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Przed rozpoczęciem realizacji planowanego porządku 
spotkania głos zabrali obecni na sesji uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Lutkówce, którzy uroczyście wręczyli zaproszenia na 
obchody 100-lecia placówki, które organizowane są 24 listo-
pada. Następnie młodzież zajęła fotele przeznaczone dla gości 
po to, by w ramach edukacji obywatelskiej poznać zasady funk-
cjonowania samorządu.

Informacje o stanie oświaty
Sprawozdanie w funkcjonowanie gminnych placówek 

edukacyjnych złożyła dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa 
Zielińska. W roku szkolnym 2018/19 samorząd prowadził sześć 
szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, które zloka-
lizowane są w Mszczonowie, Osuchowie, Piekarach, Lutkówce, 

Bobrowcach i Wręczy. We wszyst-
kich tych placówkach 1 września 
2018 roku naukę rozpoczęło 1261 
uczniów w 69 klasach. Oprócz 
tego gmina prowadziła również 
przedszkole i cztery punkty przed-
szkolne. W ubiegłym roku eduka-
cyjnym naukę w Miejskim Przed-

szkolu Nr 1 w Mszczonowie rozpoczęło 234 dzieci. Do oddziałów 
przedszkolnych, z lokalizowanych przy szkołach w Mszczo-
nowie, Lutkówce, Wręczy, Piekarach, Osuchowie uczęszczało 
77 najmłodszych. Punkty przedszkolne w Bobrowcach, Wręczy, 
Lutkówce i Piekarach edukowały 81 dzieci. W gminie funkcjono-
wały również ośrodki wychowania przedszkolnego prowadzone 
przez osoby fizyczne: Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia” 
oraz Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”. 

Z wielkości szkół gminnych oraz ich specyfiki wynika zróż-
nicowanie struktury zatrudnienia. W roku szkolnym 2018/2019, 
w przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i punk-
tach przedszkolnych pracowało 181 nauczycieli oraz 72 pracow-
ników administracji i obsługi.

Jak podkreślała w swoim wystąpieniu dyrektor Zielińska, 
stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz 
urządzeń sportowo-rekreacyjnych, należy uznać za dobry, 

WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 30 października 2019 roku, odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której 
wysłuchano informacji o stanie oświaty a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. określenia stawek 
podatku  od  nieruchomości,  zmian  w  bieżącym  budżecie  i  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej.  Obrady 
prowadził przewodniczący Łukasz Koperski.
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ponieważ regularnie prowadzone są wszelkie niezbędne 
naprawy i remonty.

O szkołach średnich mieszczących 
się na terenie Mszczonowa opowiedział 
zebranym Adam Lemiesz, dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Żyrardowie. Swoje sprawoz-
danie rozpoczął od przedstawienia wyników 
maturalnych w placówkach ponadpodsta-
wowych. Podkreślił, że ogromny wpływ na 
ogólne rezultaty miały osiągnięcia Liceum 

Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół. W pierwszej z wymie-
nionych placówek egzamin dojrzałości zdali wszyscy przystępu-
jący uczniowie, w drugiej – 92,59%, co jest świetnym wynikiem 
w kategorii techników.

Dyrektor Lemiesz opowiedział także o rekrutacji do szkół 
średnich prowadzonych przez powiat żyrardowski. Podkre-
ślał, że doskonały wynik jest związany z podwójnym naborem. 
W tym roku placówki rekrutowały bowiem dwa roczniki uczniów 
– kończących gimnazja i ósme klasy szkół podstawowych.

Głos zabrały także obecne na sesji 
dyrektorki szkół średnich działających 
w Mszczonowie. Jako pierwsza zaprezen-
towała się Joanna Nowak-Zielonka, które 
od kilku miesięcy zarządza Liceum Ogólno-
kształcącym im. Szarych Szeregów. W swoim 
krótkim wystąpieniu opowiedziała o pomy-
słach na zwiększenie ilości nowych uczniów 
placówki. Jednym z nich jest zacieśnienie 

współpracy z mszczonowską szkołą podstawową, której wielu 
wychowanków uczęszcza potem do lokalnego liceum. W celu 
promocji placówki kształcenia ponadpodstawowego uczniowie 
„podstawówki” są do niej zapraszani na różnorodne zajęcia, 
apele i uroczystości. Jak podkreślała dyrektor Joanna Nowak
-Zielonka, dzięki temu przyszli absolwenci mogą poznać funk-
cjonowanie liceum oraz jego społeczność.

Podczas obrad głos zabrała także 
Dorota Powązka, dyrektor Zespołu Szkół 
w Mszczonowie, która pokrótce opowiedziała 
o międzynarodowych projektach Erazmus 
i Power, które realizuje jej placówka. Dzięki 
temu uczniowie ZS mogą odbywać praktyki 

np. w Grecji a w najbliższym czasie udadzą się na Litwę, by 
poznawać kulturę i historię tego kraju.

W trakcje części obrado doty-
czącej oświaty przewodniczący Rady 
Miejskiej Łukasz Koperski zwrócił się 
do młodzieży ze szkoły podstawowej 
w Lutkówce, by przybliżyć uczniom 
funkcjonowanie samorządu. Młodzi 
dowiedzieli się m.in. jak wygląda obecny 
podział administracyjny Polski, jakie 
organy składają się na lokalne władze, 
i jakie mają kompetencje. Zachęcił 
również uczniów do zadawania pytań 

i komentowania przedstawionego sprawoz-
dania o gminnych placówkach oświatowych. 
Młodzież z Lutkówki pozytywnie wyraziła się 
o swojej szkole a ich opiekun, Małgorzata 

Gołuch, w imieniu podopiecznych dopytywała o stypendia przy-
sługujące gminnym wychowankom.

Korzystając z obecności osób odpowiedzialnych za 
oświatę, zebrani zadawali pytania związane z tym tematem. 
Jako pierwszy głos zabrał radny Robert Głąbiński, który apelował 
do dyrektora Lemiesza o ustanowienie nagrody dla najlepszych 
maturzystów w powiecie. Radna Barbara Gryglewska pogratu-
lowała dyrektor liceum nominacji oraz podkreśliła, że bardzo 
zależy jej na szkole, której sama ma przyjemność być absol-
wentką. Pochwaliła również pomysł nawiązania współpracy 
z mszczonowską „podstawówką”. Przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych na ręce dyrektorów szkół średnich 
z Mszczonowa przekazała także podziękowania za pracę wszyst-
kich pracowników tych placówek. 

Radny Mirosław Wirowski podziękował za zrealizowanie 
inwestycji – budowy kompleksu sportowego przy szkołach śred-
nich, który jest też dostępny dla mieszkańców. Przypomniał 
o problemie związanym z libacjami, odbywającymi się przy tym 
obiekcie. Radny Wirowski sugerował zamykanie bram prowa-
dzących na tereny szkół.  Dyrektorkom szkół średnich gratu-
lował uzyskanych wyników egzaminów maturalnych i życzył ich 
powtórzenia w kolejnym roku.

Przewodniczący Łukasz Koperski dopytywał o wspo-
mnianą przez dyrektora Lemiesza możliwość adaptacji pomiesz-
czeń piwnicznych w Zespole Szkół. Radny Mirosław Wirowski 
pytał z kolei o plany związane z zakupem działki sąsiadującej 
z Zespołem Szkół w celu przyszłego poszerzenia obiektu.

Na zakończenie tej części obrad przewodniczący Łukasz 
Koperski i burmistrz Józef Grzegorz Kurek podziękowali przed-
stawicielom placówek oświatowych za pracę wszystkich pracow-
ników tych jednostek.

Podjęte uchwały
Pierwsza z omówionych uchwał dotyczyła nadania nazwy 

ulicy położonej w miejscowości Sosnowica. Z wnioskiem o jej 
mianowanie zwrócili się mieszkańcy. Nowa ulica w Sosnowicy 
będzie nosiła nazwę „Kamienna”, co spotkało się z pozytywną 
opinią zainteresowanych.

Uchwałę w sprawie zgody na nabycie nieruchomości 
lokalowej również przedstawiła zebranym naczelnik Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska. Mieszkanie, które 
planuje nabyć samorząd poszerzy mienie komunalne gminy. 
Lokal, znajdujący się przy ul. Olchowej 1, zostanie odkupiony od 
firmy PKP i będzie przeznaczony dla samotnej matki i jej potom-
stwa.

Naczelnik Sochańska przedstawiła również uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działek pozostających 
w obrębie Mszczonowa. Nieruchomości te są położone przy ul. 
Grójeckiej a wprowadzone zmiany umożliwią zabudowę wielo-
rodzinną na tym terenie.

Skarbnik Jadwiga Barbulant omówiła uchwałę w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z obowią-
zującym ustawodawstwem obowiązkowe opłaty zostaną 
podniesione o stopień inflacji, czyli 1,8%.

Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dotyczyła 
kolejna uchwała, 
którą omówiły 
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kierownik Jadwiga Jeznach i Aleksandra 
Miastowska z pracowni urbanistyczno-projek-
towej  Związku Międzygminnego „Mazowsze 
Zachodnie”. Dokument ten przedstawia prze-
znaczenie terenów do pełnienia określonych 
funkcji. Zmiany Studium są podyktowane 
koniecznością jego uaktualnienia zgodnie 
z obecnymi uwarunkowaniami i zapotrzebo-
waniem.

Dyrektor CUW Ewa Zielińska omówiła 
dwa regulaminy: wynagradzania nauczy-
cieli zatrudnionych w gminnych placówkach 
oświatowych oraz przyznawania nagród 
nauczycielom w przedszkolach, punktach 
przedszkolnych i szkołach prowadzonych 
przez samorząd. Pierwszy z nich określa m.in. 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przy-
znawania dodatków. W drugim zawarte są na 

przykład zasady podziału środków przeznaczonych na specjalny 
fundusz nagród.

Zmiany w bieżącym budżecie gminy omówiła Aneta 
Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżeto-
wego Urzędu Miejskiego. W uchwale znalazły się m.in. zmiany 
w wydatkach na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2019 roku 
nieujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Korekcie uległy 
również kwoty tegorocznych dotacji podmiotowych dla lokal-
nych przedszkoli, Biblioteki i Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 
Zmiany w budżecie spowodowały konieczność wprowadzenia 
poprawek w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które także 
omówiła naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła również dwie 
uchwały dotyczące udzielenia powiatowi żyrardowskiemu 
pomocy finansowej i rzeczowej. Przekazane środki finansowe 
posłużą do sfinansowania opracowania projektu budowla-
nego na „Rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej 
nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica woje-
wództwa – (Cychry)” wraz z dojazdami. Pomoc  rzeczowa doty-
czyć będzie z kolei wykonania przez gminę „Budowy fragmentu 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – 
Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miej-
scowości Wymysłów zgodnie z dokumentacją projektową”.

Dyrektor Monika Malczak z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przedstawiła uchwałę dotyczącą zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w schronisku dla 
bezdomnych. Wprowadzone zmiany, zgodnie 
z obowiązującym prawem, obejmują zwięk-
szenie kosztów dla osób mających dochód 
przekraczający ustawową wysokość.

Działalność Komisji Rewizyjnej 
i burmistrza Mszczonowa

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył jej 
przewodniczący, radny Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy 
obradami organ ten odbył jedno posiedzenie kontrolne, które 
odbyło się w Centrum Usług Wspólnych. Przeprowadzona 
kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Burmistrz Mszczonowa pomiędzy sesjami wydał 7 zarzą-
dzeń dotyczących m.in. zmian w bieżącym budżecie, Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz powołania 
komisji przetargowej. 

Interpelacje, zapytania, wolne wnioski
Pierwsze zapytanie pochodziło od radnego Krzysztofa 

Krawczyka, który zgłosił problem z ujęciem wody dla osiedla 
Tysiąclecia. Radny Mirosław Wirowski apelował o rozwiązanie 
problemu z samochodem ciężarowym, który stoi przy wylocie 
z ulicy Ługowej i zasłania widoczność. Kolejny wniosek wiązał 
się z nowym przejściem dla pieszych, które można by zlokali-
zować przy sklepie Biedronka.

W ramach wolnych wniosków głos zabrał mieszkaniec 
gminy Mszczonów, który przedstawił propozycje rozwiązań 
problemów, które zaobserwował. Niestety, jak wyjaśnili mu 
burmistrz Kurek oraz przewodniczący Koperski, większość poru-
szonych kwestii nie leży w kompetencjach władz gminnych i nie 
mają one na nie wpływu.

Przewodniczący Łukasz Koperski przedstawił analizę 
oświadczeń majątkowych składanych przez członków władz 
samorządowych a także kierujących jednostkami organiza-
cyjnymi i wydziałami Urzędu Miejskiego. Na tym zakończono 
obrady.

Dagmara Bednarek, GCI

28 października 2019 r.
Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji  było  zaopiniowanie 
projektów  uchwał  m.in.  w  sprawie  zmian  budżetowych  oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Posiedzenie Komisji otworzył jej przewodniczący, radny 
Ryszard Stusiński. W pracach uczestniczyli także członkowie: 

wiceprzewodniczący Komisji Andrzej Osiński, radny 

Marek Baumel, radna Katarzyna Ciećwierska, radny Robert 
Głąbiński, radna Dorota Kaźmierczak, radny Dariusz Olesiński, 
radny Andrzej Osial, radny Waldemar Suski, radny Mirosław 
Wirowski i radny Marek Zientek.

Pierwsza z omówionych uchwał dotyczyła nadania 
nazwy ulicy położonej w miejscowości Sosnowica. Z wnioskiem 
o jej mianowanie zwrócili się mieszkańcy. Nowa ulica w Sosno-

wicy będzie nosiła nazwę „Kamienna”, co spotkało się z pozy-
tywną opinią zainteresowanych.

Uchwałę w sprawie zgody na nabycie nieruchomości 
lokalowej również przedstawiła zebranym naczelnik Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego Taida Sochańska. Mieszkanie, które 
planuje nabyć samorząd poszerzy mienie komunalne gminy. 
Lokal, znajdujący się przy ul. Olchowej 1, zostanie odkupiony od 
firmy PKP i będzie przeznaczony dla samotnej matki i jej potom-
stwa.

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

WIEŚCI Z RATUSZA
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Wizyta

Naukowcy z całego świata 
w Mszczonowie

Naczelnik Sochańska przedstawiła również uchwałę w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego działek pozostających w 
obrębie Mszczonowa. Nieruchomości te są położone przy ul. 
Grójeckiej a wprowadzone zmiany umożliwią zabudowę wielo-
rodzinną na tym terenie.

Skarbnik Jadwiga Barbulant omówiła uchwałę w sprawie 
ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z obowią-
zującym ustawodawstwem obowiązkowe opłaty zostaną 
podniesione o stopień inflacji, czyli 1,8%.

Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dotyczyła 
kolejna uchwała, którą omówiły kierownik Jadwiga Jeznach i 
Aleksandra Miastowska z pracowni urbanistyczno-projektowej  
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”. Dokument 
ten przedstawia przeznaczenie terenów do pełnienia określo-
nych funkcji. Zmiany Studium są podyktowane koniecznością 
jego uaktualnienia zgodnie z obecnymi uwarunkowaniami i 
zapotrzebowaniem. Radny Andrzej Osiński dopytywał o jedno z 
oznaczeń studium. W odpowiedzi zebrani dowiedzieli się, że G2 
oznacza strefę wielousługową.

Dyrektor CUW Ewa Zielińska omówiła dwa regulaminy: 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w gminnych placów-
kach oświatowych oraz przyznawania nagród nauczycielom w 
przedszkolach, punktach przedszkolnych i szkołach prowadzo-
nych przez samorząd. Pierwszy z nich określa m.in. wysokość 
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków. W 
drugim zawarte są na przykład zasady podziału środków prze-
znaczonych na specjalny fundusz nagród.

Zmiany w bieżącym budżecie gminy omówiła Aneta 
Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finansowo-Budżeto-
wego Urzędu Miejskiego. W uchwale znalazły się m.in. zmiany 
w wydatkach na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2019 roku 
nieujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Korekcie uległy 
również kwoty tegorocznych dotacji podmiotowych dla lokal-
nych przedszkoli, Biblioteki i Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 

Zmiany w budżecie spowodowały konieczność wprowadzenia 
poprawek w Wieloletniej Prognozie Finansowej, które także 
omówiła naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego.

Aneta Ciechańska-Gołyńska przedstawiła również dwie 
uchwały dotyczące udzielenia powiatowi żyrardowskiemu 
pomocy finansowej i rzeczowej. Przekazane środki finansowe 
posłużą do sfinansowania opracowania projektu budowla-
nego na „Rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej 
nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica woje-
wództwa – (Cychry)” wraz z dojazdami. Pomoc  rzeczowa doty-
czyć będzie z kolei wykonania przez gminę „Budowy fragmentu 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – 
Piekary – Wygnanka – granica województwa – (Cychry) w miej-
scowości Wymysłów zgodnie z dokumentacją projektową”.

Dyrektor Monika Malczak z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przedstawiła uchwałę dotyczącą zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych. Wprowa-
dzone zmiany, zgodnie z obowiązującym prawem, obejmują 
zwiększenie kosztów dla osób mających dochód przekraczający 
ustawową wysokość.

Skarbnik Jadwiga Barbulant zapoznała zebranych z wyso-
kością ceny skupu żyta. Radny Andrzej Osiński przypomniał, że 
w tym roku rolników dotknęła susza i w związku z tym prosił 
o niepodwyższanie podatku rolnego. Stanowisko to poparł 
wiceprzewodniczący Marek Zientek. Podczas obrad wyjaśniano 
również kwestie odbiorów śmieci a także protokołów szkód, 
które wypełniają poszkodowani rolnicy. 

Dagmara Bednarek, GCI

Około 30 naukowców z 10 państw przyjechało do 
Mszczonowa w ramach międzynarodowej konferencji Warsaw 
Regional Forum 2019. Na ich pytania, podczas spotkania, odpo-
wiedzi udzielał Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.

- Przyjechali naukowcy z dziesięciu państw, między innymi 
Stanów Zjednoczonych, Danii, Węgier czy Słowacji – wylicza dr 
Konrad Czapiewski, adiunkt w Polskiej Akademii Nauk.

Mszczonów stanowi jeden z elementów międzynaro-
dowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju. To co skierowało uwagę naukowców 
właśnie na gminę Mszczonów to kwestie przełamywania barier 
rozwojowych poprzez skuteczne wykorzystanie lokalizacji 
i przyciąganie zróżnicowanych strukturalnie działów gospo-
darki. Podczas spotkania o historii rozwoju  Mszczonowa ale też 
planach opowiadał Józef Grzegorz Kurek.

- Najważniejsze dla samorządu są dochody. Jeśli ich nie 
ma gmina nie jest w stanie się rozwijać – mówił w swoim wystą-
pieniu Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa.

Te zapewniają inwestorzy. Goście mieli okazję zobaczyć 
prezentację parku 
wodnego Suntago. 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Jak podkreślał burmistrz prace są już mocno zaawansowane 
a otwarcie obiektu jest przewidywane na połowę grudnia. 

- To największa inwestycja w nie tylko w Mszczonowie 
ale też największa inwestycja komercyjna w Polsce – podkreślał 
burmistrz.

Naukowcy w planach mieli objerzenie budowy jednak 
ze względu na napięty harmonogram okazało się to niemoż-
liwe. Odwiedzili jednak dzielnicę przemysłową w Mszczonowie 
oraz Termy i znajdującą się obok nich budowę najgłębszego na 
świecie basenu dla nurków DeepSpot (45 metrów głębokości). 
Burmistrz zdradził również plany związane z kolejnymi inwesty-
cjami. Jedną z nich jest wielopiętrowa dyskoteka, w której na 
każdym z pięter goście mogliby bawić się przy innym rodzaju 
muzyki. 

Nowe inwestycje cieszą ale oznaczają też wiele pracy 
i problemów dla gminy. Do powstających obiektów należy 
bowiem dostosować infrastrukturę drogową, kanalizacyjną czy 
wodociągową. Bardzo istotnym elementem jest komunikacja. 
W planach jest stworzenie połączenia kolejowego Mszczonowa 
z Warszawą. Józef Grzegorz Kurek zdradził sekret mszczonow-
skiego sukcesu.

- To nie jest tak, że jestem taki dobry, tylko dlatego, 
że jestem tu tak długo. Dzięki temu żaden z projektów nie 
został odłożony na półkę. Wszystko to, co było planowane, od 
początku do końca było zrealizowane. Mogliśmy realizować 
naszą stabilną politykę – wyjaśniał burmistrz.

Drugim z elementów jest konsultowanie planów z miesz-
kańcami. Wiele lat temu uzgodniono, gdzie będzie dzielnica 
przemysłowa, gdzie zakłady produkcyjne a gdzie zabudowa 
mieszkaniowa. Dzięki temu nic nie koliduje ze sobą, nie ma 
protestów i konfliktów z mieszkańcami, bo ci wiedzą czego się 
spodziewać. 

- W jaki sposób synchronizujecie inwestycje w Mszczo-
nowie z innymi w innych samorządach – dopytywał jeden 
z gości.

- Stworzyliśmy Związek Gmin Mazowsza Zachodniego 
i każda inwestycja jest uzgadniana ze wszystkimi jego członkami 
– wyjaśniał burmistrz.

Włodarz podkreślał również, że gmina Mszczonów ma 
dodatkowy aut poza dobrym położeniem – wodę geotermalną. 
Dziś jest ona wykorzystywana nie tylko w celach rekreacyjnych 
ale też do ogrzewania mieszkań. 

- Wiele projektów udało nam się zrealizować dzięki 
wsparciu Unii Europejskiej – zaznacza Józef Grzegorz Kurek.

Wśród wielu pytań jedno dotyczyło właśnie unijnego 
wsparcia i programów, z których korzystała gmina. Burmistrz 
wyjaśnił, że przede wszystkim pieniądze pochodziły z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. Podkreślił jednocześnie, że 
z wielu projektów gmina nie mogła skorzystać.

- Mazowsze fatalnie podzieliło pieniądze. Do kryte-
rium wprowadzono wskaźnik dochodu na mieszkańca. Z wielu 
projektów wypadliśmy nie dla tego, że mieliśmy zły projekt, 
tylko mieliśmy zbyt wysoki dochód na mieszkańca – wyjaśniał 
burmistrz.

Goście dopytywali również o kwestie komunikacyjne 
związane z uruchomieniem Park of Poland. 

- Czy gmina nie obawia się korków – pytał jeden z gości.
- Ruch do dzielnicy przemysłowej odbywa się przede 

wszystkim w tygodniu a do parku większość gości będzie przy-
jeżdżać w weekendy – rozwiał obawy włodarz.

Jak dodawał uruchomienie parku oznacza też dla gminy 
większe wpływy do budżetu a to pozwoli zrekompensować 
mieszkańcom większą liczbę osób odwiedzających gminę. 
W planach jest między innymi obniżka części podatków czy 
bezpłatna rehabilitacja. 

Wśród pytań znalazły się również te dotyczące pozyski-
wania inwestorów oraz pracowników pochodzących z zagranicy. 

- Prowadzimy taką politykę, że nie gardzimy żadnym 
inwestorem o ile odpowiada on naszym interesom - stwierdza 
burmistrz.

Przede wszystkim liczy się niewielka uciążliwość czy 
wykorzystanie nowoczesnych technologii. W przypadku 
pracowników mszczonowskich firm – liczba tych, pochodzą-
cych spoza granic Polski rośnie. Większość stanowią osoby zza 
wschodniej granicy. W ostatnim czasie ich szeregi zasiliła grupa 
Filipińczyków.

Goście podkreślali wyjątkowość działania gminy 
Mszczonów oraz systematykę działania i skuteczność przy-
ciągania dużych inwestycji. Wszyscy zapowiadali, że chętnie 
odwiedzą Mszczonów za dwa lata podczas kolejnej konferencji.

jp, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA

Nagroda

Mszczonów z nagrodą „Symbol 
Polskiej Samorządności 2019”

W piątek, 11 października, w hotelu Monopol w Kato-
wicach odbyła się Gala Finałowa 9 edycji programu „Symbol 
2019”. W trakcie wieczoru nagrodzono najlepsze w kraju samo-
rządy, przedsiębiorstwa komunalne, szpitale, spółdzielnie 
i podmioty reprezentujące inne branże. Łącznie podczas gali 
wręczono 40 nagród. Program „Symbol” jest prowadzony przez 
redakcję „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku dystry-
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buowanego z „Rzeczpospolitą”, „Dziennikiem Gazeta Prawna” 
oraz „Monitorem Biznesu”.

Nagroda „Symbol” jest wyrazem uznania dla dotych-
czasowych osiągnięć i działań uhonorowanych nią podmiotów. 
Gmina Mszczonów uzyskała to wyróżnienie w kategorii „Nowa 
Generacja Usług Publicznych” jako uznanie dla nowatorskich 
rozwiązań stosowanych przez zarządzających jednostką samo-
rządu terytorialnego. Kapituła konkursowa oceniała m.in. prze-
prowadzane działania innowacyjne, największe inwestycje 
zrealizowane w ostatnich latach, plany i kierunki rozwoju a także 
wysokość wsparcia otrzymywanego z funduszy unijnych i innych 
programów pomocowych. Oprócz tego punkty przyznawano 
także za przynależność gmin do związków samorządowych.

Dagmara Bednarek, GCI  

Jak zadbać o bezpieczeństwo na wsi w gospodarstwie 
rolnym? Starali się znaleźć odpowiedź na to pytanie uczestnicy 
szkolenia, które odbyło się w Mszczonowie. Organizatorem 
spotkania była Palcówka Terenowa KRUS w Żyrardowie.

Jakie jest najczęstsze niebezpieczeństwo czekające 
na rolników? Statystyki jednoznacznie wskazują na – upadki. 
To wydawać się może najbardziej prozaiczna rzecz jednak to 
ona jest przyczyną największej liczby wypadków, do których 
dochodzi podczas pracy w gospodarstwie rolnym. By się ich 
ustrzec uczestnicy otrzymali broszury informacje. Wśród 
gadżetów znalazły się też kalendarze. 

Chętni mogli też sprawdzić swoją wiedzę na temat 
bezpieczeństwa w teście – Pracuj bezpiecznie. Największą 
wiedza wykazała się Hanna Melon z Wymysłowa. Laureaci 
konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez OR KRUS 
w Warszawie, które wręczyła Beata Stępniewska Kierownik PT 
KRUS Żyrardów.

- Dziękujemy za udział w szkoleniu a laureatom konkursu 
gratulujemy wiedzy z zasad bhp w gospodarstwie rolnym – dzię-
kują organizatorzy.

PT KRUS w Żyrardowie
oprac. jp, GCI

Nagrodzeni
I miejsce – Hanna Melon z Wymysłowa
II miejsce – Janusz Szadkowski z Dwórzna
III miejsce – Małgorzata Wojciechowska z Małachowszczyzny
wyróżnienie – Dariusz Wojciechowski

Szkolenie

Bezpieczeństwo w gospodarstwie 
rolnym
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Wyborcze starcie w Gminie Mszczonów wygrało 
Prawo i Sprawiedliwość. Głosów oddanych na kandydatów do 
Sejmu z listy PIS było aż 2842. KO otrzymała 787 głosów, PSL 
711 głosów, a czwarta w kolejności lista Lewicy - 401 głosów. 
Na kandydatów Konfederacji oddano 357 głosów, a Koalicję  
Bezpartyjnych  i Samorządowców zdecydowało się  poprzeć 176 
osób. 

W wyborach do Senatu Mszczonowianie mogli wybierać  
pomiędzy kandydatem PiS-u Markiem Martynowskim i repre-
zentującym PSL Waldemarem Pawlakiem. Marek Martynowski 
wygrał ten pojedynek stosunkiem głosów 2963 : 2226. 

Frekwencja wyborcza w Gminie Mszczonów była niż 
wynik  ogólnopolski i wyniosła 60.28%. Uprawnionych do 
głosowania było 8945 osób, a kart wyborczych wydano 5367. 
Największą frekwencję odnotowano w Obwodzie nr 5, którego 
mieszkańcy głosowali w  MOK-u (Mała Galeria) – aż 68,33%. 
Najmniejszy odsetek głosujących odnotowano w Obwodzie 
nr 10 (Obwodowa Komisja Wyborcza, zlokalizowana w Szkole 
Podstawowej w Piekarach)- 51.15%. 

Frekwencja w pozostałych obwodach wyglądała nastę-
pująco: 1. Urząd Miejski – 62.86%, 2. LO Mszczonów - 65.84%, 

3. GCI Mszczonów 64.32%, 4. Spółdzielnia Mieszkaniowa - 
65.15%, 6. MOK sala klubowa - 64.53%, 7. Przedszkole 65.85%, 
8. Szkoła Podstawowa Mszczonów - 64.5%, 9. Izba Pamięci Rodu 
Maklakiewiczów - 53.01%, 11. Szkoła Podstawowa w Osuchowie 
- 54.55%, 12. Szkoła Podstawowa w Bobrowcach - 54.85%, 13. 
Zespół Szkół w Mszczonowie - 55.24%, 14. Szkoła Podstawowa 
w Lutkówce - 53.77%. 

MM

Wybory

WYBORY  PARLAMENTARNE 
w GMINIE MSZCZONÓW 

„Cadyk z Mszczonowa” taki tytuł nosi program, do 
którego zdjęcia powstały w Mszczonowie. Nasze miasto odwie-
dziła ekipa filmowa TVP z Łodzi. O historii mszczonowskich 
Żydów opowiadały Barbara Gryglewska, przewodnicząca komisji 

oświaty i współtwórczyni izb pamięci oraz Dagmara Bednarek, 
specjalista ds. promocji i zarządzania informacją z Gminnego 
Centrum Informacji. Zdjęcia do programu powstawały w Izbie 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz Izbie Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów. Ekipę, uliczkami Mszczonowa, oprowadzała 
również Dagmara Bednarek. 

Program przygotowała Małgorzata Burzyńska-Keller, 
scenarzystka, dziennikarka i ekspert tematyki żydowskiej. 

jp, GCI

GCI

O mszczonowskich Żydach w TVP 2
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Bonifikata od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

Od dnia 1 stycznia 2019 r. w Polsce obwiązują nowe przepisy dotyczące 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. W przypadku uiszczenia 
jednorazowego uiszczenia tej opłaty, wnioskodawcy przysługuje bonifikata.

Upust w wysokości 60% przysługuje osobom fizycznym będącym właści-
cielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych 
oraz spółdzielniom mieszkaniowym.  

Bonifikata o wartości 99% przysługuje osobom posiadającym orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym a także tym, 
którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 lat. 
Z upustu skorzystać mogą także opiekunowie prawni takich osób oraz ich 
przedstawiciele ustawowi. Bonifikata 99% przysługuje również członkom 
rodzin wielodzietnych, inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom 
oraz ofiarom represji wojennych i powojennych a także osobom do 18 
roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu oraz ich prawnym opiekunom. 
Warto pamiętać, że upust ten przysługuje wyłącznie właścicielom, spełnia-
jącym któreś z powyższych kryteriów.

Ustawa, na mocy której przyznawane są bonifikaty nie dotyczy spółdziel-
czego własnościowego prawa do lokalu. Co to oznacza w praktyce? Upust 
nie przysługuje mieszkańcom zajmującym lokale należące do spółdzielni. 

Eksperci podkreślają, że w przypadku spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu, osoba legitymująca się takim prawem nie posiada żadnego 
tytułu prawnego do gruntu. Tytuł ten bowiem przysługuje niepodzielnie 
spółdzielni mieszkaniowej.

Czym jest wyodrębnienie lokalu? Jest ono równoznaczne z założeniem 
osobnej księgi wieczystej lokalowej. 

Wszyscy, którzy chcą skorzystać z upustu w opłacie przekształceniowej, 
muszą złożyć w Urzędzie Miejskim odpowiedni formularz, który prezentu-
jemy obok.

Dagmara Bednarek, GCI
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1 

 
……………………………………..                                           ……………………….., dnia …………………….. 
( imię i nazwisko) 
 
……………………………………. 
(miejsce zamieszkania)     
                                                           
…………………………………..                                        Burmistrz Mszczonowa  
  tel.                                                                                                  Plac Piłsudskiego 1  
                                                                               96-320 Mszczonów 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty 

 

Na podstawie art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych 

gruntów (t.j Dz. U. z 2019 poz. 916. ) zgłaszam zamiar wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do 

nieruchomości położonej w …………………………, przy ulicy 

……………………………………, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

…………………….., obręb …………………., dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 

…………………………………… oraz wnoszę o udzielenie  informacji o wysokości tej opłaty. 

Jednocześnie wnoszę o udzielenie przysługującej mi bonifikaty z tytułu uiszczenia opłaty 

jednorazowej*) : 

1) na podstawie Uchwały Nr LVI/418/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 
roku w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym 
bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. Woj. Maz. z 31 
października 2019 roku, poz. 10415) zmienionej Uchwałą NR VII/53/19  Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 27 maja 2019 roku, poz. 6731)  - 
w wysokości 60% (informacja poniżej). 

2) na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 
(t.j Dz. U. z 2019 poz. 916.) w wysokości 99 % (informacja poniżej). 

 
(poniższą część wypełniają właściciele lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmował prawo użytkowania wieczystego).
               Przysługujący mi udział w prawie użytkowania wieczystego podlegającego 
przekształceniu na zasadach ww. ustawy związany był z odrębną własnością lokalu nr ……….. , dla 
którego urządzona została księga wieczysta nr ………………………………..  
 
             Wnoszę o przeksięgowanie wpłaconej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
przedmiotowej nieruchomości za rok 2019 na poczet opłaty jednorazowej, a ewentualną nadpłatę  
 
proszę zwrócić na rachunek bankowy nr: _ _  _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _. 
 

                                                                                                                        
……………………………………… 

         podpis wnioskodawcy/-ów 
*) właściwe zaznaczyć  
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INFORMACJA 
1) Na podstawie Uchwały Nr LVI/418/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 

roku w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym 
bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. Woj. Maz. z 31 
października 2019 roku, poz. 10415) zmienionej Uchwałą NR VII/53/19  Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 27 maja 2019 roku, poz. 6731), w 
przypadku wniesienia, zgodnie z dokonanym zgłoszeniem, opłaty jednorazowej za 
przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Mszczonów, osobom fizycznym będącym 
właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub 
spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata w wysokości 60%." 

 
2) Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j Dz. U. z 2019 
poz. 916.) Organ udziela na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej po przedłożeniu 
stosownych dokumentów w wysokości  99%:  

1. osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, 
lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom 
ustawowym tych osób,  

2. członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.  
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),  

3. inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r.  
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 
2019 r. poz. 39 i 752),  

4. kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019r. poz. 752),  

5. świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie  
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w 
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym 
- będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących 
wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. 
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 
Mszczonów). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych n cele mieszkaniowe w 
prawo własności tych gruntów,  jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów, Uchwały NR VII/53/19  Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/418/18 Rady 
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w 
przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i 

Islandię). 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),  sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w 

punkcie 2. 
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.             

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Przeciągająca się inwestycja w parku pomiędzy 
kościołem farnym, a ratuszem niepokoi mieszkańców. Budowa 
parku została przerwana z powodu problemów finansowych 
firmy, która podjęła się wykonania 
tego zadania. Przedsiębiorstwo uległo 
likwidacji. Tym samym należało przygo-
tować kolejny przetarg. Odpowiednia 
dokumentacja została już jednak 
sporządzona i rozstrzygnięcie kolejnego 
przetargu jest przewidywane jeszcze 
w tym miesiącu. Po zapoznaniu się 
z ofertami władze samorządowe doko-
nają wyboru następnego wykonawcy. 
Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji to lipiec-sierpień roku 2020. 

Park od zachodniej i połu-
dniowej strony kościoła pw. Świętego 
Jana Chrzciciela, to pierwszy etapu 
budowy terenów rekreacyjnych miasta, 
zwanych umownie mszczonowskimi 
błoniami. Przeciągająca się budowa jest 
uciążliwa dla mieszkańców. Mszczo-
nowiane skarżą się chociażby na to, 
iż mają przez ustawione ogrodzenia 

utrudnione dojście do świątyni. Burmistrz tłumaczy jednak, że 
nie może otworzyć placu budowy i dopuścić do tego, aby miesz-
kańcy mogli się po nim swobodnie poruszać, gdyż jest to ogra-
niczone odpowiednimi przepisami. Poważne komplikacje zaczę-
łyby się wtedy, gdyby ktoś na rozgrodzonej budowie doznał 
uszczerbku na zdrowiu. Gmina musiałaby się wtedy liczyć 
z koniecznością wypłacenia wysokiego odszkodowania. Sprawa 
niemal na pewno musiałaby być rozstrzygana przez sąd.

MM

Inwestycje

Co dalej z budową parku?

Kierowcy jadący przez Badów Górny mogą  cieszyć się 
z nowej nawierzchni. W ramach remontu wykonano warstwę 
wyrównawczą z masy mineralno-asfaltowej oraz uzupełniono 
pobocza tłuczniem na odcinku 990 metrów. 

Inwestorem był powiat żyrar-
dowski, który uzyskał dotację 80 000 
zł z budżetu Województwa Mazowiec-
kiego z zakresu budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
Całość inwestycji  kosztowała 222 059,77 
zł. Pozostałą kwotę, czyli 142 059,77 zł, 
zgodnie z porozumieniem,  przekaże 
gmina Mszczonów. 

Remont drogi powiatowej 4725W 
to kolejny przykład dobrej współpracy 
pomiędzy gminą Mszczonów i powiatem 
żyrardowskim. Bez wsparcia gminy zakres 
prac związanych z remontami dróg prowa-
dzonych przez powiat żyrardowski były 
mniejszy.

jp, GCI

Inwestycje

Prawie kilometr nowego asfaltu

WIEŚCI Z RATUSZA
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Od kilku dni biskup Andrzej Dziuba, odwiedzał różne 
punkty na terenie gminy Mszczonów. Wszystko w ramach wizy-
tacji duszpasterskiej, która odbywa się co kilka lat. Kumulacja 
przypadła na czwartek (17.10) kiedy  to biskup odwiedził, m. 
in. Szkołę Podstawową w Mszczonowie, komisariat policji, 
jednostki OSP oraz Ratusz i teren budowy Park of Poland.

SP Mszczonów
Czwartkowe odwiedziny Andrzej Dziuba rozpoczął od 

Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. Wyjątkowego gościa 
witała w imieniu społeczności szkolnej Anna Rusinowska – 
dyrektor szkoły, a w imieniu rodziców Jacek Gołyński – prze-
wodniczący rady rodziców. 

- Wizyta tak zacnego gościa wydaje się być szczególna 
w obecnych czasach. Zwłaszcza dla młodego pokolenia. Nie 
bez znaczenia jest rola jaką pełni kościół w naszym życiu i życiu 
szkoły. Mam nadzieję, że wizyta księdza biskupa zapisze się nie 
tylko na stronach naszej kroniki ale przede wszystkim w naszych 
sercach – mówiła Anna Rusinowska.

Przypomniała, że mszczonowska placówka jest jedną 
z dwóch największych szkół w powiecie. Liczy 770 uczniów, 
których uczy 80 nauczycieli a o porządek dba 20 pracowników 
obsługi. Wspomniała również o najnowszych zmianach w szkole, 
w tym zmianie patrona, którym został Jan Adam Maklakiewicz.

- Okazje, takie jak dzisiejsza sprawiają, że możemy 
na chwilę zatrzymać się w życiowym pędzie i zastanowić nad 
kwestiami duchowymi oraz celem naszego istnienia. Serdecznie 
dziękujemy, że ekscelencja ksiądz biskup zechciał odwiedzić 
naszą szkołę by przypomnieć co naprawdę jest ważne a co 
umyka ludziom w nieustannej pogoni za dobrami doczesnymi – 
mówił Jacek Gołyński.

Wśród uczniów ze mszczonowskiej placówki znaleźli się 
też ich rówieśnicy ze Szkoły Podstawowej  we Wręczy. W imieniu 
tej placówki biskupa witała Małgorzata Janiszek, dyrektor szkoły 
we Wręczy. Jak mówiła, jej szkoła jest niewielka ale uczą się 
w niej zarówno dzieci zdrowe jak i niepełnosprawne. To przypo-
mniało biskupowi jego pierwszą szkołę, w której chodził do klas 

I - IV. Jak mówił był tam jeden nauczyciel, który był jednocześnie 
dyrektorem, woźnym, prowadził sekretariat i uczył w jednej sali 
lekcyjnej. O mszczonowskiej placówce wypowiadał się w super-
latywach.

- To wspaniały budynek, wspaniałe miejsce, w którym 
wiele mówi się o przyszłości. Ale w tym procesie potrzebni są 
wszyscy – pedagodzy, pani woźna. Dziękuję, że po dziesięciu 
latach mogę ponownie tu stanąć – mówi Andrzej Dziuba.

Podkreślał jak ważne są podstawy, które zdobywa się 
w szkole podstawowej. 

- Warto nie mieć kompleksów. Warto wykorzystać czas 
na przygotowanie się pod przyszłe życie - radził biskup. 

W części oficjalnej czekał na niego występ uczniów. Ci 
przygotowali nie tylko prezentację historii szkoły ale również 
pieśni i wiersze. Recytowano wiersze Jana Pawła II, którego 41 
rocznica zastania papieżem przypadła dzień wcześniej. Zaśpie-
wano również „Barkę” ulubioną pieśń Ojca Świętego.

MOPS
Jednym z kolejnych punktów wizyty był również Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. Biskupa powitali wszyscy jego 
pracownicy wraz Moniką Malczak, dyrektor MOPS na czele. 
Tutaj na biskupa czekała też niespodzianka – jego portret wyko-
nany przez jedną z pracownic ośrodka.

- Bardzo dziękuję. Rzadko ktoś mnie maluje – mówił 
z uśmiechem biskup.

Wraz z pracownikami zwiedził ośrodek. Dopytywał 
o sytuację mieszkańców, pomoc jakiej udziela im ośrodek, 
świadczenia alimentacyjne dla samotnych rodziców oraz wiele 
innych spraw związanych z funkcjonowaniem MOPS. Na koniec 
wizyty udzielił błogosławieństwa wszystkim pracownikom. Nie 
zabrakło też pamiątkowego, wspólnego zdjęcia.

Ratusz
Wśród wielu punktów na trasie wizytacji biskupa nie 

mogło zbraknąć mszczonowskiego Ratusza. W jego progach 
Andrzeja Dziubę powitał Józef Grzegorz Kurek, burmistrz 
Mszczonowa wraz ze swoim zastępca Haliną Wawruch. 
Spotkanie z wszystkimi pracownikami urzędu, dyrektorami 
gminnych jednostek i szkół oraz radnymi odbyło się w sali 
konferencyjnej. Tam w imieniu radnych biskupa powitał Marek 
Zientek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Burmistrz przed-

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Wizyta

Biskup wizytował gminę
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stawił poszczególnych naczelników oraz dyrektorów. Zwrócił też 
uwagę, że kilku długoletnich pracowników odeszło na emery-
turę i kadra urzędu uległa zmianom. 

- Zarządzając gminą musimy dbać przede wszystkim o to 
by rosły dochody gminy. Robimy wszystko by je powiększać. 
Staramy się pozyskiwać nowe firmy. Myślę, że gdy ruszy Park of 
Poland, nowe hale firmy PepsiCo czy Rector to trochę środków 
z podatków będzie i będziemy mogli trochę więcej zrobić – 
mówił Józef Grzegorz Kurek.

Burmistrz wspomniał również o zagospodarowaniu 
terenu przy kościele św. Jana Chrzciciela. Jak mówił, każdy 
znajdzie tam coś dla siebie i będzie mógł miło spędzić czas. 
Marek Zientek podkreślał, że sukcesem Mszczonowa jest zgoda 
i wspólne dążenie rady miejskiej oraz burmistrzów do realizacji 
założonych celów.

- Tej wizyty nie mogłem przeżyć nie spotykając się 
w miejscach pracy z wieloma ludźmi. Gmina cieszy się swoim 
pomyślnym rozwojem, bez trudności może sprostać wielu zada-
niom i podwyższa standard życia mieszkańców. Dziękuję za 
wiele przyjaznych słów, doznań i odczuć. To wszystko pozwala 
mi sądzić, że kościół katolicki ma tutaj swoje miejsce, miejsce 
twórcze – mówił biskup.

Jego zdaniem kościół spełnia tutaj swoje zadanie również 
dzięki obecności dwóch parafii, które czasem może w innej 

formie lub sposobie ale głoszą to samo Słowo Boże. Biskup 
odniósł się też do historii Mszczonowa. Przypomniał postaci 
księży, lekarza oraz burmistrza, którzy oddali swoje życie w imię 
wolności.  

- Dziękuję panu burmistrzowi za tę teraźniejszość. Miasto 
wypiękniało. Wielu to co on realizuje w rok realizuje w ciągu 
dwóch – trzech lat – podkreślał Andrzej Dziuba.

Park of Poland
Niecodziennym punktem była wizyta Andrzeja Dziuby 

na budowie Park of Poland. Gościa oprowadzali po niej m. in. 
Idan Greidinger, CEO Park of Poland oraz Peter Dudolenski, 
Chief of Construction w towarzystwie Józefa Grzegorza Kurka. 
O przeprowadzonych już pracach oraz całym parku opowiadał 
Marcin Grabowski, project manager Park of Poland. Andrzej 
Dziuba z ciekowością obejrzał obiekt zarówno z zewnątrz jak 
i od środka. Dopytywał o liczbę gości parku, atrakcje oraz jego 
funkcjonowanie i… nazwę.

- Skąd się wzięło Suntago? Co to znaczy? W pierwszej 
chwili skojarzyło mi się z Santiago – mówił z uśmiechem biskup.

- Nazwa to pomysł działu marketingu – wyjaśniał Marcin 
Grabowski.

- Po prostu dobrze brzmi – dodawał Peter Dudolenski.

Czwartkową wizytację Mszczonowa zakończyła msza 
święta odprawiona przez biskupa w kościele p.w. Św. Jana 
Chrzciciela w Mszczonowie.

tekst i fot. Jarosław Pięcek, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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Miał zaledwie 24 lata i ogromny talent, którego nie zdążył 
rozwinąć. Zginął jako jeden z pierwszych obrońców ojczyzny 26 
września 1939. W tym roku mija 80 lat od śmierci Franciszka 
Maklakiewicza.

- Kochana Mamo, bardzo boleję, że muszę Ci donieść 
okropną dla nas wszystkich wiadomość, że Franio nie żyje. Był 
siedmiokrotnie ranny i zmarł 3 tygodnie temu w Łukowie w szpi-
talu i tam też jest pochowany – pisze w liście do matki Rozalii Jan 
Adam Maklakiewicz.

To jemu w udziale, jako najstarszemu z dzieci, przypadło 
ciężkie zadanie poinformowania matki o śmierci jednego z jej 
synów, jego brata Franciszka. Do wojska zaciągnął się na ochot-
nika. Chciał bronić Polski z bronią w ręku. Niestety szybko stał 
się jedną z pierwszych ofiar wojny. Podczas walk został ranny 
i trafił do szpitala w Łukowie. Chwilę śmierci opisuje w liście Jan 
Adam.

- Umierając, przyjął Chrystusa i Ostatnie Namaszczenie, 
był zrezygnowany. Wspominał Ciebie, mnie i Zosię – opisywał 
Jan Adam.

Przed śmiercią spisał ostatnią wolę. Do końca miał przy 
sobie obrazki z Chrystusem ukrzyżowanym oraz Świętą Teresą. 
Śmierć Franciszka Maklakiewicza była niepowetowaną stratą 
nie tylko dla rodziny ale również muzyki. Kto wie jak dzisiaj 

Pamięć

Talent, który zgasł przedwcześnie
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Najlepsze drużyny pożarnicze wśród jednostek OSP, 
działających na terenie powiatu żyrardowskiego, spotkały się 
ze sobą na boisku Pogoni Wiskitki. Z terenu Gminy Mszczonów 
udział w tegorocznym powiatowym etapie zawodów spor-
towo – pożarniczych wzięło pięć drużyn. Dwie młodzieżowe 
ze Zbiroży i Osuchowa, jedna kobieca z Mszczonowa oraz dwie 
drużyny seniorów ze Zbiroży i Wręczy. 

W grupie MDP, czyli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
najlepsza okazała się Zbiroża, która pokonała swych rywali z: 
Osuchowa (II m.) i Jesionki (III m.). Mszczonowianki wygrały 

rywalizację w grupie KDP (Kobiecych Drużyn Pożarniczych) 
z reprezentantkami OSP Bartniki. Wśród seniorów strażacy 
z OSP Zbiroża zajęli czwartą lokatę, a OSP Wręcza uplasowała 
się na siódmej pozycji.

 Puchary najlepszym drużynom wręczył Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP – druh Waldemar Suski. Warto dodać, że w trakcie uroczy-
stego rozpoczęcia zawodów wręczono oficjalnie nowy wóz 
ratownictwa drogowo - gaśniczego strażakom z OSP Wręcza.

WYNIKI POWIATOWEGO ETAPU Zawodów Sportowo-Pożarni-
czych  
GRUPA MDP 
I miejsce Zbiroza 
II miejsce Osuchowie 
III miejsce Jesionka 
GRUPA KDP
I miejsce Mszczonów 
II miejsce Bartniki 
GRUPA SENIORÓW
I miejsce Bartniki 
II miejsce Nowy Drzewicz 
III miejsce Korytow 
IV miejsce Zbiroza 
V miejsce Nowy Oryszew 
VI miejsce Kuklowka 
VII miejsce Wręcza

OSP

Sprawni jak… STRAŻACY

W ramach zajęć oferowanych przez Uniwersytet III Wieku 
mam przyjemność prowadzenia interaktywnych wykładów 
we Mszczonowskim Ośrodku Kultury, w dwóch blokach 
tematycznych: podróżniczym i z zakresu rozwoju osobistego.

Pierwszy wykład jaki się odbył w październiku bieżą-
cego roku dotyczył tematyki szczęścia, ale nie tylko. Rozma-
wialiśmy również o potrzebie autonomii, rodzajach kontroli, 

różnych perspektywach spostrzegania czasu – o 

tym wszystkim, co może mieć wpływ na poziom zadowolenia 
z naszego życia. Wykład listopadowy – „Jak się mieszka na 
Cyprze”- poświęcony został historii, geografii i warunkom życia 
na tej przepięknej wyspie. W ramach wykładu uwzględniony 
został drobny poczęstunek składający się z produktów regio-
nalnych Cypru. Wykład grudniowy będzie dotyczył przyjaznego 
porozumiewania się. Umiejętności związane z odpowiednim 
przekazywaniem komunikatów są podstawą naszego codzien-
nego życia i bardzo cenioną na rynku pracy umiejętnością. W 
styczniu zapraszam Państwa do poznania bliżej Szwajcarii. 

Prowadząca: Mgr Agnieszka Kordialik, Edukator/Trener z 
20 letnim doświadczeniem w pracy w kraju i za granicą. Słuchacz 
Clark University, ukończyła m.in. studia podyplomowe z psycho-
logii motywacji, szkolenie z zakresu Neuroscience in Coaching, 
Certyfikowany Praktyk PRISM Brain Mapping. 

MUTW

Mszczonowski Uniwersytet III Wieku 
dla każdego

prezentowałby się kanon polskich utworów, gdyby Franciszek 
mógł w pełni rozwinąć swój talent.

- Talent i zdolności jego były w zgodnej opinii całej 
rodziny największe ze wszystkich braci – pisze w liście do Gmin-
nego Centrum Informacji, Joanna Maklakiewicz.

Każdy członek rodziny odwiedzający Izbę Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów potwierdza, że Franciszek był niezwykle uzdol-
niony. Wspominane są opowieści jak na podorędziu wymyślał 
przyśpiewki i piosenki. Jak błyskawicznie układał melodie. 

W rocznicę śmierci grób Franciszka Maklakiewicza 
odwiedziła Joanna Maklakiewicz. 

- Grób zadbany, lanca z flagą stoi. Przemiły pan z biura 
cmentarza przejęty naszą wizytą opowiada nam, że pasjonaci 
troszczą się o groby żołnierzy z 1939 roku z dużym oddaniem, 
również o grób Franciszka, który nie był zawodowym żołnie-
rzem. A pracownicy szkoły muzycznej w Łukowie już nawet nie 
wiedzą o kogo chodzi – wspomina Joanna Maklakiewicz.

jp, GCI
FOT. Joanna Maklakiewicz
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Mszczonowski Klub Seniora „Złota Jesień” obchodził 15. 
rocznicę swego powstania. 16 października członkowie Klubu 
zebrali się w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, aby uczcić swoje 
święto. 

Spotkanie uroczyście otworzyła prezes Klubu Barbara 
Pniewska, która wraz z członkiniami Zarządu powitała wszyst-
kich klubowiczów i zaproszonych gości - wiceburmistrz Halinę 
Wawruch, przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych Rady Miejskiej Barbarę Gryglewską oraz dyrektor 
MOPS-u Mszczonów Monikę Malczak. 

W dalszej części swego wystąpienia pani prezes zainto-
nowała gromkie „sto lat” dla dwóch jubilatek - członkiń Klubu: 
Alicji Łapińskiej i Janiny Siwiec. Do życzeń dla obu pań przyłą-

czyli się także zaproszeni goście, którzy w swoich wystąpieniach 
życzyli również całej organizacji mszczonowskich seniorów 
długich lat pomyślnego działania. Pani prezes kwiaty i symbo-
liczne upominki otrzymała kolejno od wiceburmistrz Haliny 
Wawruch, przewodniczącej Barbary Gryglewskiej oraz dyrektor 
Moniki Malczak. 

Oficjalną cześć uroczystości zakończyło wniesienie 
wspaniałego tortu, na którym znajdował się napis: 15 lat Klubu 
Seniora „Złota Jesień”. Każdy z uczestników obchodów otrzymał 
kawałek „urodzinowego” tortu do spróbowania. Później było 
równie pysznie - wszyscy do późnych godzin wieczornych bawili 
się przy muzyce zespołu ROMIX.

Nasza Redakcja pragnie złożyć wszystkim członkom 
„Złotej Jesieni” najserdeczniejsze życzenia z okazji 15. rocz-
nicy powstania Klubu. Przyłączamy się także do życzeń składa-
nych obu jubilatkom z Klubu Seniora – paniom Alicji Łapińskiej 
i Janinie Siwiec.

MM

Mszczonowski Klub Seniora

Złota Jesień ma już 15 lat
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Tegoroczne, gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej 
odbyły się 14 października w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. 
Spotkanie otworzyła dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa 
Zielińska. Podczas swego wystąpienia przywitała ona wszyst-
kich przybyłych na uroczystości nauczycieli, pracowników 
placówek oświatowych, a także przedstawicieli władz samorzą-
dowych - przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej Barbarę Gryglewską, przewodniczącego Rady 
Miejskiej Łukasza Koperskiego oraz burmistrza Mszczonowa 
Józefa Grzegorza Kurka. 

 Po oficjalnym otwarciu pani dyrektor Zielińska zaprosiła 
wszystkich do obejrzenia występu kabaretu „Łowcy.B”. Zupełnie 
niespodziewanie ostatni skecz artystów kabaretowych nawiązał 
do kolejnego punktu obchodów. Po finałowym żarcie szcze-
gólnie zaproszony do wyjścia na scenę - jak sam z humorem 
zaznaczył – poczuł się przewodniczący RM Łukasz Koperski. 
Samorządowcy złożyli życzenia wszystkim pedagogom, a także 
pozostałym pracownikom mszczonowskich placówek oświato-
wych. Pani przewodnicząca Gryglewska szczególnie podzięko-
wała za obecność na obchodach emerytowanym nauczycielom. 
Poprosiła też o uczczenie minutą ciszy wszystkich tych, którzy 
– jak to ujęła - odeszli już na wieczną służbę. 

W dalszej części uroczystości samorządowcy wraz 
z dyrektor CUW przystąpili do nagradzania wyróżniających 
się nauczycieli. W tym roku nagrody Burmistrza Mszczonowa 
otrzymali: Angelika Woźniak (SP Bobrowce), Ewa Osińska 
(Przedszkole Miejskie nr 1), Iwona Gołyńska (Przedszkole Miej-
skie nr 1), Krzysztof Kurzepa (SP Osuchów), Justyna Matukin 
(SP Wręcza), Sylwia Stanisławczyk (SP Piekary), Małgorzata 
Jakubiak (SP Mszczonów), Monika Kurowska (SP Mszczonów) 
i Beata Szustkiewicz (SP Mszczonów). W gronie uhonorowanych 
byli też dyrektorzy placówek oświatowych: Urszula Gowin (SP 
Osuchów), Małgorzata Janiszek (SP Wręcza), Grzegorz Olczak 
(SP Lutkówka), Katarzyna Podlaska (Miejskie Przedszkole Nr 
1), Anna Rusinowska (SP Mszczonów), Małgorzata Sekulska (SP 
Piekary) oraz Grażyna Frelik (SP Bobrowce).

Po zakończeniu części oficjalnej obchodów wszyscy prze-
nieśli się do sali klubowej MOK-u, gdzie przygotowany został 
słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.

MM

Dzień Edukacji Narodowej

Tak uczczono Dzień Nauczyciela 
w Mszczonowie

KULTURA
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Okazuje się, że bardzo wiele rzeczy, jeżeli tylko będzie to 
Noc Bibliotek, a czytelnicy zdecydują się ją spędzić w mszczo-
nowskiej „skarbnicy książek”. Kolejne tego typu wydarzenie, 
będące częścią ogólnopolskiej akcji, odbyło się w sobotę, 12 
października.

V edycja Nocy Bibliotek w całym kraju odbywała się 
pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” a jej organizatorem 
było Centrum Edukacji Obywatelskiej. W tym roku, podczas 
akcji w nietypowy sposób promującej czytelnictwo, starano się 
szczególnie przypomnieć postać pisarza i scenarzysty filmowego 
Marka Hłaski. Nie był to wybór przypadkowy. To właśnie w 2019 
r. przypada bowiem 85. rocznica jego narodzin oraz pół wieku 
od śmierci. Specjalna odsłona akcji odbywała się pod hasłem 
„Nocny Marek”.

Kolejny raz w ogólnopolską edycję włączyła się mszczo-
nowska Biblioteka, przygotowując atrakcje dla dużych i małych. 
Już po przekroczeniu jej progów można było poczuć, że nie jest 
to zwykły wieczór. W całej „skarbnicy książek” wygaszono oświe-
tlenie a nocne ciemności rozjaśniały jedynie nastrojowe sznury 
lampek.  Półmrok sprzyjał nie tylko stworzeniu odpowiedniej 
atmosfery, ale także rozważaniom o literaturze i sztuce w ogóle.

Zanim jednak one nastąpiły, mury Biblioteki były świad-
kami niezwykłego jubileuszu. Dyrektor Anna Czarnecka i jej 
pracownice przygotowały wzruszającą niespodziankę dla Alek-

sandry Karolak, która w tym roku obchodzi pięćdziesięciolecie 
pracy w mszczonowskiej „skarbnicy książek”. Życzenia jubilatce 
złożył osobiście burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, 
który wręczył jej także symboliczne podziękowania za pół 
wieku promowania czytelnictwa w gminie. Dodatkową niespo-
dzianką była deklaracja włodarza dotycząca przyszłej lokalizacji 
nowej siedziby Biblioteki. Burmistrz Kurek wyraził nadzieję, że 
Aleksandra Karolak będzie nadal pracować w momencie, gdy 
instytucja przeniesienie się do planowanego do wybudowania 
obiektu, który powstanie przy ul. Tarczyńskiej w miejscu obec-
nego budynku lecznicy i rehabilitacji.

Serdeczne życzenia i piękne kwiaty jubilatka otrzymała 
także od swoich koleżanek z Biblioteki, które podkreślały, że to 
właśnie ona każdą z nich wprowadzała w arkana pracy mszczo-
nowskiego bibliotekarza. Niezwykłą niespodzianką była też 
obecność na uroczystości córki i wnuków Aleksandry Karolak, 
którzy przybyli na uroczystość, by przyłączyć się do gratulacji. 
Oprócz kwiatów i życzeń, był też tort ze świeczkami oraz głośno 
odśpiewane „Sto lat”. Nie mogło również zabraknąć pamiąt-
kowych zdjęć, dokumentujących te wzruszające chwile. Krótki 
wywiad z jubilatką, Aleksandrą Karolak, przeprowadziła również 
Anna Mentlewicz – dziennikarka zaproszona na Noc Muzeów.

To właśnie od spotkania z nią rozpoczęła się dalsza część 
nietypowego promowania czytelnictwa. Kim jest Anna Mentle-
wicz? Dziennikarką telewizyjną, pisarką, scenarzystką i autorką 
słuchowisk emitowanych w Teatrze Polskiego Radia. Gość 
biblioteki, to także pomysłodawczyni i prezenterka programu 
„Luz” i współtwórczyni „Roweru Błażeja”. W swoim dorobku 
ma również trzy pozycje książkowe: „Pewna pani z telewizji”, 

Biblioteka

Co można robić nocą w Bibliotece?
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„Zemsta na ekranie” i „Nigdy ci nie wybaczę”. Podczas spotkania 
można się było również dowiedzieć, że Anna Mentlewicz jest 
scenarzystką kilku, niezwykle popularnych, polskich seriali, 
których odcinki tworzy pod pseudonimem.

Bohaterka „nocnej” wizyty w Bibliotece zabrała publicz-
ność w niezwykle ciekawą podróż po kulisach telewizji, która 
jest nie tylko jej środowiskiem pracy, ale również tłem napisa-
nych przez nią książek. Opowiedziała o kulisach powstawania 
programów, które produkowała i prowadziła a także, co skło-
niło ją do podjęcia literackiego wyzwania. Bardzo ciekawy był 
też fragment dotyczący przyjęcia książek Anny Mentlewicz 
w środowisku dziennikarzy telewizyjnych. Autorka zdradziła też 
zgromadzonym, że poprzez książki nie odreagowuje przykrości 
wyrządzonych przez ludzi, a jej postacie są wyłącznie wytworem 
jej wyobraźni.

Po krótkiej przerwie kawowej i możliwości osobistego 
porozmawiania z Anną Mentlewicz, publiczność została zapro-
szona na koncert poetycki w wykonaniu wokalisty i kompozy-
tora Kuby Michalskiego. W programie jego występu znalazła się 
poezja śpiewana oraz utwory Leonarda Cohena. Kuba Michalski 
wykonał m.in. skomponowane przez siebie melodie do wierszy 
polskich poetów Adama Mickiewicza oraz Adama Asnyka. Wśród 
piosenek Cohena, które można było usłyszeć w Bibliotece, 
znalazły się np. „Słynny niebieski prochowiec”, „Zuzanna” oraz 
„Goście”. Pomiędzy utworami wokalista opowiadał zebranym 
ciekawostki o kanadyjskim poecie-muzyku oraz anegdoty ze 
swojego życia, co pomogło w nawiązaniu świetnego kontaktu 
z odbiorcami. Ogromne wrażenie na publiczności zrobiło autor-
skie wykonanie liryku Leopolda Staffa „Deszcz jesienny”. Na 
zakończenie koncertu Kuba Michalski zaśpiewał polską wersję 

najsłynniejszego utworu Leonarda Cohena, czyli pochodzącej 
z filmu „Shrek” ballady „Hallelujah”.

Pracownicy Biblioteki dla swoich czytelników przygoto-
wali także grę literacką „Flirt z Hłaską”, z cytatami pochodzą-
cymi z dzieł pisarza. Taka rozrywka towarzyszy każdej, mszczo-
nowskiej odsłonie ogólnopolskiej akcji.

Mszczonowska Noc Bibliotek była także pełna atrakcji 
dla nieco mniejszych czytelników. Na początek najmłodsi zostali 
zaproszeni do udziału w zajęciach „Ciemno wszędzie, głucho 
wszędzie”, podczas których rozmawiali o (niekoniecznie) mrocz-
nych książkach i tym, co kryje się „za zasłoną nocy”. Podczas 
zabawy dzieci wykonały także tematyczne obrazki, wypeł-
nione gwiazdami i innymi elementami, które skrywa ciemność. 
Najmłodsi czytelnicy obejrzeli także film „Ptyś i Bill”, który 
opowiada o niesfornym spanielu szukającym domu i chłopcu, 
który marzy o staniu się opiekunem psa. Tytułową dwójkę 
bohaterów połączyła niezwykła przyjaźń oraz wiele zabawnych 
przygód.

Kolejna edycja Nocy Bibliotek w Mszczonowie okazała 
się pełnym wrażeń spotkaniem z kulturą. Pracownicy insty-
tucji zadbali, żeby wieczór „pośród książek” był miło wspomi-
nany zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci. Choć tego 
dnia Bibliotekę spowijały ciemności rozproszone jedynie przez 
nastrojowe lampki a wokoło „unosiły” się słowa i dźwięki, 
to jednak podczas Nocy nie zabrakło także humoru i dobrej 
zabawy. Obserwując uśmiechy czytelników i pracowników 
jednostki można było wysnuć wniosek, że na pewno udało się 
im „znaleźć wspólny język”.

Dagmara Bednarek, GCI

Kryminalna Biblioteka
Tytuł nie sugeruje, oczywi-

ście, że w instytucji tej mają miejsce 
jakieś zbrodnie popełniane, najpraw-
dopodobniej, na czytelnikach. Wręcz 
przeciwnie, mszczonowska Biblioteka 
stara się, by uszczęśliwić miłośników 
książek. Właśnie dlatego w środę, 18 
września, do mszczonowskiej insty-
tucji przybył Wojciech Chmielarz.

Długo można byłoby wymie-
niać, kim jest gość Biblioteki. 
Z pewnością autorem świetnych 
powieści kryminalnych, ale też dzien-
nikarzem i prezenterem telewizyjnym 
a nawet scenarzystą. W swoim 
dorobku literackim pisarz ma dwie 
serie – o komisarzu Jakubie Mortce 
oraz cykl gliwicki. Największą sławę 
przyniosło mu „Żmijowisko” – thriller 
psychologiczny, który na początku 
2019 roku został Książką Roku, wyło-
nioną podczas głosowania na portalu 
Lubimy Czytać. Powieść ta została 
zekranizowana i już niedługo będzie 
ją można oglądać w wersji serialowej, 
emitowanej przez Canal+.

Podczas spotkania z czytel-
nikami mszczonowskiej Biblioteki 
Wojciech Chmielarz dał się poznać 
jako inteligentny, zabawny rozmówca. 
Chętnie odpowiadał zarówno na 
pytania prowadzącej Katarzyny 
Wieczorkowskiej, jak i zgromadzo-
nych miłośników książek. Podczas 
spotkania pisarz mówił o sławie, 
popularności swoich powieści 
i najlepszej z nich. Opowiedział 
również o samym procesie powsta-
wania swoich książek. 

Ciekawy był także fragment 
dotyczący programu „Opowiem ci 
o zbrodni”, w którym autor omawiał 
prawdziwe zbrodnie. Pisarz nie ogra-
niczał się jednak do przemyśleń tylko 
o swojej pracy. Wojciech Chmielarz 
chętnie dzielił się także informacjami 
i opiniami dotyczącymi m.in. prywat-
nych i publicznych szkół. Spotkanie 
z pisarzem, odbywające się w ramach 
kryminalnego września, nie było więc 
ani trochę ponure i groźne.

Dagmara Bednarek, GCI
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Czym jest powietrze? W jaki sposób je zanieczyszczamy? 
Co to jest ciśnienie? Wiele pytań i wiele odpowiedzi. Wszystkie 
podane w atrakcyjny sposób za pomocą pokazów i ekspery-
mentów. W szkołach na terenie gminy Mszczonów odbyły się 
zajęcia edukacyjne.

-  Zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzono 
w szkołach z podziałem na grupy wiekowe. Dotyczyły ochrony 
powietrza, kształtowania postaw ekologicznych i zanieczysz-
czeń środowiska. Odbywały się doświadczenia fizyko-chemiczne 
skupiające się na zanieczyszczeniach powietrza przyczynach ich 
występowania oraz sposobach walki z nimi – informują organi-
zatorzy zajęć.

Każdą z prezentacji dostosowano do wieku uczestników. 
Dzięki temu zarówno starsi uczniowie jak i ich młodsze koleżanki 
i koledzy nie nudzili się. Część teoretyczna, wskazywała zjawiska 
zachodzące w powietrzu, wyjaśniając czym jest powietrze i do 
czego nam służy. Pokazano rodzaje zanieczyszczeń, źródła ich 
pochodzenia i sposoby ich zwalczania. Seria doświadczeń wyja-
śniała czym jest powietrze i pokazywała jego wszechobecność. 
Omówiono zachowania powietrza, jego ruchu oraz zjawisk 
atmosferycznych często spotykanych w przyrodzie. 

Okrzyki zachwytu wywoływały eksperymenty z ciekłym 
azotem, przy pomocy którego tworzono kłęby pary. Zasko-
czeniem był pokaz oczyszczania powietrza zanieczyszczonego 
dymem ze spalania papieru. Wacik, nałożony na rurę od odku-
rzacza odsysającą dym, błyskawicznie zrobił się żółty.

- To tylko dym z kartki papieru. Znacznie gorzej jest, 
gdy spalamy w piecach śmieci. Wówczas zanieczyszczeń jest 
znacznie więcej – wyjaśniał Paweł Jagoda, prowadzący zajęcia.

Doświadczenia skupiające się na zanieczyszczeniach 
powietrza, przyczynach ich występowania oraz sposobach walki 
z nimi okazały się strzałem w dziesiątkę. Pokazano sposoby 
detekcji pyłów zawieszonych oraz przyczyny występowania 
epizodów smogowych. Omówiono też zagrożenia dla zdrowia 
wynikające z zanieczyszczeń powietrza.

Eksperymentem wyjaśniono dlaczego zimą dym 
z kominów utrzymuje się nisko. Opowiedziano też uczniom 
o zjawisku smogu. Dzieci poznały wiele informacji dotyczących 
ciśnienia oraz składników powietrza. Z pomocą azotu udało się 
skroplić tlen i z jego pomocą stopić nitki metalu w kulkę. Dzięki 
pokazom świat fizyki oraz chemii stał się nieco jaśniejszy. 

- Zajęcia mają na celu uświadomienie uczniom jak ważne 
jest powietrze i dlaczego powinniśmy o nie dbać każdego dnia – 
wyjaśniają organizatorzy.

tekst i fot. jp, GCI

Z okazji 105. rocznicy bitwy pod Laskami i Anielinem - 
w niedzielę, 13 października na polach wsi Brzustów - odbyła się 
inscenizacja historyczna, odwołująca się do starcia, jakie miało 
miejsce pomiędzy 22 a 26 października 1914 roku. Bitwa pod 
Laskami i Anielinem była częścią tak zwanej operacji dęblińskiej. 
Naprzeciw wojsk carskich stanęły w niej nowo sformowane 
Legiony Polskie.

 Mszczonowscy Strzelcy uczestniczyli w historycznym 
widowisku, odtwarzając role rosyjskiej piechoty. W drodze na 
inscenizację rekonstruktorzy odwiedzili też miejsca pamięci, 
związane z historią swego patrona, czyli 31 pułku Strzelców 
Kaniowskich. Strzelcy dotarli do zbiorowej mogiły Kaniowsz-
czyków na tzw. Czterech Kopcach, a także pod pomnik w Augu-
stowie, gdzie miał miejsce ostatni bój żołnierzy 31 pułku w dniu 
18 września 1939 roku. 

MM

GRH

Na historycznym szlaku w Puszczy 
Kozienickiej

Gminne szkoły

Zachwycające eksperymenty 
w szkołach
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16 września w Liceum im. Szarych Szeregów w Mszczonowie 
odbyła się akcja pod hasłem Narodowe Czytanie. W 2012 roku 
akcję popularyzowania czytelnictwa  poprzez wspólne czytanie 
zapoczątkowała para prezydencka. Do tej pory czytano  między 
innymi utwory Adama Mickiewicza, Henryka Sienkiewicza, 
Stefana Żeromskiego. Bohaterkami ósmej edycji literackiego 
przedsięwzięcia były nowele pozytywistyczne.

Mszczonowskie liceum również przyłączyło się do akcji 
Narodowego Czytania. Uczniowie i nauczyciele spotkali się na 
sali gimnastycznej, by w skupieniu, w specjalnie zaaranżowanej 
scenerii wysłuchać historii ukazanej w „Katarynce” Bolesława 
Prusa. Lekturę zainicjowała pani Genowefa Śledź, nauczycielka 

języka polskiego, po niej do głośnego czytania  przystąpili chętni 
uczniowie.

Atmosfera towarzysząca spotkaniu przy książce była szcze-
gólna. Dla wszystkich słuchających i czytających była to okazja, 
by włączyć się do ogólnopolskiej akcji, która ma na celu propa-
gowanie czytelnictwa i odkrywanie na nowo piękna i ponad-
czasowości naszej literatury.

LO Mszczonów

Ponadnarodowa mobilność uczniów „W poszukiwaniu 
międzykulturowego mostu” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), to projekt realizowany 
obecnie w Zespole Szkół w Mszczonowie. Kwota dofinanso-
wania projektu z budżetu Unii Europejskiej wynosi 158 948,00 
PLN. Dzięki udziałowi w projekcie młodzież Zespołu Szkół będzie 
miała możliwość wyjazdu na Litwę, do miejscowości Soleczniki. 

Celem projektu jest przede wszystkim rozwój współ-
pracy międzynarodowej pomiędzy szkołami oraz rozwój umie-
jętności interpersonalnych uczniów. Dzięki mobilności młodzi 
zdobędą wiedzę o historii, społeczeństwie i geografii obu 
krajów. Poprzez samodzielne nabywanie wiedzy, jej wymianę 

i wzajemne uczenie 
się, a także poprzez 
zajęcia organizowane 

w trakcie samej wymiany, uczniowie poszerzą swoją wiedzę 
w różnych aspektach. 

Językiem „roboczym” całego projektu będzie język 
angielski, co pozwoli na rozwój kompetencji w tym zakresie. 
Młodzież będzie miała okazję do porozumiewania się w języku 
obcym zarówno w mniej formalnych, jaki i oficjalnych kontak-
tach. Poprzez przełamywanie barier językowych i własnych 
słabości w codziennych kontaktach z rówieśnikami, uczniowie 
wzmocnią poczucie własnej wartości.

Obecnie trwają zajęcia przygotowujące uczniów do 
wyjazdu w ramach programu. Podopieczni ZS uczestniczą 
w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, geografii, BHP, 
przedsiębiorczości oraz warsztatach na temat wykorzystania 
nowoczesnych technologii w procesie uczenia się i komunikacji. 
Realizowany jest również program zajęć kulturowych oraz przy-
gotowania pedagogicznego.

Ponadto, w dniach 20-22 października Dyrektor Szkoły, 
p. Dorota Powązka, wraz z koordynatorem projektu p. Aldoną 
Skrobisz uczestniczyły w wizycie przygotowawczej w ramach 
projektu, w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach 
oraz w Wilnie na Litwie. Podczas tej wizyty został ustalony 
dokładny harmonogram działań merytorycznych i kulturo-
wych, które będą realizowane podczas mobilności zagranicznej 
uczniów.

Zespół Szkół 

ZS Mszczonów

Litewska przygoda uczniów Zespołu 
Szkół

Liceum w Mszczonowie

Zaczytani licealiści
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Pozytywna energia kropki
Dzień Kropki zagościł na dobre w kasie 7c . Co 

roku z wielką radością czekamy na ten dzień, na święto 
kreatywności, odwagi i zabawy. Wówczas organizu-
jemy wiele działań, które pomagają uczniom odkryć 
talenty, poznać ich mocne strony i  zaprezentować je. 

W tym roku powstała słoneczna łąka, na której wyrosły kwiaty 
przyjaźni. Każdy z uczniów pani Małgorzaty Woźniak zrobił sześć 
kolorowych kropek, na których napisał coś miłego dla koleżanek 
lub kolegów z klasy. Z tych pozytywnych kropek powstały piękne 
i niosące pozytywną energię kwiaty.

Europejski Tydzień Kodowania
Uczniowie naszej szkoły wzięli czynny udział w Europej-

skim Tygodniu Kodowania promującym  programowanie i umie-
jętności cyfrowe.

 W dzisiejszych czasach programowanie uznawane jest 
za trzeci język, którego powinno się uczyć w szkole, obok języka 
ojczystego i obcego

„Każdy powinien nauczyć się programować komputer, 
bo to uczy myślenia...” Steve Jobs

Zgodnie z tą ideą uczniowie klas 4-6 rozpoczęli kursy 
programowania realizowanego w ramach portalu code.org. 
Każdy z naszych uczniów ma  założone indywidualne konto, co 
daje możliwość poznawania języka programowania i realizo-
wania zadań  w dostosowanym do możliwości tempie. 

Mamy już pierwsze osiągnięcia. Szóstka uczniów zakoń-
czyła pierwszy kurs, zdobywając podstawowe umiejętności, 
które poświadczone zostały certyfikatem. Gratulujemy i zachę-
camy pozostałych młodych cyfrowych tubylców do podnoszenia 
swoich umiejętności.

Udział w Code Week może być początkiem wielkiej 
przygody ze światem cyfrowym! Programowanie rozwija umie-
jętność logicznego i analitycznego myślenia, wyobraźnię prze-
strzenną, umiejętność pracy w grupie, ale przede wszystkim jest 
świetną zabawą!

Świat robotyki i programowania
Od października uczestnicy zajęć dodatkowych z progra-

mowania i robotyki mogą zdobywać kolejne umiejętności 
i wiedzę w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, automatyki 
i robotyki. Poznają zasady działania robotów i urządzeń elektro-
nicznych. A wszystko za sprawą  zestawów konstrukcyjnych Lego 
WeDo. Uczniowie budują  swoje roboty, a następnie progra-
mują ich zachowanie. Lego WeDo wprowadza uczniów poprzez 
zabawę  w świat robotyki i programowania. Młodzi konstruk-
torzy składają roboty z kolorowych klocków Lego, a następnie 
ożywiają je przy pomocy oprogramowania. Szczególną zaletą 
tych zestawów, którą dostrzegają uczniowie,  jest połączenie 
znanych i lubianych klocków LEGO z nowoczesnymi czujnikami 
i silnikami, których montaż i programowanie przy pomocy 
tabletów stanowi wspaniałą zabawę. Nauka przez zabawę jest 
przyjemna i skuteczna, a co najważniejsze pokazuje, że zdoby-
wanie wiedzy to pasjonująca przygoda. 

Małgorzata Woźniak

„Brzdęk! Nie drażnij smoka”
Trzecim graczem Powiatu Żyrardowskiego w grze 

„Brzdęk! Nie drażnij smoka” został uczeń naszej szkoły Marcin 
Kuran z kl. 7b…

Gra planszowa „Brzdęk! Nie drażnij smoka od momentu 
premiery nie znika  z czołówki “najgorętszych gier” serwisu 
Board Game Geek. W konkursie, którego stawką jest nagroda 
Golden Geek otrzymała aż pięć nominacji (w kategoriach: gra 
roku, gra rodzinna, gra innowacyjna, gra karciana, gra tema-
tyczna).

Organizatorem Powiatowego Międzyszkolnego Turnieju 
„Brzdęk! Nie drażnij smoka” była Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie 
w partnerstwie z klubem miłośników gier planszowych „Grota” 
działającym przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana 
Żeromskiego w Żyrardowie. Wydarzenie zorganizowane zostało 
w ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek 2019 ph: Znajdźmy 
wspólny język, która w niekonwencjonalny sposób zachęca 
do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych 
i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku 
i różnorodnych zainteresowaniach.

Rozgrywka finałowa odbyła się 5 października 2019r. 
w Bibliotece Fabrycznej w Żyrardowie. Wśród uczestników finału 
Turnieju „Brzdęk! Nie drażnij smoka” znaleźli się uczniowie  
klasy 7b: Kuran Marcin, Opałka Michał, Wąsiewski Mateusz.

Wcześniej, bo 26 października w Żyrardowie odbyły się 
eliminacje powia-

SP Mszczonów

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W MSZCZONOWIE
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Nagroda #OSEWyzwanie dla SP 
Mszczonów

Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie jest mobilna 
pracownia multimedialna składająca się z 16 laptopów umiesz-
czonych w przenośnej szafie z punktem dostępowym do inter-
netu, dzięki której szkoła będzie mogła prowadzić cyfrowe 
lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów 
edukacyjnych. 

Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości 
liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które 
należało spełnić, to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE 
i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła przysłała 
przygotowaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną „Smart 
szkoła”. Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgło-
szenia się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek. Speł-
niliśmy wszystkie warunki i znaleźliśmy się w gronie 764 zwycię-
skich szkół.

Jesteśmy jedną ze 125 szkół z województwa mazowiec-
kiego i jedną z 4 z powiatu żyrardowskiego, które otrzymały 
pracownię.

26 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym 
w Radomiu z rąk Pana Marka Suskiego - szefa Gabinetu Poli-
tycznego Prezesa Rady Ministrów, Pana Marka Zagórskiego 
- Ministra Cyfryzacji, Dyrektora NASK PIB Pana Jacka Leśkowa, 
dyrektor szkoły – Anna Rusinowska odebrała Promesę potwier-
dzającą uzyskanie nagrody, która ma trafić do szkoły w roku 
szkolnym 2019/20. Na spotkanie przybyli dyrektorzy 78 szkół 

i przedstawiciele nagrodzonych samorządów. Fotoreportaż 
z tego wydarzenia można znaleźć na stronie www.radompo-
wiat.pl/aktualności

Warto dodać, że nasza szkoła dzięki zaangażowaniu 
nauczycieli może pochwalić się wieloma działaniami z zakresu 
TIK. Bierzemy udział w CODEWEEKu, realizujemy projekt unijny 
„Pytaj , badaj, wnioskuj, działaj”, w którym prowadzone są 
zajęcia z programowania, robotyki i mechatroniki dla starszych 
uczniów, a dla najmłodszych zajęcia z kodowania. Od września 
będą realizowane zajęcia koła CMI z programowania, które 
poprowadzi Pani Małgorzata Woźniak. Nauczycielka we współ-
pracy z Centrum Mistrzostwa Informatycznego działającym na 
Uniwersytecie Łódzkim będzie przewodnikiem uczniów chcą-
cych rozpocząć przygodę z programowaniem.

Wszystkim zaangażowanym życzymy dalszych sukcesów! 
SP Mszczonów

Co wisi w powietrzu?
W dniach 19-24 września uczniowie naszej szkoły mieli 

okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych z zakresu ekologii. 
Zorganizował je Urząd Miejski w Mszczonowie, a odbywały się 
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury.

Zajęcia dotyczyły powietrza i jego zanieczyszczeń. 
Uczniowie mogli zaobserwować ruch powietrza oraz lepiej 
zrozumieć zjawiska atmosferyczne. Dowiedzieli się także, skąd 
mogą pochodzić zanieczyszczenia i jakie znaczenie mają dla 
naszego zdrowia. Prowadzący spotkanie w przystępny sposób 
tłumaczył zagadnienia z zakresu fizyki i chemii, wykonując efek-
towne doświadczenia, czym zyskał uznanie publiczności.

To były pouczające lekcje i na pewno wielu słuchaczy 
je zapamięta, bo wiedza podana w taki sposób nie uleci (jak 
powietrze ).

SP Mszczonów

towe. Do nich przystąpili Kuran Marcin, Opałka Michał, Kornel 
Wacławski i Wąsiewski Mateusz. Trzej chłopcy przeszli do finału.

Jeszcze wcześniej, bo 20 września odbyły się eliminacje 
szkolne. Spośród uczniów klas siódmych i ósmych zgłosili się 
tylko  uczniowie z klasy 7b: Bazyluk Patryk, Głogowski Jakub, 

Kuran Marcin, Opałka Michał, Wacławski Kornel, Wąsiewski 
Mateusz i Żaboklicki Daniel.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Powiatowego 
Międzyszkolnego Turnieju „Brzdęk! Nie drażnij smoka”.

Teresa Bechcicka – szkolny koordynator Turnieju

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kancelaria_Prezesa_Rady_Ministr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kancelaria_Prezesa_Rady_Ministr%C3%B3w
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Bezpiecznie dotrzeć do szkoły 
Gdzie wolno przechodzić przez jezdnię? Jak prawidłowo 

korzystać z przejść dla pieszych? Czym jest zasada ograniczo-
nego zaufania? Odpowiedzi na te pytania udzielał Sławomir 
Zieliński, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Mszczonowie. 

Wzorem minionych lat uczniowie klas I-III Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie spotkali się z policjantem w ramach 
programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Dobra pogoda umoż-
liwiła przeprowadzenie lekcji w terenie. Dzieci poznały różne 
rodzaje przejść dla pieszych. Dowiedziały się w jaki sposób 
można je pokonywać. Podstawową zasadą jest upewnienie się, 
że na przejście można wejść bezpiecznie.

- Na przejściu dla pieszych pierwszeństwo ma pieszy. 
Jednak w starciu z samochodem pieszy nie ma szans. Mając 
pierwszeństwo możecie stracić zdrowie lub życie – ostrzegał 
Sławomir Zieliński. 

Dzielnicowy podkreślał, że zasada ograniczonego 
zaufania obowiązuje również w przypadku przejść z sygnalizacją 
świetlną. 

- Niejednokrotnie widziałem jak kierowcy przejeżdżają 
na czerwonym świetle przez przejście przy szkole. Nie zwracają 
uwagi na sygnalizację i jeżdżą na pamięć – wyjaśnia policjant.

Dzielnicowy uczulał też na korzystanie z telefonów 
komórkowych. Mają je coraz młodsze dzieci. Niestety korzystają 
z urządzeń bardzo często również idąc chodnikiem czy przecho-
dząc przez przejście dla pieszych. Nie zwracają uwagi na to co 
dzieje się na ulicy wpatrzone w ekran smartfonu. 

Bezpieczna droga do szkoły to jednak nie tylko pokony-
wanie ulic. Policjant zwracał też uwagę na bezpańskie zwierzęta 
wałęsające się w mieście. Uczulał dzieci by ich nie karmiły i nie 
głaskały.

- Pies lub kot mogą być zarażone wścieklizną. Jeśli was 
ugryzą a nam nie uda się złapać zwierzęcia i potwierdzić, że jest 
zdrowe czeka was seria bolesnych zastrzyków – przestrzegał 
dzielnicowy.

Głaskanie nieznanych zwierząt może też przenieść na 
dzieci choroby i pasożyty. 

tekst i fot. jp. GCI

Ku przestrodze
Podczas spotkań z dziećmi Sławomir Zieliński opowiedział 
o zdarzeniach z udziałem dzieci, które miały miejsce i tylko 
szczęśliwym zbiegiem okoliczności nie doszło do tragedii.

Uciekali przed psem
Kilku chłopców na osiedlu północ, w drodze do szkoły, posta-
nowiło kamieniami rzucać w błąkającego się psa. Zwierzę ich 
zaatakowało. Chłopcy rzucili się do ucieczki wbiegając na ulicę. 
Jedynie przytomność kierującej samochodem osobowym i fakt, 
że kątem oka widziała zachowanie dzieci sprawiło, że udało się 
jej w porę zatrzymać samochód przed wbiegającymi przed jego 
maskę chłopcami.

Zgubiony but
Samochód osobowy dojeżdżał do przejścia dla pieszych. Był 
jednak na tyle daleko przed nim, że dochodząca do niego dziew-
czynka stwierdziła, że zdąży przez nie przebiec . W trakcie prze-
biegania, na przejściu spadł jej but. Dziewczynka gwałtownie 
stanęła i… zaczęła go zakładać. Samochód z piskiem opon 
zatrzymał się tuż przed nią.

Na środku ulicy
Dziewczynka widząc migające już zielone światło na przejściu 
dla pieszych postanowiła przebiec przez jezdnię. Niestety nie 
zdążyła i musiała zostać na wysepce pomiędzy pasami jezdni. 
Przejeżdżający szybko przez przejście samochód ciężarowy 
sprawił, że dziewczynka się przestraszyła i biegiem  wróciła na 
stronę ulicy, z której wbiegła na pasy. Tylko przypadek sprawił, 
że nie jechał wówczas tym pasem żaden samochód i dziecko nie 
zostało potrącone.

Rozejrzyj się
Przed przejściem dla pieszych zatrzymał się samochód by 
umożliwić przejście na drugą stronę pieszym. Chłopiec wszedł 
na jezdnię. Niestety kolejny z kierowców zagapił się. Widząc 
w ostatniej chwili stojący przed nim samochód odbił kierow-
nicą w lewo i wjechał na przejście na przeciwnym pasie jezdni. 
Szczęśliwie chłopiec przechodzący przez pasy nie zdążył jeszcze 
dotrzeć do tego miejsca i nie został potrącony.
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Jak zdać egzamin na ucznia?
O tym wiele mogliby powiedzieć uczniowie pierw-

szych klas Szkoły Podstawowej im. Jan Adama Maklakiewicza 
w Mszczonowie, którzy 14 października udowodnili, że zasługują 
na przyjęcie w poczet społeczności tej placówki. Uroczystego 
pasowania najmłodszych wychowanków dokonała dyrektor 
Anna Rusinowska.

Całą imprezę poprowadzili uczniowie klasy 7a, którzy 
powitali zaproszonych gości. W tym gronie znaleźli się: zastępca 
burmistrza Mszczonowa Halina Wawruch, ksiądz proboszcz 
Sławomir Tulin, dyrektor OSiR Michał Szymański a także przed-
stawiciele Rady Rodziców – przewodniczący Jacek Gołyński 
i jego zastępca Dorota Owczarek. Honorowe miejsca zajęły 
również dyrektor szkoły Anna Rusinowska oraz jej zastępczynie: 
Krystyna Wójcik, Ewa Zabłocka i Jolanta Zielonka. Na oficjalnym 
przyjęciu pierwszoklasistów w poczet szkolnej społeczności 
licznie pojawili się również rodzice bohaterów wydarzenia.

Uroczystość rozpoczęła się od przybycia uczniów klas 
pierwszych, którzy wchodząc na boisko hali sportowej, musieli 
przejść przez symboliczną bramę z napisem „Uczymy się nie dla 
szkoły, lecz dla życia”. Potem starsi koledzy przeegzaminowali 
najmłodszych, by sprawdzić ich gotowość do nauki w mszczo-
nowskiej placówce. Pierwszoklasiści musieli zaliczyć osiem 
zadań, które dotyczyły m.in. kulturalnego zachowania, bezpie-
czeństwa w drodze do szkoły oraz wiedzy o ojczyźnie. Młodzi 
uczniowie śpiewali, recytowali oraz rozwiązywali zagadki. 
Dodatkową atrakcją był pokaz „kodowania” muzyki. Oczywiście, 

wszystkie zadania pierwszaki wykonały bezbłędnie, co potwier-
dziło zdobycie przez nich ośmiu medali „za szkolne umiejęt-
ności”.

Po części egzaminacyjno-artystycznej reprezentanci 
poszczególnych klas złożyli uroczyste ślubowanie. Przysięgając 
na szkolny sztandar obiecywali m.in. „być dobrymi uczniami 
i dbać o honor swojej szkoły”. Kolejnym podniosłym momentem 
było pasowanie, którego za pomocą tradycyjnego, drewnia-
nego pióra, dokonała dyrektor Anna Rusinowska. Oczywiście, 
wszyscy pierwszoklasiści usłyszeli również uroczystą formułę 
przyjęcia w poczet szkolnej społeczności.

Z okazji pasowania, najmłodsi dostali upominki od 
swoich starszych kolegów, Samorządu Uczniowskiego oraz koła 
SKO. Dyrektor Rusinowska wszystkim wychowawcom wręczyła 
z kolei pierwsze legitymacje dla ich podopiecznych.

 Po zakończeniu części oficjalnej na scenę wkroczyli 
młodzi artyści z klas 4-6, którzy przygotowali humorystyczny 
program „Tajemniczy pokój zwierzeń”. W iście kabareciarskim 
stylu pokazali oni trudy bycia pedagogiem oraz uczniowskie 
niedole. W ten sposób młodzi uczcili przypadający 14 paździer-
nika Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich pracow-
ników placówek edukacyjnych.  Krótkie scenki obrazujące 
szkolne życie oraz znane piosenki z delikatnie zmienionymi 
tekstami wprawiły wszystkich obecnych w doskonały humor. 
Ten przydał się z pewnością podczas poczęstunku i dyskoteki, 
które dla najmłodszych zorganizowali rodzice po zakończeniu 
oficjalnej uroczystości.

Dagmara Bednarek, GCI
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Wycieczki! Wycieczki!
Rok szkolny dopiero się rozpoczął, a my już odwiedzi-

liśmy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. My, to znaczy 
uczniowie klas drugich i trzecich - uczestnicy zajęć z kodowania 
dla najmłodszych w ramach projektu unijnego realizowanego 
w naszej szkole.

Pierwsze kroki skierowaliśmy na wystawę czasową 
„Zmierz się!”, na której mogliśmy zobaczyć i usłyszeć bicie 
swojego serca, zmierzyć puls i objętość płuc, sprawdzić aktyw-
ność mięśni i rozpiętość ramion oraz orli wzrok i szybkość reakcji.

Potem udaliśmy się do Teatru Robotycznego na przed-
stawienie „Ojciec wie najlepiej” na motywach baśni H. Ch. 
Andersena. 

Najwięcej czasu spędziliśmy w Strefie Eksperymento-
wania, gdzie poznawaliśmy procesy biologiczne zachodzące 
w przyrodzie oraz zjawiska fizyczne. Dzieci tworzyły tęczę, mikso-

wały barwy, fotografowały krople wody, pisały w lustrzanym 
odbiciu, próbowały przekrzyczeć echo… 

Ciekawymi atrakcjami były również powietrzna 
fontanna, tworzenie lustra z baniek mydlanych, endoskopowa 
operacja na misiu, odpoczynek na łóżku fakira oraz testowanie 
na symulatorze jazdy autem po spożyciu alkoholu. Dzieci doszły 
do wniosku, że jazda samochodem w takim stanie jest bardzo 
niebezpieczna.

Nasza wizyta w Centrum Nauki Kopernik zakończyła się 
wspólnym obiadem i zakupami pamiątek w sklepiku.

Małgorzata Zgórzak, Małgorzata Gardzińska, Elżbieta Grzy-
bowska

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Wycieczka do Rogowa 
Dnia 13 września 2019 roku  czterdziestu „młodych 

eksperymentatorów” udało się na wycieczkę do Rogowa, 
w którym znajduje się Arboretum, czyli ogród botaniczny. 
Obecnie Arboretum posiada jedne z największych i najcenniej-
szych kolekcji drzew i krzewów w naszej części Europy. 

Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i wraz z pracowni-
kiem ogrodu ruszyliśmy na oglądanie wyjątkowych roślin. Oglą-
daliśmy m.in. klon palmowy (symbol Arboretum w Rogowie), 

bananowiec preriowy z owocami, piernikowiec (liście pach-
niały jak wata cukrowa), kasztan jadalny (niestety, owoce były 
jeszcze niedojrzałe), korkowiec (ma miękką korę), cytrynowiec 
chiński (ma owoce o pięciu smakach); magnolię parasolowatą, 
diabelską maczugę, ostrokrzew amerykański, dereń kousa 
i wiele innych.

Potem zakupiliśmy pamiątki: zakładki, magnesy, linijki, 
pudełeczka, wszystkie wykonane z drewna. Przed nami była 



październik 2019 / nr 10 (287)       29

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY

kolejna atrakcja – wycieczka kolejką wąskotorową Rogów – 
Jeżów.

Na koniec zwiedziliśmy Muzeum Lasu i Drewna, w którym 
znajduje się bogata ekspozycja ptaków i ssaków, zbiór szyszek 
oraz kolekcja próbek drewna. Przed powrotem do domu zaku-

piliśmy jeszcze ciekawe rośliny do naszych ogrodów. Wycieczka 
bardzo podobała się uczniom, dostarczyła im wielu wiadomości 
o świecie przyrody.

Beata Szustkiewicz

Najmłodsi uczą się oszczędzać
Szkolna Kasa Oszczędności działająca w Szkole Podsta-

wowej im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie została 
wyróżniona w corocznym „Konkursie SKO dla szkół i nauczy-
cieli.”

SKO działające w naszej szkole za multimedialną kronikę 
otrzymało nagrodę II stopnia i 2000 zł, a szkolni opiekunowie 
zostali uhonorowani Srebrnymi Odznakami.

Szkolna kasa Oszczędności to najstarszy, największy 
i jednocześnie najnowocześniejszy program edukacji finan-
sowej dla dzieci. Koncentruje się na szeroko pojętej edukacji 
w zakresie przedsiębiorczości, ekologii i bezpieczeństwa. 
W szkole inicjowanych jest wiele działań zgodnych z programem 
SKO, o których szczegółowo można dowiedzieć się odwiedzając 
blog SKO Mszczonów na platformie Szkolne Blogi.

Zachęcamy rodziców do zapisywania swoich dzieci do 
programu SKO. SKO-wicze uczą się przedsiębiorczości, biorą 
udział w licznych konkursach zdobywając ciekawe nagrody, ale 
przede wszystkim mogą gromadzić na swoich kontach oszczęd-
ności, które później przeznaczą na zakup wymarzonych rzeczy.

Opiekunowie SKO
Barbara Oracz i Małgorzata Malowaniec
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Próbna ewakuacja
Kończy się wrzesień, a to co roku oznacza, że uczniowie 

naszej szkoły muszą przećwiczyć ewakuację. Ponieważ wycho-
wawcy przeprowadzili już instruktaż, niektórzy niecierpliwi 
z utęsknieniem oczekiwali na to wydarzenie, przeczuwając, że 
nastąpi niechybnie.

I tak też się stało – 23 września, gdy wybuchł fikcyjny 
pożar, rozbrzmiały dzwonki alarmowe, a pracownicy obsługi 
nie na żarty głosili wszem i wobec, że trzeba się ewakuować. 
I można wreszcie zrobić to, na co się tak długo czekało – zgodnie 
z instrukcją wychowawcy. Najgorzej mieli ci, którzy akurat 

ćwiczyli na wf-ie, bo musieli wyjść na dwór w strojach gimna-
stycznych. Na szczęście pogoda dopisała.

Spotkaliśmy się na miejscu zbiórki – parkingu obok 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. A było nas prawie 1 000 
osób (ok. 850 uczniów i przedszkolaków oraz 100 pracowników 
szkoły i przedszkola)!

Dzielni strażacy jak zawsze ugasili „pożar”, więc mogliśmy 
wrócić na lekcje wdzięczni za te coroczne emocje, których nie 
brakowało zwłaszcza nowicjuszom w kwestii próbnej ewakuacji, 
czyli najmłodszym.

Do zobaczenia za rok, kochani Strażacy, i oby nie wcze-
śniej!

SP Mszczonów

Tajemniczy bus
W dniach 21-23 października przed naszą szkołą parkował 

pewien bus. Nie był to jednak zwykły pojazd. Był to DENTOBUS, 
w którym odbywała się kontrola zębów.

Moja klasa niechętnie wyczekiwała spotkania ze stoma-
tologiem. Tylko nieliczni, 
w tym ja, lubią chodzić do 
dentysty. Szczerze mówiąc, 
to trochę się jednak prze-
straszyłam, gdy zobaczyłam 
krwawiące dziąsła koleżanki, 
która odbyła już swoją wizytę. 
Okazało się jednak, że moje 
obawy były nieuzasadnione, 
ponieważ podczas kontroli 
czułam się naprawdę komfor-
towo. Na koniec dostałam 
naklejkę „Dzielny pacjent” 
i mogłam wrócić do klasy.

Dowiedziałam się, że 
podczas tych trzech dni dwie 

Wróżki Zębuszki – pani doktor Marta i pani doktor Agnieszka przy 
pomocy asystentki, pani Bożeny, skontrolowały 190 uczniów 
naszej szkoły, czyli ok. ¼ wszystkich. Dziękujemy i pozdrawiamy 
wszystkie panie oraz pana Krzysztofa – kierowcę.

Weronika Potasiak
uczennica kl. VI c, uczestniczka warsztatów dziennikar-

skich
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Dnia 15 października 2019 r. w Szkole Podstawowej 
w Bobrowcach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Święto to obchodzone jest w  rocznicę powstania 
Komisji Edukacji Narodowej utworzonej 14.10.1773 r. z inicja-
tywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

W akademii uczestniczyli wszyscy 
uczniowie, nauczyciele, pracownicy 
obsługi oraz przedstawiciele rodziców. 
Na wstępie głos zabrała pani dyrektor 
Grażyna Frelik, która mówiła o trudnej, 
ale jakże pięknej pracy nauczyciela. 
Podziękowała za dotychczasowe zaan-
gażowanie oraz życzyła nauczycielom 
i pracownikom obsługi wiele sił i wytrwa-
łości w tym wyjątkowym zawodzie. 

Po części oficjalnej odbyła się 
część artystyczna w wykonaniu uczniów 
kasy II i III pod kierunkiem p. Hanny 
Żukowskiej i  p. Angeliki Woźniak. 
Również uczniowie klasy pierwszej 
i oddziału przedszkolnego pod kierun-
kiem wychowawczyń Bożeny Bochenek 
i Eweliny Olesińskiej uświetnili ten wyjąt-
kowy dzień wierszami i piosenkami.

Uczniowie w swych wystą-
pieniach docenili i podkreślili swoją 

wdzięczność za codzienny trud pracy nauczycieli, ich poświę-
cenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Montaż słow-
no-muzyczny zawierał wiersze, piosenki i scenki humorystyczne 
o szkole. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. 
Na zakończenie wszyscy uczniowie zaśpiewali „Sto lat”.

Wiele miłych słów wszystkim nauczycielom i pracow-
nikom oświaty przekazała Przewodnicząca Rady Rodziców p. 
Ewa Kiełkiewicz.

Hanna Żukowska
 

Przedszkolaki zrobiły 
sałatkę owocową

W dniu 11 października dzieci 
z Oddziału Przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach własno-
ręcznie przyrządziły sałatkę owocową. 
Przygotowania zaczęły się już kilka dni 
wcześniej od omawiania, jak ważne dla 
naszego zdrowia są owoce. Przedszkolaki 
z zaciekawieniem opowiadały o swoich 
ulubionych owocach. 

Ostatnim punktem tygo-
dnia owocowego było przy-
gotowanie sałatki. Dzieci  
w tym dniu od rana przynosiły do przed-
szkola swoje ulubione owoce. Następnie, 
przy pomocy swoich pań Eweliny 
Olesińskiej i Patrycji Korbiń przygoto-
wały sałatkę, którą podczas śniadania 

wspólnie dzieci zjadły.      
Ewelina Olesińska 
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SP Bobrowce

Dzień Edukacji Narodowej
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Wycieczka do Kołacinka
W dniu 25 września 2019 r. uczniowie  Szkoły Podsta-

wowej w Bobrowcach wybrali się na upragnioną  wycieczkę. 
Tym razem była to podróż do Kołacinka

Po dojechaniu do celu i spotkaniu się z panią prze-
wodnik wszyscy udali się na spacer po ścieżce ery mezozoicznej. 
Z wielkim zachwytem poznawali naturalnej wielkości figury 
dinozaurów wkomponowane w pięknie ukształtowany teren, 
jak również dowiedzieli się wiele ciekawostek o ich życiu. 

Następnie poznawali na wystawie geologiczno-paleon-
tologicznej skamieniałości sprzed wielu milionów lat. Wielki 
zachwyt budziła interaktywna wystawa świata prehistorii. 
Uczniowie przechodzili przez prehistoryczny tunel i nie wolno 
było dać się złapać dinozaurom. Dużo emocji budził wybucha-
jący wulkan, jak również narodziny dinozaurów. Kolejną atrakcją 
były zajęcia paleontologiczne i szukanie zaginionego szkieletu 

dinozaura. Po tych wszystkich atrakcjach przyszedł czas na 
smaczny posiłek. Ostatnim punktem wycieczki były szaleństwa 
na placu zabaw.

Zmęczeni, ale pełni wrażeń wrócili  do szkoły i już czekają 
na następną wycieczkę. 

Hanna Żukowska

Akcja „Sprzątanie Świata” 
w Bobrowcach

W dniu 20 września 2019 roku uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Bobrowcach wraz z wychowawczyniami po raz kolejny 
bardzo chętnie włączyli się w akcję „Sprzątanie Świata”. „Sprzą-
tanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na 
rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się 
z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, 
australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy 
blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na 

całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira 
Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. 

Nasi uczniowie  z radością wyruszyli w teren. Wyposażeni 
w rękawiczki, worki na śmieci oraz uśmiech na twarzach zbierali 
porzucone odpady. Miejmy nadzieję, że takie działania skłonią 
nas do przemyśleń związanych  z dbaniem o nasz wspólny dom, 
którym jest Ziemia. To właśnie my jesteśmy odpowiedzialni 
za stan naszego najbliższego otoczenia.  Podczas sprzątania 
zebrano kilka worków śmieci. Na zakończenie akcji wszyscy 
uczniowie zjedli gorącą kiełbaskę ufundowaną przez Radę 
Rodziców.

Angelika Woźniak
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24 września w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana 
Lipskiego w Osuchowie została zorganizowana próbna ewaku-
acja szkoły i przedszkola. Najmłodsi doskonale wiedzieli, jak 
zachować się podczas usłyszanego alarmu. Błyskawicznie udało 
się im wyjść z przedszkola i stawić się w miejscu wyznaczonej 
zbiórki. Po próbnej ewakuacji strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Osuchowie zaprosili naszych milusińskich na krótki 
pokaz. 

Dzieci mogły dowiedzieć się bardzo dużo o pracy stra-
żaka, oglądali ich stroje oraz niezbędne sprzęty wykorzystywane 
podczas akcji ratunkowej. Każde dziecko mogło zwiedzić wóz 

strażacki, a nawet zasiąść za jego kierownicą. Panowie strażacy 
byli bardzo mili i odpowiadali na każde pytanie zadawane przez 
dzieci. 

Po takim pokazie od razu każde dziecko chciało zostać 
w przyszłości strażakiem. Dziękujemy za wizytę i zapraszamy, 
oczywiście bez alarmu, na kolejne spotkania. 

A. Piasecka

Przedszkolaki z Osuchowa 
„zamisiowane”

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie od 
tego roku realizują ogólnopolski program czytelniczy „Mały 
Miś w świecie wielkiej literatury”. Polega on na wybraniu 
wraz z nauczycielem grupowej maskotki – Misia, który w roku 
szkolnym 2019/2020 będzie zawsze i wszędzie towarzyszyć 
dzieciom. Wybranemu Misiowi nasze dzieci nadały imię Bryś.

Cały program czytelniczy skład się z 8 modułów. 
Pierwszy z nich to „Mały miś - czytające przedszkolaki”, który 
polega głównie na czytaniu w przedszkolu i w domu dzieci. Miś 
wraz ze specjalnym dzienniczkiem odwiedza przedszkolaków 
z Osuchowa, towarzysząc im w codziennych czynnościach, ale 
przede wszystkim słucha, jakich książek czytają w domach.

Do czytania można zaprosić osoby związane z przed-
szkolem. Dlatego też całą akcję czytelniczą w połowie paździer-
nika rozpoczęła Pani dyrektor - Urszula Gowin. Wszystkie osoby 
zapraszane do przedszkola wpisują się do pamiątkowej kroniki 
przedszkolaków.

W odpowiedzi na kierunki polityki MEN na rok szkolny 
2019/2020 rekomenduje się czytanie w przedszkolu tekstów 

polskich poetów i pisarzy,  wychowanie do wartości 
poprzez kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych oraz wiodące kompetencje kluczowe takie jak 
porozumiewanie się w języku ojczystym.

Nasi mali czytelnicy bardzo pokochali swojego Misia 
i z utęsknieniem czekają na jego odwiedziny w domach. Reali-
zacja kolejnych modułów projektu takich jak: „Misiowy wolon-
tariat”, „Play with little Teddy Bear”, „Dzień Pluszowego Misia”, 
„Mały Miś i Prawa Dziecka”, „Bezpiecznie z Małym Misiem”, 
„Zamisiowany dzień matematyki” i „Mali przedsiębiorcy” 
z pewnością przyniesie naszym milusińskim wiele niezapomnia-
nych wrażeń oraz niesamowitych przygód.

A. Piasecka 

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY

SP Osuchów

Strażacy z wizytą u przedszkolaków



34      październik 2019 / nr 10 (287)

Podwójne święto w Osuchowie
 26 września był wyjątkowym dniem dla całej społecz-

ności Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego 
w Osuchowie. Tego dnia, już od samego rana zaczęły się przygo-
towania do święta Patrona. Już 8 lat szkoła nosi imię wspania-
łego człowieka, jakim był ks. Marian Lipski.  Obchody zaczęły się 
przemarszem wszystkich uczniów wraz z nauczycielami na Mszę 
Świętą odprawioną w intencji Patrona Szkoły. 

Po uroczystości kościelnej wszyscy uczniowie uczest-
niczyli w apelu, zorganizowanym przez uczniów klasy 7 pod 
opieką pani Elżbiety Olborskiej. Dyrektor szkoły pani Urszula 
Gowin, również zabrała głos, opowiadając wzruszającą historię 
dotyczącą życia ks. kan. Mariana Lipskiego. Wszyscy uczniowie 
w podniosłej atmosferze odśpiewali hymn szkoły przy akompa-
niamencie pani Ludmiły Drobot – Kierzkowskiej. 

Po skończonych uroczystościach dotyczących Dnia 
Patrona odbyła się druga część spotkania, a mianowicie 

uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka nowo przybyłych dzieci 
do Oddziału Przedszkolnego. Pod czujnym okiem wycho-
wawczyni pani Anety Piaseckiej sześcioro dzieci wstąpiło, już 
oficjalnie w progi przedszkola. Dzieci wraz z rodzicami ślubo-
wały i przyrzekały, jak być dobrym przedszkolakiem. Po ślubo-
waniu dzieci ustawiły się przed „Bramą Przedszkola” i poje-
dynczo podchodziły do pani Dyrektor, która pasowała każde 
dziecko specjalnym ołówkiem. 

Wszystkie przedszkolaki, bardzo szczęśliwe ustawiły się 
wraz z rodzicami do pamiątkowego zdjęcia. Po skończonym 
apelu każda klasa odwiedziła świetlicę szkolną, gdzie zorgani-
zowana była wata cukrowa i popcorn. Ponadto dzieci z Odziały 
Przedszkolnego w świątecznym nastroju zostały zaproszone 
na poczęstunek do klasy przedszkolnej, gdzie oprócz słodkości 
czekały na nich wcześniej przygotowane animacje. 

Z pewnością ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie 
w pamięci dzieci i nauczycieli. 

A. Piasecka

Przedszkolaki w obronie Ziemi
24 września w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana 

Lipskiego w Osuchowie została zorganizowana akcja „Sprzątania 
Świata”. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego również z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczyły w sprzątaniu terenu wokół 
przedszkola i szkoły. 

Nasi mali ekolodzy kochają przyrodę i są bardzo wyczu-
leni na zaśmiecanie środowiska. Od samego rana wysłuchiwały 
pogadanek dotyczących segregacji odpadów oraz o roli czło-
wieka wobec naszej planety Ziemi. Tuż po śniadaniu przed-
szkolaki wyruszyły wraz z paniami: wychowawczynią Anetą 
Piasecką oraz pomocą Jolantą Strojek, na „Sprzątanie Świata”, 
a właściwie najbliższej okolicy. 

Ku zaskoczeniu pań i dzieci śmieci było bardzo dużo. 
Nasi najmłodsi musieli się bardzo napracować, aby wszystko 

wyzbierać i zapakować do worków. Po skończonej pracy czekała 
na nich miła niespodzianka - pani Dyrektor dla wszystkich 
uczniów ufundowała pieczone kiełbaski. 

Dzieci były zmęczone, ale bardzo zadowolone z tego 
dnia; rozumiały, że dzięki ich pracy naszej planecie Ziemi jest 
choć odrobinę lżej.

A. Piasecka

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Dzień Tabliczki Mnożenia
4 października Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana 

Lipskiego wzięła udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia 
(World Multiplication Table Day). 

Jak podają organizatorzy „celem akcji jest propagowanie 
zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona 
zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przy-
jemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do 
nadrobienia tabliczkowych zaległości po wakacjach. Natomiast 
dorośli mogą dać przykład dzieciom – pokazując swoją świetną 
znajomość trudnych przypadków mnożenia”.

Tego dnia uczniowie – egzaminatorzy sprawdzali znajo-
mość tabliczki mnożenia wśród swoich rówieśników, a także 
nauczycieli i pracowników szkoły. Po zdaniu egzaminu uczestnicy 
akcji otrzymywali tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia” i dumnie 
nosili zdobyte odznaczenia. Dzieci miały również okazję pograć 
w gry edukacyjne dotyczące znajomości tabliczki mnożenia. 

Również tego dnia do naszej szkoły ponownie przyjechał 
Dentobus. Nasi egzaminatorzy nie omieszkali sprawdzić znajo-
mości tabliczki mnożenia wśród załogi Dentobusu, co przyczy-
niło się do podniesienia wyników zdawalności.

Młodsi sprawdzają , czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Po sprawdzeniu znajomości tabliczki mnożenia wśród 
społeczności szkolnej, egzaminatorzy wraz z koordynatorem 
akcji, p. Ewą Termeną udali się do centrum Osuchowa. Dzieci 
przepytywały z tabliczki mnożenia napotykane osoby dorosłe. 
Dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się wziąć udział w egza-
minie. Nie jest łatwo zamienić się rolami i być przepytywanym 
przez dziecko, zwłaszcza bez wcześniejszego przygotowania. 
Dla uczniów było to niezwykle ciekawe i motywujące doświad-
czenie.  

E. T.

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY

Szesnaścioro uczniów Szkoły Podstawowej w Lutkówce 
przyrzekało być wzorowym Polakiem, uczyć się oraz dbać 
o dobre imię szkoły. W środę (23.10) 
odbyło się ślubowanie uczniów klasy 
pierwszej. 

Uczniów powitali król i królowa 
królestwa Szkołolandii. By pierwszaki 
mogły stać się jego mieszkańcami 
musiały wykonać zadania. Recyto-
wały więc wiersze i śpiewały piosenki. 
Bezbłędnie odpowiadały również na 
pytania dotyczące Polski. Po zdanym 
teście mogły więc złożyć ślubowanie na 
sztandar szkoły. Tym samym stały się 
pełnoprawnymi uczniami. Z tej okazji 
otrzymały dyplomy i swoje pierwsze 
w życiu dokumenty – legitymacje 
szkolne. Nie brakowało też upominków 
zarówno od rodziców jaki i starszych 
kolegów i koleżanek.

- Witam was w gronie szkoły. 
Obiecuję, że będziecie się 

tu dobrze czuli a za osiem lat opuścicie szkołę z wiedzą, która 
umożliwi wam dalszą naukę - mówił Grzegorz Olczak, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Lutkówce.

Tego dnia nie ślubowały jednak tylko pierwszaki. Przy-
sięgę złożyli też ich rodzice. Obiecali, że będą pamiętać, że każdy 
uczy się na błędach oraz, że będą często przytulać swoje dzieci. 

tekst i fot. jp, GCI

SP Lutkówka

Weszli do królestwa Szkołolandii
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Dzień Edukacji Narodowej w Szkole 
Podstawowej w Lutkówce

11 października uczniowie wraz z pracownikami naszej 
szkoły świętowali Dzień Edukacji Narodowej.

Około godziny jedenastej wszyscy odświętnie ubrani 
zebrali się w świetlicy szkolnej i w napięciu oczekiwali na rozpo-
częcie akademii przygotowanej przez klasy V-VI pod opieką p. 
Agnieszki Kwiatkowskiej i p. Agaty Grzybowskiej. Po przywitaniu 
przez Pana Dyrektora  wszystkich zebranych oraz złożeniu życzeń 
pracownikom szkoły, w tym również emerytowanym, nasi 
aktorzy przedstawili zabawne scenki z życia szkoły ukazujące, 
że nauczyciele wcale nie mają tak łatwo, jak nam się wydaje. 
Programem artystycznym, a także kwiatami i słodkimi upomin-
kami uczniowie podziękowali im za trud włożony w nauczanie, 
wychowanie i opiekę. 

Następnie głos zabrała p. Monika Własiuk, przedsta-
wiając członków SU wybranych przez społeczność uczniowską 
w obecnym roku szkolnym. Około godziny dwunastej  uczniowie  
i nauczyciele wrócili do swoich zajęć. 

Atmosfera tego święta oraz perspektywa dodatkowego 
dnia wolnego sprawiła, że każdy wracał do domu z uśmiechem 
na twarzy. 

Kinga Krajewska – ucz. kl. 7 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Pasowanie na przedszkolaka
W dniu 15 października w Punkcie Przedszkolnym przy 

Szkole Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce 
odbyła się uroczystość Pasowania na przedszkolaka. Bohaterami 
spotkania były maluchy z grupy przedszkolnej Muminkowo. 
W uroczystości wzięli udział zaproszeni rodzice oraz dyrektor 
szkoły, pan Grzegorz Olczak.

Dzieci zaprezentowały program artystyczny, który przy-
gotowały pod kierunkiem swojej nauczycielki, pani Marty 
Salamon oraz nauczycielki rytmiki, pani Luizy Wirowskiej-
Sadowskiej. Występując przed tak wielką publicznością wyka-
zały się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również wielką 
odwagą. Występ naszych małych aktorów wzbudził  zachwyt 
zaproszonych gości.

Punktem kulminacyjnym spotkania było pasowanie 
przedszkolaków, którego dokonał pan dyrektor przy pomocy 

„czarodziejskiego misia”. Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci 
otrzymały dyplomy, medale, prezenty, a także słodkości. 

Po zakończeniu części oficjalnej  pozowały do pamiątko-
wego zdjęcia, a później mogły się wzmocnić podczas słodkiego 
poczęstunku, przygotowanego przez rodziców.

SP Lutkówka

Ratujemy i uczymy ratować
W dniu16 października obchodzimy Europejski Dzień 

Przywracania Czynności Serca i z tej okazji uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Lutkówce przystąpili do Programu Edukacyjnego 
„Ratujemy i Uczymy Ratować”. Patronat nad tym ogólnopolskim 
wydarzeniem objęła Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

Bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji 
odbyło się w naszej szkole 16.10.2019 w godz. 12:00-12:30. 
Zebraliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie przy użyciu 
dziewięciu fantomów przystąpiliśmy do bicia rekordu Guinnesa. 
Zaangażowani byli wszyscy uczniowie bez względu na wiek. 

Tuż przed rozpoczęciem akcji koordynatorzy 
przedsięwzięcia zapoznali ich z ideą akcji, po czym wszyscy 
zostali podzieleni na grupy i przydzieleni do stanowisk 
z fantomami. Nad poprawnością wykonywanych czynności 
czuwali nauczyciele oraz ratownik medyczny. 

Gdy wybiła godzina 12:00, rozpoczęto bicie rekordu 
w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
Uczniowie wykonali po regulaminowej liczbie uciśnięć 
klatki piersiowej i oddechów. Mogli tym samym wykazać się 
w praktyce wiadomościami poznanymi na zajęciach z edukacji 
dla bezpieczeństwa oraz na spotkaniach ze strażakami. Młodym 
ratownikom wtórowali nauczyciele oraz ratownik medyczny. 
W przyszłym roku z pewnością przystąpimy do ponownego bicia 
nowego rekordu. 

SP Lutkówka 
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Kino sferyczne w Szkole Podstawowej 
w Lutkówce

17 października gościło w naszej szkole kino sferyczne 
z kulistym systemem projekcyjnym dającym możliwość wyświe-
tlania obrazów za pomocą projektorów we wszystkich kierun-
kach. Dzięki temu uczniowie, leżąc wygodnie na materacach, 
oglądali wybrany przez siebie film w technice 3D na ekranie 
zajmującym całą przestrzeń kopuły. Podczas seansów poznali 

niepowtarzalne widoki z głębin oceanu oraz przestrzeni 
kosmicznej, różne oblicza krajobrazu oraz wycinki naszej 
historii, poszerzając w ten sposób swoją wiedzę z tych dziedzin. 
Przekonali się naocznie, jak wiele niesamowitych zjawisk nas 
otacza i jak mało o nich wiemy.

Było to niewątpliwie fascynujące wydarzenie, pobu-
dzające wyobraźnię i ciekawość świata młodych ludzi, co było 
widoczne szczególnie podczas ich rozmów po projekcjach obej-
rzanych filmów.

SP Lutkówka

Z ŻYCIA GMINYMERKURIUSZ SZKOLNY

O 19 nowych przedszkolaków wzbogaciła się Szkoła 
Podstawowa w Piekarach. W piątek (18.10) dzieci złożyły ślubo-
wanie. Zostały też pasowane na przedszkolaki. Później została 
im tylko zabawa podczas Święta Pieczonego Ziemniaka.

– Wśród nowych przedszkolaków są nie tylko dzieci 
z najmłodszej grupy ale też kilkoro starszych. Pasowanie robimy 
wszystkim, którzy rozpoczynają naukę w naszym przedszkolaku 
– wyjaśniała Małgorzata Sekulska, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Piekarach.

Nim jednak do niego doszło dzieci musiały udowodnić, 
że na tytuł pełnoprawnego przedszkolaka zasługują. Recytowały 
wiersze, tańczyły i śpiewały piosenki. Występy zostały nagro-
dzone gromkimi brawami. Przedszkolaki przyrzekały chętnie 
wypijać mleko, chodzić na dalekie spacery i malować, ćwiczyć, 
śpiewać, i na nikogo się nie gniewać. Każdego na przedszkolaków 
pasowała dyrektor szkoły. Pamiątką uroczystości z pewnością 
będą dyplomy. Słowa własnej przysięgi musieli wypowiedzieć 
też obecni podczas uroczystości rodzice. Obiecali m. in. zawsze 
znajdować czas dla swoich dzieci. 

Po części oficjalnej przyszła pora na zabawę podczas 
Święta Pieczonego Ziemniaka. Na terenie szkoły czekało już 
na najmłodszych ognisko oraz słodkości. Wśród atrakcji m. in. 
długa, foliowa ściana, po której można było malować.

jp, GCI

SP Piekary

Przedszkolaki już po ślubowaniu

O nowych uczniów wzbogaciła się Szkoła Podstawowa 
we Wręczy. W poniedziałek (14.10) uczniowie pierwszej klasy 
złożyli ślubowanie i oficjalnie już weszli w poczet szkolnej braci. 
Tego dnia cała szkoła świętowała Dzień Edukacji Narodowej.

- To święto wszystkich, również państwa. Każdej osoby 
związanej ze szkołą – mówiła podczas uroczystości Małgorzata 
Janiszek, dyrektor szkoły we Wręczy.

Szkolna sala wypełniła się nie tylko uczniami i nauczy-
cielami. Licznie przybyli również rodzice i dziad-

kowie. Każdy z dumą oglądał występ swoich dzieci. Uczniowie 
przygotowali słowno-muzyczną część artystyczną. Były piosenki 
i wiersze. Dzieci udowodniły, że szkoła nie tylko je uczy ale jest 
jak drugi dom.

- Nauczyciel dobrze wie, że nauka to jest super sprawa – 
śpiewali mali artyści.

Na scenie zaprezentowali się również uczniowie pierw-
szej klasy. 

- My się szkoły nie boimy – deklarowały pewne siebie 
pierwszaki. 

Po występie wyrecytowały słowa ślubowania i tym 
samym weszły oficjalnie do grona szkolnej braci. Z uśmiechem 
przyjmowały też kolejne prezenty – a tych nie brakowało. 
Upominki podarowała zarówno rada rodziców jak i starsze kole-

SP Wręcza

Nagrody rozdane, pierwszaki przyjęte
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żanki i koledzy ze szkoły. Słodkości odebrali też nauczyciele. Tym 
najbardziej wyróżniającym się dyrektor wręczyła nagrody.

- Regulamin nie daje możliwości wręczenia nagród 
nauczycielom, którzy dopiero zaczęli pracę w szkole – wyja-
śniała dyrektor dziękując wszystkim za pracę i za tworzenie 
ciepłego i rodzinnego klimatu w szkole. 

Po części oficjalnej rozpoczęło się wyczekiwane przez 
wszystkich ognisko. W ten sposób Dzień Edukacji Narodowej 

połączono we Wręczy ze Świętem Pieczonego Ziemniaka. Dzięki 
pomocy druhów z OSP Wręcza, na terenie przy szkole pieczono 
przy ognisku kiełbaski a dzieci miały okazję wcielić się w rolę 
strażaków. Nie brakowało chętnych do zajęcia fotela kierowcy 
strażackiego wozu czy przymierzenia strażackiego hełmu. 

tekst i fot. jp, GCI

Dzieci z grupy Żabki z Miejskim Przed-
szkolu Nr 1 w bieżącym roku szkolnym 
biorą udział w promowaniu akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”.

Celem programu jest:
• rozwijanie czytelnictwa oraz 

współpraca między przedszkolem 
a środowiskiem rodzinnym 
dziecka,

• zachęcanie dorosłych do 
głośnego czytania dzieciom,

• wprowadzanie dzieci w świat 

literatury,
• b u d z e n i e 
za i nte re s owa n i a 
książką.

Dzieci zabierają 
do domu maskotkę 

„Misia Felusia” zgodnie z ustaloną 
kolejnością. Następnie, rodzice czytają 
wybraną książkę Misiowi i swoim pocie-
chom. Na koniec najmłodsi wykonują 
rysunek do przeczytanego utworu 
w dzienniczku. Także w przedszkolu 
odbywają się spotkania, na których to 
rodzice i wolontariusze ze Szkoły Podsta-
wowej czytają przedszkolakom wybrane 
utwory literackie.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Dietetyk wśród przedszkolaków W ramach programu doradztwa zawodowego realizowa-
nego w naszym przedszkolu 24 października dzieci z naszego 
przedszkola odwiedziła pani dietetyk. Opowiedziała ona przed-
szkolakom między innymi o tym, kim jest dietetyk i czym się 
zajmuje, jakie produkty są najbardziej wartościowe dla naszego 
organizmu oraz w jaki sposób żywność wpływa na nasze zdrowie 
i zachowanie. 

Dzieci dowiedziały się, dlaczego należy ograniczać słodycze 
i słodkie napoje, a zwiększyć ilość warzyw i owoców. Dla 
naszych dzieci była to pouczająca lekcja, która poszerzyła ich 
wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Przedszkolaki z uwaga 
słuchały udzielanych im rad, za które serdecznie podziękowały 
po spotkaniu zaproszonemu gościowi.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 1

„Cała Polska czyta dzieciom”
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Halloween przedszkolaków
W dniach 29-30.10.19 r. w naszym przedszkolu odbyło 

się Halloween. Przedszkolaki uczestniczyły w zabawach 
przygotowanych w ramach współpracy z wolontariuszami 
z Zespołu Szkół w Mszczonowie i Radą Rodziców. 

Dzieci przyszły do przedszkola przebrane za wampiry, 
czarownice, nietoperze, dynie lub ukryły twarze za maskami. 
Uczennice ze szkoły przygotowały różne konkurencje i zabawy 
muzyczno-ruchowe. Spotkanie było również doskonałą formą 
relaksu z elementami zabawy i nauki języka angielskiego. 

Chociaż tradycja Halloween przyszła do nas zza oceanu, 
to sprawiła dzieciom dużo radości i uśmiechu.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Dbamy o nasze zdrowie 
W dniach 7-11 października dzieci z grupy Żabki zajmowały się 
szeroko pojętym tematem zdrowia człowieka. Dzieci przypo-
minały sobie, czym jest Piramida Zdrowego Żywienia i Aktyw-
ności Fizycznej. Na zakończenie cyklu zajęć dzieci przygotowały 
zdrowy sok owocowy z pomarańczy, który potem z apetytem 
wypiły.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Jesienne drzewa przedszkolaków
W dniu 10 października dzieci z grup Zajączki, Kotki 

i Słoneczka uczestniczyły w zajęciach prowadzonym meto-
dami aktywnymi „Jesienne drzewo”. Ich celem było rozwi-
janie myślenia, wyobraźni oraz koncentracji podczas tworzenia 
w zespołach drzewa według własnego pomysłu i wspólnych 
inicjatyw. Wielozmysłowe poznanie materiału przyrodniczego 
dawało możliwość budowania wypowiedzi dotyczącej tematu. 
Dzieci z zapałem i wielkim zaangażowaniem w zespołach 
tworzyły swoje dzieła, które można podziwiać na tablicy dla 
rodziców.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wizyta taty Antka u Zajączków
W dniu 17 października w grupie Zajączki odbyła się nieco-

dzienna wizyta. W ramach doradztwa zawodowego realizowa-
nego w przedszkolu dzieci zapoznały się z niezwykłym zawodem 
- trenera  sztuk walki. W tym celu został zaproszony tata Antka, 
który szkoli osoby w różnym wieku i w różnych rodzajach sztuki 
walki. 

W trakcie spotkania przedszkolaki poznały kilka chwytów, 
które można wykorzystać do samoobrony. Dzieci bardzo chętnie 
wykonywały kolejne ćwiczenia - aktywnie brały udział w zaję-
ciach. W dalszej części dnia żywo przeżywały prezentowane 
ćwiczenia.

Na zakończenie spotkania tata Antka podkreślił, iż w sztu-
kach walki nie chodzi o demonstrowanie swojej siły; żeby 
trenować nie trzeba być agresywnym i zaczepnym, wręcz prze-
ciwnie. Natomiast techniki walki podczas samoobrony stosuje 
się w ostateczności.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Wizyta na Poczcie Polskiej
 

W dniu 22 października dzieci z grup Słoneczka i Kotki odbyły 
wizytę na Poczcie Polskiej w związku z niedawno obchodzonym 
świętem listonosza. Najmłodsi mogli zapoznać się z pracą pocz-
towców, listonosza oraz utrwaleniem sposobu wysyłania listów, 
pocztówek i paczek. 

Na początku powitała nas Pani naczelnik poczty, która 
oprowadziła po budynku. Dzieci z dużym zainteresowaniem 
poznawały pracę wszystkich pracowników. Największe wrażenie 
na przedszkolaki wywarła możliwość przyklejenia znaczków 
pocztowych i ich stemplowania. Przedszkolaki i wychowawcy 
składają podziękowania wszystkim pracownikom.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wizyta w Bibliotece 
W dniu 11 października przedszkolaki z grupy Kotki 

odbyły wizytę w Miejskiej Bibliotece w Mszczonowie. Celem 
naszego spotkania było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, 
uwrażliwienie na piękno literatury oraz zachęcenie do 
korzystania ze zbiorów. 

Już od samego progu przywitała nas bibliotekarka Pani 
Natalia, która zaprosiła do wspólnego zwiedzania instytucji. 
Pani Natalia, tym razem przeniosła nas w świat baśni i bajek. 
Zaprezentowała książki, w których znajdowały się baśnie 
i bajki znane oraz nieznane przedszkolakom. Dzieciom bardzo 
spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książeczki, które 
z chęcią oglądały. 

Następnie, najmłodsi kolorowali ilustracje swoich 
ulubionych postaci z „krainy baśni i bajek”. Dla niektórych 
przedszkolaków była to pierwsza wizyta w „domu książek”, ale 

na pewno nie ostatnia. Spotkanie odbyło się w miłej, pełnej 
uśmiechów i wrażeń atmosferze.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Projekt edukacyjny „Moja 
miejscowość”

W roku szkolnym 2019/2020 w grupie Żabki realizowany 
jest projekt edukacyjny „Moja miejscowość”. Celem projektu 
jest poznanie historii swojego miasta, rozbudzenie zaintere-
sowań regionem, jego architekturą oraz krajobrazem a także 
Zapoznanie z lokalną kulturą, tradycjami, obyczajami.

W ramach projektu 9 
października dzieci odwiedziły 
Miejski Ośrodek Kultury, gdzie 
miały możliwość obejrzenia 
wystawy fotograficznej Jacka 
Wierzejskiego  pt. „Ptaki Ziemi 
Chełmońskiego”.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Teatr MAGIK 
7 października przedszkolaki gościły Teatr MAGIK z przedsta-

wieniem „Jak Felek przezwyciężał uzależnienia”. Cele spektaklu 
było przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z kompu-
tera, tabletu czy Internetu. Dzieciom bardzo podobała się 
barwna scenografia, kolorowe kostiumy i gra aktorska. Dzięki  
występowi przedszkolaki zapamiętały zasady prawidłowego 
zachowania się podczas korzystania ze sprzętu multimedial-
nego.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Projekt edukacyjny „Jabłko, gruszka, 
śliwka”

W dniach 30.09. – 04.10.2019 r. dzieci z grupy Żabki brały 
udział w projekcie edukacyjnym „Jabłko, gruszka, śliwka”. Celem 
projektu było: kształtowanie postaw proekologicznych, pozna-
wanie różnych ekosystemów: ogród, sad a także poznawanie 
warunków niezbędnych do życia roślinom.

Aby zainspirować dzieci do zajęcie się danym tematem, 
przedszkolaki podczas spacerów obserwowały przyrodę 
w ogrodzie przedszkolnym, oglądały książki, słuchały tekstów 
literackich. Podczas projektu dzieci oglądały pod lupą naturalne 
okazy jabłek, gruszek i śliwek. Badały owoce za pomocą dotyku, 
wzroku, węchu, mierzyły ich wielkość, przeliczały i układały 
w pary. Wspólnie z dziećmi zastanawialiśmy się „Co by było 
gdyby nie było owoców?”, „Do czego potrzebne są ludziom 
i zwierzętom jabłka?”. Podczas zajęć plastycznych dzieci 
tworzyły według własnego pomysłu książeczkę pt. „Owoce”.

Na zakończenie projektu dzieci wykonywały samodzielnie 
„owocowe szaszłyki”, które później z apetytem zajadały. Cykl 
przeprowadzonych zajęć sprawił dzieciom dużo radości.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Ratownicy z wizytą u przedszkolaków
Dnia 3 października przedszkolaki odwiedzili ratownicy 

wodni na co dzień pracujący w Termach Mszczonów. Podczas 
spotkania dzieci zostały zapoznane ze sprzętem ratowniczym do 
udzielania pomocy poszkodowanym w trakcie kąpieli w zbior-
nikach wodnych. Przedszkolaki mogły aktywnie uczestniczyć 
w zajęciach wykorzystując sprzęt ratunkowy. Dyrekcja i nauczy-
ciele serdecznie dziękują za spotkanie.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mszczonowie

Pierwszego dnia października dzieci z grup Słoneczka 
i Kotki odwiedziły Ochotniczą Straż Pożarną. Celem spotkania 
było zapoznanie z pracą strażaka, wzbogacenie wiedzy przed-
szkolaków na temat bezpiecznego zachowania się w domu 
i w przedszkolu, uświadomienie dzieciom przyczyn powstawania 
pożarów, istniejących zagrożeń wynikających z zaprószonego 
ognia, przekazanie wiedzy jak postępować w obliczu niebez-
pieczeństwa. 

W siedzibie straży dzieci zostały przywitane przez wszystkich 
pełniących dyżur strażaków, którzy czekali już na nasze przy-
jście. Podczas spotkania mogliśmy przymierzyć strój strażaka 
i poznać wyposażenie samochodu strażackiego. W trakcie prez-
entacji sprzętu, dzieci wzięły udział w ćwiczeniach i pokazie 
umieszczania i przenoszenia na noszach poszkodowanego 
wyniesionego z pożaru czy wypadku. Największą frajdę sprawiło 
przedszkolakom lanie wody z węża strażackiego. 

To była bardzo ciekawa i ważna lekcja. Składamy serdeczne 

podziękowania Strażakom za miłe przyjęcie i umożliwienie 
bliższego poznania niezwykle istotnej i niebezpiecznej pracy 
strażaka.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Apel strażaków i kominiarzy
Ruszył sezon grzewczy co widać nie tylko po rosnącej 

liczbie dymiących kominów ale również liczbie pożarów. 
Niestety często ich przyczyną jest nieszczelność przewodu 
kominowego lub zapalenie się nagromadzonej w nich sadzy. 

- Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, 
chociaż zajmującym tylko się niewielką jego powierzchnię, 
może tez być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku 
pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym 
kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas 
nawet 1000 stopni Celsjusza. Taki stan jest wielkim zagro-
żeniem dla mieszkańców – ostrzega w ogólnopolskim apelu 
Marcin Ziombski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy.

Jak wynika ze statystyk Państwowej Straży Pożarnej, 
każdego roku dochodzi do kilkunasty tysięcy pożarów spowo-
dowanych wadami lub nieprawidłowa eksploatacją urządzeń 
grzewczych. W ubiegłym roku było ich ponad 16,6 tysiąca. 

Ogień jest nie jest jednak jedynym zagrożeniem. 
Nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi 
też zaczadzeniem. W ubiegłym sezonie tego typu przypadków 
byli ponad 3 800, w których 2 024 osoby zostały poszkodo-
wane a 52 zmarły. 

- Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wenty-
lacyjna należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu 
przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola 
kominiarska to nie tylko formalność lecz główna zasada 

bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, speł-
niając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu 
– doradza prezes.

To nie możliwość a konieczność. Do regularnego 
czyszczenia przewodów kominowych zobowiązują przepisy. 
By zapobiegać Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz Państwowa Straż Pożarna prowadzą kampanię 
„Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”. To dodatkowy 
element wyposażenia domu, który może uratować życie. 

oprac. jp, GCI

Podziękowanie
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełno-

sprawnych „Uśmiech Dziecka” składa serdeczne podziękowanie 
Dyrekcji FM Logistic w Mszczonowie oraz osobom, które tak 
miło i serdecznie powitały nas w FM Logistic.

Dzieci z naszego Stowarzyszenia w dniu 9 października 
na zaproszenie FM wzięły udział w wycieczce do magazynu, 
który zwiedziły, poznając pracę ludzi tam zatrudnionych a na 
koniec same włożyły fartuchy i czepki. Pakowały prezenty, które 
otrzymały dzięki uprzejmości firmy.

Z całego serca dziękujemy też za wsparcie finansowe, 
które zasili nasze konto.

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia

Bożena Majewska

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY
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Wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal,
okazali tak wiele serca, zaangażowania i życzliwości

w związku z odejściem śp. Adama Wójcika
naszego Męża, Ojca, Dziadka, Brata, Chrzestnego

oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli w uroczystościach 
pogrzebowych

serdeczne podziękowania składa Rodzina zmarłego.

Swoje podziękowania kierujemy również do Państwa 
Janiny i Łukasza Koperskich,

którzy objęli nas szczególnym wsparciem i pomocą
przy organizacji uroczystości pogrzebowej.

Składamy również wyrazy wdzięczności Pracownikom 
mszczonowskiego Urzędu Miejskiego, jednostek 

organizacyjnych, placówek oświatowych a także Polskich 
Linii Kolejowych.

Pragniemy też wyrazić swoje z serca płynące 
podziękowania

Ks. Kanonikowi Sławomirowi Tulinowi za piękną homilię
i z serca wypowiedziane słowa o Naszym Mężu, Ojcu, 

Dziadku i Bracie oraz Chrzestnym.

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

 SPRZEDAM:
- Piekarnię w Mszczonowie  
 tel. 606 389 428,
- Zgrzewarka do worków foliowych
 tel. 694 929 537

 DO WYDZIERŻAWIENIA:
- Pomieszczenia biurowe na II piętrze 
w pawilonie ”Hermes” w Mszczonowie
 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. 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

Sklep spożywczy  
w pawilonie  „Hermes” 
zaprasza do zakupów.
 
Oferujemy towary w atrakcyjnych cenach, m.in.: 
- pyszne ciasta domowe   - 19,00/kg 
- chleb „Łamany ze słonecznikiem  
na zakwasie”     - 9,20/kg
- ser biały Grodziski    - 13,50/kg
- herbata Golden India express „100”    - 2,99/szt.

- wafle Iga 500g.                                      - 5,70/paczka
- kawa Pedros 100g             - 2,99/szt.
- cukierki owocowe „Smaki PRL - u      - 11,00/kg
- ciastka Tago  Rurka orzech. 150g.      - 2,80 / paczka
- garmażerka: 
    - pierogi z kapustą i pieczarkami - 6,70 /op.
    - pierogi z serem                  - 7,50/ op.
    - pierogi z mięsem                        - 8,20/op.
- świeże warzywa i owoce, sprawdzona jakość, 
najniższe ceny

Duży wybór zniczy i wkładów w atrakcyjnych cenach - 
we wszystkich sklepach Spółdzielni !!!

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY
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