udziału w zabawie polegającej 
na zaliczeniu pięciu wskazanych punktów piknikowych, 
a następnie, po wypełnieniu specjalnej karty obecności, uczest-
niczeniu w losowaniu nagród.

Gry i konkursy proponowali też cały czas pracow-
nicy OSiRu i TERM, którzy występowali na scenie stojącej 

w centralnym punkcie parku. Oczywiście, większość zgady-
wanek i gier miała sportowy charakter.

Przez cały czas młodych mszczonowian osobiście 
zachęcał do zabawy dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał 
Szymański. Udział w pikniku wzięli również radni z terenu 
osiedla Dworcowa III - Barbara Gryglewska i Robert Głąbiński. 
Czas z najmłodszymi mieszkańcami w dniu ich święta spędzał 
ponadto wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Suski.

Piknik zorganizowany został w ramach Programu Rewita-
lizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.

MM

Z ŻYCIA GMINYSPORT
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Mszczonowscy szczypiorniści
IV Mistrzostwa Miasta i Gminy Mszczonów w Piłce 

Ręcznej im. Bogdana Laskowskiego odbyły się 8 czerwca w hali 
sportowej OSiRu. Patronowała im dwójka samorządowców: 
przewodnicząca Komisji Oświaty RM radna Barbara Gryglewska 
i inicjator zorganizowania zawodów - radny Robert Głąbiński. 

Rozgrywki prowadził nauczyciel wychowania fizycz-
nego z SP Mszczonów Paweł Promowicz. W Mistrzostwach 
wzięło udział sześć drużyn - dwie dziewczęce i cztery chłopięce. 
Zmagania w szczypiorniaka zapoczątkowały „na sportowo” 
miejskie święto - Jarmark Mszczonowski.

Wyniki IV MISTRZOSTW: 
grupa chłopców - 1 miejsce: reprezentacja klas VII 

SP MSZCZONÓW (najlepszy zawodnik - Mateusz Janus), 2 
miejsce: reprezentacja SP OSUCHÓW (najlepszy zawodnik - 
Kacper Adamczyk), 3 miejsce: pierwsza reprezentacja klas VI SP 
MSZCZONÓW (najlepszy zawodnik Rafał Ścisłowski), 4 miejsce: 
druga reprezentacja klas VI SP MSZCZONÓW (najlepszy 
zawodnik Mateusz Jaśkiewicz), 

grupa dziewcząt - 1 miejsce reprezentacja klas VII SP 
MSZCZONÓW (najlepsze zawodniczki - Marika Świderska 
i Natalia Piotrowska), 2 miejsce reprezentacja klas VI SP 
MSZCZONÓW (najlepsze zawodniczki - Patrycja Rybicka 
i Weronika Domańska). Wszystkim młodym sportsmenkom 
i sportsmenom gratulujemy!

MM

Rajd „Świetlik”
W sobotę, 22 czerwca, odbył się Drugi Pieszy Rajd Nocny 

Na Orientację „Świetlik”, którego organizatorem był Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. Uczestnicy zostali podzieleni 
na 4 patrole i po objaśnieniu regulaminu rajdu przez Dyrektora 
OSiR Mszczonów Michała Szymańskiego, wyruszyli na trasę 
marszu w odstępach dziesięciominutowych.

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

Do przejścia było ok. 15 km. Każda z grup została wypo-
sażona przez organizatorów w elementy odblaskowe, dzięki 
czemu uczestnicy byli lepiej widoczni w nocy.

Na metę w Wodnej Osadzie Grzegorzewice wszyscy 
dotarli cali i zdrowi, choć bardzo zmęczeni po około pięciu godzi-
nach marszu. Na uczestników czekał poczęstunek (kiełbaska, 
karkówka, zupa rybna, pieczone ziemniaki) oraz gorąca herbata. 
W przyjaznej i wesołej atmosferze odbyło się losowanie nagród.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za mile spędzony 
czas i zapraszamy na kolejną edycję rajdu „Świetlik”.

OSiR Mszczonów
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Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. O tym co robić by 
były bezpieczne mówił uczniom Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie Sławomir Zieliński, dzielnicowy Komisariatu Policji 
w Mszczonowie. Zwracał uwagę na wiele zagrożeń czyhających 
na dzieci podczas wakacji.

Bardzo często letni wypoczynek odbywa się nad wodą. 
Sławomir Zieliński wyjaśniał uczniom jakie zagrożenia wiążą 
się z przebywaniem w takich miejscach. Kąpiel na niestrzeżo-
nych kąpieliskach, skakanie do wody bez wcześniejszego jej 
sprawdzenia czy prądy wodne – to tylko kilka z nich. Dzielni-
cowy zachęcał dzieci do korzystania ze strzeżonych kąpielisk lub 
basenów i pływanie pod okiem ratowników.

Sławomir Zieliński zwracał również uwagę na niebez-
pieczeństwa czekające na dzieci, które zostają same w domu. 
Uczniowie chórem przytaknęli jednak, że nie należy otwierać 
drzwi nieznajomym. Równie dużą uwagę dzieci powinni zwracać 
na klucze od mieszkania, które noszą przy sobie podczas zabawy. 
Policjant przekonywał, że to złodzieje pilnują nas i dokładnie 
sprawdzają rozkład dnia swoich potencjalnych ofiar.

Tematem spotkania były też media społecznościowe. 
Nie brakuje w nich wpisów o planowanych urlopach czy relacji 
z wyjazdów. To wszystko są bardzo cenne informacje dla 
złodziei. Ostrożnym warto być nawet podczas rozmów ze znajo-

mymi w miejscach publicznych.
- Będąc w szkole już dowiedziałem się gdzie wyjeżdżają 

dwie z dziewczynek i kiedy – mówił Sławomir Zieliński.
Pytania pojawiły się w związku z jazdą rowerem. Samo-

dzielnie, po drogach publicznych, mogą nim jeździć tylko dzieci, 
które ukończyły 10 lat i posiadają kartę rowerową. W innych 
przypadkach konieczna jest opieka osoby pełnoletniej. 

- Czy można przejeżdżać rowerem po przejściach dla 
pieszych – padło pytanie.

- Jak sama nazwa wskazuje przejście dla pieszych poko-
nujemy pieszo – wyjaśniał dzielnicowy – Należy zsiąść z roweru.

Wyjątkiem są specjalne przejazdy dla rowerów.
Zaopatrzonym w wiedzę uczniom Sławomir Zieliński 

życzył udanych i bezpiecznych wakacji.
tekst i fot. jp, GCI

SP Mszczonów

Dobre wakacje to bezpieczne wakacje

Śpiewająco o mamie i tacie
Rodzice, to najważniejsi ludzie w życiu każdego dziecka. 

Nie dziwi więc, że z okazji przypadających w tym czasie 
i poświęconych im świąt, pierwszoklasiści postanowili podzię-
kować mamom i tatom za miłość i trudy ich wychowywania.

Uroczyste spotkanie, którego część artystyczną przy-
gotowali uczniowie klas 1c, 1d i 3a, odbyło się we wtorek, 
11 czerwca, w sali kinowo-widowiskowej Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury. Przedstawienie przygotowały wychowaw-
czynie wymienionych oddziałów – Barbara 
Oracz, Małgorzata Malowaniec i Wioletta 
Dąbrowska.

Występy młodych artystów rozpo-
częło przypomnienie roli, jaką mama i tata 
odgrywają w życiu każdego dziecka. Po nim 
uczniowie „śpiewająco” opowiedzieli, jak 
widzą i jak bardzo kochają swoich rodziców. 
Dzieci wykonały również tradycyjny taniec 
ludowy klapok. Na zakończenie pierwszej 
części pierwszoklasiści złożyli życzenia licznie 
przybyłym na uroczystość członkom rodziny 
i wręczyli im własnoręcznie wykonane 
z papieru kwiaty.

W drugiej części spotkania zebrani 
mogli obejrzeć przedstawienie grupy 

teatralnej „Kameleon”, składającej się z uczniów klasy trzeciej. 
Spektakl, który mali aktorzy zaprezentowali swoim rodzicom, 
zdobył pierwsze miejsce podczas Spotkań Artystycznych Szkół. 
Historia dziewczynki, która chciała choć na chwilę zostać 
motylem, niosła bardzo pozytywne przesłanie i podejmowała 
uniwersalny temat wzajemnej pomocy. Pomimo złapania 
w pajęczą sieć, historia motylka zakończyła się szczęśliwie, 
ponieważ mógł liczyć na wsparcie swoich przyjaciół. Po części 
artystycznej rodzice i ich pociechy udali się do sali klubowej 
MOK na okolicznościowy, słodki poczęstunek.

Dagmara Bednarek, GCI
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„Pamiętajcie o ogrodach…”
Międzynarodowy Dzień Ziemi, to najważniejsze święto 

w ekokalendarzu. Jest obchodzone na całym świecie po to, by 
zwiększyć świadomość ekologiczną i uwrażliwić na piękno przy-
rody. Przybiera różne formy i jest okazją do przeprowadzenia 
wielu wspaniałych akcji.

Nie inaczej było w naszej szkole. Uczniowie klas 6 b, c i d, 
7 Ia i b i 3 a i d G przygotowali specjalny program artystyczny dla 
trzech grup wiekowych połączony z quizem online. Najmłodsza 
publiczność wysłuchała wierszy o Ziemi, zielonym sercu bijącym 
w drzewie i poetyckiego apelu do ludzi, by dbali o przyrodę. 

Starsi uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną 
związaną z obchodzonym świętem i wzięli udział w interne-
towym konkursie wiedzy o ekologii w aplikacji Kahoot. Przydały 
się smartfony! Zwycięzcy otrzymali nagrody – pomidorowe 
sadzonki i drobne upominki. 

Kolejnym punktem programu był pokaz Weroniki 
Wister, uczennicy klasy III a G, która po raz pierwszy publicznie 
zaprezentowała samodzielnie zaprojektowaną i ręcznie uszytą  
kolekcję sukienek. Duże wrażenie zrobił również taniec synchro-
niczny w „basenie” do walca J. Straussa „Nad pięknym modrym 
Dunajem”, a wykonali go śmiali chłopcy z 6 b.

To nie koniec atrakcji. Przez cały dzień uczniowie mogli 
uczestniczyć w ciekawych warsztatach i wykonać doniczkę lub 
zabawkę z surowców wtórnych. Do działań proekologicznych 
włączyły się roboty – chętni poprowadzili je w dywanowych 
wyścigach ze śmietkiem do kosza. 

Kto przyniósł do szkoły zużyte baterie, wymienił je na 
sadzonki pomidorów. Można też było oddać zalegającą w domu 
makulaturę albo skorzystać z punktu informacyjnego, by dowie-
dzieć się, jak na co dzień chronić przyrodę. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyła się loteria fantowa. Trzeba w tym miejscu 
pochwalić i docenić uczniów klasy 6 c, którzy z zaangażowaniem 
prowadzili wymienione „ekoprzystanki”.

„Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszli-
ście” – słowa piosenki Jonasza Kofty, przepięknie zaśpiewanej 
przez Aleksandrę Dropińską z 3 d G, stały się mottem szkol-
nego święta. „Chcieliśmy was zachęcić do tego, abyście szukali 
Przyrody wokół siebie i docenili, jaka jest piękna i fascynująca” 
– podkreślał niezawodny prowadzący - Szymon Wróblewski  
z IIIa G.

A my dziękujemy młodzieży za wspólną zabawę.
wychowawcy klas 6:
b – Łukasz Winnicki

c – Małgorzata Woźniak
d – Emilia Mirocha

Los za rysunek
Niezwykły pomysł na obchody Dnia Dziecka miała 

Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole Podstawowej w Mszczo-
nowie. Zorganizowano loterię fantową, w której los 
można było otrzymać za… rysunek. 

- Za narysowany obrazek na temat oszczędzania 
można było otrzymać los i wygrać upominek – opowiada 
Barbara Oracz, jeden z opiekunów SKO w mszczonow-
skiej podstawówce.

Chętnych nie brakowało i podczas każdej przerwy 
pod stoiskiem loterii ustawiała się spora kolejka. Każdy 
z rysunkiem w ręku czekał na swoją szanse. Wygrać 
można było upominki ufundowane przez Bank PKO – 
organizatora SKO – plecaki, książki, teczki, odblaski. 
Opiekunowie przekonują, że dzieci chętnie oszczędzają.

- Najczęściej na zabawki, ale takie z „górnej 
półki” tablety, konsole – wyliczają opiekunowie.

Pomysłodawcami o organizatorami loterii były Barbara 
Oracz i Małgorzata Malowaniec, opiekunowie SKO w SP 
Mszczonów oraz uczniowie zrzeszeni w grupie „Orzełek 
i Reszka”.

jp, GCI
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W wielkim stylu podsumowano historię gimnazjum 
w Mszczonowie. Podczas zakończenia roku szkolnego ostatnie 
klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej w Mszczonowie prze-
jechały ulicami Mszczonowa angielskimi autobusami. Niczym 
hollywoodzkie gwiazdy, przy sypiącym się z nieba konfetti, 
uczniowie weszli na boisko by odebrać nagrody i świadectwa.

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego tradycyjnie 
rozpoczęła msza święta w kościele św. Jana Chrzciciela 

w Mszczonowie. Po niej uczniowie ostatniego rocznika gimna-
zjum, przy wsparciu Rady Rodziców postanowili zrobić niespo-
dziankę szkolnej braci. Angielskie, dwupiętrowe autokary, prze-
wiozły uczniów ulicami Mszczonowa. Na koniec, z pompą zaje-
chały pod szkołę.

Z transparentami w dłoniach, obsypywani konfetti 
uczniowie weszli na boisko, by tym razem po raz ostatni poże-
gnać się ze szkołą. Każdy miał przypiętą plakietkę ze spara-
frazowanym tytułem filmu „Ostatni Mohikanin” – „ Ostatni 
Gimbusiarz EVER”. W ręce najlepszych uczniów powędrowały 
nagrody książkowe, dyplomy i statuetki. Łamiącym się ze wzru-
szenia głosem uczniom dziękowała również Anna Rusinowska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. Osiągniętych 
sukcesów gratulował Jacek Gołyński, przewodniczący Rady 
Rodziców. Kilka słów, do swoich kolegów skierował również 
Szymon Wróblewski.

- Dziś przyszedł czas by postawić kropkę i przekręcić 
stronę. Dziękuję wam za lata spędzone w szkole. Mam nadzieję, 
że dobrze mnie zapamiętacie – mówił do swoich koleżanek 
i kolegów.

Były łzy wzruszenia, żalu, że to już koniec ale i radości, 
że nadszedł czas upragnionych wakacji. W klasach uczniowie 
odebrali świadectwa oraz podziękowali i pożegnali się ze swoimi 
wychowawcami. Większość z nich powróci tu za nieco ponad 
dwa miesiące.

jp, GCI

Gimnazjum Mszczonów

Ostatni Gimbusiarz EVER

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie jak pozo-
stali uczniowie w Polsce w środę (19.06) zakończyli rok szkolny. 
W uroczystości wzięła udział Beata Sznajder, starosta powiatu 

żyrardowskiego. Szczególne gratulacje zebrali ci, z najwyższą 
średnia. Najlepsze wyniki osiągnęła w ubiegłym roku szkolnym 
Zuzanna Prus uzyskując średnią ocen 5,06. Dzięki temu, w przy-
szłym roku szkolnym będzie korzystała ze stypendium Prezesa 
Rady ministrów.

jp, GCI
FOT. LO w Mszczonowie

Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe średnie
Zuzanna Prus - 5,06
Weronika Dąbrowska - 5,0
Maja Kunecka - 4,82
Wioleta Pasińska - 4,75
Wiktoria Chwalibóg - 4,73
Malwina Galińska - 4,4
Kamila Stefańska - 4,4

Były zagadki, zadania sportowe, pytania w języku angiel-
skim oraz dmuchana zjeżdżalnia. W poniedziałek (3.06) Dzień 
Dziecka świętowano w Szkole Podstawowej w Osuchowie. 

W nietypowy sposób postanowiono uczcić Dzień Dziecka 
w Osuchowskiej szkole. Na uczniów czekała gra terenowa. 
W kilku miejscach na terenie szkoły, na zespoły czekały zadania 
do wykonania. Uczniowie musieli, między innymi, wykazać się 
znajomością języka angielskiego odpowiadać na zadane w tym 
języku pytania. Przydała się też wiedza z historii, bo na jednym 
z punktów pytano czego panicznie bał się Napoleon. Były też 
szarady językowe oraz zadania wymagające nie tylko giętkości 
języka ale całego ciała. Jak na Dzień Dziecka przystało była też 
wata cukrowa, popcorn i dmuchana zjeżdżalnia.

Przydało się również logiczne myślenie. O to jedna 
z zagadek: Dwaj oficerowie zabrali swoich synów na ryby. Każdy 
ojciec i syn złapali po jednej rybie, ale kiedy wrócili do obozu 
zastali tylko trzy ryby. Jak to mogło się stać? (żadna ryba nie 
została zjedzona, zgubiona lub wyrzucona).

tekst i fot. jp, GCI

SP Osuchów

Zagadkowy Dzień Dziecka

LO Mszczonów

Licealiści zaczęli wakacje
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Jak co roku, 1 czerwca najmłodsi obchodzą swoje 
święto, czyli Dzień Dziecka. Przedszkolaki z Miejskiego 
Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie świętowały już od 31 maja, 
biorąc udział w spotkaniu na zaproszenie pracowników 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Najmłodsi najpierw 
z olbrzymim zainteresowaniem wysłuchały prelekcji pani Anny 
Rieser dotyczącej powstawania postaci magicznych misiów 
tworzonych na szydełku.

Następnie wszyscy udali się do sali kinowej, aby wspólnie 
obejrzeć film ,,Ozzy”, którego celem było ukazanie przyjaźni 
między człowiekiem a psem. Po seansie dzieci uczestniczyły 
w dyskotece i słodkim poczęstunku przygotowanych dla 
nich z okazji ich wyjątkowego święta. Wszyscy z wielkim 
zaangażowaniem bawili się wspólnie przy wesołej muzyce. Na 
zakończenie dzieci otrzymały przygotowane dla nich prezenty.

Tego samego dnia na dzieci z grupy Gumisie czekała 
wyjątkowa niespodzianka. Na zaproszenie rodziców 
i wychowawczyni zaproszeni zostali animatorzy, których 

zadaniem było zachęcenie wszystkich do wspólnej, 

wesołej zabawy z okazji oczekiwanego przez wszystkie dzieci ich 
święta. Przedszkolaki uczestniczyły w animacjach sportowych, 
we wspólnych tańcach i grupowych zabawach a na zakończenie 
każdy mógł mieć pomalowaną twarz według własnego wyboru 
i zrobić sobie tatuaż brokatowy. Wszystkim wspólna zabawa 
bardzo się podobała a szczególnie możliwość wspólnego 
spędzenia czasu w tak wyjątkowym dniu, w miłej atmosferze.

Natomiast 3 czerwca wszystkie przedszkolaki 
uczestniczyły w zorganizowanym wyjeździe do Warszawy 
-  do Teatru Sabat na przedstawienie muzyczne „Alladyn”. 

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY

Uczniowie w Osuchowie trzymają 
formę

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana 
Lipskiego w Osuchowie po raz kolejny w ramach programu 
„Trzymaj formę” postanowili przygotować sałatki owocowe 
i warzywne. 3 czerwca z przyniesionych przez siebie produktów 
wykonali pyszne sałatki, którymi poczęstowali rodziców zapro-
szonych na uroczystość Dnia Rodziny. 

Przed przystąpieniem do wykonywania przekąsek 
osuchowska młodzież zadbała o bezpieczne i higieniczne 
warunki pracy, zapoznała się z walorami odżywczymi warzyw 
i owoców oraz poznała ich wpływ na zdrowy styl życia. 
Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczą w takich przedsięwzię-
ciach i z niecierpliwością czekają na kolejne.  

Bożena Bochenek

W parku trampolin

W dniu 30 maja 2019 roku uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie odwiedzili jeden 
z największych warszawskich parków trampolin. Zabawy było co 
nie miara. W Hangarze 646 czekało na dzieci mnóstwo atrakcji 
oraz miejsc do aktywności fizycznej takich jak: strefa trampolin, 
poduchy powietrzne, wymiatacz, ścianka wspinaczkowa, 
zjeżdżalnie, tory przeszkód czy wieża do skoków. Każdy znalazł 
tam coś dla siebie. Wyjazd ten można uznać za udany, ponieważ 
uczniowie wrócili zmęczeni, ale zadowoleni. 

Bożena Bochenek

Miejskie Przedszkole Nr 1

Dzień dziecka
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Dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały przygody głównego 
bohatera i jego cudownej lampy. Niezwykłym przeżyciem 
dla przedszkolaków były pokazy świetlne w postaci laserów, 
bowiem przedstawienie zostało przygotowane w oparciu 

o najnowszą technologię multimedialną. Wszystkim dzieciom 
bardzo podobały się niespodzianki z okazji tak wyjątkowego 
dnia.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wizyta w Izbie Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów

 W dniu 12 czerwca dzieci z grupy Kotki z Miejskiego 
Przedszkola Nr 1 odbyły wizytę w Izbie Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów. Dzieci miały okazje zapoznać się z historią 
tego rodu. Przedszkolaki z uwagą słuchały i oglądały pamiątki 
po najsłynniejszej mszczonowskiej rodzinie. W trakcie wizyty 
miały możliwość zapoznania się z wyglądem i brzmieniem 
instrumentów muzycznych m.in. fisharmonii, perkusji, pianina 
czy bębnów. Dzieci z chęcią wykorzystały możliwość zagrania na 
instrumentach muzycznych, była to dla nich niezwykła podróż 
do świata muzyki.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wycieczka do sali zabaw „Ucieszkowo”
W dniu 12 czerwca dzieci z grupy Zajączki wraz z wycho-

wawczynią brały udział w wycieczce do sali zabaw „Ucieszkowo” 
w Żyrardowie.

Maluch miały okazję bezpiecznie i wesoło spędzić czas 
w gronie rówieśników. Przedszkolaki mogły aktywnie spożyt-
kować swoją energię, ćwiczyć zdolności motoryczne i koordy-
nację ruchową oraz integrować się z kolegami z grupy.  Dzieci 
w sali zabaw z pewnością spędziły radosne chwile. 

W „Ucieszkowie” czekały na przedszkolaków fanta-
styczne atrakcje: basen z kolorowymi piłeczkami, zjeżdżalnia, 
tunel,  trampolina, a ponadto samochodziki, bujaki i wiele 
innych. W bardzo dobrych nastrojach dzieci z grupy Zajączki 
wróciły do przedszkola na obiad.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Zaczarowane, kolorowe motyle – 
kreatywne zabawy

Dzieci z grup Zajączki i Gumisie od września 
systematycznie pracują metodami aktywnymi, podczas 
których uczą się pracy w zespole, umiejętności podejmowania 
wspólnych decyzji, osiągania kompromisów i pracy na rzecz 
wspólnego dobra. Ponadto, rozwijają wyobraźnię, logiczne 
myślenie, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach.

 W dniu 12 czerwca odbyły się zajęcia ,,Zaczarowane, 
kolorowe motyle” przeprowadzone metodami aktywnymi. 
Zadaniem ich było rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań 
otaczającą przyrodą, wzbogacanie wiedzy na temat mieszkańców 
łąki oraz poszerzeniem doświadczeń plastycznych. Przedszkolaki 
dowiedziały się, jakie są stadia związane z rozwojem motyla 
i życiem różnych gatunków motyli. Dzieci w dwuosobowych 
zespołach tworzyły z różnokolorowych materiałów,  kół origami, 
farb i guzików, kolorowe motyle.

Kolejnego dnia przedszkolaki w kilkuosobowych grupach 
z zapałem malowały, wycinały, przyklejały tworząc przestrzenną 
budowlę. Praca na rzecz zamku okazała się ciekawą 

i inspirującą zabawą, od której niejednokrotnie było ciężko się 
oderwać. Dzieci często dopytywały o kolejne zadania na rzecz 
powstającego zamku.

Wszyscy z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem 
tworzyli różnokolorowe pracę.  Na zakończenie dokonano 
wystawy powstałych dzieł.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Zakończenie roku przedszkolnego W dniach 13-14 czerwca w Miejskim Przedszkolu Nr 
1 odbywały się uroczyste zakończenia roku przedszkolnego. 

Z przedszkolem, w towarzystwie swoich 
wychowawczyń i rodziców, pożegnały się 
najstarsze grupy dzieci sześcioletnich.

Natomiast 17 czerwca odbyło się spotkanie 
ze wszystkim przedszkolakami. Uroczystość 
rozpoczęła pani dyrektor, która złożyła dzieciom 
serdeczne życzenia z okazji zbliżających się wakacji 
i pożegnała te, które od września rozpoczną 
edukację w szkole podstawowej i nie będą 
uczęszczać do naszego przedszkola. Następnie, 
rozpoczęły się występy artystyczne przygotowane 
przez dzieci, w których nie zabrakło śpiewu, tańca 
i recytacji w wykonaniu przedszkolaków.

Spotkania przebiegły w miłej i serdecznej 
atmosferze, co wywołało wiele niesamowitych 
wrażeń na twarzach zgromadzonych. Wspomnienia 
z pobytu w przedszkolu pozostaną na długo 
w pamięci wszystkich wychowanków.

Miejskie Przedszkole Nr 1

W dniu 6 czerwca Odział Przedszkolny z Osuchowa wybrał 
się na całodniową wycieczkę do Eko Parku „Sady Klemensa” 
w Podskarbicach Szlacheckich. Dzieci i wychowawczyni Pani 
Aneta Piasecka wraz z pomocą przedszkolną Panią Jolantą 
Strojek były zachwycone różnorodnymi atrakcjami Parku. 

Przewodniczką przypisaną do naszej grupy była Pani 
Kasia, animatorka, która krok po kroku pokazywała wszystkim 
najciekawsze zakątki „Sadów Klemensa”. Dzieci zaczęły od 
„Kulkowni”, w której mogły biegać po labiryntach, znajdując 
ukryte kulki. Kolejną atrakcją były wielkie trampoliny. Świetnym 
rozwiązaniem okazały się również leżaki przy każdej atrakcji. 
Wszystkie zmęczone zabawą dzieci mogły odpocząć i zrelak-
sować się w cieniu drzew. 

Po trampolinach ruszyliśmy w stronę „Toru przeszkód”, 
gdzie wszyscy musieli wykazać się nie lada sprawnością. 
Następną relaksującą atrakcją była gigantyczna poduszka, na 

której można było zarówno leżeć, jak i po niej skakać. 
Niedługo potem nasza animatorka zaprosiła dzieci na 

warsztaty edukacyjne „Rozwój roślin” o tematyce przyrodni-
czej. Pani Kasia opowiedziała dzieciom, jak z małego nasionka 
powstaje ogromne drzewo. Każde z dzieci mogło również zasa-
dzić własną roślinkę, którą zabrało do domu. Odbyły się też 
tańce i śpiewy oraz zabawy z chustą animacyjną. W ramach 
odprężenia i relaksu dzieci odwiedziły kolejną atrakcje zwaną 
„Strefa leżakowania”. Dzieci wraz z paniami mogły zrelaksować 
się w leżakach lub na huśtawkach. 

W porze obiadowej Pani przewodniczka zaserwowała 
wszystkim pyszne kiełbaski z grilla oraz, w ramach deseru, 
wyśmienite lody. Dzieciom wszystko bardzo smakowało. Po 
poobiednim odpoczynku cała grupa udała się na kolejne 
atrakcje, które czekały jeszcze w „Sadach Klemensa”. 

Wzbudzająca ogromne emocje przejażdżka ciuchcią 
chyba podobała się najbardziej naszym milusińskim, choć 
„Brzozowy labirynt” również wzbudził wiele radości. Kolejna 
atrakcja wprowadziła naszych przedszkolaków w bardziej 
poważny klimat. „Strachowisko” jednak nie było takie straszne, 
jak by się mogło wydawać. Owszem, było kilka strachów, ale, na 

szczęście, nie upodobały sobie nikogo z naszego 
przedszkola. 

Dzieci mogły również korzystać z „Pola 
arbuzowego” i pięknej plaży. Na zakończenie 
bardzo aktywnego pobytu przedszkolaki zawitały 
do „Klemensowej Spiżarni”, gdzie mogły skakać 
na dmuchanych placach zabaw do woli. Pani 
Kasia rozdała wszystkim uczestnikom wycieczki 
pamiątkowe dyplomy i serdecznie zaprosiła na 
ponowne spotkanie. 

Wszyscy świetnie się bawili i z pewno-
ścią na długo ta wycieczka zostanie zapamiętana 
przez naszych przedszkolaków.

Aneta Piasecka 

Oddział Przedszkolny z Osuchowa

Z wizytą w Sadach Klemensa

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY
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Zatrudnię 
pracownika 

na stanowisko 
kasjer/

sprzedawca

Kontakt:
telefon 695 932 272

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

Informacja dotycząca terminów 
składania wniosków na poszcze-

gólne świadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczo-
nowie, informuje, że wnioski o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego (500+) na 
nowy okres 2019/2021, zasiłku rodzinnego 
wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opie-
kuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego oraz świadczenia Dobry Start (300 +) na 
nowy okres zasiłkowy 2019/2020 będą przyjmo-
wane:

 
- elektronicznie od 1 lipca 2019 r.

- tradycyjnie (w wersji papierowej)  
od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie MOPS 
w Mszczonowie, ul. Grójecka 45

Godziny urzędowania MOPS w Mszczonowie:
Poniedziałek , czwartek – 08:00 – 16:00
Wtorek – dzień wewnętrzny 
Środa- 08:00- 17:00
Piątek: 08:00- 15:00

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
Budowlaną o pow. 2 000 m2 położoną 
w miejscowości Władysławów

Kontakt – tel.: 603 373 399

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEOGŁOSZENIA / 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,
- Zgrzewarkę 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
- ser biały Grodziski    - 13,00/kg

- baton Sante fit    - 1,50/szt.
- cukierki czekoladowe „Sympatie”     - 19,99/kg
- świeże warzywa i owoce, sprawdzona jakość, 
najniższe ceny
- kawa Pedros100g    - 2,99/szt.
- konserwy mięsne - mięso w słoiku 300g.  - 4,60/
szt.
- cukierki owocowe „Smaki PRL - u  - 11,00/kg
- garmażerka: 
    - pierogi z kapustą i pieczarkami  - 6,70 /op.
    - pierogi z serem                          - 7,50/ op.
    - pierogi z mięsem                       - 8,20/op.
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