
MERKURIUSZ
MSZCZONOWSKI

Gminny Biuletyn Informacyjny                  styczeń 2020 / nr 01 (290)

Koncert Świąteczny na 
szóstkę

 
str. 11

Ach, co to był za 
mecz!

 
str. 33

UWAGA – oszuści 
odwiedzają 
mieszkańców bloków

str. 10

Nowi inwestorzy 
i spektakularne otwarcia – rok 
2020 w Gminie Mszczonów 

str. 8



2      styczeń 2020 / nr 01 (290)

W NUMERZE

Spis treści

W NUMERZEW NUMERZE

Koncert Świąteczny  
na szóstkę    11

Jesień spotkała się z zimą, 
melancholia ze świętami 30

Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej  
w Mszczonowie     3

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych   6

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa  7

Nowi inwestorzy i spektakularne otwarcia –  
rok 2020 w Gminie Mszczonów    8

UWAGA – oszuści odwiedzają mieszkańców 
bloków      10

Koncert Świąteczny na szóstkę  11

Mszczonowska Gala Szlachetnej Paczki  13

Jasełka u Ojca Pio    15

Kolędowanie w Osuchowie   15

Kolor – nie tylko maluje   16

Seniorska rodzina przy świątecznym stole 17

Spotkanie opłatkowe w OSP Mszczonów 18

W Mszczonowiance tuż przed świętami… 19

Piłkarski Mikołaj    20

Wspomnienie pasterki w Parafii  
pw. Św. Ojca Pio    21

Uśmiech Dziecka – najpiękniejszą  
zapowiedzią świąt    22

Opłatek Siedemnastki    24

OSP Zbiroża ma nowy sprzęt   24

Biała Gwiazdka    29

W oczekiwaniu na Mikołaja   29

Jesień spotkała się z zimą, melancholia ze 
świętami     30

Z kolędą pośród książek   31

Jaki kolor mają emocje?   31

Słoneczna Biblioteka    32

Nasi biegacze znowu na podium   32

Ach, co to był za mecz!    33

Koszykarskich zmagań ciąg dalszy  33

Komponent 21 – podsumowanie roku 2019 34

Strzelecki rok 2019    34

Merkuriusz Szkolny     36

Uśmiech Dziecka – 
najpiękniejszą  
zapowiedzią świąt   22



styczeń 2020 / nr 01 (290)       3

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 22 stycznia 2020 roku, odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której oceniono 
stan przeciwpożarowy gminy w 2019 r. a także podjęto szereg uchwał w sprawie m.in. zmian w bieżącym 
budżecie i zgody na nabycie nieruchomości. Obrady prowadził przewodniczący Łukasz Koperski.

WIEŚCI Z RATUSZA

Ochrona przeciwpożarowa
	 O	 stanie	ochrony	przeciwpożarowej	
w	powiecie	 żyrardowskim	opowiedział	
zebranym	kapitan	Jarosław	Belina	z	PSP.	
W	 swoim	 wystąpieniu	 przedstawił	 on	
potencjalne	źródła	zagrożeń	na	terenie	
Mszczonowa	 i	 całego	 rejonu.	 Zgroma-
dzeni	 mogli	 się	 również	 dowiedzieć,	
jakie	 zdarzenia	 miały	 miejsce	 w	 2019	
r.	 na	 terenie	 powiatu	 i	 ile	 z	 nich	 przy-
padło	 na	 gminę.	 W	 ciągu	 minionych	
dwunastu	 miesięcy	 na	 Ziemi	 Mszczo-

nowskiej	odnotowano	najwięcej	miejscowych	zagrożeń.	Kapitan	
z żyrardowskiej	 jednostki	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 przed-
stawił	 również	 potencjał	 ratowniczy	 gminy	 Mszczonów	 oraz	
całego	powiatu	a	także	dokonał	porównania	ilości	niebezpiecz-
nych	 zdarzeń	 na	 przestrzeni	 ostatnich	 lat.	 Ostatnim	 punktem	
wystąpienia	 były	 przekazane	 przez	 PSP	 dotacje	 dla	 gminnych	

jednostek	 –	 zarówno	 finansowe	 jak	
i	 rzeczowe	 (np.	 w	 postaci	 samochodu	
ratownictwa	technicznego).
	 Sprawozdanie	 z	 realizacji	 zadań	
przeciwpożarowych	 w	 gminie	 złożyła	
inspektor	 Urzędu	 Miejskiego	 Mieczy-
sława	 Korzonkowska.	 W	 minionym	
roku	do	Prezydium	Zarządu	wojewódz-
kiego	Z	OSP	RP	złożone	zostały	wnioski	

o	dofinansowanie	wyposażenie	sprzętu	i	umundurowania	oraz	
remonty	obiektów	strażackich	dla	gminnych	jednostek	OSP.	Do	
Komendanta	 PSP	 zgłoszono	potrzeby	w	 zakresie	 doposażenia	
strażaków	 w	 sprzęt	 pożarniczy	 i	 ochrony	 osobistej.	 W	 ciągu	
dwunastu	 miesięcy	 lokalnych	 ochotników	 kierowano	 także	
na	 szkolenia	m.in.	 podstawowe,	 udzielania	 pierwszej	 pomocy	
medycznej	 oraz	 kursy	 naczelników	 i	 dowódców.	 Przeprowa-
dzono	 także	 i	 sfinansowano	 badania	 druhów	 a	 także	 upraw-
nienia	dla	kierowców	pojazdów	uprzywilejowanych.	Na	bieżąco	
przeprowadzane	 są	 przeglądy	 techniczne	 samochodów	 oraz	
serwisy	 sprzętu	 do	 ratownictwa	 medycznego	 i	 drogowego.	
W	 2019	 r.	 doposażono	 także	 jednostki	 OSP,	 między	 innymi	
w	 specjalistyczne	 ubrania	 i	 sprzęt	 podręczny	 oraz	 do	 ratow-
nictwa	wodnego.	Zakupy	obejmowały	również	kamerę	termo-
wizyjną,	 prądownicę,	 agregat	 prądotwórczy,	 maszt	 oświetle-
niowy	oraz	radiotelefony	nasobne.

	 Prezes	 Waldemar	 Suski	 złożył	
sprawozdanie	 z	 działalności	 Zarządu	
Oddziału	 Miejsko-Gminnego	 ZOSP	 RP	
w	 Mszczonowie.	 W	 minionym	 roku	
zorganizował	 on	 m.in.	 turnieje	 wiedzy	
pożarniczej	 oraz	 zawody	 sprawności	
strażackiej.	Prezes	przekazał	także	zgro-
madzonym	 druhom	 kilka	 informacji	
dotyczących	 funkcjonowania	 jednostek	
OSP	w	Gminie.

	 Na	 zakończenie	 tej	 części	 obrad	 dyskutowano	 nad	
ochroną	przeciwpożarową	na	Ziemi	Mszczonowskiej.	Do	zebra-
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nych	 ze	 swoimi	 problemami	 i	 podzię-
kowaniami	 zwracali	 się	 przedstawiciele	
jednostek	 OSP	 z	 terenu	 gminy.	 Jako	
pierwszy	 głos	 zabrał	 prezes	 Mariusz	
Grzejszczak	 ze	 Zbiroży,	 który	 podzię-
kował	 za	 zakup	 średniego	 samochodu	
ratowniczo-gaśniczego.	 Dzięki	 niemu	
strażacy	 mogą	 sprawniej	 udzielać	
pomocy	 podczas	 różnego	 rodzaju	

niebezpiecznych	 zdarzeń.	 Druh	 Grzejszczak	 poinformował,	 że	
obecnie	jedyną	bolączką	jednostki	jest	stan	remizy.	

	 Prezes	 OSP	 Grabce	 Towarzy-
stwo	 Janusz	 Kociszewski	 podziękował	
władzom	 samorządowym	 za	 dobrą	
współpracę	 z	 jednostką.	 Przejawem	
partnerstwa	będzie	wkrótce	nowy	wize-
runek		jednostki,	w	której	zostanie	wyre-
montowana	 strażnica	 a	 jej	 otoczenie	
stanie	 się	 bardziej	 estetyczne.	 Prezes	
przypomniał	 także	 o	 ubiegłorocznym	
pozyskaniu	 przez	OSP	Grabce	 Towarzy-

stwo	ciężkiego	samochodu	ratowniczo-gaśniczego	marki	Skania.	
Pojazd	ten	został	wyremontowany	przez	druhów	we	własnym	
zakresie.	Oprócz	pracy	własnej	na	ten	cel	druhowie	przeznaczyli	
ekwiwalenty	finansowe	otrzymywane	za	udział	w	akcjach	ratun-
kowych.

	 Głos	zabrał	także	prezes	OSP	Wręcza	
Krzysztof	Bodecki,	 który	poinformował,	
że	 w	 minionym	 roku	 jednostka	 pozy-
skała	 lekki	 samochód	 ratownictwa	
technicznego	z	PSP	w	Żyrardowie.	Druh	
podziękował	 władzom	 samorządowym	
za	 sfinansowanie	 doposażenia	 tego	
pojazdu.	 Prezes	 zauważył,	 że	 w	 posia-
daniu	OSP	znajduje	się	także	stary,	trzy-
dziestosiedmioletni	 samochód,	 który	

może	nie	być	wystarczający	w	przyszłości,	w	związku	z	otwar-
ciem	 Park	 of	 Poland	 i	 prawdopodobnym	 zwiększeniem	 ilości	
zdarzeń	niebezpiecznych.	Druh	prosił	także	o	pomoc	finansową	
w	doposażeniu	jednostki.

	 Naczelnik	 OSP	 Osuchów	 Jaro-
sław	 Dębski	 również	 zgłosił	 problem	
z	 posiadaniem	 starego	 pojazdu.	 Nowo-
cześniejszy	 sprzęt	 jest	 tym	 bardziej	
potrzebny,	 że	 jednostka	 działa	w	 struk-
turach	Krajowego	Systemu	Ratowniczo-
Gaśniczego	 i	 konieczne	 jest	dostosowy-
wanie	 sprzętu	 do	 standardów	 obowią-
zujących	podmioty,	które	w	jego	ramach	
działają.
	 W	imieniu	druhów	z	OSP	Mszczonów	
wystąpił	 naczelnik	 Marcin	 Wiśniewski,	
który	zwrócił	uwagę	na	potrzebę	posia-
dania	 przez	 jednostkę	 drabiny.	 Zwracał	
również	 uwagę	 na	 potrzebę	 szkoleń	
wszystkich	 strażaków	 z	 terenu	 gminy.	

Druh	 pytał	 także	 o	 możliwość	 przeprowadzania	 kursów	 dla	
druhów	na	powstającym	w	mieście	basenie	głębinowym.

	 Naczelnik	 OSP	 Piekary	 Kamil	
Siemiński	 podziękował	 za	 współpracę	
w	przygotowaniach	do	ubiegłorocznych	
obchodów	100-lecia	 jednostki.	Strażacy	
marzą	o	nowej	 remizie,	w	której	znala-
złby	 się	 dodatkowy	 garaż	 i	 zaplecze	
socjalno-szkoleniowe.
	 Przewodniczący	 Łukasz	 Koperski	
swoje	 pytanie	 skierował	 do	 kapitana	

PSP	a	dotyczyło	ono	dotacji	finansowych	na	zakup	samochodów	
przekazanych	dla	OSP	Żyrardów	i	Nowe	Kozłowice.	Zaintereso-
wanie	 wzbudziła	 możliwość	 podobnego	 wsparcia	 gminnych	
jednostek.	 W	 odpowiedzi	 kapitan	 Belina	 poinformował,	 że	
warunkiem	możliwości	samego	ubiegania	się	o	dofinansowanie	
z	KSRG	jest	posiadanie	przez	jednostkę	części	środków	(ponad	
50%)	 niezbędnych	 na	 dokonanie	 zakupów.	 W	 uzupełnieniu	
burmistrz	 Józef	Grzegorz	 Kurek	 poinformował,	 że	 do	 tej	 pory	
samorząd	 nie	miał	 szans	 na	 pozyskanie	 nowego	 samochodu,	
ponieważ	 pojazdy	 były	 dofinansowane	 z	 funduszy	 unijnych.	
Pierwszeństwo	 w	 otrzymaniu	 dotacji	 miały	 gminy	 o	 niskim	
wskaźniku	dochodów	na	mieszkańca,	co	uniemożliwiało	skorzy-
stanie	z	tej	formy	wsparcia.	Burmistrz	potwierdził	także	słowa	
kapitana	o	mocno	zawyżanych	cenach	pojazdów	strażackich,	na	
zakup	których	można	otrzymać	wsparcie.
	 Przewodniczący	 Rady	 Miejskiej	 przypomniał	 także	
o	przypadających	w	tym	roku	rocznicach	powstania	–	sto	czter-
dziestej	 OSP	 Mszczonów	 i	 sto	 trzydziestej	 założenia	 Orkie-
stry	Dętej.	 Podziękował	 także	druhom	 z	 Piekar	 za	organizację	
uroczystości	 100-lecia	 tej	 jednostki.	 Słowa	 uznania	 przewod-
niczący	 skierował	 także	 do	 strażaków	 z	 Wręczy	 i	 Grabców	
Józefpolskich.	W	podsumowaniu	wystąpień	podziękował	także	
druhom	ze	wszystkich,	gminnych	jednostek	za	ratowanie	ludz-
kiego	życia	i	mienia	a	także	ogromną	wartość	wychowawczą	na	
rzecz	młodych	ludzi,	działających	w	strukturach	ochotniczych.
	 Radny	Dariusz	Olesiński	 przyłączył	 się	 do	podziękowań	
za	uroczystość	stulecia	OSP	Piekary.	Radny	Mirosław	Wirowski	
podziękował	 wszystkim	 strażakom-ochotnikom	 za	 ich	 służbę,	
podkreślając	 jednocześnie,	 jak	 wielkim	 szacunkiem	 powinno	
się	 darzyć	 tych,	 którzy	 bezinteresownie	 narażają	 swoje	 życie	
podczas	akcji	ratunkowych.	Obiecał,	że	zawsze	będzie	wspierał	
inicjatywy,	zmierzające	na	rzecz	rozwoju	lokalnych	OSP.	Radny	
podkreślał	 także	 znaczenie	 działalności	 Orkiestry	 Dętej,	 dzia-
łającej	przy	mszczonowskiej	jednostce.	Apelował	o	zachęcanie	
młodych,	by	wstępowali	w	szeregi	zespołu.
	 Wiceprzewodniczący	 RM	 Marek	 Zientek	 złożył	 wyrazy	
szacunku	 wszystkim	 strażakom	 z	 całej	 gminy.	 Podkreślał,	 jak	
ważne	znaczenie	dla	społeczności	Osuchowa	ma	remiza	tamtej-
szej	OSP,	która	jest	obecnie	bardzo	ważnym	miejscem	spotkań	
lokalnej	społeczności.	Dzięki	niej	 jednostka	ma	również	możli-
wość	uzyskiwania	dodatkowych	dochodów.	Radny	podziękował	
także	strażakom	za	włączanie	się	w	gminne	święta,	na	przykład	
doroczne	dożynki.	Wiceprzewodniczący	zapewnił	 też,	że	życzy	
druhom	 z	 Piekar,	 by	 jak	 najszybciej	 udało	 im	 się	 zrealizować	
marzenia	o	nowej	remizie.
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	 Przewodniczący	 Łukasz	 Koperski	 odniósł	 się	 także	 do	
pomysłu	 strażackiego	 szkolenia	 dla	 nurków.	 Jego	 zdaniem,	
w	 przyszłości	 taka	 grupa	 specjalistów	 w	 OSP	 Mszczonów	
mogłaby	 zarabiać	 dla	 jednostki	 dodatkowe	 środki	 finansowe,	
których	 coraz	mniej	 dostarcza	wynajem	 sali	weselnej.	 Z	 kolei	
radna	 Barbara	 Gryglewska	 podziękowała	 druhom	 za	 wycho-
wawcze	aspekty	ich	działalności,	ratowanie	życia	oraz	tradycje	
muzyczne	Orkiestry.
	 Część	 dotyczącą	 ochrony	 przeciwpożarowej	 zakończył	
burmistrz,	 który	 podkreślał,	 że	 bez	 jednostek	 ochotniczych	
w	 skali	 powiatu	nie	 byłoby	możliwe	 zapewnienie	 bezpieczeń-
stwa	mieszkańcom.	Włodarz	 podziękował	 za	wzorową	współ-
pracę	 żyrardowskiej	 jednostce	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej. 
Burmistrz	 obiecał,	 że	 wkrótce	 rozpoczęte	 zostaną	 częściowe	
prace	nad	strażnicami	gminnych	OSP,	które	potrzebują	remontu	
lub	 nowych	 siedzib. Włodarz	 obiecał	 także	 druhom	 wszelką	
możliwą	pomoc	na	miarę	możliwości	budżetowych.

Podjęte uchwały
 Zgromadzeni	 radni	 wysłuchali	 także	 raportu	 z	monito-
ringu	realizacji	Strategii	rozwoju	gminy	Mszczonów	na	lata	2015-
2020	z	perspektywą	do	2025	roku,	który	przedstawiła	zastępca	
burmistrza	 Halina	 Wawruch.	 Dokument	 ten,	 za	 pomocą	
specjalnych	wskaźników,	przedstawia	stopień	osiągnięcia	zało-
żonych	 celów	 strategicznych:	 nowoczesna	 i	 efektywna	 gospo-
darka;	 turystyka,	 sport,	 rekreacja;	 infrastruktura;	 rynek	 pracy	
i	 aktywne	 społeczeństwo;	 rewitalizacja	 oraz	 zrównoważony	
rozwój.	 Jak	 zapisano	 w	 podsumowaniu	 raportu,	 realizacja	
planów	w	 poszczególnych	 obszarach	 pokazuje,	 że	możliwości	
rozwoju	 społeczno-gospodarczego	 gminy	 są	 coraz	 większe.	
Znacznemu	wzrostowi	uległa,	m.in.	 liczba	osób	prowadzących	
działalność	 gospodarczą.	 Pełna	 realizacja	 części	 z	 zapisanych	
celów	sprawiła,	że	przed	władzami	samorządowymi	pojawiły	się	
nowe	wyzwania,	związane	na	przykład	z	ochroną	środowiska.
	 Taida	Sochańska,	naczelnik	Wydziału	Rozwoju	Gospodar-
czego,	przedstawiła	uchwałę	dotyczącą	przystąpienia	do	sporzą-
dzenia	miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	
dla	działek	położonych	w	miejscowości	Adamowice.
	 O	 zmianach	 w	 bieżącym	 budżecie	 opowiedziała	
zebranym	 radnym	 Aneta	 Gołyńska-Ciechańska,	 naczelnik	

Wydziału	 Finansowo-Budżetowego.	 Korekty	 te	 były	 związane	
z	 ponownym	 określeniem	 wysokości	 dotacji	 celowych	 dla	
podmiotów	 zaliczanych	 i	 niezaliczanych	 do	 sektora	 finansów	
publicznych	 w	 obecnym	 roku.	 Naczelnik	 przedstawiła	 także	
uchwałę	 dotyczącą	 udzielenia	 pomocy	 finansowej	 powiatowi	
żyrardowskiemu.	Środki	w	kwocie	25	473,60	zł	będą	przekazane	
na	 realizację	 zadania	 dotyczącego	 utworzenia	 nowych	 linii	
komunikacyjnych	 na	 terenach	 gmin	 Mszczonów,	 Grodzisk	
Mazowiecki	i	Radziejowice.
	 Skarbnik	Jadwiga	Barbulant	omówiła	zmiany	w	uchwale	
dotyczącej	trybu	prac	nad	projektem	uchwały	budżetowej	gminy	
Mszczonów,	 szczegółowości	 projektu	 budżetu	 oraz	 rodzajów	
materiałów	 informacyjnych	 o	 bieżącym	 planie	 finansowym.	
W	porównaniu	do	poprzedniej	wersji	dokonano	nieznacznych	
korekt	i	doprecyzowania	niektórych	sformułowań.
	 Naczelnik	 Taida	 Sochańska	 zaprezentowała	 także	
uchwałę	w	sprawie	zgody	na	nabycie	nieruchomości.	Dokument	
dotyczy	 działki	w	Mszczonowie,	 która	 powiększy	 zasób	 gmin-
nego	mienia	komunalnego.	

Działalność burmistrza i wolne wnioski
	 Od	 początku	 tego	 roku	 burmistrz	wydał	 siedem	 zarzą-
dzeń,	 dotyczących	m.in.	 cen	 za	 usługi	 ZGKiM.	Włodarz	 gminy	
poinformował	 także,	 że	 wykonawca	 rozpoczął	 już	 prace	 nad	
rewitalizacją	przykościelnego	parku.	Zgromadzeni	radni	dowie-
dzieli	się	również,	że	18	lutego	zaplanowane	jest	otwarcie	Park	
of	Poland.
	 Komendant	 Komisariatu	 Policji	 Krzysztof	 Puszcz	 przed-
stawił	 dzielnicowego	 gminy	Mszczonów	 sierżanta	 sztabowego	
Arkadiusza	Wójcika	i	opowiedział	o	działalności	funkcjonariuszy	
w	gminie.
	 Wiceprzewodniczący	 Marek	 Zientek	 i	 Waldemar	
Suski	 przedstawili	 uchwały	 Regionalnej	 Izby	 Obrachunkowej	
w	Warszawie,	 która	 w	 ten	 sposób	 wydała	 pozytywne	 opinie	
w	kwestiach	gospodarki	finansowej	gminy	Mszczonów.	Wolne	
wnioski	zakończyły	obrady	Rady	Miejskiej.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: Jarosław Pięcek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA
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Głównym  tematem  posiedzenia  Komisji  było  wysłuchanie 
planów  instytucji  związanych  z  akcją  „Zima  w  mieście”  dla 
uczniów w okresie ferii.

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

 Jako	 pierwsza	 o	 planach	 zajęć	 dla	
uczniów	w	okresie	 ferii	opowiedziała	
dyrektor	 Mszczonowskiego	 Ośrodka	
Kultury	 Grażyna	 Pływaczewska.	
W	 tym	 roku	 odbywać	 się	 one	 będą	
pod	 hasłem	 „Wyginam	 śmiało	 ciało,	
czyli	 gorące	 klimaty	 w	 zimowe,	
mroźne	 dni”.	Motywem	 przewodnim	
przygotowanych	dla	dzieci	i	młodzieży	
propozycji	 będzie	 seria	 filmów	
„Madagaskar”.	 W	 czasie	 dwóch	

tygodni	wolnych	od	 nauki	 uczniowie	 będą	mogli	wziąć	 udział	
m.in.	w	projekcjach	wszystkich	części	popularnej	opowieści	oraz	
tematycznych	 zajęciach	 tanecznych,	 wokalnych	 czy	 plastycz-
nych.	 Swoją	 ofertę	 MOK	 kieruje	 także	 do	 seniorów,	 których	
zaprasza	 na	 atrakcje	 organizowane	 w	 ramach	 Uniwersytetu	
Trzeciego	Wieku.	 Jak	poinformowała	dyrektor	Grażyna	Pływa-

czewska,	znajdą	się	wśród	nich	zajęcia	
z	 gimnastyki	 zdrowotnej,	 aerobiku	
wodnego,	 rękodzieła	 artystycznego	
a	także	zabawy	taneczne.
	 Atrakcje	 dla	 uczniów	 przygotowała	
również	 Miejska	 Biblioteka	 Publiczna	
w	Mszczonowie	a	opowiedziała	o	nich	
Karolina	 Chrościcka,	 przedstawi-
cielka	instytucji.	W	okresie	ferii	dzieci	
i	młodzież	będą	mogły	m.in.	obejrzeć	
przedstawienie	teatralne,	wziąć	udział	

w	warsztatach	dotyczących	social	mediów	czy	też	zagrać	w	gry	
planszowe.	 Oczywiście,	 uczniów	 zaprasza	 także	 osuchowska	
filia	 Biblioteki,	 w	 której	 będzie	 można,	 na	 przykład,	 poznać	
historię	samochodu	oraz	zmierzyć	się	w	turnieju	planszówek.

	 Dyrektor	 Ośrodka	 Sportu	 i	 Rekre-
acji	 Michał	 Szymański	 podczas	 ferii	
zaprasza	 uczniów	 na	 halę	 sportową	
i	 lodowisko.	 W	 pierwszym	 obiekcie	
na	 dzieci	 i	 młodzież	 czekać	 będą	
instruktorzy	 sportowi,	 prowadzący	
gry	 i	 zabawy	 ruchowe.	W	godz.	 9-17	
uczniowie	 będą	 mogli	 też	 skorzystać	
z	promocyjnych	biletów	na	lodowisko	
w	 cenie	 1	 zł	 za	 godzinę.	 W	 drugim	
tygodniu	 ferii	 najmłodsi	 mieszkańcy	
gminy	będą	mogli	bezpłatnie	nauczyć	

się	jeździć	na	łyżwach.	Oferta	ta	dotyczy	dzieci	w	wieku	4-6	lat	
oraz	uczniów	klas	1-3	szkół	podstawowych.

	 O	pracy	szkół	w	czasie	ferii	zimowych	
opowiedziała	zebranym	Ewa	Zielińska,	
dyrektor	 Centrum	 Usług	 Wspólnych.	
W	okresie	sezonowej	przerwy	nauczy-
ciele	przebywają	na	ustawowych	urlo-
pach	 wypoczynkowych,	 w	 związku	
z	 czym	 zajęcia	 o	 charakterze	 pozasz-
kolnym	 prowadzić	 mogą	 tylko	 inne	
organizacje	 i	 instytucje.	 Dodatkowe	
atrakcje	 będą	 czekały	 na	 wycho-
wanków	 dwóch	 gminnych	 placówek.	
W	 mszczonowskiej	 szkole	 podsta-
wowej	 będą	 to	 zajęcia	 sportowe	

prowadzone	przez	UKS	Olimpijczyk	a	w	lutkówieckiej	–	hokej	na	
trawie	(UKS	Lutkówka)	oraz	zajęcia	z	druhami	z	OSP	Zbiroża.	

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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Głównymi  tematami  posiedzenia  Komisji  były  ocena  ochrony 
przeciwpożarowej  w  gminie  oraz  zaopiniowanie  projektów 
uchwał m.in. w sprawie zmian budżetowych.

	 Posiedzenie	 Komisji	 otworzył	 jej	 przewodniczący,	
radny	 Ryszard	 Stusiński.	W	 pracach	 uczestniczyli	 także	 człon-
kowie:	 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.	W	obradach	gościnnie	uczest-
niczył	także	przewodniczący	RM	Łukasz	Koperski.
	 Sprawozdanie	 z	 realizacji	 zadań	 przeciwpożarowych	
w	 gminie	 złożyła	 inspektor	 Urzędu	 Miejskiego	 Mieczysława	
Korzonkowska.	W	minionym	roku	do	Prezydium	Zarządu	woje-
wódzkiego	Z	OSP	RP	złożone	zostały	wnioski	o	dofinansowanie	
wyposażenie	sprzętu	i	umundurowania	oraz	remonty	obiektów	
strażackich	dla	gminnych	 jednostek	OSP.	Do	Komendanta	PSP	
zgłoszono	potrzeby	w	zakresie	doposażenia	strażaków	w	sprzęt	
pożarniczy	 i	 ochrony	 osobistej.	 W	 ciągu	 dwunastu	 miesięcy	
lokalnych	 ochotników	 kierowano	 także	 na	 szkolenia	 m.in.	
podstawowe,	 udzielania	 pierwszej	 pomocy	 medycznej	 oraz	
kursy	naczelników	i	dowódców.	Przeprowadzono	także	i	sfinan-
sowano	 badania	 druhów	 a	 także	 uprawnienia	 dla	 kierowców	
pojazdów	uprzywilejowanych.	Na	 bieżąco	 przeprowadzane	 są	
przeglądy	 techniczne	 samochodów	 oraz	 serwisy	 sprzętu	 do	
ratownictwa	medycznego	i	drogowego.	W	2019	r.	doposażono	
także	 jednostki	OSP,	między	 innymi	w	 specjalistyczne	ubrania	

i	 sprzęt	 podręczny	 oraz	 do	 ratownictwa	 wodnego.	 Zakupy	
obejmowały	 również	 kamerę	 termowizyjną,	 prądownicę,	
agregat	prądotwórczy,	maszt	oświetleniowy	oraz	radiotelefony	
nasobne.
	 Zgromadzeni	 radni	 wysłuchali	 także	 raportu	 z	 moni-
toringu	 realizacji	 Strategii	 rozwoju	 gminy	Mszczonów	 na	 lata	
2015-2020	 z	 perspektywą	 do	 2025	 roku,	 który	 przedstawiła	
zastępca	burmistrza	Halina	Wawruch.	Dokument	ten,	za	pomocą	
specjalnych	wskaźników,	przedstawia	stopień	osiągnięcia	zało-
żonych	 celów	 strategicznych:	 nowoczesna	 i	 efektywna	 gospo-
darka;	 turystyka,	 sport,	 rekreacja;	 infrastruktura;	 rynek	 pracy	
i	 aktywne	 społeczeństwo;	 rewitalizacja	 oraz	 zrównoważony	
rozwój.	 Jak	 zapisano	 w	 podsumowaniu	 raportu,	 realizacja	
planów	w	 poszczególnych	 obszarach	 pokazuje,	 że	możliwości	
rozwoju	 społeczno-gospodarczego	 gminy	 są	 coraz	 większe.	
Znacznemu	wzrostowi	uległa,	m.in.	 liczba	osób	prowadzących	
działalność	 gospodarczą.	 Pełna	 realizacja	 części	 z	 zapisanych	
celów	sprawiła,	że	przed	władzami	samorządowymi	pojawiły	się	
nowe	wyzwania,	związane	na	przykład	z	ochroną	środowiska.

	 Jadwiga	 Jeznach	 z	 biura	 projek-
towego	 i	 Taida	 Sochańska,	 naczelnik	
Wydziału	 Rozwoju	 Gospodarczego,	
przedstawiły	 uchwałę	 dotyczącą	 przy-
stąpienia	do	sporządzenia	miejscowego	
planu	 zagospodarowania	 przestrzen-
nego	dla	działek	położonych	w	miejsco-
wości	Adamowice.
	 O	 zmianach	 w	 bieżącym	 budżecie	
opowiedziała	 zebranym	 radnym	
Aneta	 Gołyńska-Ciechańska,	 naczelnik	

Wydziału	 Finansowo-Budżetowego.	 Korekty	 te	 były	 związane	
z	 ponownym	 określeniem	 wysokości	 dotacji	 celowych	 dla	
podmiotów	 zaliczanych	 i	 niezaliczanych	 do	 sektora	 finansów	
publicznych	 w	 obecnym	 roku.	 Naczelnik	 przedstawiła	 także	
uchwałę	 dotyczącą	 udzielenia	 pomocy	 finansowej	 powiatowi	
żyrardowskiemu.	Środki	w	kwocie	25	473,60	zł	będą	przekazane	
na	 realizację	 zadania	 dotyczącego	 utworzenia	 nowych	 linii	
komunikacyjnych	 na	 terenach	 gmin	 Mszczonów,	 Grodzisk	
Mazowiecki	i	Radziejowice.	Na	tym	zakończono	obrady	Komisji	
Budżetu,	Rozwoju	i	Rolnictwa.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

WIEŚCI Z RATUSZA



8      styczeń 2020 / nr 01 (290)

Burmistrz  Mszczonowa  Józef 
Grzegorz  Kurek  podsumowuje 
rok 2019 i ujawnia samorządowe 
plany na rok 2020. 

Panie Burmistrzu, rok 2019 
dobiegł końca. Czas na podsu-
mowanie. Z drugiej strony 
mieszkańcy z zainteresowa-
niem spoglądają w przyszłość 

i z pewnością chcieliby wiedzieć, co czeka ich w roku 2020. 
Wolałby Pan najpierw odnieść się do tego, co udało się 
już osiągnąć, czy zaczniemy naszą rozmowę od planów na 
najbliższą przyszłość? 
Proponuję	 zachować	 porządek	 chronologiczny.	 Najpierw	
odniosę	 się	 do	 tego,	 jakie	 były	 efekty	 ostatnich	 dwunastu	
miesięcy	 naszej	 samorządowej	 działalności.	 Uważam,	 że	 pod	
względem	skuteczności	inwestycyjnej	rok	2019	należy	uznać	za	
udany.	 Zrealizowaliśmy	 niemalże	 wszystkie	 planowane	 przed-
sięwzięcia.	Właściwie	nie	udało	się	nam	jedynie	ukończyć	prac	
rewitalizacyjnych	 w	 parku	 pomiędzy	 ratuszem	 a	 kościołem	
farnym.	Tłumaczyłem	już	wielokrotnie,	że	prowadzona	budowa	
na	 tym	 terenie	 została	 przerwana	 nie	 z	 powodu	 gminnych	
niedopatrzeń,	 a	 z	 racji	 problemów	 finansowych	 wykonawcy.	
Zmuszeni	 tym	 samym	 zostaliśmy	 do	 rozpisania	 nowego	 prze-
targu.	Ten	został	już	rozstrzygnięty	i	wszystko	wskazuje	na	to,	że	
park	zostanie	oddany	do	użytku	w	sierpniu	tego	roku.	

A co udało się zgodnie z planami wykonać? 
Na	terenie	Mszczonowa	w	2019	roku	została	wykonana	

przebudowa	 ulicy	 Dworcowej.	 Jednocześnie	 wybudowane	
zostały	 wzdłuż	 niej	 parkingi,	 których	 tak	 bardzo	 brakuje	 na	
wszystkich	mszczonowskich	osiedlach.	Dokończyliśmy	też	prze-
budowę	 ulicy	 Jeżynowej	 oraz	 zmodernizowaliśmy	 ulicę	 Brzo-
skwiniową,	porządkując	tym	samym	stan	wewnętrznych	ulic	na	
największym	mszczonowskim	osiedlu	–	Dworcowa	 III.	Oczywi-
ście,	 przy	 okazji	 obu	 wspomnianych	 inwestycji	 zwiększaliśmy	
liczbę	miejsc	parkingowych.	Na	wysokości	stadionu	KS	Mszczo-
nowianka,	 w	 miejscu	 mało	 estetycznego	 gruntowego	 placu,	
także	powstał	obszerny,	funkcjonalny	parking.	

Kolejnym	 osiągnięciem	 roku	 2019	 jest	 zbiornik	 reten-
cyjny	na	wody	z	kanalizacji	deszczowej	przy	ulicy	Żyrardowskiej.	
Przybył	nam	ponadto	nowy,	przestronny	plac	zabaw	przy	Szkole	
Podstawowej	w	Mszczonowie	 (od	 strony	 ulicy	Warszawskiej).	
Zgodnie	z	zaleceniami	wykonaliśmy	również	windę	zewnętrzną	
przy	 budynku	 MOPS-u	 (ulica	 Grójecka	 45).	 W	 tym	 samym	
obiekcie	 wymieniliśmy	 instalację	 elektryczną.	 Pobudowaliśmy	

oświetlenie	 uliczne	 wzdłuż	 ulicy	 Czereśniowej.	 Dokonaliśmy	
jeszcze	 tak	 oczekiwanej	 modernizacji	 budynku	 na	 Osiedlu	
Dworcowa	III	na	potrzeby	Klubu	Seniora.	

W	tym	samym	czasie	na	terenach	wiejskich	gminy	także	
nie	brakowało	 inwestycji.	Wykonaliśmy	odwodnienie	budynku	
Gminnego	 Centrum	 Informacji	 w	 Osuchowie.	 Wymieniliśmy	
instalację	 elektryczną	 w	 budynku	 SP	 Piekary.	 Pobudowaliśmy	
otwarte	 strefy	 aktywności	w	Osuchowie	 i	 w	 Lutkówce.	 Zaku-
piliśmy	średni	samochód	ratowniczo-gaśniczy	dla	OSP	Zbiroża.	
Prowadziliśmy	 też	niezbędne	utwardzenia	dróg	oraz	 rozbudo-
wywaliśmy	w	newralgicznych	punktach	oświetlenie	uliczne.	Te	
dwie	kwestie	są,	z	oczywistych	względów,	kluczowe	dla	miesz-
kańców	podmszczonowskich	wsi.	

W podsumowaniu warto chyba zwrócić szczególną uwagę 
na nierozreklamowaną należycie budowę nowej drogi przy 
Keramzycie?

Bardzo	 mnie	 cieszą	 poczynione	 postępy	 w	 procesie	
uzbrajania	obszaru	inwestycyjnego	przy	Keramzycie.	Trwa	tam	
budowa	nowej	drogi,	która	będzie	kluczowa	dla	komunikacyj-
nego	 udrożnienia	 tych	 cennych	 i	 jakże	 dobrze	 usytuowanych	
terenów	pod	instalowanie	nowych	inwestorów.	

Przystępując	 do	 wspomnianych	 działań	można	 rzec,	 iż	
rozpoczęliśmy	tworzenie	kolejnej,	tym	razem	północnej,	dziel-
nicy	 przemysłowej.	 To	 naprawdę	 początek	 cennego	 przed-
sięwzięcia.	 Inicjując	 je	 mieliśmy	 na	 uwadze	 planowaną	 prze-
budowę	 trasy	 nr	 50,	 która	ma	 być,	 zgodnie	 z	 zapowiedziami,	
przekształcana	w	 trasę	 ekspresową.	 Przy	 takiej	 drodze	 tereny	
inwestycyjne	zyskają	z	pewnością	na	wartości.	To	strategiczne	
miejsce	 w	 pobliżu	 skrzyżowania	 dwóch	 kluczowych	 ciągów	
komunikacyjnych	–	„pięćdziesiątki”	i	„ósemki”.	

To skrzyżowanie zaczyna się korkować. Niemalże codziennie 
problem ten dostrzegają osoby stojące w kolejce, aby doje-
chać do ronda. Nowe tereny inwestycyjne, niestety, jeszcze 
wzmogą ten proces. 
Drogowcy	dostrzegają	ten	problem	i	my	-	jako	lokalny	samorząd	
-	 również	 naciskamy	 na	 jego	 rozwiązanie.	 Pragnę	 więc	 wyja-
śnić,	 że	 zapowiadana	modernizacja	 „50-tki”	wiązać	 się	będzie	
z	powstaniem	dodatkowego	wiaduktu,	który	usprawni	ruch	na	
węźle.	

Czy w najbliższym czasie przybędzie inwestorów w gminie 
Mszczonów?

We	 wschodniej	 dzielnicy	 przemysłowej	 już	 niebawem	
otwarte	zostaną	hale	Pepsico	oraz	swoją	działalność	rozpocznie	
firma	Rector,	 zajmująca	się	produkcją	elementów	strunobeto-
nowych.	Są	 też	zapowiedzi	 lokalizacji	dwóch	następnych	firm,	
ale	 ich	nazw	 -	 zgodnie	 z	 umową	 -	 nie	wolno	 jeszcze	ujawnić.	
Mogę	 jedynie	 zdradzić,	 że	 rozmowy	 z	 inwestorami	 trwają	
i	wyglądają	obiecująco.	

Tym samym rozpoczęliśmy drugą część naszej rozmowy, doty-
czącą planów i zapowiedzi na rok 2020. Co więc mieszkańcom 
gminy przyniesie 
najbliższa przyszłość?

Wywiad

Nowi inwestorzy i spektakularne 
otwarcia – rok 2020 w Gminie 
Mszczonów 
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Ten	 rok	 na	 pewno	 przyniesie	 spektakularne	 otwarcie 
parku	 wodnego	 Suntago	 we	 Wręczy.	 Jego	 uruchomienie	
odmieni	naszą	gminę.	Da	szanse	na	rozwój	wielu	mieszkańcom,	
którzy	 będą	 mogli	 podjąć	 pracę	 na	 terenie	 samego	 parku,	
a	także	w	obiektach	stanowiących	jego	bezpośrednie	otoczenie.	
Osobom	 przedsiębiorczym	 da	 też	 szansę	 na	 rozpoczęcie	
własnej	 działalności	 gospodarczej	 w	 branżach,	 które	 niewąt-
pliwie	 rozwiną	 się	 na	naszym	 terenie	wraz	 z	 pojawianiem	 się	
tak	potężnej	inwestycji.	Teraz	wszystko	zależy	już	od	nas	samych	
i	 tego,	 na	 ile	 wykorzystamy	 możliwości,	 jakie	 powstaną	 po	
otwarciu	Suntago.	

Wspomnę	tylko,	że	oczekujący	na	otwarcie	obiekt	base-
nowy,	 to	 jedynie	 początek	 inwestycji,	 z	 której	 będzie	 słynął	
Mszczonów,	Wręcza,	 jak	też	cała	Ziemia	Mszczonowska.	Kolej-
nymi	etapami	inwestycji	będą	dwa	hotele	z	podziemnymi	przej-
ściami	 do	 obiektów	 basenowych.	 Powiększony	 też	 zostanie	
teren	pod	domki	typu	bungalow.	Docelowo	ma	być	200	takich	
obiektów.	 Jednocześnie	 na	 następnych	 30	 hektarach	 zacznie	
powstawać	 park	 rozrywki	 z	 rollercoasterami.	 Tym	 samym	
staniemy	 się	miejscem	 rodzinnych	 rozrywek	dla	mieszkańców	
całej	aglomeracji	warszawsko-łódzkiej,	a	nawet	Polski	czy	wręcz	
Europy	Środkowej. 

Drugim	 wydarzeniem,	 które	 czeka	 nas	 w	 rozpoczętym	
roku,	 będzie	 otwarcie	 najgłębszego	 basenu	 dla	 nurków,	 jaki	
powstaje	 w	 pobliżu	 Term.	 Ta	 inwestycja	 także	 sprawi,	 że	
o	Mszczonowie	usłyszy	cała	Polska.	

Wszyscy zastanawiają się, czy miasto poradzi sobie komunika-
cyjnie po otwarciu Suntago?

Ta	 inwestycja	 ułatwiła	 nam	 osiągnięcie	 przełomu	
w	 prowadzonych	 od	 dawna	 rozmowach	 o	 włączenie	Mszczo-
nowa	 do	 sieci	 kolejowej.	 Teraz	wiemy	 już	 na	 pewno,	 że	 linia	
ze	Skierniewic	przez	Puszczę	Mariańską	 i	Mszczonów	zostanie	
zmodernizowana	 i	 umożliwi	 dojazd	 z	 Mszczonowa	 przez	
Piaseczno	 w	 kierunku	 Okęcia,	 czyli	 w	 końcu	 będzie	 można	
z	Mszczonowa	pociągiem	dostać	się	bezpośrednio	do	stolicy	i	to	
w	zaledwie	plus/minus	40	minut!	

W	naszej	gminie	docelowo	mają	być	zlokalizowane	dwa	
dworce.	Pierwszym	będzie	wyremontowany	dworzec	przy	ulicy	
Dworcowej,	 a	 następny	 powstanie	 w	 pobliżu	 Parku	 Suntago.	
Jednocześnie	 udrażniać	 też	 będziemy	 połączenia	 drogowe.	
Przed	chwilą	wspominałem	o	modernizacji	trasy	nr	50,	która	ma	
być	drogą	ekspresową.	W	ogóle	na	zmiany	sieci	drogowej	i	kole-
jowej	w	naszej	okolicy	trzeba	już	patrzeć	poprzez	perspektywę	
planowanej	 olbrzymiej	 inwestycji	 zwanej	 Centralnym	 Portem	
Komunikacyjnym.	 Jeśli	ona	się	 rozpocznie,	 zaczniemy	 funkcjo-
nować	w	zupełnie	nowej	rzeczywistości,	i	to	nie	tylko	komuni-
kacyjnej.	

Rozpoczęcia jakich inwestycji mogą się spodziewać miesz-
kańcy w roku 2020? 

Cały	czas	przypominam,	że	w	naszej	gminie	przyjęliśmy	
zasadę,	 iż	 pierwszeństwo	 mają	 te	 inwestycje,	 na	 które	 uda	
się	 pozyskać	 dofinansowanie	 zewnętrzne.	 To	 pozwala	 nam	

budować	 o	 wiele	
więcej	 i	 sprawniej	 –	

przy	jednoczesnym	efektywniejszym	wykorzystywaniu	zasobów	
gminnego	budżetu.	Tym	samym	–	ze	zrozumiałych	względów	–	
wolałbym	raczej	mówić	o	dalszych	kierunkach	naszych	inwesty-
cyjnych	planów,	 a	nie	 konkretnie	wskazywać	na	poszczególne	
zadania	 i	 ich	terminy.	Chciałbym	tu	zostać	dobrze	zrozumiany.	
Nie	zrezygnowaliśmy	z	planowania	naszego	rozwoju,	ale	opar-
liśmy	go	o	zasadę,	która	zmusza	nas	do	utrzymywania	pewnej	
elastyczności	pod	względem	inwestycyjnym.	

Przejdźmy	 jednak	 do	 konkretnych	 zamierzeń.	 Nasze	
najbliższe	plany	obejmują:	przebudowę	ulicy	Warszawskiej	od	
ronda	 przy	 szkole	 aż	 do	 ratusza,	 budowę	 ronda	 u	 zbiegu	 ulic	
Warszawskiej,	 Żyrardowskiej	 i	 Rawskiej,	 a	 także	 przebudowy	
ulic	Szkolnej	 i	Północnej.	Na	ulicy	Północnej	chcemy	poprawić	
zniszczoną	 nawierzchnię	 oraz	 wybudować	 wzdłuż	 niej	 szereg	
nowych	 miejsc	 parkingowych	 od	 strony	 Term	 i	 basenu	 dla	
nurków.	 Przystąpimy	 również	 do	 działań	 zmierzających	 do	
postawienia	 nowego,	 wielofunkcyjnego	 budynku	 z	 zapleczem	
dla	 sportowców	 i	 kibiców	przy	 stadionie	Mszczonowianki.	 Na	
razie	powstaje	dokumentacja	tej	inwestycji.	

Wykonamy	 też	dokumentację	na	potrzeby	postawienia	
budynku	 Centrum	 Usług	 Społecznych,	 który	 chcemy	 zlokali-
zować	w	miejscu	tzw.	starej	weterynarii	przy	ulicy	Tarczyńskiej.	
Przygotowana	 ponadto	 zostanie	 koncepcja	 budowy	 budynku	
komunalnego	 na	 potrzeby	 Izby	 Pamięci	 Ziemi	 Mszczonow-
skiej	 -	 w	 miejscu	 starego	 komisariatu	 przy	 ulicy	 Kościuszki.	
W	 związku	 z	 udrażnianiem	 komunikacyjnym	 terenów	 wokół	
parku	 Suntago	 planujemy	 wykonanie	 dokumentacji	 dla	 drogi	
łączącej	 ulicę	 Fabryczną	 (przy	 moście)	 z	 ulicą	 Żyrardowską.	
Przebieg	 tej	 nowej	 drogi	 jest	 planowany	 za	 Centrum	Wolno-
cłowym.	W	roku	2020	rozpocznie	się	realizacja	szeroko	zakro-
jonego	 projektu	 zazieleniania	 Mszczonowa.	 Chcemy	 także:	
zakupić	samochód	z	drabiną	dla	OSP	Mszczonów,	przebudować	
skwer	 przy	 ciepłowni	 geotermalnej	 i	 zlokalizować	 tam	 tężnię,	
zainstalować	 fontannę	 dyskową	 w	 parku	 przy	 ulicy	 Naruto-
wicza,	 rozpocząć	 budowę	 kanalizacji	 na	 Osiedlu	 Tarczyńska	
oraz	 pobudować	 oświetlenie	 uliczne	 wzdłuż	 ulic	 Racławickiej	
i	Działkowej.	Na	koniec	wspomnę	jeszcze	o	tym,	że	planujemy	
nareszcie	rozwiązać	krepujący	problem	braku	w	centrum	miasta	
estetycznej	publicznej	toalety.	

W	 kwestii	 planowanych	 inwestycji	 na	 terenie	wiejskim	
gminy	priorytetowo	podejdziemy	do rozbudowy	 i	 przeprowa-
dzenia	 termomodernizacji	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Lutkówce.	
W	 budynku	 szkolnym	 zamontowana	 zostanie	 pompa	 ciepła.	
Wykonamy	też	budowę	wodociągu	w	Budach	Zasłona,	oświe-
tlenia	drogowego	w	Badowie	Górnym	i	wzdłuż	drogi	Osuchów	–	
Wygnanka	oraz	przystąpimy	do	modernizacji	remiz	strażackich	
w	Zbiroży,	Grabcach	Towarzystwo	 i	 Piekarach.	W	planach	 jest	
też	przystąpienie	do	projektu	postawienia	hali	 sportowej	przy	
Szkole	Podstawowej	w	Piekarach.	

Oczywiście,	 nie	 zaniedbamy	 też	 kwestii	 drogowych.	
Wyasfaltowana	zostanie	ulica	Mostowa	w	Dwórznie	i	zmoder-
nizujemy	 ulicę	 Białogórską	 w	 Osuchowie.	 Remontowane	 też	
będą	 inne	odcinki	w	 zależności	od	pojawiających	 się	potrzeb,	
a	także	możliwości	pozyskiwania	środków	zewnętrznych.	Takich	
natomiast	nie	zabraknie,	chociażby	dzięki	staraniom	starostwa	
powiatowego.	 Ponad	 30	 milionów	 złotych	 z	 Funduszu	 Dróg	
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Samorządowych	udało	się	pani	staroście	Sznajder	uzyskać	na	
drogi	 zlokalizowane	na	 terenie	gminy	Mszczonów.	Ta	dotacja	
plus	wkład	z	budżetu	gminy	Mszczonów	umożliwi	zmodernizo-
wanie	drogi	Mszczonów-Wręcza	wraz	z	wiaduktem	nad	 trasą	
kolejową	 CMK,	 fragmentów	 dróg	 Mszczonów-Badów	 oraz	
Mszczonów-Puszcza	Mariańska,	a	także	wykonanie	dokumen-
tacji	przebudowy	mostu	w	Wygnance	oraz	modernizacji	 frag-
mentów	trasy	Mszczonów-Piekary-Wygnanka.

Na	zakończenie	wspomnę	jeszcze,	że	czynimy	starania,	
aby	 jak	 najszybciej	 rozpocząć	 inwestycję	 przebudowy	 skrzy-
żowania	 u	 wyjazdu	 z	 Osuchowa	w	 kierunku	 Piekar	 (skrzyżo-
wanie	 ulic	 Białogórskiej	 i	 Piekarskiej),	 a	 także	 jednocześnie	
pobudować	po	sąsiedzku	parking	przy	cmentarzu	parafialnym,	
co	 uporządkuje	 zachodnią	 część	miejscowości.	 Ta	 inwestycja	
połączy	 się	 ze	wspomnianą	 już	wcześniej	modernizacją	 ulicy	
Białogórskiej.	

Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję	 i	 jednocześnie	życzę	wszystkim	Mieszkańcom	Gminy	
Mszczonów,	aby	Nowy	2020	Rok	przyniósł	wiele	radości	i	szczę-
ścia,	a	także	był	czasem	zgody	i	współpracy.	

Rozmowę prowadził Mateusz Milczarek

	 We	 wtorek,	 28	 stycznia,	 od	 jednej	 z	 mieszkanek	
Mszczonowa	wpłynęła	 informacja	 o	 oszustach	odwiedzają-
cych	mieszkańców	miejskich	 bloków.	 Dwie	 kobiety	 odwie-

dzają	 lokatorów	 Spółdzielni	 Mieszkaniowej	 podając	 się	 za	
kontrolerów	wody.	Żądają	wpuszczenia	do	lokalu	na	10	minut	
i	bez	uzyskania	zgody	od	razu	wchodzą	w	głąb	mieszkania.	
Poproszone	o	przedłożenie	legitymacji	lub	zaświadczeń,	bez	
słowa	wychodzą.

O	 incydencie	 powiadomiona	 została	 Spółdzielnia	
Mieszkaniowa,	która	potwierdziła,	że	nie	wysyłała	do	swoich	
lokatorów	 żadnych	 kontrolerów.	 Jej	 pracownicy	 obiecali	
zgłosić	sprawę	na	Policję.

Bądźmy	 ostrożni!	 Nie	 otwierajmy	 drzwi	 obcym	
osobom!	 Zanim	 to	 zrobimy,	 zażądajmy	 pokazania	 przez	
wizjer	 stosownych	 legitymacji	 czy	 dokumentów.	 W	 razie	
wątpliwości	dzwońmy	na	Policję	lub	do	Spółdzielni	po	infor-
macje.

Dziękuję	jednej	z	mieszkanek	Mszczonowa	za	obywa-
telską	postawę	i	chęć	ostrzeżenia	innych!

Dagmara Bednarek, GCI

Nie ryzykuj – sprawdzaj!
Obca osoba w domu, to ryzyko okradzenia a nawet 

uszczerbku zdrowia lub utraty życia!
−	 Jeśli	 nie	 jesteśmy	 w	 stanie	 zweryfikować	 danych	

takiej	osoby	(np.	dzwoniąc	do	konkretnej	instytucji	
i	 potwierdzając	 wizytę)	 najlepiej	 nie	 wpuszczajmy	
jej	 do	 mieszkania.	 Poprośmy	 o	 wizytę	 w	 innym	
terminie,	kiedy	nie	będziemy	w	mieszkaniu	sami.

−	 Jeśli	 już	 zdarzy	 nam	 się	 wpuścić	 obcą	 osobę	 do	
mieszkania,	 nigdy	 nie	 pozostawiajmy	 jej	 samej	
w	pomieszczeniu	nawet	na	chwilę.

Koleżance 
Ewelinie Banaszek

wyrazy głębokiego współczucia  
oraz wsparcia i otuchy  

w tych najtrudniejszych chwilach  
z powodu śmierci  

 
TATY  

 
składają

  
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 

Koperski wraz z Radnymi,  
Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek i Halina 

Wawruch  
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego 

w Mszczonowie

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Ostrzeżenie

UWAGA – oszuści odwiedzają 
mieszkańców bloków
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Szóstka,	 to	 najwyższa	 ze	 szkolnych	 ocen,	 która	 jest	
przyznawana	 za	 perfekcyjne	wykonanie	 zadania	 lub	 ogromną	
wiedzę.	Na	taką	notę	z	pewnością	zasłużył	Koncert	Świąteczny,	
który	 odbył	 się	 6	 stycznia,	 w	 Święto	 Trzech	 Króli,	 w	 Kościele	
pw.	 św.	 Jana	Chrzciciela	w	Mszczonowie.	Do	wspólnego	 kolę-
dowania	 mieszkańców	 zaprosiło	 Gminne	 Centrum	 Informacji,	
a	 na	 scenie	 pojawili	 się	 młodzi	 uczestnicy	 bezpłatnych	 zajęć	
umuzykalniających,	które	instytucja	ta	prowadzi	w	Izbie	Pamięci	
Rodziny	Maklakiewiczów.

Jak	co	roku	koncert	w	mszczonowskiej	farze	zgromadził	
liczną	publiczność,	która	w	ten	sposób	chciała	choć	przez	chwilę	
wrócić	myślami	do	niedawno	obchodzonych	świąt	Bożego	Naro-
dzenia.	Młodych	artystów,	którzy	zaprezentowali	się	na	symbo-
licznej	scenie,	do	występów	przygotowywali	instruktorzy	zajęć	

umuzykalniających:	Dariusz	Kołtuniak,	Daniel	Strojczyk	i	Tomasz	
Ziułek.	Na	co	dzień	w	dawnym	domu	Maklakiewiczów	uczą	oni	
grać	 na	 perkusji,	 gitarze,	 pianinie,	 keyboardzie	 i	 akordeonie.	
Oprócz	tego,	młodzi	podopieczni	poznają	także	teorię	muzyki	
a	także	podstawy	śpiewu.	Wszystko	to,	a	także	zapał	i	zaanga-
żowanie	uczniów,	zaowocowało	niezwykłym	koncertem,	który	
poprowadził	jeden	z	instruktorów,	Daniel	Strojczyk.

W	 poniedziałkowe	 popołudnie	 w	 mszczonowskim	
kościele	można	 było	 usłyszeć	 znane	 kolędy,	 które	 na	 stałe	 są	
związane	 z	 polskimi	 tradycjami	 bożonarodzeniowymi	 m.in.	
„Wśród	nocnej	 ciszy”,	 „Lulajże	 Jezuniu”	 czy	 „Gdy	 się	 Chrystus	
rodzi”.	 Nie	 mogło	 również	 zabraknąć	 jednego	 z	 najbardziej	
znanych	i	śpiewanych	na	całym	świecie	utworów,	czyli	nastro-
jowej	 „Cichej	 nocy”.	 Młodzi	 muzycy	 zaprezentowali	 się	 także	
w	mniej	popularnych	melodiach	takich	jak	„Grudniowe	noce”,	
„O	 Gwiazdo	 Betlejemska”	 i	 „Dzwonki”.	 Niektóre	 wykonania	
miały	 charakter	 instrumentalny	 a	 innym	 towarzyszył	 śpiew	
chóru.	Oczywiście,	również	składającego	się	z	uczestników	zajęć	
umuzykalniających.	 Świąteczną	 atmosferę	 wydarzenia	 dopeł-

niały	wystrój	kościoła,	nastrojowa	
gra	 świateł	 oraz	 biało-czerwone	
czapki	Mikołaja	na	głowach	dzieci.

Podczas	 koncertu	 wystą-
pili:	 Laura	 Wasilewska	 (akor-
deon),	 Krystian	 Grzelak	 (akor-
deon),	Agata	Stańczak	(keyboard),	
Amelia	 Piotrowska	 (keyboard),	
Łukasz	Kośnik	(keyboard),	Natalia	
Kasprowicz	 (pianino,	 skrzypce),	
Agata	Kasprowicz	(dzwonki),	Maja	
Dębowska	(gitara),	Bartek	Cieplak	
(perkusja,	 janczary),	 Michalina	
Malik	 (gitara),	 Sara	 Wasilewska	
(gitara),	 Patrycja	 Młynarska	
(gitara),	 Kinga	 Strzelecka	 (gitara),	
Gabriela	 Zabłocka	 (pianino),	
Karol	 Siniarski	 (pianino),	 Maja	
Kuźniewska	 (keyboard),	 Szymon	
Pyza	 (keyboard),	 Maksymilian	

GCI

Koncert Świąteczny na szóstkę

Z ŻYCIA GMINY
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Kuran	 (pianino),	 Amelia	 Sulewska	
(pianino),	Patrycja	Kośnik	(pianino),	

Chór,	 który	 zaprosił	widzów	
do	wspólnego	 śpiewania,	 tworzyli:	
Amelia	 Adamczyk,	 Amelia	 Andry-
chowicz,	 Amelia	 Sulewska,	 Blanka	
Cieplak,	 Daria	 Cieplak,	 Domi-
nika	 Kuran,	 Gabriela	 Zabłocka,	
Natalia	 Kasprowicz,	 Joanna	 Pyza,	
Kaja	 Dębowska,	 Kinga	 Strzelecka,	
Laura	 Wasilewska,	 Laura	 Wójcik,	
Lena	 Szkop,	 Maja	 Kuźniewska,	
Maja	 Dębowska,	 Michalina	 Malik,	
Patrycja	Kośnik,	Patrycja	Młynarska,	
Sara	 Wasilewska,	 Bartek	 Cieplak,	
Dawid	 Potyra,	 Filip	 Korzonkowski,	
Filip	 Osiadacz,	 Franciszek	 Janc,	
Franciszek	Młynarski,	Ignacy	Kasak,	
Kacper	 Kurzepa,	 Karol	 Siniarski,	
Maciej	 Szustkiewicz,	 Maksymilian	
Kuran,	 Szymon	 Pyza	 i	 Wojciech	
Zdrojewski.	

Koncert	zakończyła	dyrektor	
Gminnego	 Centrum	 Informacji	
Magdalena	Podsiadły,	która	podzię-
kowała	 wszystkim,	 którzy	 pomogli	
w	 organizacji	 koncertu.	 Złożyła	
także	 serdeczne	 życzenia	 nowo-
roczne	 przybyłym	 na	 muzyczne	
wspomnienie	 Bożego	 Narodzenia	
a	 uczestnikom	 zajęć	 umuzykalnia-
jących	 wręczyła	 drobne	 upominki	
związane	z	niedawnym	120-leciem	
narodzin	 Jana	 Adama	 Maklakie-
wicza,	 mszczonowskiego	 kompo-
zytora.	Oczywiście,	na	zakończenie	
nie	 mogło	 zabraknąć	 wspólnej,	
pamiątkowej	fotografii.

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Szlachetna	 Paczka,	 to	 jedna	 z	 najpiękniejszych	 akcji	
charytatywnych	 przeprowadzanych	 w	 Polsce.	 Od	 kilku	 lat	
włącza	się	w	nią	także	grupa	wolontariuszy	z	Mszczonowa,	na	
czele	 z	 lokalną	 liderką	Moniką	Kubiak.	 Coroczna	akcja	podsu-
mowywana	jest	na	specjalnej	gali,	która	tradycyjnie	odbywa	się	
w	pierwszych	dniach	stycznia.	

W	 tym	 roku	 miała	 ona	 miejsce	 w	 sobotę,	 4	 stycznia,	
i	została	zorganizowana	w	sali	widowiskowej	Mszczonowskiego	
Ośrodka	 Kultury.	 Prowadziły	 ją	 wspomniana	 liderka	 mszczo-
nowskiej	„SzP”	Monika	Kubiak	i	dziennikarka	Justyna	Napierała.	

Galę	rozpoczęto	od	przywitania	gości	 i	krótkiej	prezen-
tacji	 multimedialnej,	 ukazującej	 przygotowania,	 przebieg	
i	 efekty	 tego	 niezwykłego,	 świątecznego	 dzieła,	 jakim	 była	
Szlachetna	Paczka	A.D.2019.	Następnie	Monika	Kubiak	złożyła	
oficjalne	podziękowania	swym	wolontariuszkom,	a	także	spon-
sorom	 oraz	 wszystkim	 osobom	 i	 instytucjom,	 które	 wsparły	
działania	 „SzP”.	 Rozdane	 zostały	 też	 nagrody	 dla	 dzieci,	 które	
wykonały	 prace	 artystyczne	 pod	 hasłem	 „Szlachetna	 Paczka	 -	
Lubię	ludzi”.	

Nagrodą	 dla	 wszystkich	 zasłużonych	 był	 koncert	 Szla-
chetnych	Artystów,	którzy	występując	charytatywnie	dołączyli	
tym	samym	do	grona	osób	wspierających	mszczonowską	Szla-
chetną	Paczkę.	Pierwsze	na	scenie	pojawiły	się	grupy	Ale	Skład	
i	Voice	-	prowadzone	w	MOK-u	przez	Luizę	i	Piotra	Sadowskich.	

Po	 lokalnych	artystach	sceną	MOK-u	wprost	 zawładnął	
duet	 znany	 z	 wielkiego	 przeboju	 Festiwalu	 SOPOT`84pod	
tytułem	„Frontiera”.	Halina	Benedyk	i	Marco	Antonelli	urządzili	
prawdziwe	show,	podczas	którego	wybrzmiało	wiele	znanych, 
włoskich	 piosenek.	Wykonawcy	 nie	 bali	 się	 zejść	 ze	 sceny	 do	
publiczności.	Bawili	 się	 razem	z	nią,	wykonując	wspólne	 foto-
grafie,	 rozmawiając	 i	 zachęcając	 do	 wspólnego	 śpiewania.	

Finał akcji

Mszczonowska Gala Szlachetnej Paczki 

Z ŻYCIA GMINY

Tegoroczny	 Koncert	 Świąteczny	 zorganizowany	 przez	
Gminne	 Centrum	 Informacji	 z	 pewnością	 zasłużył	 na	 szóstkę.	
Liczba	ta	odnosi	się	także	do	edycji	wydarzenia.	Poniedziałkowe	
występy	były	już	szóstym,	na	które	mieszkańców	Mszczonowa	
zaprosiło	GCI,	instruktorzy	i	uczestnicy	zajęć	w	IPRM.	Wspólne	
kolędowanie,	w	które	chętnie	włączyła	się	publiczność	wtórując	
artystom	 śpiewem,	 po	 raz	 kolejny	 pozwoliło	 przenieść	 się	
wszystkim	do	muzycznej	krainy	Bożego	Narodzenia.

Dagmara Bednarek, GCI

Za	pomoc	organizacyjną	w	Koncercie	szczególne	podziękowania	
dla:
Księdza	Dziekana	Tadeusza	Przybylskiego	i	kościelnego	Dariusza	
Stryniewskiego
Instruktorów	 zajęć	 umuzykalniających:	 Dariusza	 Kołtuniaka,	
Daniela	Strojczyka	i	Tomasza	Ziułka
Dyrektor	Grażyny	Pływaczewskiej	oraz	pracowników	MOK	
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Mówiąc	 krótko	 -	 Halina	 Benedyk	 i	 Marco	 Antonelli	 podbili	
serca	mszczonowian.	Pozostaje	tylko	mieć	nadzieję,	że	powrócą	
jeszcze	do	naszego	miasta	i	dane	im	będzie	wystąpić	przed	licz-
niejszą	publicznością.	

* * *
W	 2019	 roku	 w	 ramach	 mszczonowskiej	 Szlachetnej	

Paczki	 22	darczyńców	wsparło	 świątecznie	21	obdarowanych.	
Wielkie	 brawa	 należą	 się	 wszystkim	 mającym	 gorące	 serca,	
którzy	bezinteresownie	i	anonimowo	potrafili	wesprzeć	potrze-
bujących.	 Olbrzymie	 słowa	 uznania	 trzeba	 też	 skierować	 pod	
adresem	wolontariuszek	projektu.	Panie	wykonały	niesamowitą	
pracę,	poświęcając	na	nią	kilka	tygodni.	

W	 gronie	 wolontariuszek	 znalazły	 się:	 Agnieszka	
Dobrzyńska,	 Renata	 Piekarska,	 Julia	 Grzejszczak,	 Paulina	
Rybicka,	Paulina	Boniecka,	Paulina	Krauze	i	Wiktoria	Majewska.	
Głównymi	 sponsorami,	 którzy	wsparli	 organizację	 finału	 Szla-
chetnej	 Paczki	 Rejonu	 „Mszczonów	 i	 Okolice”	 (dwudnio-

wego,	przedświątecznego	wydarzenia,	podczas	którego	paczki	
darczyńców	 dostarczane	 były	 do	 obdarowywanych),	 byli:	
Lewiatan	 Mszczonów,	 Delikatesy	 Centrum,	 Piekarnia	 Lewan-
dowscy,	 ZPC	 FLIS,	 Restauracja	 Appetito	 i	 Pracownia	 Reklamy	
Duo-Art.	

W	 realizacji	 Szlachetnego	 Projekt	 pomogli	 też	 Szkoła	
Podstawowa	 Mszczonów,	 Pizzeria	 Margherita	 Mszczonów,	
SOSW	 Żyrardów	 (podarunki	 dla	 wolontariuszy	 i	 darczyńców,	
dekoracje	 choinkowe),	 Sklep	 Papirus,	 Keramzyt	 (Karolina	
Rutkowska),	 Grzegorz	 Wierzbicki	 i	 Adam	 Rydzewski.	 Co	 roku	
„SzP”	wspierają	też	Mszczonowski	Ośrodek	Kultury	oraz	Gminne	
Centrum	Informacji.	

Lokalna	 koordynatorka	 projektu	 „SzP”	 Monika	 Kubiak	
dziękowała	 też	 za	 typowanie	 osób	 do	 obdarowania	 pracow-
nikom	 socjalnym	 i	 dyrekcjom	 MOPS-u	 Mszczonów	 oraz	
GOPS-u	 Radziejowice	 a	 także	 przedstawicielom	 okolicznych	
szkół.	

Szlachetna	Paczka	nie	 jest	przedsięwzięciem	tak	nagło-
śnionym,	 jak	wiele	 innych	akcji	o	charakterze	charytatywnym,	
a	 co	 najistotniejsze	 jej	 darczyńcy	 -	 zgodnie	 z	 przyjętą	 zasadą	
-	pozostają	anonimowi.	Wniosek	z	 tego,	 iż	ci,	którzy	się	w	nią	
angażują	 najbardziej,	 czyli	 wspomniani,	 zachowujący	 skrom-
ność	 i	 dyskrecję	 -	 darczyńcy	 -	 postępują	 szlachetnie	 jedynie	
z	potrzeby	serca	i	tym	większa	należy	się	im	wdzięczność.	Jest	
to	 jak	 najbardziej	 zgodne	 z	 tym	 co	 powiedział	 Prezes	 Stowa-
rzyszenia	 „Wiosna”,	 pomysłodawca	 Szlachetnej	 Paczki,	 ksiądz	
Jacek	Stryczek:	„Uważam,	że	nie	może	być	tak,	że	czym	więcej	
pomocy,	tym	więcej	potrzebujących.	Chcemy	pomagać	tak,	aby	
ludzie	sami	radzili	sobie	w	życiu.	Nie	chcemy	biedy.	Nie	chcemy	
rekordów.	 Chcemy	 prawdziwej	 miłości	 wzajemnej.	 Jeden	 za	
wszystkich,	wszyscy	za	jednego!”

MM
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Z ŻYCIA GMINY

Coroczne	 przedstawienie	 jasełkowe,	 wystawiane	
w	kaplicy	Parafii	pw.	Świętego	Ojca	Pio	w	Mszczonowie,	odbyło	
się	w	niedzielę,	12	tycznia.	Tym	razem	nosiło	ono	tytuł	„Jest	taki	
dzień”.	Zagrała	w	nim	młodzież,	skupiona	w	parafialnej	scholii,	
oraz	w	grupie	ministrantów.	Wystąpili:	Zofia	Niedźwiadek,	Jakub	
Ziółkowski,	 Olga	 Smulska,	 Julia	Witczak,	 Dominika	 Kowalczyk,	
Natalia	Starostka,	Kacper	Zdulski,	Krzysztof	Jędruszczak,	Klaudia	
Gołębiewska	i	Patrycja	Kulicka.	

Oprawę	 muzyczną	 zapewnili:	 organista	 Mariusz	 Gajda	
wraz	z	synem	Dawidem,	a	także	dziewczęta	ze	scholii	-	Natalia	
Kubis,	Klaudia	Woszczyk	i	Dagmara	Gajda.	Scenariusz	przygoto-
wała	katechetka	Anna	Matyjas.	Nad	przebiegiem	całego	jasełko-
wego	wydarzenia	czuwał	proboszcz	ks.	kanonik	Sławomir	Tulin.	

MM

26	grudnia	2019	 r.	w	kościele	pw.	Świętego	Stanisława	
Biskupa	i	Męczennika	w	Osuchowie	rozbrzmiały	najpiękniejsze	
kolędy	i	pastorałki	bożonarodzeniowe.	Młodzi	artyści	z	zespołu	
Pro	Arte,	działającego	przy	Szkole	Podstawowej	im.	Ks.	Kan.	M.	
Lipskiego	 w	 Osuchowie,	 przed	mszą	 o	 godz.	 11:30,	 wykonali	
koncert,	który	w	obliczu	Świąt	Narodzenia	Pana	Jezusa	i	czułej	
radości	 skierowanej	 do	 Bożego	 Dzieciątka,	 dostarczył	 wielu	
wzruszeń.

W	 programie	 występu	 nie	 zabrakło	 tradycyjnych	
utworów:	 „Cicha	 noc”,	 „Mizerna	Cicha”.	 „Kolęda	 dla	 nieobec-
nych”,	„Maleńka	miłość”,	„Mario,	czy	Ty	wiesz”,	to	jedne	z	kolęd,	
które	 były	 wykonywane	 zespołowo.	Wykonał	 je	 chór	 w	 skła-
dzie:	Aleksandra	Marczak	(śpiew),	Klaudia	Wojtyszczak	(śpiew),	
Natalia	 Kasprowicz	 (śpiew,	 skrzypce),	 Julia	 Wojtczak	 (śpiew,	
gitara),	Maja	Brzezińska	(śpiew),	Natalia	Melon	(śpiew),	Daniel	

Olborski	(śpiew,	gitara),	Szymon	Czarnecki	(gitara).	Wykonawcy	
zostali	 przygotowani	 przez	 p.	 Ludmiłę	 Drobot-Kierzkowską.	
Daniel	Olborski	zapewnił	akompaniament	na	gitarze.	

Bardzo	 dziękujemy	 ks.	 proboszczowi	 Jerzemu	Witkow-
skiemu	 za	 życzliwe	 ustosunkowanie	 się	 do	 naszej	 inicjatywy,	
p.	dyrektor	Urszuli	Gowin	za	wsparcie	i	udostępnienie	sprzętu	
muzycznego,	p.	B.	Kierzkowskiemu	za	umożliwianie	przeprowa-
dzania	prób	oraz	wszystkim	zaangażowanym	w	przygotowania.	

Natalia Melon

Parafia pw. Świętego Ojca Pio

Jasełka u Ojca Pio

Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika

Kolędowanie w Osuchowie
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Tak	 Mikołajki	 obchodziła	 Grupa	 Plastyczna	 KOLOR,	
która	działa	przy	Mszczonowskim	Ośrodku	Kultury.	Członkowie	
KOLORU	wraz	z	opiekunką	grupy	–	instruktorką	MOK-u	-	Anną	
Lipińską-Brodą	 6	 grudnia	 zaprosili	mszczonowian	 na	wernisaż	
swoich	prac	do	Małej	Galerii.

Wystawa,	 którą	 będzie	 można	 oglądać	 jeszcze	 przez	
równy	miesiąc,	nosi	nazwę	„Nie	tylko	malujemy”,	gdyż	oprócz	
obrazów	prezentowane	są	też	na	niej	dekoracje	bożonarodze-
niowe:	stroiki,	bombki,	choinki…	

Każdy,	kto	szuka	teraz	świątecznej	atmosfery,	na	pewno	
powinien	odwiedzić	Małą	Galerię	i	zachłysnąć	się	sztuką,	odwo-
łującą	 się	 do	 naszych	 bożonarodzeniowych	 tradycji.	 To	 połą-
czenie	różnorodnych	prac	plastycznych	dało	naprawdę	nieocze-
kiwany	efekt.	Obrazy	prezentowane	przy	choince,	mieniącej	się	
wszystkim	 kolorami	 tęczy,	 jakby	 zyskały	 na	wartości.	 Stały	 się	

bardziej	barwne,	bardziej	ciepłe	i	bardziej	rodzinne…	bo	prze-
cież	taka	jest	właśnie	Grupa	KOLOR.	

Obecna	na	wernisażu	dyrektor	MOK_u	Grażyna	Pływa-
czewska	 podkreślała	 ten	 familijny	 charakter	 formacji.	 Dzięko-
wała	artystkom,	że	chcą	tworzyć	przy	Ośrodku	Kultury	i	właśnie	
w	jego	Małej	Galerii	prezentować	swoje	dzieła.	Obrazy	tworzące	
wystawę	 są	 owocem	 działalności	 twórczej	 niemalże	 całego	
KOLORU	 z	 lat	 2018	 -2019.	 Pokaźna	 część	 wyeksponowanych	
prac	związana	jest	z	tegorocznym,	letnim	plenerem	malarskim	
w	Uroczysku	Halin	koło	Bolimowa.	

Warto	przy	okazji	 składania	 relacji	 z	wernisażu	przypo-
mnieć,	 iż	 w	 2018	 roku	 KOLOR	 obchodził	 10.	 rocznicę	 swego	
powstania.	 Obecny,	 pierwszy	 rok	 kolejnej	 dekady,	 okazał	 się	
bardzo	 owocny,	 co	 chyba	 najlepiej	 świadczy	 o	 tym,	 że	Grupę	
czeka	świetlana	przyszłość.

Gratulujemy	tej	pomyślnej	zapowiedzi	nowego	10-lecia	
i	 liczymy	 na	 kolejne	 plenery,	 wernisaże	 oraz	 wystawy.	 Ubar-
wiajcie	Panie	szarą	rzeczywistość!	Obdarowujcie	nas	wszystkich	
swym	talentem!	

MM

Grupa Plastyczna KOLOR

Kolor – nie tylko maluje
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W	 czwartek,	 12	 grudnia,	 w	 Mszczonowskim	 Ośrodku	
Kultury	 odbyło	 się	 wigilijne	 spotkanie	 członków	 Rejonowego	
Oddziału	Polskiego	Związku	Emerytów,	Rencistów	i	Inwalidów.	
Uroczystość	 rozpoczęła	 prezes	 organizacji	Maria	 Nowis,	 która	
powitała	zaproszonych	gości.	Z	seniorami	wspólną,	symboliczną	
wieczerzę	spożywali:	ksiądz	dziekan	Tadeusz	Przybylski,	starosta	
Beata	 Sznajder,	 przewodniczący	 Rady	 Powiatu	 Klaudiusz	

Stusiński,	 zastępca	burmistrza	Halina	Wawruch,	 radni	Ryszard	
Stusiński	i	Marek	Baumel,	dyrektor	MOK	Grażyna	Pływaczewska	
oraz	była	kierownik	MOPS	Barbara	Ciszewska.

Prezes	Maria	Nowis	złożyła	członkom	swojej	organizacji	
najserdeczniejsze	życzenia,	przypominając	o	tym,	że	Boże	Naro-
dzenie	 to	 czas	 dobroci	 i	 wspólnej	 radości	 dzielonej	 z	 najbliż-
szymi.	 Krótkie	 wystąpienie	 podsumowała	 wierszem	 Emilii	
Waśniowskiej	 „Wieczór	 wigilijny”,	 którego	 fragment	 idealnie	
oddaje	atmosferę	świątecznego	spotkania	Związku:
„To	właśnie	tego	wieczoru,
gdy	mróz	lśni,	jak	gwiazda	na	dworze,
przy	stołach	są	miejsca	dla	obcych,
bo	nikt	być	samotny	nie	może.”

Po	 złożeniu	 życzeń	 prezes	
Maria	 Nowis	 zaprosiła	 na	 występ	
Chóru	 „Słoneczko”,	 działającego	
w	 Mszczonowskim	 Ośrodku	 Kultury	
pod	 kierownictwem	 Honoraty	
Oskiery.	 Zespół,	 również	 złożony	
z	 seniorek,	wykonał	 dla	 zgromadzo-
nych	popularne	i	mniej	znane	kolędy,	
zachęcając	 wszystkich	 zebranych	 do	
wspólnego,	 świątecznego	 muzyko-
wania.

Po	 artystycznym	 występie	
głos	 zabrali	 zaproszeni	 goście.	 Jako	
pierwsza	 do	 zgromadzonych	 zwró-
ciła	się	starosta	Beata	Sznajder,	która	
podziękowała	za	zaproszenie	i	wyra-
ziła	radość	z	tego,	że	grono	członków	

Spotkanie opłatkowe

Seniorska rodzina przy świątecznym 
stole

Z ŻYCIA GMINY
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Związku	się	nie	zmienia	i	wszyscy	cieszą	się	niegasnącą	energią.	
Właśnie	tego	życzyła	im	z	okazji	nadchodzących	świąt	–	przede	
wszystkim	zdrowia,	pogody	ducha	i	dalszej	siły	do	tak	prężnego	
działania	jak	do	tej	pory.

W	imieniu	swoim	i	burmistrza	Mszczonowa	głos	zabrała	
również	Halina	Wawruch,	 która	 także	podziękowała	 za	 zapro-
szenie	 na	 tak	 piękną	 uroczystość.	 Zastępca	 włodarza	 życzyła	
zebranym	przede	wszystkim	spokoju	i	świąt	spędzonych	wśród	
kochającej	 rodziny	 tak,	 żeby	 nikt	 nie	 był	 samotny	 w	 okresie	
Bożego	Narodzenia.

Przewodniczący	 Klaudiusz	 Stusiński	 w	 imieniu	 całej	
Rady	Powiatu	życzył	seniorom	szczęśliwych	świąt	oraz	samych	
pogodnych	dni	w	Nowym	Roku	a	także	jeszcze	wielu	podobnych	
spotkań	w	niezmienionym	gronie.

Po	 krótkich	 wystąpieniach	 okolicznościowy	 psalm	
odśpiewał	a	następnie	odczytał	słowa	Ewangelii	radny	Ryszard	
Stusiński.	 Ksiądz	 dziekan	 Tadeusz	 Przybylski	 tradycyjnie	 skie-

rował	do	seniorów	krótkie,	okolicznościowe	rozważania	a	także	
opowiedział	kilka	anegdot	ze	swojej	działalności	duszpasterskiej.	
Oczywiście,	nie	zabrakło	także	życzeń,	które	zebrani	usłyszeli	od	
dziekana.	Ksiądz	proboszcz	pobłogosławił	także	opłatek,	którym	
podzieliła	się	mszczonowska,	seniorska	rodzina,	oraz	poprowa-
dził	modlitwę	przed	wspólnym,	świątecznym	posiłkiem.

Dagmara Bednarek, GCI 

Zarząd  Oddziału  Rejonowego  Polskiego  Związku  Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Mszczonowie bardzo serdecznie dzię-
kuje za okazaną pomoc przy organizacji  Spotkania wigilijnego 
oraz wsparcie finansowe i rzeczowe:

1. Mszczonowskiemu Ośrodkowi Kultury
2.  Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
3. Jeronimo Martins Polska S.A. Mszczonów
4. Delikatesom Centrum Mszczonów 
5. Marketowi Lewiatan 

Co	roku,	gdy	strażacy	z	OSP	Mszczonów	oraz	ich	goście	
rozpoczynają	spotkanie	opłatkowe,	to	tradycyjnie	w	sali	balowej	
Domu	Strażaka	rozbrzmiewają	świąteczne	utwory	w	wykonaniu	
strażackiej	orkiestry.	Tak	też	było	i	w	tym	roku.	

W	piątkowy	wieczór,	20	grudnia,	zespół	pod	przewodnic-
twem	kapelmistrza	Jacka	Zielonki	swą	muzyką	umiejętnie	wpro-
wadził	wszystkich	w	świąteczny	nastrój.	Po	koncercie	Ewangelię	
o	narodzeniu	Jezusa	odczytał	prezes	Zarządu	Powiatowego	OSP	
Waldemar	Suski.

Następnie	druhny	i	druhowie	zaśpiewali	jedną	z	najbar-
dziej	 znanych	 kolęd	 „Wśród	 nocnej	 ciszy”,	 a	 po	 niej	 życzenia	

świąteczne	 wszystkim	 obecnym	 na	 sali	 złożył	 prezes	 OSP	
Mszczonów	Janusz	Legięcki.	

Gospodarz	 uroczystości	 w	 imieniu	 całej	 mszczonow-
skiej	 jednostki	 przywitał	 też	 oficjalnie	 przybyłych	 gości:	 dzie-
kana	 Dekanatu	 Mszczonów	 ks.	 prałata	 Tadeusza	 Przybyl-
skiego,	 ks.	 Jana	 Lewandowskiego,	 starostę	 Beatę	 Sznajder,	
burmistrza	 Józefa	 Grzegorza	 Kurka,	 przewodniczącego	 Rady	
Miejskiej	Mszczonowa	 Łukasza	 Koperskiego,	 komendanta	 PSP	
Żyrardów	Romana	Murgrabiego,	 byłego	 dyrektora	 Biura	 Logi-
styki	 Komendy	Głównej	Państwowej	 Straży	Pożarnej	Andrzeja	
Oklesińskiego,	 komendanta	 Komisariatu	 Policji	 w	 Mszczo-
nowie	Krzysztofa	Puszcza,	leśniczego	Leśnictwa	Osuchów	Pawła	
Budzika	wraz	z	małżonką,	 inspektora	ds.	p.poż	UM	w	Mszczo-
nowie	Mieczysławę	Korzonkowską,	komendanta	gminnego	OSP	
dh	Mirosława	Zielonkę	oraz	prezesów	i	naczelników	zaprzyjaź-
nionych	jednostek	OSP	z	Wręczy,	Piekar,	Osuchowa,	Bobrowiec,	
Grabców	Towarzystwo	i	Zbiroży.

OSP

Spotkanie opłatkowe w OSP 
Mszczonów
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Podczas	Zebrania	Sprawozdawczego	Klubu	Sportowego	
Mszczonowianka,	 które	 odbyło	 się	 20	 grudnia,	 Zarząd	 Klubu	
jednogłośnie	 uzyskał	 absolutorium.	 W	 obradach	 uczestni-
czyli	zaproszeni	przedstawiciele	władz	samorządowych	gminy:	
burmistrz	 Józef	 Grzegorz	 Kurek,	 przewodniczący	 Rady	 Miej-
skiej	Łukasz	Koperski	oraz	wiceprzewodniczący	Rady	Waldemar	
Suski.	

W	 trakcie	 posiedzenia	 członkowie	 Mszczonowianki	
dyskutowali	nad	planami	działania	na	 rok	2020.	 Zapoznali	 się	
też	 z	 proponowanymi	 planami	 rozbudowy	budynku	 stadiono-
wego	 przy	 ulicy	 Brzoskwiniowej	 6.	 Tuż	 przed	 zakończeniem	
posiedzenia	 uczcili	 minutą	 ciszy	 pamięć	 tragicznie	 zmarłego	
Piotra	Oronia,	byłego	zawodnika	Klubu.	

Przedświąteczne	obrady	miały	miejsce	w	budynku	komu-
nalnym	 przy	 ulicy	 Grójeckiej	 45.	 Na	 część	 opłatkową	 prezes	
Adam	 Bechcicki	 zaprosił	 natomiast	 wszystkich	 do	 siedziby	
Mszczonowianki	przy	ulicy	Brzoskwiniowej.	

MM

KS Mszczonowianka

W Mszczonowiance tuż przed 
świętami…

Zaproszeni	 goście	 składając	 kolejno	 życzenia	 druhom	
ochotnikom,	wyrażali	nadzieję,	 iż	nadchodzące	Święta,	 jak	też	
cały	Nowy	2020	Rok,	to	będzie	czas	spokoju	i	obfitości.	Wszyscy	
życzyli	też	tradycyjnie	strażakom	„takiej	samej	liczby	wyjazdów	
na	akcję,	co	i	powrotów”,	jak	największej	ilości	nowego	sprzętu	
oraz	możliwości	ciągłego	doskonalenia	strażackich	umiejętności.	

Dziękowali	 też	 członkom	 OSP	 za	 ich	 poświęcenie	 i	 odwagę.	
Słowa	uznania	popłynęły	też	pod	adresem	muzyków	zasłużonej	
mszczonowskiej	Orkiestry	Dętej	OSP.	

Opłatek,	 którym	wszyscy	 podzielili	 się,	 składając	 sobie	
szczere	życzenia,	poświęcił	ksiądz	dziekan	Tadeusz	Przybylski.

MM
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Święty	 Mikołaj	 ma	 także	 swoje	 sportowe	 oblicze.	
Przekonali	 się	 o	 tym	młodzi	 pasjonaci	 piłki	 nożnej,	 z	 którymi	
w	 grudniu	 spotkał	 się	 na	 sali	 kinowo-widowiskowej	
Mszczonowskiego	 Ośrodka	 Kultury.	 Podczas	 sportowych	
Mikołajek	 odbyło	 się	 także	 podsumowanie	 rundy	 jesiennej	
sezonu	 piłkarskiego	 2019-2020	 grup	 młodzieżowych,	 które	
trenują	w	Klubie	Sportowym	„Mszczonowianka”.

Na	 zapełnionej	 do	 ostatniego	 miejsca	 widowni	
zgromadziło	 się	 pięć	 drużyn	 oraz	 ich	 trenerzy	 i	 rodzina.	
Oczywiście,	 nie	 zabrakło	 również	 przedstawicieli	 klubowych	
władz.	 Wszystkich	 przybyłych	 gości	 i	 zawodników	 przywitał	

Wiesław	 Wilczyński,	 Wiceprezes	 Zarządu.	 Podsumowanie	
sezonu	 nie	 mogło	 się	 obyć	 bez	 życzeń,	 które	 złożył	 młodym	
graczom	 w	 imieniu	 władz	 „Mszczonowianki”.	 Oczywiście,	
przede	wszystkim	życzył	im	wielu	sukcesów	piłkarskich	a	także	
wytrwałości	w	dążeniu	do	sportowego	mistrzostwa.	

Wiceprezes	podziękował	 także	 sponsorom	wydarzenia,	
którymi	byli	państwo	Tarasiuk	i	Tomasz	Gręda	z	firmy	Synergico	
a	 także	 Monice	 Wach	 za	 pomoc	 i	 współpracę	 z	 trenerami.	
W	 imieniu	 władz	 samorządowych	 życzenia	 piłkarzom,	 ich	
bliskim,	trenerom	i	wszystkim	członkom	Klubu	złożył	Zastępca	
Przewodniczącego	Rady	Miejskiej	Waldemar	Suski.

Po	 części	 oficjalnej	 przyszła	 kolej	 na	 artystyczną,	 którą	
poprowadzili	 Luiza	 i	 Piotr	 Sadowscy.	 Oprócz	 popularnych	
kolęd	 i	 pastorałek	 zaśpiewano	 także	 piosenki	 piłkarskie.	
Młodzi	 zawodnicy	 wzięli	 także	 udział	 w	 zabawach	 i	 grach	
zręcznościowych.

KS Mszczonowianka

Piłkarski Mikołaj
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W	oczekiwaniu	na	pasterkę	w	kaplicy	Parafii	Św.	Ojca	Pio	
w	Mszczonowie	odbył	 się	 koncert	 Scholki,	 prowadzonej	przez	
organistę	Mariusza	Gajdę.	Wraz	z	młodzieżą	i	parafianami,	przy-
byłymi	 na	 tę	wyjątkową,	 jedyną	w	 roku	Mszę	 Świętą,	 kolędy	
i	pastorałki	śpiewał	także	proboszcz	ks.	Sławomir	Tulin.	

Niezwykły	 koncert	 był	 dla	 jego	 uczestników	przedłuże-
niem	wigilii.	 Gdy	 tuż	 przed	wybiciem	 północy	 umilkł	 radosny	
śpiew	ksiądz	proboszcz	wniósł	do	kaplicy	figurę	Nowonarodzo-
nego	Chrystusa	 i	położył	 ją	w	żłóbku.	W	chwilę	później,	 zaraz	
po	rozpoczęciu	pasterki,	do	świątyni	przybyli	harcerze	z	Hufca	
ZHP	 Mszczonów,	 aby	 podzielić	 się	 światłem	 betlejemskim.	

Zapoznajmy	się	-	oglądając	nasz	fotoreportaż	-	jak	przebiegały	
te	nastrojowe	wydarzenia.	

MM

Parafia pw. Świętego Ojca Pio

Wspomnienie pasterki w Parafii  
pw. Św. Ojca Pio

Członkowie	 Zarządu	 Klubu	 wręczyli	 również	 drobne	
upominki	 wszystkim	 zawodnikom	 oraz	 specjalne	 nagrody	
piłkarzom	 z	 wybitnymi	 osiągnięciami.	 Te	 ostatnie	 otrzymało	
po	 dwóch	 zawodników	 z	 każdego	 rocznika.	 Poniżej	 lista	
nagrodzonych	zawodników:

−	 		rocznik	2011	-	Jan	Kaczorowski	i	Ignacy	Zieliński
−	 		rocznik	2009	-	Konrad	Gnyś	i	Antoni	Walczak

−	 		rocznik	2007	-	Michał	Cabaj	i	Adam	Żółtowski
−	 		rocznik	2005	-	Mateusz	Janus	i	Norbert	Sadkowski
−	 		rocznik	2002	-	Maciej	Maciszewski	i	Michał	Żółtowski

Po	zakończeniu	części	oficjalnej	wszyscy	zgromadzeni	udali	się	
do	sali	klubowej	na	słodki	poczęstunek.

Dagmara Bednarek, GCI
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Najbardziej	 przedświąteczne	 wydarzenie	 w	 gminie	
Mszczonów,	jakie	co	roku	przyciąga	tłumy	do	Mszczonowskiego	
Ośrodka	 Kultury,	 to	 oczywiście	 wspólny,	 jasełkowy	 występ,	
zorganizowany	 przez	 Stowarzyszenie	 Rodziców	 i	 Opiekunów	
Dzieci	 Niepełnosprawnych	 „Uśmiech	 Dziecka”	 oraz	 wolonta-
riuszy	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Mszczonowie.	

W	tym	roku	odbył	się	on	we	wtorek,	17	grudnia.	Dzie-
ciaki	 wystąpiły	 w	 przedstawieniu	 zatytułowanym	 „Najpięk-
niejsza	choinka”.	Przygotowaniami	młodych	artystów	do	spro-
stania	scenicznemu	wyzwaniu	zajęły	się	wspólnie	nauczycielki	
SP	 Mszczonów	 -	 Małgorzata	 Jakubiak	 i	 Beata	 Szustkiewicz.	
Autorką	scenariusza	przedstawienia	była	Małgorzata	Jakubiak.	

Cała	 historia	 tytułowej	 „Najpiękniejszej	 choinki”	 skoń-
czyła	 się,	 oczywiście,	 przy	 żłóbku,	 gdzie	 w	 główne	 jasełkowe	
role	wcielili	 się	aktorzy	 ze	Stowarzyszenia	 „Uśmiech	Dziecka”:	
Maryja	 -	 Agnieszka	 Majewska,	 Józef	 -	 Marcin	 Bolek,	 Dziecko	
-	 Joanna	 Gołyńska,	 Anioł	 -	 Angelika	 Gargol,	 Anioł	 -	 Paulina	
Tylkowska,	Mikołaj,	król	 -	Paweł	Książek,	Król	 -	Kamil	Kuchnio,	
Król	 -	 Norbert	 Zabelski.	 Pozostałe	 role	 spektaklu	 powierzone	
zostały	 uczniom	 -	 wolontariuszom	 z	 mszczonowskiej	 podsta-
wówki:	główny	bohater	Wojtek	-	Oliwier	Mirgos,	Kolega	Wojtka	
-	 Filip	 Pyza,	 Zwierzątko	 –	Natalia	 Jakubiak,	 Tańczące	 Ptaszki	 -	
Klara	 Bińkowska,	 Amelia	 Dębowska,	 Nikola	 Głogowska,	 Alicja	

Jarząbek,	Dominika	Kowalczyk,	Nadia	Markus,	Matylda	Pacior-
kowska,	 Laura	 Pawłowska,	 Maria	 Sosnowska,	 Nicola	 Stelma-
siak,	 Tańczące	 Gwiazdki	 -	 Daria	 Jońska,	 Aleksandra	 Korczak,	
Narrator	-	Gabriela	Rzążewska,	Wokalistki	-	Marcelina	Kulicka,	
Nela	 Sadowska,	 Olga	 Smulska,	 Marcelina	 Tomczak,	 Mama	 –	
Wiktoria	 Tomaszewska,	 Tata	 –	 Mateusz	 Sadowski,	 Leśniczy	 –	
Wojtek	Tęcza,	Rzeka	–	Patrycja	Wieteska,	Wiatr	–	Klaudia	Siat-
kowska,	Kropelki	–	Natalia	Orzechowska,	Klaudia	Orzechowska,	
Amelia	 Piotrowska,	 Obsługa	 Dźwięku	 –	 Olaf	 Strzelecki,	 Karol	
Wiśniewski.	

Należy	 odnotować,	 że	 przed	 dziecięcym	 występem	
wszystkich	 przybyłych	 do	 MOK-u	 gości	 powitała	 prezes	
Stowarzyszenia	 „Uśmiech	 Dziecka”	 Bożena	 Majewska,	 a	 gdy	
wybrzmiały	już	brawa	-	po	jakże	udanym	spektaklu	-	głos	zabrali:	
burmistrz	Józef	Grzegorz	Kurek	oraz	przewodniczący	Rady	Miej-
skiej	Mszczonowa	Łukasz	Koperski.	Obaj	samorządowcy	życzyli	
wszystkim	dzieciom	wesołych	Świąt	Bożego	Narodzenia.	Rozdali	
im	 też	 słodkie	 prezenty,	 które	 były	 podziękowaniem	 za	 trud	
włożony	 w	 przygotowanie	 przedstawienia.	 Słodycze	 dla	 arty-
stów	od	Mszczonowskiego	Ośrodka	Kultury	wręczył	natomiast	
kierownik	Ośrodka	–	Marek	Baumel.	

Przedświąteczne	 show	„Uśmiechu	Dziecka”	 tradycyjnie	
składało	 się	 z	dwóch	 części.	Aukcja	 stroików	 i	 bombek	 choin-
kowych	też	przynosi	wiele	radości,	a	 także	–	 tak	 jak	przedsta-
wienie	jasełkowe	-	jest	często	przerywana	brawami.	Oklasków	
nigdy	nie	brakuje,	gdyż	niezmiennie	w	 rolę	mistrza	ceremonii	
podczas	licytacji	wciela	się	Paweł	Książek.	Umiejętnie	zachwala	
on	wystawione	na	 licytacje	ozdoby	 i	w	 imieniu	całego	Stowa-
rzyszenia	dziękuje	ich	nabywcom.	Czyni	to	niezwykle	sprawnie	
oraz	dowcipnie,	co	niewątpliwie	wpływa	na	ceny	licytowanych	

Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”

Uśmiech Dziecka – najpiękniejszą 
zapowiedzią świąt
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ozdób.	 Całkowity	 dochód	 z	 aukcji	 zawsze	 przekazywany	 jest	
na	 cele	 statutowe	 „Uśmiechu	Dziecka”.	W	 tym	 roku	w	grupie	
nabywców	świątecznych	dzieł	sztuki	-	oprócz	wspomnianych	już	
burmistrza	i	przewodniczącego	RM	–	była	też	starosta	powiatu	
żyrardowskiego	Beata	Sznajder.	

Twórcami	stroików	i	bombek	wystawionych	na	aukcji	były	
dzieci	 i	młodzież	z	„Uśmiechu	Dziecka”,	a	także	ponad	trzystu	
uczniów	 oraz	 przedszkolaków	 z	 dziesięciu	 placówek	 oświato-
wych,	 które	 włączyły	 się	 do	 Rodzinnego	 Konkursu	 „Bombka	
nie	 tylko	 na	 choinkę”.	 W	 tym	 roku	 prace	 konkursowe	 napły-
nęły	 z	 Przedszkola	 „Bajkowa	 Kraina”,	 Przedszkola	 Miejskiego	

w	Mszczonowie,	 Szkoły	 Podstawowej	 w	Mszczonowie,	 Szkoły	
Podstawowej	w	Piekarach,	Szkoły	Podstawowej	w	Bobrowcach,	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Osuchowie,	 Szkoły	 Podstawowej	 we	
Wręczy,	Szkoły	Podstawowej	w	Lutkówce,	Szkoły	Podstawowej	
w	 Radziejowicach	 i	 Specjalnego	Ośrodka	 Szkolno-Wychowaw-
czego	im.	M.	Grzegorzewskiej	w	Żyrardowie.	Laureaci	konkursu	
otrzymali	ciekawe	nagrody,	które	były	wręczane	zaraz	po	zakoń-
czeniu	aukcji.	Pozostałe	dzieci,	które	wykonały	bombki,	obdaro-
wano	pamiątkowymi	upominkami.	

MM
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W	 sobotę,	 14	 grudnia,	 w	 harcówce	 Hufca	 ZHP	
Mszczonów	odbyło	się	spotkanie	opłatkowe	17	RDH	„Phoenix”.	
W	nastrojowym	wieczorze	uczestniczyli	także	rodzice	harcerek	
i	 harcerzy,	 należących	do	 drużyny,	 prowadzonej	 przez	 druhnę	
Marię	Witecką.	

Gośćmi	 Siedemnastki	 byli	 druhowie	 Zbigniew	 Grabek	
i	Damian	Sołtyk,	reprezentujący	Komendę	Hufca.	Druh	Grabek,	
mentor	mszczonowskich	harcerzy,	wygłosił	 gawędę	dotyczącą	
historii	Hufca	oraz	swej	skautowskiej	drogi.	

Po	 złożeniu	 życzeń	 i	 podzieleniu	 się	 opłatkiem	 przez	
wszystkich	 uczestników	 spotkania,	 trzy	 druhny	 z	 17	 RDH	
złożyły	Przyrzeczenie	Harcerskie.	Były	to	Zofia	Dymecka,	Domi-
nika	 Burchart	 oraz	 Dominika	 Słowińska.	 Gratulujemy	 decyzji	
o	rozpoczęciu	harcerskiej	służby	i	przypominamy,	że	„na	słowie	
harcerza	polegaj	jak	na	Zawiszy”.	To	zobowiązuje.	

Podczas	 spotkania	 nie	 zabrakło	 też,	 oczywiście,	 rozda-
wania	prezentów	oraz	wspólnego	śpiewania	kolęd.	Było	świą-
tecznie,	nastrojowo	i…	po	harcersku.	Dobrze,	że	mszczonowscy	
druhowie	nie	zapominają	o	tradycji.	

MM 

O	sprzęt	wart	32	200	zł	powiększyła	swoje	mienie	Ochot-
nicza	 Straż	 Pożarna	 w	 Zbiroży.	 Zakup	 specjalistycznych	 urzą-
dzeń	 umożliwiło	 dofinansowanie	 z	 Wojewódzkiego	 Funduszu	
Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	 w	 Warszawie,	
w	 ramach	 programu	 priorytetowego	 „Zapobieganie	 zagro-
żeniom	 środowiska	 i	 poważnym	 awariom	 oraz	 usuwanie	 ich	
skutków	poprzez	zakup	sprzętu	ratowniczego”.	

Kamera	 termowizyjna,	 miernik	 wielogazowy,	 prądow-
nica	pianowa,	generator	piany	lekkiej	oraz	prądownica	wodna	
–	to	elementy,	które	będą	służyć	druhom	z	OSP	Zbiroża.	

-	 Sprzętu	
spec ja l i s t ycznego	
nigdy	 za	 wiele.	 Ten	
bardzo	 nam	 się	
przyda.	 Kamera	
termowizyjna	 jest	
bardzo	 potrzebna	 do	
sprawdzenia	 pogo-
rzelisk,	 by	 znaleźć	
ewentualne	 miejsca,	
z	 których	 pożar	
mógłby	 się	 ponownie	
rozwinąć.	 Coraz	
częściej	 mamy	 też	
do	 czynienia	 z	 poża-
rami,	do	których	stłu-
mienia	potrzebna	jest	
piana.	 Stąd	 zakup	
generatora	 piany	
lekkiej	 i	 prądownicy	
pianowej	–	wyjaśnia	Robert	Borowski	z	OSP	Zbiroża.

Operując	 jedynie	 własnym	 budżetem	 jednostki	 OSP	
zwykle	mogą	tylko	pomarzyć	o	takich	zakupach.	Jednak	dzięki	
dotacji	 z	 Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	w	Warszawie,	w	ramach	programu	priory-
tetowego	„Zapobieganie	zagrożeniom	środowiska	i	poważnym	
awariom	 oraz	 usuwanie	 ich	 skutków	 poprzez	 zakup	 sprzętu	
ratowniczego”	 są	 one	 możliwe.	 W	 przypadku	 jednostki	 ze	
Zbiroży	 całkowity	 koszt	 wyniósł	 32	 200	 zł	 z	 czego	 28	 819	 zł	
pochodzi	z	dotacji	z	WFOŚiGW,	a	pozostałe	3	381	zł	ze	środków	
własnych	OSP.

jp, GCI
FOT. OSP Zbiroża

ZHP

Opłatek Siedemnastki

OSP

OSP Zbiroża ma nowy sprzęt
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28.	Finał	Wielkiej	Orkiestry,	który	odbył	się	w	niedzielę,	
12	 stycznia,	 po	 raz	 kolejny	 pokazał,	 że	mszczonowianie	mają	
wielkie	serca.	Już	w	tym	momencie	można	mówić	o	rekordzie	
zebranych	 środków	 –	 ponad	 55	 tys.	 zł	 –	 a	 liczenie	 zebranych	
pieniędzy	w	lokalnym	Sztabie	nadal	trwa.	

Mszczonowski	 finał	 rozpoczął	 się	 już	 w	 zasadzie	
w	sobotę,	której	stałym	elementem	jest	zbiórka	zorganizowana	
w	 zaprzyjaźnionym	 z	 mszczonowskim	 Sztabem	 Klubie	 „Baba	
Jaga”	z	Rylska	Dużego.	Jego	bywalcy	bardzo	chętnie	wspierają	
akcje	WOŚP	przy	okazji,	oczywiście,	dobrze	się	bawiąc.

Niedziela,	czyli	kulminacyjny	dzień	Finału	Wielkiej	Orkie-
stry	 Świątecznej	 Pomocy,	 jak	 zawsze	 była	 wypełniona	 atrak-
cjami,	które	zlokalizowano	na	hali	sportowej	OSiR,	w	budynku	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Mszczonowie	 oraz	 w	 Mszczonowskim	
Ośrodku	 Kultury.	Wszystkie	 wymienione	 instytucje,	 podobnie	
jak	 w	 latach	 ubiegłych,	 wspierały	 lokalny	 Sztab	 i	 jego	 Szefa	
Damiana	Sołtyka.

W szkole i na hali

Nauczyciele,	 rodzice	 i	 uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	
im.	Jana	Adama	Maklakiewicza	w	Mszczonowie	przez	kilka	dni	
przygotowywali	 budynek	 dawnego	 gimnazjum	 na	 przyjęcie	
„orkiestrowych”	gości.	Oczywiście,	wśród	zaproponowanych	im	
atrakcji	nie	mogło	zabraknąć	kawiarenki	-	to	kolejna	z	lokalnych	

tradycji	WOŚP.	Symboliczny	bufet	w	szkole	podstawowej	„uginał	
się”	 pod	 ciężarem	 smakołyków,	 które	 przygotowali	 rodzice,	
uczniowie	i	nauczyciele.	W	tym	roku	pojawiły	się	na	nim	nawet	
okolicznościowe	 torty	 z	 nieodłącznym	 symbolem	 Orkiestry,	
czyli	czerwonym	sercem.	Nowością	były	zajęcia	z	kodowania,	na	
które	placówka	zaprosiła	wszystkich	odwiedzających	jej	mury.

Goście	 szkolnej	 kawiarenki	 mogli	 nie	 tylko	 spróbować	
naszykowanych	dla	nich	pyszności,	ale	także	posłuchać	koncertu	
muzyki	 poważnej,	 który	 przygotowali	 uczniowie	 i	 nauczy-
ciele	 mszczonowskiego	 oddziału	 Prywatnej	 Szkoły	 Muzycznej	
im.	 Antoniego	 Szalińskiego	 w	 Żyrardowie.	 Występy	 młodych	
muzyków	 zapowiadała	 dyrektor	 placówki,	 Małgorzata	 Rogo-
zińska,	która	wraz	ze	swoimi	pracownikami	i	podopiecznymi	co	
roku	włącza	się	w	lokalną	akcję	WOŚP.

Oficjalnego	 rozpoczęcia	 Finału	 w	 samo	 południe	 na	
hali	 sportowej	 dokonali	 Szef	 Sztabu	 Damian	 Sołtyk,	 Jacek	
Gołyński,	były	przewodniczący	Rady	Rodziców	SP	Mszczonów,	
który	kilka	lat	temu	był	pomysłodawcą	włączenia	się	placówki	
w	 „orkiestrowe	 granie”	 oraz	 Bartłomiej	 Simborowski	 z	 firmy	
Event	Star,	która	prowadziła	całą	imprezę,	zapowiadając	atrakcje	
i	puszczając	muzykę	z	płyt	winylowych.

W	 dalszej	 części	 Finału	 mieszkańcy	 mogli	 uczestniczyć	
w	 dwóch	 pokazach	 –	 karate/judo	 oraz	 cheerleaders.	 Każdy	
występ	z	pewnością	wywołał	ogromny	podziw	dla	sprawności	
sportowców.	Judocy	i	karatecy	pokazali	widzom	różne	techniki	
walki,	 rzuty	 a	 także	 sposoby	 bezpiecznego	 upadania	 czy	 też	
obrony	 przed	 atakiem	 nożownika.	 Kilka	 formacji	 mszczonow-
skich	„złotek”	zaprezentowało	się	w	różnych	układach	tanecz-
nych,	także	tych	premierowych,	przygotowywanych	na	kolejny	
sezon.

28. Finał WOŚP

Mszczonowska Orkiestra Dobrych Serc

Z ŻYCIA GMINY
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Wielu	 mieszkańców	 na	 dziedziniec	 przed	 budynkiem	
dawnego	 gimnazjum	 przyciągnął	 pokaz	 umiejętności	 dwóch	
jednostek	 ratunkowych	 z	 terenu	 gminy	 –	 OSP	 Mszczonów	
i	OSP	Zbiroża.	Strażacy	przybliżyli	widzom	swoją	pracę	podczas	
symulacji	wypadku	drogowego	 z	udziałem	dwóch	aut.	Dzielni	
druhowie	z	wprawą	pocięli	samochody	i	uratowali	„poszkodo-
wanych”	a	także	udzielili	im	symbolicznej	pomocy.	Oczywiście,	
w	całej	akcji	udział	wzięły	manekiny,	które	wcześniej	ulokowano	
w	przygotowanych	pojazdach.	W	trakcie	pokazu	o	przeprowa-
dzanych	 czynnościach	 ratunkowych	 szczegółowo	 opowiadał	
naczelnik	Marcin	Wiśniewski.

Niezwykle	wzruszający	był	kolejny	punkt	orkiestrowego	
programu.	Na	auli	dawnego	gimnazjum	swoje	jasełka	wystawili	

uczniowie	 mszczonowskiej	 szkoły	 podstawowej.	 Nie	 była	 to	
jednak	 tradycyjna	 opowieść	 o	 narodzinach	 Jezusa,	 ale	 sztuka	
wypełniona	 refleksjami	 nad	 znaczeniem	 Bożego	 Narodzenia	
dla	 współczesnych	 ludzi.	 Młodzi	 w	 swój	 pogram	 artystyczny,	
obejmujący	m.in.	 piękne	 wykonanie	 piosenki	 „Mario,	 czy	 już	
wiesz?”,	 wpletli	 fragmenty	 wywiadów	 przeprowadzonych	
z	 dyrektor	 placówki	 Anną	 Rusinowską	 i	 pedagogami.	 Oczywi-
ście,	 tematem	 rozmów	 był	 okres	 świąteczny	 oraz	 to,	 co	 jest	
podczas	niego	najważniejsze.

Dodatkowymi	atrakcjami	finału	na	hali	 sportowej	były:	
symulator	 zderzeń	 i	 alkogogle	 przygotowane	 przez	 Akademię	
Dobrego	 Kierowcy	 „Manga”	 oraz	 zjeżdżalnie	 dmuchane	
i	ogromne	klocki,	które	to	dostarczyła	„Smykolandia”.	Wszyscy	
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chętni	mogli	także	poznać	zasady	udzielania	pierwszej	pomocy,	
które	przedstawiali	strażacy.

Podczas	finału	WOŚP	nie	mogło	również	zabraknąć	licy-
tacji.	 Oczywiście,	 największym	 zainteresowaniem	 cieszyły	 się	
gadżety	z	logami	Orkiestry.	Część	z	nich	zakupiło	i	podarowało	
mszczonowskiemu	 Sztabowi	 Gminne	 Centrum	 Informacji	 –	
partner	imprezy.	Oprócz	okolicznościowych	koszulek	czy	kalen-
darzy	 WOŚP,	 szczęśliwych	 nabywców	 znalazły	 m.in.	 obrazy,	
voucher	na	usługi	stylistki,	zaproszenie	do	winnicy	oraz	drew-
niany	samochód	z	małą	karafką	brandy.

Kiedy	 zapadł	 już	 zmrok	 na	 dziedzińcu	 szkoły	 odbył	 się	
niecodzienny	pokaz	ciężkich	maszyn,	który	przygotowała	firma	
Agar.	 Jej	 pracownicy,	 zasiadając	 m.in.	 w	 koparkach,	 pokazali	
mistrzostwo	prowadzenia	takich	pojazdów.	Bardzo	licznie	zgro-
madzeni	 mieszkańcy	 mogli	 na	 przykład,	 zobaczyć	 maszyny,	
które	 poruszały	 się	 tylko	 na	 dwóch	 kołach.	 Co	 więcej	 w	 ten	
sposób	pracownicy	Agaru	potrafili	cofać	się	zakreślając	okręgi!	
Cały	pokaz	uatrakcyjniała	pirotechnika,	którą	również	przygoto-
wali	ci	nietypowi	„mistrzowie	kierownicy”.

MOK

Wielka	 Orkiestra	 Świątecznej	 Pomocy	 zagrała	 także	
w	 Mszczonowskim	 Ośrodku	 Kultury.	 Przygotowane	 w	 nim	
atrakcje	 rozpoczęły	 dwa	 seanse	 filmowe	–	 poranek	 dla	 dzieci	
i	 kinowa	 niespodzianka	 dla	 trochę	 starszych	 widzów.	 Potem	
scenę	 i	 serca	 widowni	 „podbiły”	 dzieci	 z	 Publicznego	 Przed-
szkola	„Bajkowa	Kraina”,	które	wystawiły	jasełka	przygotowane	

przez	 jedną	 z	 nauczycielek,	 Patrycję	 Banasiak.	 Nastrojowa	
muzyka	i	dopracowana	choreografia	w	połączeniu	z	zaangażo-
waniem	 maluchów	 przesądziły	 o	 ogromnym	 sukcesie	 przed-
stawienia,	 podczas	 którego	widownia	 zapełniła	 się	 prawie	 do	
ostatniego	miejsca.

Od	 przedszkolaków	 scenę	 przejęli	 członkowie	 Orkie-
stry	Dętej	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Mszczonowie,	którzy	
zagrali	dla	publiczności	piękne	kolędy.	Muzycy	pojawili	się	także	
na	 hali	 sportowej,	 gdzie	 podczas	 krótkiego	 recitalu	 zaprezen-
towali	marsze	 i	muzykę	 popularną.	Warto	 dodać,	 że	 podczas	
kolędowania	w	MOK	do	zespołu	 spontanicznie	przyłączyła	 się	
prowadząca	koncert	Iwona	Skwarek,	która	na	co	dzień	prowadzi	
w	Ośrodku	zajęcia	wokalne.

Podczas	28.	 Finału	WOŚP	na	 scenie	 zaprezentowali	 się	
także:	młodzież	z	kół	zainteresowań	prowadzonych	w	instytucji,	
chór	wokalny	„Słoneczko”,	nowo	powstała	grupa	wokalna	„Ale	
Skład”	skupiająca	dorosłych	pasjonatów	śpiewu	a	także	Schola	
Parafii	pw.	św.	Ojca	Pio,	którą	kieruje	Mariusz	Gajda.

Na	zakończenie	orkiestrowych	atrakcji	odbył	się	wernisaż	
wystawy	 „Mszczonów	 –	 miasto	 w	 czterech	 odsłonach”,	 na	
której	 zaprezentowano	 stworzone	 przez	 studentów	 Politech-
niki	Warszawskiej	wizje	przyszłości	centralnego	ośrodka	gminy.	
Spotkanie	 wspólnie	 otworzyli	 Przewodniczący	 Rady	 Miej-
skiej	 Łukasz	 Koperski,	 Zastępca	 Burmistrza	 Halina	 Wawruch,	
Dyrektor	Gminnego	Centrum	 Informacji	Magdalena	Podsiadły	
oraz	gospodarz	obiektu	–	Dyrektor	MOK	Grażyna	Pływaczewska.

Z ŻYCIA GMINY
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Światło dla aniołów

Mszczonowski	 28.	 Finał	Wielkiej	 Orkiestry	 Świątecznej	
Pomocy	 tradycyjnie	 zakończyło	 symboliczne	 „Światełko	 do	
nieba”,	 czyli	 pokaz	 fajerwerków	 przygotowany	 przez	 firmę	
Piromax.	 Symboliczny	 ogień,	 który	 punktualnie	 o	 godz.	 20:00	
wznosi	się	do	nieba,	to	pozdrowienie	dla	aniołów	a	więc	wszyst-
kich	dobrych	ludzi	–	tych	żyjących,	i	tych,	którzy	odeszli.	Przed	
rozpoczęciem	pokazu	wspomniano	również	śp.	Pawła	Adamo-
wicza,	 prezydenta	 Gdańska,	 którego	 zamordowano	 w	 tym	
mieście	podczas	odbywającego	się	tam	27.	Finału	WOŚP.	

W	tym	roku	w	akcję	zaangażowano	także	widzów,	którym	
członkowie	 Sztabu	 rozdawali	 zimne	 ognie.	 Dzięki	 temu	 każdy	

uczestnik	pokazu	mógł	 zapalić	 swoje	 „światełko	dla	 aniołów”.	
Nad	 bezpieczeństwem	 wszystkich	 zgromadzonych	 na	 dzie-
dzińcu	przed	dawnym	budynkiem	gimnazjum	czuwali	druhowie	
z	OSP	Mszczonów	i	OSP	Zbiroża.

Finał	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy	jak	co	roku	
przyciągnął	 wielu	 mieszkańców,	 którzy	 wykazali	 się	 wielkim	
sercem	wspierając	tę	społeczną	inicjatywę.	Hojnie	wrzucane	do	
puszek	pieniądze	będą	przeznaczone	na	zakup	sprzętu	medycz-
nego	dla	placówek	leczących	dzieci	a	także	na	pomoc	w	walce	
z	szalejącym	w	Australii	pożarem.

Dagmara Bednarek, GCI

PODZIĘKOWANIE

28.	 Finał	 WOŚP	 był	 już	 siódmym,	 podczas	 którego	
miałem	 przyjemność	 być	 Szefem	 Sztabu	 Mszczonów.	 Tego-
roczna	odsłona	przyniosła	nam	kolejny	rekord	zebranej	kwoty	
–	59	779	zł.	Środki	 te,	 zgodnie	z	celem	28.	Finału,	będą	prze-
znaczone	na	zakup	najnowocześniejszego	sprzętu	do	placówek	
medycyny	dziecięcej.	Wraz	z	całym	Sztabem	cieszymy	się,	że	co	
roku	udaje	nam	się	powiększyć	kwotę,	jaką	Mszczonów	wspiera	
tę	ideę.	

Najważniejsze	nie	są	jednak	dla	nas	rekordy,	ale	ludzie.	Ci,	
którzy	wspólnie	ze	mną	od	kilku	miesięcy	planowali	niedzielny	
Finał.	Ci,	którzy	pokazali	swoje	ogromne	serca	wspierając	jego	
organizację.	 Ci,	 którzy	 przekazali	 swoje	 pieniądze	wolontariu-
szom	do	puszek,	podczas	loterii	czy	licytacji.	Wreszcie	ci	najważ-
niejsi,	 których	 życie	 i	 zdrowie	 będzie	 uratowane	 za	 pomocą	
sprzętu	 medycznego,	 zakupionego	 także	 dzięki	 Waszej	 pracy	
i	chęci	podzielenia	się	dobrem.

Serdecznie	 dziękuję	 wszystkim	 osobom,	 organizacjom,	
firmom	i	instytucjom,	które	zaangażowały	się	w	przygotowanie	
28.	Finału	WOŚP.	Bez	Waszej	pomocy	niemożliwy	byłby	kolejny	
„koncert”	 tej	 wyjątkowej	 Orkiestry	 w	 Mszczonowie.	 Wszyscy	
okazaliście	się	jej	wspaniałymi	muzykami!	Było	Was	tak	wielu,	że	
nie	jestem	w	stanie	wymienić	wszystkich.	Bardzo	dziękuję	Wam,	
Wolontariusze,	 za	 Wasze	 zaangażowanie,	
energię	 i	 dobro.	 To	Wy	 jesteście	 „sercem”	
idei	 WOŚP!	 Dziękuję	 również	 podmiotom,	
które	w	różny	sposób	wspierały	nasz	Sztab:

−	 Gminie	Mszczonów
−	 Szkole	 Podstawowej	 im.	 Jana	

Adama	 Maklakiewicza	 w	 Mszczo-
nowie

−	 Radzie	 Rodziców	 przy	 Szkole	
Podstawowej	w	Mszczonowie

−	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Bobrow-
cach

−	 Szkole	Podstawowej	w	Piekarach
−	 Szkole	 Podstawowej	 im.	 Ks.	 Kan.	

Mariana	Lipskiego	w	Osuchowie
−	 Miejskiemu	 Przedszkolu	 Nr	 1	

w Mszczonowie
−	 Publicznemu	Przedszkolu	„Bajkowa	Kraina”
−	 Liceum	 Ogólnokształcącemu	 im.	 Szarych	 Szeregów	

w Mszczonowie
−	 Niepublicznemu	Przedszkolu	„Smerfolandia”
−	 Prywatnej	 Szkole	 Muzycznej	 im.	 Antoniego	 Szaliń-

skiego	w	Żyrardowie
−	 Ośrodkowi	Sportu	i	Rekreacji	w	Mszczonowie
−	 Mszczonowskiemu	Ośrodkowi	Kultury
−	 Członkom	sekcji	artystycznych	z	MOK
−	 Gminnemu	Centrum	Informacji	w	Mszczonowie
−	 Miejskiej	Bibliotece	Publicznej	w	Mszczonowie
−	 Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Mszczonowie
−	 Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Zbiroży	
−	 Młodzieżowej	Drużynie	Pożarniczej	w	Zbiroży
−	 Orkiestrze	Dętej	OSP	Mszczonów
−	 Stowarzyszeniu	Kultury	Fizycznej	„Fresh”
−	 Sekcjom	judo	i	karate	w	Mszczonowie
−	 Klubowi	Sportowemu	„Mszczonowianka”
−	 Scholii	Parafii	pw.	św.	Ojca	Pio	w	Mszczonowie
−	 Firmie	AGAR
−	 Firmie	Piromax
−	 Firmie	Event	Star	Organizacja	Imprez
−	 Firmie	Smykolandia	Łukasz	Strojek

−	 Firmie	ZPC	Flis
−	 Firmie	Ozonowanie	Mszczonów
−	 Firmie	Foto	Flamingo	Aleksandra	Sęk
−	 Winnicy	Dwórzno
−	 Akademii	Dobrego	Kierowcy	MANGA
−	 Hotelowi	Panorama
−	 Normobarii	Eden
−	 Pizzerii	Familijna
−	 Pizzerii	Sztos
−	 Restauracji	„Let`s	Burger”
−	 Obiadowo	Mszczonów
−	 Redakcji	„Merkuriusza	 
	 Mszczonowskiego”
−	 Redakcji	„Życia	Żyrardowa”
−	 Redakcji	„Głosu	Żyrardowa	i	Okolicy”
−	 Radiu	Bogoria

Szef Sztabu Damian Sołtyk
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KULTURA

Święta	 coraz	 bliżej	 i	 wiele	 wydarzeń	 nam	 o	 tym	
przypomina.	 W	Mszczonowskim	 Ośrodku	 Kultury	 14	 grudnia	
odbył	 się	 bożonarodzeniowy	 koncert	 Danuty	 Stankiewicz	
o	znamiennym	tytule	„Biała	Gwiazdka”.	

Artystka	 przypomniała	 przybyłej	 publiczności	 wiele	
znanych	kolęd	i	pastorałek,	zachęcając	wszystkich	do	wspólnego	
śpiewania.	W	 przerwach	 pomiędzy	 poszczególnymi	 utworami	

czytała	nastrojowe	fragmenty	prozy	i	poezji,	odwołujące	się	do	
tematyki	 świątecznej.	 Koncert	 zakończyła	 dwoma	 piosenkami	
ze	swojej	nowej	płyty.	Na	koniec	zaprosiła	do	tańca	kierownika	
MOK-u	Marka	Baumela.	

Wciąganie	publiczności	do	wspólnej,	scenicznej	zabawy	
jest	znakiem	rozpoznawczym	pani	Stankiewicz.	Piosenkarce	za	
udany	 występ	 podziękowała	 osobiście	 dyrektor	 Mszczonow-
skiego	 Ośrodka	 Kultury	 Grażyna	 Pływaczewska.	 Po	 koncercie	
uczestnicy	koncertu	zaproszeni	zostali	na	słodki	poczęstunek	do	
sali	klubowej	Ośrodka.	Tam	przy	kawie	można	było	także	poroz-
mawiać	z	gwiazdą	wieczoru.	

MM

MOK

Biała Gwiazdka

„Koncert	Gwiazdkowy”	dla	najmłodszych	mszczonowian,	
jaki	zorganizowany	został	przez	Mszczonowski	Ośrodek	Kultury,	
poprowadziła	 Lady	 FAMA.	 W	 niedzielę,	 15	 grudnia	 rodzice,	
którzy	 zechcieli	 przyprowadzić	 do	 Ośrodka	 swoje	 pociechy	
mogli	uczestniczyć	wraz	z	nimi	w	super	zabawie.	

Oczekiwanie	 na	 przybycie	 Mikołaja	 przybrało	 podczas	
tego	 świątecznego	 show	 formę	 pokonywania	 kolejnych	
wyzwań.	Śnieżynka,	w	którą	wcieliła	 się	Lady	FAMA,	 losowała	
na	 specjalnym	 kole	 konkursy	 i	 zadania	 do	 wykonania.	 Każdy	
zaliczony	 etap	 przybliżał	maluchy	 do	 upragnionego	 spotkania	
z	 Mikołajem,	 który	 –	 co	 zostało	 zapowiedziane	 na	 początku	
zabawy	 -	 miał	 ich	 obsypać	 cukierkami.	 Dzieci	 starały	 się	 jak	
mogły,	 aby	 przybliżyć	 wyczekiwane	 przyjście	 świątecznego	
gościa	i	jego	pomocników.	

W	 bożonarodzeniowy	 klimat	 występu	 zostały	 wpisane	
akcenty	 edukacyjne.	 Warto	 było	 odwiedzić	 Mszczonowski	

Ośrodek	Kultury,	żeby	spędzić	tak	udane	niedzielne	popołudnie.	
Wraz	 z	 dziećmi	 i	 ich	 rodzicami	 w	 sali	 widowiskowej	 Ośrodka	
bawiła	się	osobiście	dyrektor	MOK-u	Grażyna	Pływaczewska.	

MM

MOK

W oczekiwaniu na Mikołaja
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Jak	spędzić	najkrótszy	dzień	w	roku,	który	przypada	22	
grudnia?	 Jak	 pożegnać	 jesień	 i	 powitać	 astronomiczną	 zimę?	
Z	piosenką	na	ustach!	Na	kolejną,	muzyczną	ucztę	w	niedzielę	do	
sali	kinowo-widowiskowej	zaprosił	mieszkańców	Mszczonowski	
Ośrodek	Kultury.	Koncert	„HuHuHa,	 jesień	 i	zima	koncert	ma”	
był	doskonałą	okazją	do	wprawienia	 się	w	bożonarodzeniowy	
nastrój.

Podczas	 tego	 przedświątecznego	 spotkania	 z	 popular-
nymi	piosenkami	 i	utworami	świątecznymi	na	scenie	spotkały	
się	dwie,	artystyczne	grupy,	których	członkowie	rozwijają	swoje	
zdolności	 pod	 czujnym	 (i	 troskliwym)	 okiem	 instruktorów	
MOK.	„Voice”,	czyli	koło	zrzeszające	najmłodszych	piosenkarzy	
z	terenu	Ziemi	Mszczonowskiej	i	„Ale	Skład”	–	zespół	złożonych	
z	trochę	starszych	wokalistów.	Całość	poprowadzili	opiekunowie	
obydwu	grup	–	Luiza	Wirowska-Sadowska	i	Piotr	Sadowski.

Członkowie	 koła	 wokalnego	 „Voice”	 dla	 licznie	 zgro-
madzonej	 publiczności	 przygotowali	 radosne	 piosenki	 świą-
teczne	 i	 nastrojowe	 kolędy.	 Tego	 dnia	 ze	 sceny	 rozbrzmiały	
więc,	między	innymi,	„Kto	wie	czy	za	rogiem”,	„Kolęda	Maryi”,	
„Skrzypi	wóz,	skrzypi	mróz”	oraz	„Pada	śnieg”.	Ostatni	z	wymie-

nionych	 utworów	 zaśpiewała	 Julka	 –	 najmłodsza	 z	 prezentu-
jących	 się	 tego	 popołudnia	 wokalistek.	 Jej	 sceniczny	 debiut	
wywołał	 ogromny	aplauz	publiczności,	 która	 chętnie	włączyła	
się	w	występ	klaszcząc	i	śpiewając	wraz	z	dziewczynką.	Bardzo	
nastrojowo	zabrzmiała	 jedna	z	najpiękniejszych	kolęd	–	znana	
na	całym	świecie	„Cicha	noc”.

W	zupełnie	innym	repertuarze	zaprezentowali	się	człon-
kowie	grupy	„Ale	Skład”,	dla	których	również	był	 to	sceniczny	
debiut.	 Dorośli	 pasjonaci	 śpiewu,	 którzy	 w	 Mszczonowskim	
Ośrodku	 Kultury	 pobierają	 zajęcia	 dopiero	 od	 jesieni,	 wyko-
nali	 dla	 publiczności	 kilka,	 bardzo	 melancholijnych	 utworów.	
Słuchając	 ich	 wykonań	 nie	 można	 było	 mieć	 wątpliwości	 –	
dorośli	 zdecydowanie	wybrali	 porę	 roku,	 której	 symbolem	 są	
spadające	z	drzew,	wielobarwne	 liście.	Wokaliści	 z	grupy	„Ale	
Skład”	podczas	koncertu	zaśpiewali	m.in.	utwory	„Dni,	których	
jeszcze	nie	znamy”	czy	„Tyle	słońca	w	całym	mieście”.	Niezwykle	
nastrojowe	było	wykonanie	piosenki	z	repertuaru	zespołu	Dżem	
–	„Do	kołyski”,	które	artyści	zadedykowali	wszystkim	tym,	którzy	
odeszli,	więc	zabraknie	ich	przy	naszych	wigilijnych	stołach.

Tradycyjnie	 już	 koncert	 zakończyły	 wykonywane	
wspólnie	 utwory	 finałowe.	 Członkowie	 „Voice”	 zaśpiewali	
radosną	 piosenkę	 „To	 nasze	 święta”	 a	 „Ale	 Skład”	 –	 „Święty	
czas”.	 Po	 umilknięciu	 zasłużonych	 oklasków	 przyszedł	 czas	 na	
wykonanie	 pamiątkowych	 fotografii.	 Koncert	 w	 Mszczonow-
skim	Ośrodku	Kultury	z	całą	pewnością	wprowadził	wszystkich	
odbiorców	w	prawdziwie	świąteczny	nastrój.

Dagmara Bednarek, GCI

MOK

Jesień spotkała się z zimą, 
melancholia ze świętami
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KULTURA

W	 środę,	 18	 grudnia,	 między	 biblioteczne	 regały	
wkradła	 się	 świąteczna	 atmosfera,	 którą	 wprowadził	 kobiecy	
chór	Gaudeamus,	działający	na	co	dzień	w	Gminnym	Ośrodku	
Kultury	w	Radziejowicach.

Chór	 tworzą	 panie	 z	 pasją	 i	 dużymi	 zdolnościami	
wokalnymi.	 W	 chórze	 śpiewają	 obecnie:	 Agnieszka	 Gocan,	
Justyna	 Stolarska,	 Lidia	 Szlaga,	 Beata	 Trzaskowska,	 Elżbieta	
Kunik	 (soprany),	 Mariola	 Kleczewska,	 Barbara	 Michałowska,	
Agnieszka	 Górska	 (alty	 I)	 oraz	 Monika	 Kleczewska,	 Katarzyna	
Nowowiejska,	Anna	Wójtowicz	(alty	II).	Chór	prowadzi	Barbara	
Paszkiewicz.

Gaudeamus,	 to	 nie	 tylko	 hobby	w	 ramach	 działalności	
Domu	 Kultury	 „Powozownia”	 –	 panie	mają	
na	 swoim	 koncie	 wiele	 osiągnięć.	 Muzycy	
występują	 podczas	 oficjalnych	 spotkań,	
uroczystości,	 takich	 jak	 między	 innymi:	
Święto	 Chleba	 czy	 spotkania	 patriotyczne,	
świąteczne.	 W	 2018	 roku	 Gaudeamus	
zdobył	tytuł	Gminnego	Ambasadora	Kultury,	
zaś	 w	 tym	 kończącym	 się	 już	 2019	 roku	
może	 pochwalić	 się	 nagrodą	 Petra	 Ebena	 –	
BRĄZOWYM	PASMEM,	który	zdobył	podczas	
udziału	 w	 XXIX	 Praskim	 Festiwalu	 Pieśni	
Adwentowych	I	Bożonarodzeniowych.

Chór	 dysponuje	 różnorodnym	 reper-
tuarem.	 Możemy	 usłyszeć	 zarówno	 utwory	
współczesne,	jak	i	te	z	czasów	dawniejszych	

–	nawet	 renesansu.	A	po	swoje	aranżacje	kolęd	 i	pieśni	 świą-
tecznych	 zespół	 sięgnął	 podczas	wieczoru	 kolęd	 zorganizowa-
nego	w	Miejskiej	Bibliotece	Publicznej	w	Mszczonowie.

Magiczny	wieczór	 kolęd	 chór	 rozpoczął	 kolędą	 niezna-
nego	 autora,	 jednak	 nam	 wszystkim	 doskonale	 znaną,	 jedną	
z	 ulubionych	 pieśni	 świątecznych	 „Dzisiaj	 w	 Betlejem”.	
Następnie	przybyli	do	biblioteki	słuchacze	wysłuchali	powstałej	
w	Polsce	w	XVII	 lub	XVIII	wieku	kolędy	„W	żłobie	 leży”.	Trzeci	
utwór	to	niemiecka	kolęda,	której	polskie	tłumaczenie	to:	„My	
Chrześcijanie	serdecznie	się	dziś	radujmy”.		Kolejne	pieśni,	to	m.	
in.:	„Nad	Betlejem	w	ciemną	noc”,	„Gore	gwiazda	Jezusowi”,	„Na	
Boże	Narodzenie	Aniołów	ucieszenie”,	„Do	szopy,	hej	pasterze”.	
Koncert	zakończyliśmy	śpiewając	wspólnie	„Bóg	się	rodzi”.

Święta	Bożego	narodzenia	to	wyjątkowy	czas,	spędzony	
wspólnie	 z	 rodziną,	 w	 wyjątkowej	 atmosferze.	 Dziękujemy	
Państwu	za	tak	liczne	przybycie	na	koncert.

MBP Mszczonów

Jaki kolor mają emocje?
W	 styczniu	 zostaliśmy	 zaproszeni	 do	 osuchowskiego	

Oddziału	 Przedszkolnego	 na	 przeprowadzenie	 kolejnych	 zajęć	
z	 cyklu	 „Czytające	 przedszkole”.	 Tym	 razem	 postanowiliśmy	
zmierzyć	 się	 z	 emocjami	 -	 	 za	 sprawą	 książki	 wydawnictwa	
Mamania	 pt.	 „Kolorowy	 potwór”	 byliśmy	 w	 stanie	 pokazać,	
jakiego	koloru	są	emocje.	

A	kto	wiedział,	że	emocje	mają	swoje	konkretne	barwy?	
My	na	pewno	nie,	dlatego	z	miłą	chęcią	bibliotekarka	z	naszej	
osuchowskiej	filii,	Natalia,	udała	się	w	czwartek,	16	stycznia,	na	
spotkanie	z	przedszkolakami.	

Zanim	 dzieci	 zobaczyły	 książkę,	 zrobiliśmy	 drobną	
rozgrzewkę	–	 każdy	 z	uczestników	zajęć	musiał	 krótko	powie-
dzieć,	 jaki	 jest	 jego	 ulubiony	 kolor.	Musieliśmy	 też	 sprawdzić	
dokładnie,	 jakie	 barwy	mają	 nasze	 ubrania,	 a	 nuż	 te	właśnie	
barwy	wystąpią	w	książce?

Następnie	wspólnie	zerknęliśmy	na	okładkę,	zasta-
nawiając	się,	o	czym	może	być	ta	książka	–	o	potworze?	
O	 kółkach?	 O	 kolorach?	 Postanowiliśmy	 to	 szybko	
sprawdzić,	więc	 szybko	otworzyliśmy	książkę	 i	wsłucha-
liśmy	się	w	treść	lektury.	

Okazało	 się,	 że	nasz	 główny	bohater	–	Kolorowy	
potwór	–	jest	nieco	zmieszany	i	przytłoczony	emocjami.	
Ale	 poplątana	 sprawa!	 Ale	 na	 poplątane	 emocje	 jest	
prosty	 sposób	 –	 należy	 je	 dokładnie	 rozdzielić	 i	 ładnie	
poukładać.	 Wtedy	 wszystko	 stanie	 się	 prostsze!	 Ale	 –	
jesteście	 na	 pewno	 ciekawi,	 jakiego	 koloru	 były	 gniew,	
smutek,	strach,	radość,	prawda?	Tego	nie	możemy	wam	
zdradzić,	ale	gorąco	zachęcamy	do	lektury!	Zajęcia	zakoń-
czyliśmy	pokolorowaniem	swoich	własnych	potworków.

MBP Mszczonów

Wydarzyło się w Bibliotece...

Z kolędą pośród książek
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Słoneczna Biblioteka
We	 wtorkowe	 przedpołudnie,	 21	 stycznia,	 bibliotekę	

odwiedziła	przedszkolna	 grupa	Słoneczka.	 Korzystając	 z	okazji	
postanowiliśmy	przygotować	dla	dzieci	zajęcia	dotyczące	święta	
przypadającego	na	ten	dzień	–	Dnia	Babci.

Prowadząca	 zajęcia,	 bibliotekarka	 Katarzyna	 Wieczor-
kowska,	rozpoczęła	spotkanie	od	krótkiej	rozgrzewki	–	zagadek	
o	babci	i	dziadku.	Zaraz	potem	dzieci	chętnie	podzieliły	się	tym,	
jak	wyglądają	ich	dziadkowie,	co	lubią	robić	ze	swoimi	wnuczę-
tami	oraz	czym	dziadkowie	się	aktualnie	zajmują.	

Dzieci	nie	przyszły	na	zajęcia	nieprzygotowane	–	wyre-
cytowały	wierszyki	o	babci	i	dziadku	oraz	zaśpiewały	piosenkę,	
której	nauczyły	się	podczas	przedszkolnych	zajęć.	Przyszedł	też	
czas	 na	 tradycyjne	 przeczytanie	 lektury.	 Pani	 Kasia	 wybrała	
ciekawe	 fragmenty	 książki	 „Babcie	 od	 A	 do	 Z”	 autorstwa	
Regueri	Raquel	Diaz.	Babć	w	tej	książce	było	co	nie	miara,	a	były	
przy	tym	bardzo	różne	–	babcia-pielęgniarka,	wróżka,	gosposia,	
babcia-modna,	 powierniczka	 sekretów	 i	 wiele,	 wiele	 innych.	
A	 z	 książki	 dzieci	 wywnioskowały,	 że	 ich	 babcie	 mają	 wiele	
wspólnych	cech	babuń	opisanych	na	stronach	książki	R.	R.	Diaz.

Następnie	cała	grupa	podyskutowała	o	tym,	jak	wyglądał	
świat,	kiedy	babcia	i	dziadek	byli	dziećmi:	w	co	
się	bawili,	 czy	 spędzali	 czas	przed	 telewizorem	
i	 komputerem,	 czy	 może	 na	 świeżym	 powie-
trzu…?	

Był	 też	 moment	 zabawy	 na	 zajęciach	
w	 bibliotece	 –	 dzieci	 pobawiły	 się	 w	 dwie	
niegdyś	popularne	zabawy:	Głuchy	telefon	oraz	
Pomidor.

Następnie	 Pani	 Kasia	 poruszyła	 temat	
więzi	 rodzinnych	–	dzieci	 zrobiły	drzewo	gene-
alogiczne	 i	 utrwaliły	 ważne	 tego	 dnia	 pojęcia:	
dzieci,	 wnuki,	 rodzice,	 dziadkowie,	 pradziad-
kowie,	prawnuki	itd.

Na	 zakończenie	 Słoneczka	 wykonały	
portrety	 babć	 i	 dziadków	 przy	 użyciu	 techniki	
plastycznej	origami	z	koła.	Prace	udały	się	rewe-
lacyjnie!

MBP Mszczonów

7	grudnia	w	Legionowie	odbyły	się	Biegi	Przełajowe	
o	Puchar	Prezydenta	Legionowa.	W	biegach	tych	uczestniczyli	
zawodnicy	LKS	Osuchów.	Oto	wyniki:

Bieg	300	m
III	miejsce	-	Kinga	Witkowska
IV	miejsce	-	Zuzia	Dębska

Bieg	400	m
I	miejsce	-	Gurbska	Edyta
IV	miejsce	-	Wiktoria	Krawczyk

Chłopcy
II	miejsce	-	Mateusz	Sadowski

Bieg	500	m
I	miejsce	-	Igor	Nowakowski

Bieg	800	m
I	miejsce	-	Łukasz	Centkowski
II	miejsce	-	Dawid	Chyła

Bieg	Główny	12	km
III	miejsce	-	Karol	Frelik

Ze sportowym pozdrowieniem 
S. Zdunek - trener LKS Osuchów

LKS Osuchów

Nasi biegacze znowu na podium 
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48:29	 -	 tak	 udanie	 zakończył	 się	 dla	 mszczonowianek	
mecz	inauguracyjny	ligi	koszykarskiej.	Nasze	zawodniczki	z	UKS	
Olimpijczyk	2008	wygrały	z	UKS	4	Łomża.	Przed	meczem	prze-
mawiali:	burmistrz	Mszczonowa	Józef	Grzegorz	Kurek,	dyrektor	
OSiRu	Michał	Szymański	oraz	trener	Olimpijczyka	Paweł	Górski.	

Swoje	 koleżanki	 sportsmenki	 w	 przerwach	 spotkania	
zagrzewały	 do	 walki	 tańczące	 dziewczęta	 ze	 Stowarzyszenia	
Kultury	Fizycznej	FRESH.	Po	zakończonym	meczu	koszykarkom	
za	wspaniały	mecz	podziękował	przewodniczący	Rady	Miejskiej	
Łukasz	Koperski.

Spotkanie	 z	 Łomżą	 miało	 niesamowicie	 emocjonujący	
przebieg.	 Początek	pojedynku	przebiegał	 pod	dyktando	gości.	
Łomża	osiągnęła	dwucyfrową	przewagę	i	wszystko	wskazywało	
na	to,	że	mecz	będzie	miał	jednostronny	przebieg.	W	pewnym	
momencie	 mszczonowianki	 zmobilizowały	 się	 i	 błyskawicznie	
zaczęły	odrabiać	straty.	Przewagę	osiągnęły	przy	wyniku	21:20.	

Później	długo,	długo	ważyły	się	losy	tego,	która	drużyna	
zdobędzie	zdecydowaną	przewagę	na	boisku.	Mszczonowianki	
przemogły	swe	rywalki.	Zdobytego	raz	prowadzenia	nie	oddały	
już	do	samego	końca.	Powiększały	go	tylko	sukcesywnie,	aż	do	
wspaniałego	finału	-	48:29.	Podsumowując	można	rzecz,	iż	był	to	
wymarzony	pojedynek	na	inaugurację	koszykarskich	rozgrywek	
w	 Mszczonowie.	 Emocje,	 wola	 walki	 i…	 zwycięstwo!	 Brawo	
koszykarki,	brawo	dla	trenera	Górskiego,	brawo	dla	wszystkich	
działaczy	drużyny,	a	także	dla	publiczności,	która	dopingując	tak	
gorąco	i	głośno	spisała	się	na	medal.	

MM

UKS Olimpijczyk 2008

Ach, co to był za mecz!

Koszykarskich zmagań ciąg dalszy W	dniu	22	stycznia,	w	środę,	nasze	młode,	mszczonow-
skie	 koszykarki	 pojechały	 na	 mecz	 do	Warszawskiego	 Ursusa	
w	 celu	 rozegrania	 2	 kolejki	 rozgrywek	 U11K.	 Cały	 mecz	 stał	
na	bardzo	wyrównanym	i	zaciętym	poziomie.	Do	ostatnich	10	
minut	spotkania	ważyły	się	losy	tego	meczu,	który	gospodarze	
z	Ursusa	przechylili	na	swoją	korzyść.	Z	naszej	strony	w	ostatniej	
kwarcie	zabrakło	skuteczności.	Brawo	dziewczyny	za	ogromne	
serce	i	ducha	walki!	Brawo	dla	naszych	najmłodszych	dziewcząt	
w	zespole	z	rocznika	2010-2012,	które	weszły	na	boisko	i	poka-
zały	 się	 z	 jak	 najlepszej	 strony.	Mecz	 zakończył	 się	 wynikiem	
27:15.

W	meczu	wystąpiły:	Natalia	Chilinska,	Patrycja	Szyszka,	
Nadia	 Markus,	 Aleksandra	 Kobierska,	 Zofia	 Kaczorowska,	
Martyna	 Nowakowska,	 Hanna	 Hanszke,	 Amelia	 Adamczyk,	
Oliwia	 Przybył,	 Laura	 Pawłowska,	 Kinga	Włodarczyk,	 Patrycja	
Dziża,	Aleksandra	Wasik,	Natalia	Szczepańska	i	Maja	Kobierska.	
Zespół	trenują	Paweł	Górski	i	Paulina	Madej	–	Strzałkowska.

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów
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7	 grudnia	 miało	 miejsce	 zakończenie	 programu	 szko-
leniowego	 „Paszport	 2019”,	 zorganizowanego	 przez	 Biuro	 ds.	
Proobronnych	 MON.	 Spotkanie	 podsumowujące	 z	 udziałem	

dowódców/reprezentantów	 poszczególnych	 Komponentów,	
biorących	 udział	 w	 tegorocznych	 szkoleniach,	 odbyło	 się	
na terenie bazy 10	 Warszawskiego	 Pułku	 Samochodowego	
w	Warszawie.

	 Udział	 w	 wydarzeniu	 wzięli	 również	 przedstawiciele	
mszczonowskich	 Strzelców,	 współtworzący	 Komponent	 21.	
Wieczorem	 tego	 samego	 dnia	 mszczonowianie	 uczestniczyli	
też	w	wewnętrznym	spotkaniu,	podsumowującym	działalność	
Komponentu	21,	jakie	odbyło	się	w	Pruszkowie.	

MM

Strzelecki rok 2019
W	2019	roku	mszczonowscy	Strzelcy	uczestniczyli	w	128	

różnego	 rodzaju	 wydarzeniach.	 Grupa	 może	 się	 poszczycić	
udziałem	w:	 26	 widowiskach	 o	 charakterze	 historycznym,	 14	
dioramach/prezentacjach	 umundurowania	 i	 wyposażenia,	 7	
marszach/	 rajdach,	 9	 sesjach	 zdjęciowych	 i	 plenerach	 filmo-
wych,	41	przeróżnego	rodzaju	szkoleniach	 i	przedsięwzięciach	
o	specyfice	proobronnej	(realizowanych	w	ramach	działalności	
Jednostki	Strzeleckiej	JS	5132	i	Komponentu	nr	21),	a	także	31	
innych	działaniach,	wyjazdach	i	uroczystościach.	

Niewątpliwie	 najdonioślejszym	 z	 nich	 był	 udział	 strze-
leckiej	reprezentacji	w	ceremonii	ponownego	pochówku	kilku-
nastu	powstańców	styczniowych	–	w	tym	Zygmunta	Sierakow-
skiego	i	Wincentego	Konstantego	Kalinowskiego	-	przywódców	
Powstania	 Styczniowego	 na	 ziemiach	 Wielkiego	 Księstwa	
Litewskiego.	Pogrzeb	odbył	się	22	listopada	w	Wilnie.	Mszczo-
nowscy	Strzelcy	uczestniczyli	w	tym	wydarzeniu	wraz	z	zaprzy-
jaźnionymi	grupami	rekonstrukcyjnymi	z	Polski	i	Litwy	(z	Kowna,	
Warszawy,	Ostrołęki	i	Rzeszowa).

Pogrzeb	 Bohaterów	 Powstania	 Styczniowego	 zyskał	
niesamowitą	 oprawę.	 Stał	 się	 demonstracją	 jedności	 trzech	

narodów	–	polskiego,	litewskiego	i	białoruskiego.	Udział	w	cere-
monii	pogrzebowej	wzięli	prezydenci	Polski	i	Litwy.	Obecny	na	
uroczystości	był	też	premier	RP	Mateusz	Morawiecki	oraz	mini-
ster	 obrony	narodowej	Mariusz	Błaszczak.	 Pożegnanie	 straco-
nych	przez	 Rosjan	 Powstańców	odbyło	 się	 zgodnie	 z	 ceremo-
niałem	 wojskowym	 –	 przy	 udziale	 żołnierzy	 z	 pododdziałów	
reprezentacyjnych	 Polski	 i	 Litwy.	 Rekonstruktorzy	 tworzyli	
natomiast	 honorowy	 szpaler	 przy	 wejściu	 do	 archikatedry,	
stojącej	 na	Placu	Giedymina,	w	 której	 odprawiana	była	Msza	
pogrzebowa. 

Dwoma	największymi	przedsięwzięciami,	w	jakie	w	tym	
roku	 zaangażowali	 się	 mszczonowscy	 rekonstruktorzy,	 były	
natomiast	widowiska	historyczne	w	Mszczonowie	 i	w	Budach	
Zosinych.	 Oba	 widowiska	 zostały	 zorganizowane	 i	 poprowa-
dzone	przez	mszczonowian,	a	co	najważniejsze	nawiązywały	do	
lokalnych	tradycji	 -	Mszczonów	do	80.	rocznicy	Bitwy	Mszczo-
nowskiej,	 będącej	 jednym	 z	 nielicznych	 zwycięstw	 polskiego	
żołnierza	w	wojnie	obronnej`39,	a	Budy	Zosine	do	75.	rocznicy	
Bitwy	pod	Jaktorowem,	w	którym	uczestniczyli	żołnierze	Zgru-
powania	AK	„Kampinos”.	

Warto	 podkreślić,	 że	 tegoroczną,	 okrągłą	 rocznicę	
wybuchu	wojny	obronnej	 i	 tradycje	pułkowe	„31pSK”	Strzelcy	
uczcili	 nie	 tylko	 inscenizacją	 Bitwy	 Mszczonowskiej,	 ale	 też	

GRH

Komponent 21 – podsumowanie roku 
2019
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udziałem	w	Marszu	Szlakiem	Bojowym	31	pSK	po	Puszczy	Kozie-
nickiej	oraz	szeregiem	innych	mniejszych	wydarzeń,	rozłożonych	
na	okres	całego	roku.	Było	to	w	sumie	29	przedsięwzięć,	odwo-
łujących	się	do	wielu	epizodów	walk	z	okresu	wojny	obronnej.	

Na	szczególną	uwagę	zasługuje	tu	dwukrotne	współdzia-
łanie	MSH	z	łódzkim	oddziałem	IPN-u.	Oba	pikniki	historyczne,	
zorganizowane	 przez	 Instytut,	 pozwoliły	 Strzelcom	 zaprezen-
tować	 licznej	 publiczności	 i	 przybyłym	 mediom	 posiadane	
zbiory	umundurowania	jak	też	wyposażenia	żołnierza	polskiego	
z	września`39.	A	niewątpliwe	jest	się	czym	chwalić.	

Rok	 2019	 upłynął	 członkom	 GRH	 na	 renowacji	 repliki	
wozu	 pancernego	 wz.	 34,	 który	 stał	 się	 powodem	 do	 dumy	
mszczonowskich	 Strzelców.	 Grupa	 pragnie	 jeszcze	 powiększyć	
swój	 park	 maszyn	 i	 z	 tą	 myślą	 zakupiony	 został	 w	 tym	 roku	
zabytkowy	 samochód	 marki	 Renault	 z	 końca	 lat	 20-tych	 XX	
wieku.	 Jego	 modernizacja	 zostanie	 dopiero	 zapoczątkowana	
w	roku	2020.	

Podsumowując	rok	2019	trzeba	pamiętać,	że	przypadła	
w	nim	nie	tyko	80.	rocznica	września`39,	ale	także	75.	rocznica	
wybuchu	Powstania	Warszawskiego.	Tę	mszczonowianie	uczcili	
udziałem	w	4	przedsięwzięciach,	w	tym	w	stołecznym	Marszu	
Powstania	Warszawskiego	oraz	w	klimatycznej	sesji	zdjęciowej,	
jaka	 odbyła	 się	w	 żyrardowskim	 kantorze.	 Jej	 zorganizowanie	
było	 możliwe	 dzięki	 wsparciu	 udzielonemu	 przez	 Starostę	
Powiatu	Żyrardowskiego	oraz	Prezydenta	Żyrardowa.	

Sesja	ta,	to	najlepszy	przykład	tego,	w	jaki	sposób	mszczo-
nowscy	Strzelcy	potrafią	współpracować	z	samorządami.	Najści-
ślejsze	relacje	wiążą	oczywiście	Mszczonowskie	Stowarzyszenie	
Historyczne	 z	 samorządem	 gminy	Mszczonów,	 jednak	 w	 tym	
roku	 zapoczątkowane	 też	 zostało	 perspektywiczne	współdzia-
łanie	 z	 gminą	Wiskitki	 (20	września	 piknik	 i	mini-inscenizacja	
oraz	diorama	w	dniu	11	listopada).	

MSH	współdziała	 też	 efektywnie	 z	 organizacjami	 poza-
rządowymi	 oraz	 lokalnymi	 instytucjami.	 W	 Mszczonowie	
głównym	 partnerem	 Stowarzyszenia	 jest	 Gminne	 Centrum	
Informacji	 (i	 tu	 wspólne	 eventy	 można	 by	 naprawdę	 długo	
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wyliczać).	W	 zaprzyjaźnionej	Magdalence	 dzięki	 dobrym	 rela-
cjom	z	Lesznowolskim	GOK-iem	już	od	lat	mszczonowscy	rekon-
struktorzy	 pojawiają	 się	 na	 „Rajdzie	 Szlakiem	Naszej	Historii”.	
Wspaniałym	przykładem	jest	też	współpraca	z	Fundacją	Lwowa	
i	 Kresów	 Południowo-Wschodnich,	 z	 którą	 to	Mszczonowskie	
Stowarzyszenie	Historyczne	współdziała	 intensywnie	 od	wielu	
lat.	Przedstawiciele	Fundacji	kilkakrotnie	zapraszali	w	tym	roku	
mszczonowskich	 rekonstruktorów	 do	 udziału	w	wydarzeniach	
organizowanych	na	terenie	i	poza	Muzeum	Lwowa	w	Kuklówce.	
Najistotniejszymi	wspólnymi	przedsięwzięciami	Fundacji	i	MSH	
były	dwa	rajdy	szlakiem	powstańczej	Partii	Dzieci	Warszawy,	do	
której	 tradycji	nawiązuje	 także	mszczonowska	GRH.	Oba	 rajdy	
odbywały	się	po	Puszczy	Kampinoskiej.	

Opisując	 aktywność	 Strzelców	w	 roku	 2019	 trzeba	 też	
niewątpliwie	wspomnieć	o	 letniej,	wolontariackiej	współpracy	
z	Muzeum	Obrony	Wybrzeża	w	Helu.	Rekonstruktorska	młodzież	
z	Mszczonowa	spędziła	w	lipcu	tydzień,	organizując	historyczne	
dioramy	wrześniowe	w	różnych	miejscach	tego	jakże	doświad-
czonego	podczas	wojny	obronnej	-	miasta.	

Ta	sama	młodzież	równie	chętnie	zakłada	mundury	histo-
ryczne	 co	 i	 współczesne,	 realizując	 się	 w	 przeróżnych	 szkole-
niach	proobronnych.	Pasjonaci	historii,	skupieni	w	Mszczonow-
skim	 Stowarzyszeniu	 Historycznym,	 swoje	 pasje	 realizują	 nie	
tylko	w	ramach	grupy	rekonstrukcji	historycznej,	będącej	częścią	
MSH,	ale	też	stworzyli	Jednostkę	Strzelecką	JS	5132	i	przystąpili	
do	 programu	 szkoleniowego	 „Paszport	MON-u”,	 dzięki	 czemu	
szkolą	się	systematycznie	do	współpracy	z	Siłami	Zbrojnymi	RP.	
W	roku	2019	takich	szkoleń	i	przeróżnego	rodzaju	przedsięwzięć	
o	charakterze	proobronnym	było	aż	41.	Na	tym	polu	strzeleckiej	
aktywności	 głównymi	 partnerami	mszczonowian	 są	 Stowarzy-
szenie	Strzelcy	Rzeczypospolitej	oraz	Warszawskie	Towarzystwo	
Strzeleckie,	które	prowadzi	strzelnicę	w	Markowie-Świnicach. 

Na	zakończenie	podsumowania	roku	2019	trzeba	odno-
tować,	 że	 znaczącym	 osiągnięciem	 MSH	 była	 zorganizowana	
(przez	 Stowarzyszenie)	 i	 przeprowadzona	 1	 listopada	 zbiórka	
na	 renowację	 zabytków	 mszczonowskich	 nekropolii.	 Kwestu-
jący	 pasjonaci	 historii	 lokalnej	 z	MSH,	 GRH,	 JS	 5132,	 a	 także	
harcerze	wspólnie	uzbierali	kwotę	blisko	6300	zł.	Zostanie	ona	
przeznaczona	na	rozpoczęcie	renowacji	zniszczonego	nagrobka	
Marianny	z	Wróblewskich	Sarosiek,	zmarłej	w	1898	roku.	Mogiła	
znajduje	się	w	północno-zachodnim	rogu	nowego	cmentarza.	

Warto	 przy	 okazji	 dodać,	 że	 za	 pieniądze	 pozyskane	
z	 wcześniejszych	 zbiórek	 odrestaurowane	 zostały	 nagrobki:	
śp.	burmistrza	Franciszka	Kumorskiego	 i	 jego	żony	śp.	Stefanii	
Walentyny	z	Pogorzelskich	(mogiła	dawnego	burmistrza	Mszczo-
nowa	 i	 jego	małżonki	 znajduje	 się	 na	 nowym	 cmentarzu,	 tuż	
przy	dzwonnicy),	byłego	proboszcza	Parafii	pw.	Świętego	 Jana	
Chrzciciela	 (budowniczego	 kościoła)	 śp.	 ks.	 Marcina	 Polkow-
skiego	(lok.	na	starym	cmentarzu),	śp.	księdza	Józefa	Filipowicza	
(lok.	na	starym	cmentarzu)	i	płyta	nagrobna	z	mogiły	śp.	Walerii	
Reuttowiczowej	 (lok.	 na	 starym	 cmentarzu	 –	 przy	 nagrobku	
wspomnianego	 ks.	 Filipowicza).	 Ze	 zbiórek	 organizowanych	
przez	 MSH	 sfinansowane	 też	 zostało	 lapidarium	 przy	 wspo-
mnianych	 mogiłach	 kapłanów	 na	 starym	 cmentarzu,	 a	 także	
pobudowany	został	grób	zasłużonych	na	 lokalnej	 społeczności	
dziedziców	 majątku	 Gnojna	 śp.	 Eugenii	 i	 Henryka	 Bieleckich	
(lok.	 nowy	 cmentarz).	W	grupie	 lokalnych	pasjonatów	historii	
zadbano	też	o	odnowienie	 leśnej	mogiły	nieznanego	żołnierza	
wrześniowego,	która	znajduje	się	na	terenie	Gnojny.	

MM
Foto:	archiwum	GRH	(zdjęcia	wykonane	przez	różnych	

autorów,	zostały	zaczerpnięte	ze	strony	FB,	prowadzonej	przez	
członków	GRH	STRZELCY	im.	31	pSK).	

Z	końcem	2019	roku	utworzono	w	Szkole	Podstawowej	
w	Lutkówce	nowoczesną	pracownię	językową.	Przedsięwzięcie	
to	 zostało	 zrealizowane	 przy	 pomocy	 środków	 Samorządu	
Województwa	 Mazowieckiego	 w	 ramach	 „Mazowieckiego	
Programu	Dofinansowania	Pracowni	Informatycznych	i	Języko-
wych.	 Całkowity	 koszt	 pracowni	 wyniósł	 85	 230,74zł	 (47 500	
zł	 to	 środki	 z	 Samorządu	 Województwa	 Mazowieckiego,	 37	
730,74	zł	-	środki	własne	gminy).

Sala	lekcyjna,	z	której	uczniowie	będą	korzystać	w	lekcjach	
języka	angielskiego	oraz	języka	rosyjskiego,	została	wyposażona	
w	 odpowiedni	 sprzęt,	 który	 stworzył	 nowoczesną	 pracownię	
językową.	Łącznie	to	18	stanowisk	uczniowskich	wyposażonych	
w	 słuchawki,	 pulpit	 ucznia	 oraz	 laptopy	 uczniowskie.	 Stoliki	
i	krzesełka	w	pełni	ergonomiczne	zapewniają	dzieciom	komfort	
pracy.	 Stanowiska	 uczniowskie	 zostały	 ustawione	 w	 kształcie	
litery	U	 i	na	 stałe	przytwierdzone	do	podłogi. Rozmieszczenie	
stolików	 umożliwia	 prowadzenie	 rozmów	 i	 dialogów	 z	 utrzy-
maniem	 kontaktu	wzrokowego	 z	 każdym	 rozmówcą.	Wszyscy	

uczniowie	skierowani	są	w	stronę	nauczyciela	 i	 tablicy.	Biurka	
i	stoły	zamontowane	w	pracowni	posiadają	certyfikat	jakości.	

Ważnym	 i	 niezbędnym	 elementem	 tej	 pracowni	 jest	
zakup	 i	wyposażenie	 jej	w	nowoczesny	monitor	 interaktywny,	
który	 zapewnia	 pełne	 wykorzystanie	 nowoczesnych	 technik,	
a	dla	dzieci	dodatkowo	uatrakcyjnia	proces	nauczania.	

Pracownia	 wyposażona	 jest	 w	 komputer,	 który	 przej-
muje	rolę	magnetofonu,	odtwarzacza	płyt	CD.	Taki	sprzęt	służy	
do	indywidualnej	pracy	z	dziećmi	w	celu	korygowania	popełnia-
nych	błędów,	pozwala	uczyć	poprawnej	wymowy	i	posługiwania	
się	językiem	obcym.	

SP Lutkówka

SP Lutkówka

W Lutkówce mają pracownię 
językową 
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Szkolne	Koło	Caritas,	działające	w	Szkole	Podstawowej	
im. Księdza	Kan.	M.	Lipskiego	w	Osuchowie,	w	roku	szkolnym	
2019/20	 uczestniczy	 w	 projekcie	 „Szkoła	 szkole”.	 Projekt	 ma	
na	 celu	 przekazanie	 wsparcia	 finansowego	 jednej	 z	 pięciu	
placówek	edukacyjnych	w	zniszczonym	przez	wojnę	syryjskim	
mieście	Aleppo. 

System	oświaty	w	Syrii	mierzy	się	z	ogromnymi	wyzwa-
niami,	nie	tylko	ze	względu	na	zniszczenie	części	szkół	i	przerwę 
w	 dostępie	 do	 edukacji	 tysięcy	 dzieci,	 ale	 również	 z	 powodu	
zjawiska	dużej	emigracji	nauczycieli.	Według	statystyk	w	2019	
roku	najtrudniejsza	sytuacja	 jest	w	Aleppo,	 jednym	z	najwięk-
szych	miast	Syrii.	

W	 wyniku	 walk	 w	 tym	 mieście	 ucierpiały	 całe	 dziel-
nice.	 Z	 6	 milionów	 syryjskich	 dzieci	 w	 wieku	 szkolnym,	 co	
trzecie	nie	chodzi	do	szkoły.	Warunki	w	placówkach	są	bardzo	
trudne,	brakuje	książek	oraz	różnorakiego	rodzaju	materiałów	
edukacyjnych	 potrzebnych	 do	 nauki.	 Do	 akcji	 podjętej	 przez	
SKC	włączyli	 się	wszyscy	 uczniowie,	 nauczyciele	 oraz	 rodzice. 

Podejmowane	akcje	mają	na	celu	pozyskanie	środków	finanso-
wych.

Przed	świętami	Bożego	Narodzenia	został	przygotowany	
kiermasz	ciast	i	świątecznych	pierniczków.	Do	końca	maja	2020	
roku	zgromadzone	środki	finansowe	przekazane	zostaną	Caritas	
Polska.	Fundusze	trafią	do	syryjskiej	placówki	Al-Jnaja	i	zostaną	
przeznaczone	na	cele	zgodne	z	ich	potrzebami.

E. Olborska

SP Osuchów

Projekt „Szkoła szkole” podjęty 
w Szkole Podstawowej w Osuchowie

Podróże ku wiedzy
Szkoła	Podstawowa	im.	Ks.	Kan.	Mariana	Lipskiego	także	

w	tym	roku	edukacyjnym	zaprosiła	swoich	uczniów	do	udziału	
w	projekcie	z	dofinansowaniem	unijnym.	Dzięki	niemu	młodzi	
entuzjaści	 nauki	 mają	 możliwość	 brania	 udziału	 w	 niezwykle	
ciekawych	zajęciach	oraz	wycieczkach.	„Szkoła	w	działaniu”,	bo	
taką	nazwę	nosi	 realizowane	w	Osuchowie	działanie,	 to	 także	

szkoła,	która	oferuje	swoim	wychowankom	nietypowe	podróże	
ku	wiedzy.

Systematycznie	 powadzone	 są,	 między	 innymi,	 zajęcia	
koła	informatycznego,	na	które	zapraszani	są	również	uczniowie	
placówki	z	Bobrowiec.	Wychowankowie	obydwu	szkół	poznają	
na	nich	podstawy	programowania.	Ich	towarzyszem	w	tej	infor-
matycznej	podróży	ku	wiedzy	jest	zabawny	robot	Dash.

Spotkania	 koła	 są	 też	 okazją	 do	 wspaniałej	 zabawy	
i	sprawdzenia	wiedzy	ogólnej	dzieci.	Nie	brakuje	podczas	nich	
wesołej	 rywalizacji	 uczniów,	 podzielonych	 na	 grupy.	 Młodzi	
entuzjaści	 programowania	 punkty	 zdobywają	 na	 przykład	
poprzez	 wykonywanie	 określonych	 zadań	 za	 pomocą	 robota,	

MERKURIUSZ SZKOLNY



38      styczeń 2020 / nr 01 (290)

odpowiadając	na	pytania	czy	rozwiązując	zagadki.	Zajęcia	koła,	
odbywające	się	w	ramach	projektu,	nie	tylko	rozwijają	zdolności	
informatyczne	uczniów,	ale	są	okazją	do	 integracji	podopiecz-
nych	z	dwóch	placówek	oświatowych.

Wychowankowie	 osuchowskiej	 „podstawówki”	 biorą	
również	 udział	 w	 licznych	 wycieczkach,	 także	 realizowanych	
w	ramach	„Szkoły	w	działaniu”.	W	ten	sposób	 ich	podróże	ku	
wiedzy	 stają	 się	 dosłownymi	wyprawami,	 które	 pozwalają	 im	
poznawać	świat	i	rządzące	nim	prawa.	

W	bieżącym	roku	szkolnym	uczniowie	z	Osuchowa	wzięli	
udział	 w	 warsztatach	 zorganizowanych	 w	 ramach	 „Akademii	
robotyki	LEGO”.	Wyjazd	ten	był	kontynuacją	zajęć	koła	informa-
tycznego,	w	których	uczestniczą.	Podopieczni	placówki	dowie-
dzieli	się	także,	jakie	jest	„Miejsce	Polski	na	współczesnej	mapie	
politycznej	świata”,	uczestnicząc		w	wykładzie	na	Uniwersytecie	
Warszawskim.	 Co	 jeszcze	 dla	 swoich	 wychowanków	 zapla-
nowała	 szkoła?	 Chociażby	 poznawanie	 Bolimowskiego	 Parku	
Krajobrazowego,	 ogrodu	 botanicznego	 czy	 też	 wyprawy	 na	
zajęcia	dotyczące	właściwości	ciał	fizycznych	i	elektryczności.

Kolejny	 rok	 realizacji	 projektu	 przez	 szkołę	 podsta-
wową	w	Osuchowie,	to	kolejne	propozycje	podróży	ku	wiedzy,	
w	których	mogą	wziąć	udział	uczniowie	placówki.	Dzięki	dodat-
kowym	 zajęciom	 mogą	 rozwijać	 swoje	 zainteresowania	 lub	
uzupełniać	 edukacyjne	 braki.	 Liczne	 wyjazdy	 do	 ciekawych	
miejsc	 i	 na	 wykłady	 czy	 zajęcia	 sprawiają,	 że	 młodzi	 mogą	
zdobywać	informacje	w	interesujący,	zupełnie	inny	niż	w	szkol-
nych	klasach,	sposób.	Takie	podróże	ku	wiedzy	są	bardzo	efek-
tywnymi	przygodami	edukacyjno-poznawczymi.

Dagmara Bednarek

***
Projekt	„Szkoła	w	działaniu”	uzyskał	dofinansowanie	ze	środków	
Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	w	 ramach	Osi	 Prioryte-
towej	 X	 Edukacja	 dla	 rozwoju	 regionu,	 Działanie	 10.1	 Kształ-
cenie	i	rozwój	dzieci	i	młodzieży,	Poddziałanie	10.1.1	Edukacja	
ogólna	 (w	 tym	 w	 szkołach	 zawodowych).	 Całkowita	 wartość	
projektu	wyniesie	362	492,54	zł,	z	czego	kwota	dofinansowania	
-	343	854,54	zł.	Wkład	własny	gminy	Mszczonów	w	jego	reali-
zację,	to	18	638,00	zł.

17	grudnia	w	SP	w	Bobrowcach	uczniowie	klas	I-III	pod	
kierunkiem	p.	A.	Wożniak	i	E.	Olborskiej	wystawili	jasełka	bożo-
narodzeniowe.	 Aby	 podkreślić	 wyjątkowy	 charakter	 świąt,	
uczniowie	wystąpili	w	specjalnie	przygotowanych	strojach	oraz	
pięknej	scenografii.

Przedstawienie	w	wykonaniu	dzieci	wprowadziło	wszyst-
kich	 zgromadzonych	w	 świąteczny	nastrój,	 a	 uczniowie	 swym	
pięknym	występem	podbili	serca	publiczności.	Niejednej	osobie	
zakręciła	 się	 łza	 w	 oku.	 Śpiew	 kolęd	 i	 pastorałek	 uświadomił	
zebranym	gościom,	że	święta	Bożego	Narodzenia	są	już	bardzo	
blisko. 

Występujący	młodzi	 aktorzy	 otrzymali	 gromkie	 brawa.	
Spektakl	 był	 niezwykłym	 przeżyciem	 zarówno	 dla	 uczniów,	
nauczycieli	 i	 zaproszonych	 gości.	 Po	 zakończonym	 widowisku	
dyrektor	 szkoły	p.	G.	Frelik	 	podziękowała	aktorom	za	występ	
oraz	złożyła	wszystkim	życzenia	świąteczne.	

E. Olborska

SP Bobrowce

„Idziemy szukać bożej Dzieciny” 
- jasełka w Szkole Podstawowej 
w Bobrowcach
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Akcja WOŚP w Bobrowcach
W	Szkole	Podstawowej	w	Bobrowcach	10	stycznia	dzieci	

z	 oddziału	 przedszkolnego	 wraz	 z	 samorządem	 uczniowski	
przyłączyli	się	do	akcji	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Pomocy.	
Podczas	28.	Finału	zbierane	pieniądze	zostaną	przekazane	dla	
dziecięcej	medycyny	zabiegowej.	

Uczniowie	naszej	 szkoły	bardzo	 chętnie	włączyli	 się	do	
akcji	 wrzucając	 pieniądze	 do	 specjalnej	 puszki,	 która	 została	
przekazana	 do	 Sztabu	Wielkiej	 Orkiestry	 Świątecznej	 Pomocy	
w	Mszczonowie.	Wszystkim,	którzy	włączyli	się	w	zbiórkę	dzię-
kujemy.					

Ewelina Olesińska 

Dzień Babci i Dziadka

Podziękować za Miłość 
Babcia	i	Dziadek,	to	podobno	najlepszy	prezent,	jaki	od	

losu	mogą	dostać	dzieci.	Z	okazji	styczniowych	świąt	najmłodsi	
mieszkańcy	 Ziemi	 Mszczonowskiej	 podziękowali	 nestorom	 za	
miłość,	opiekę	i	wspólnie	spędzone	chwile.

Uroczyste	obchody	Dni	Babci	 i	Dziadka,	 to	 już	 tradycja	
Miejskiego	Przedszkola	Nr	1.	W	 tym	 roku	 swoich	ukochanych	
opiekunów	dzieci	gościły	w	siedzibie	instytucji	przez	cztery	dni.	
Występy	 artystyczne,	 które	 przedszkolaki	 przygotowały	 dla	
swoich	 babć	 i	 dziadków,	 wywołały	 wśród	 bohaterów	 uroczy-
stości	 niejeden	 uśmiech	 i	 łzę	 wzruszenia.	 Wiersze,	 piosenki,	

tańce	 –	 mali	 artyści	 z	 wielkim	 zaangażowaniem	 dziękowali	
swoim	opiekunom,	prezentując	przy	okazji	wiele	talentów.	

Oczywiście,	 nie	mogło	 również	 zabraknąć	 serdecznych	
życzeń	 oraz	 gromkiego	 „Sto	 lat”	 dla	wszystkich	 babć	 i	 dziadków.	
Każdy	 przedszkolak	 wręczył	 także	 swoim	 gościom	 własno-
ręcznie	 przygotowane	 upominki.	 Wesoła,	 świąteczna	 zabawa	
porwała	 wszystkich,	 bez	 względu	 na	 wiek.	 Nie	 oparły	 się	 jej	
również	 nauczycielki,	 które	 przygotowały	 dzieci	 do	 artystycz-
nych	popisów.

W	Mszczonowie	 nie	 tylko	 przedszkolaki	 świętowały	 ze	
swoimi	 babciami	 i	 dziadkami.	 Honorowych	 gości	 zaprosili	 do	
siebie	 także	 uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Jana	 Adama	
Maklakiewicza.	 Program	 artystyczny,	 obejmujący	 wiersze,	
piosenki	oraz	przezabawne	przedstawienie,	wzbudził	ogromny	
aplauz	 publiczności.	 Szczególnie	 wiele	 uśmiechów	 wywołały	

MERKURIUSZ SZKOLNY
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popisy	 gry	 aktorskiej.	 Brawurowo	 wykreowany	 przez	 ucznia	
dziadek	rozbawił	widownię	do	łez.	

Szkolne	 spotkanie	 pokoleń	 upływało	 w	 rytmie	 rock	
and	rolla	oraz	znanych	przebojów	w	nowych	aranżacjach.	Nie	
zabrakło	 również	 słodkości,	 którymi	 uczniowie	 obdarowali	
swoje	 babcie	 i	 dziadków.	 Wspaniała	 zabawa	 z	 pewnością	 na	
długo	pozostanie	w	pamięci	bohaterów	styczniowych	świąt.

Radość	 ze	 spotkania	 łączącego	 pokolenia	 nie	 ominęła	
także	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Ks.	 Kan.	 Mariana	 Lipskiego	
w	Osuchowie.	 Honorowych	 gości	 powitała	 dyrektor	 placówki	
Urszula	 Gowin,	 rozpoczynając	 składanie	 życzeń	 dla	 babć	
i	dziadków,	którzy	tłumnie	przybyli	do	szkoły,	by	podziwiać	zdol-
ności	swoich	wnucząt.

Jak	 najlepiej	 uczcić	 szkolne	 święto?	 Oczywiście,	 pięk-
nymi	 występami!	 Tych	 nie	 zabrakło	 i	 w	 Osuchowie	 a	 scenę	
jako	pierwsze	podbiły	przedszkolaki,	które	opowiedziały	o	tym,	
jak	 wesołe	 może	 być	 życie	 seniora.	 Po	 nich	 dla	 swoich	 babć	
i	dziadków	wystąpili	uczniowie	wyższych	klas.	Wiersze	i	piosenki	
na	 tę	okazję	przygotowali	 czwarto-	 i	 piątoklasiści	 a	 najstarsze	
roczniki	postanowiły	uczcić	to	piękne	święto	tańcem.	

Babcie	 i	 dziadkowie	 każdy	występ	nagradzali	 gromkimi	
brawami	a	w	trakcie	pokazów	dyskretnie	ocierali	łzy	wzruszenia.	
Z	 pewnością	 najwięcej	 było	 ich	 w	momencie,	 gdy	 uczniowie	
osuchowskiej	placówki	wręczali	swoim	gościom	własnoręcznie	
wykonane	upominki.	Zwieńczeniem	uroczystego	dnia	był	słodki	
poczęstunek,	przygotowany	przez	Radę	Rodziców.

O	swoich	babciach	i	dziadkach	pamiętali	także	wychowan-
kowie	 Przedszkola	 Niepublicznego	 „Smerfolandia”.	 Najmłodsi	

również	 postanowili	 pokazać	 swoim	 ukochanym	 opiekunom	
talenty	artystyczne.	Nie	zabrakło	więc	wierszy,	piosenek	i	tańców. 
Do	wspólnej	zabawy	zaprosili	także	babcie	i	dziadków,	którzy	chętnie	
włączyli	się	w	występy	klaszcząc	i	śpiewając.	Po	takim	energetycznym	
pokazie	na	wszystkich	czekał	słodki	poczęstunek,	który	pozwolił	
zregenerować	 siły	 po	 wspólnej,	 łączącej	 pokolenia,	 zabawie.	
Oczywiście,	babcie	i	dziadkowie	wychodzili	z	przedszkola	niosąc	
w	rękach	upominki,	które	podczas	zajęć	artystycznych	wykonały	
dla	nich	wnuczęta.

Podopieczni	 Publicznego	 Przedszkola	 „Bajkowa	 Kraina”	
swoje	 babcie	 i	 dziadków	 zaprosili	 na	 uroczystość	 do	Mszczo-
nowskiego	 Ośrodka	 Kultury.	 Sądząc	 po	 zapełnionej	 widowni,	
pomysł	 przeniesienia	występów	do	większego	obiektu	był	 jak	
najbardziej	 słuszny.	 Babcie	 i	 dziadkowie	 nie	 zawiedli	 swoich	
wnuków	 i	 zapełnili	wszystkie	 fotele	 sali	 kinowo-widowiskowej	
Ośrodka.	A	tych	przecież	nie	jest	wcale	tak	mało!
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W	 poniedziałek,	 9	 grudnia	 młodzi	 artyści	 z	 grupy	
Biedronki	 Miejskiego	 Przedszkola	 w	 Mszczonowie	 wystawili	
Jasełka.	 Maluchy	 przygotowały	 do	 występu	 ich	 wychowaw-
czynie	-	Marzena	Puchała	i	Andżelika	Wicińska.	

Udaną	grę	aktorską	rodzice	nagrodzili	gromkimi	brawami.	
Dzieci	zrewanżowały	się	swoim	bliskim	pięknymi	świątecznymi	
podarunkami	w	postaci	własnoręcznie	wykonanych	choineczek.	

Na	 zakończenie	 wydarzenia	 przedszkolaków	 odwiedził	
Mikołaj,	 który	 przyniósł	 24	 paczki.	 Prezentów	 starczyło	 dla	
każdego	jasełkowego	artysty.	Na	wszystkich	buziach	pojawił	się	
uśmiech.	Gratulacje	dla	twórców	świątecznego	spektaklu.

MM

Przedszkolaki,	 wzorem	 kolegów	 z	 innych	 placówek,	
postawiły	 na	występy	 artystyczne.	 Przy	 okazji	 udowodniły,	 że	
mają	 poczucie	 humoru	 i	 prawdziwie	 kabareciarskie	 zacięcie.	
Licznie	 zgromadzoną	publiczność	 szczególnie	 rozbawiły	 scenki	
dotyczące	 relacji	 teściowej	 i	 synowej	 a	 te	 są,	 jak	 wszystkim	
wiadomo,	 czasem	 naprawdę	 skomplikowane.	 Łzy	 śmiechu	

zastąpiły	 łzy	wzruszenia,	gdy	babcie	 i	dziadkowie	zostali	przez	swoje	
wnuki	obdarowani	pięknymi	laurkami	i	drobnymi	upominkami.	
Na	zakończenie	wszyscy	udali	 się	na	 słodki	poczęstunek,	 żeby	
wymienić	 się	wrażeniami	 dotyczącymi	 tego	 dnia	 oraz	 spędzić	
wspólnie	jeszcze	trochę	czasu.

Dagmara Bednarek, GCI

Miejskie Przedszkole Nr 1

Jasełka Biedronek

Bombka 
bożonarodzeniowa

W	 okresie	 przedświątecznym	
przedszkolaki	 z	 grup	 Słoneczka,	 Kotki	
i	 Zajączki	 z	 Miejskiego	 Przedszkola	 nr	 1	
przygotowywały	 własnoręcznie	 ozdobę	
domowych	choinek.	Była	nią	bombka,	którą	
każdy	 miał	 ozdobić	 w	 małych	 zespołach,	
wykazując	 się	 własną	 inwencją	 twórczą,	
różnymi	materiałami	sypkimi,	które	można	
odnaleźć	 w	 kuchni,	 czyli	 kaszą,	 ryżem,	
małymi	kamyczkami	oraz	brokatem.	Każde	
dziecko	 przystąpiło	 do	 pracy	 z	 wielkim	
entuzjazmem	 i	 zaangażowaniem,	 co	 było	
widać	na	twarzach	dzieci.	Efekt	ich	prac	był	
imponujący	a	każda	bombka	wyjątkowa.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie
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Święta przedszkolaków
Święta	Bożego	Narodzenia	są	najpiękniejszymi	świętami,	

na	 które	 czekają	 nie	 tylko	 dzieci,	 ale	 i	 dorośli.	 Jest	 to	 okazja	
do	wspólnego	spotkania	i	kolędowania	przez	całą	społeczność	
naszego	przedszkola.	

Tuż	 przed	 świętami	 w	 poszczególnych	 grupach	
przedszkolnych	 odbywały	 się	 spotkania	 świąteczne	 w	 gronie	
podopiecznych	i	ich	rodziców.	Podczas	nich	dzieci	prezentowały	
swoje	 umiejętności	 wokalno-recytatorskie	 w	 świątecznych	

koncertach	 i	 przedstawieniach	 wspominając	 historię	 Pana	
Jezusa.	

Uroczystości	 były	 ogromnym	 przeżyciem	 naszych	
przedszkolaków	i	ich	rodzin.	W	trakcie	spotkań	w	oczach	wielu	
zgromadzonych	 zakręciła	 się	 łezka	 wzruszenia	 szczególnie	
podczas	śpiewania	kolęd	i	pastorałek.		

Święta	 to	 czas,	 kiedy	 pamiętamy	 o	 innych	 i	 nawzajem	
obdarowujemy	się	prezentami,	dlatego	też	dzieci	nie	zapomniały	
o	 swoich	 rodzicach,	 wręczając	 im	 własnoręcznie	 wykonane	
prezenty.	 Na	 przedszkolaków	 czekały	 też	 niespodzianki.	 Te	
wspólnie	spędzone	chwile	na	długo	pozostaną	w	pamięci	dzieci	
i	ich	rodziców.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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NAPRAWA	LODÓWEK,	
ZAMRAŻAREK,
LAD	I	SZAF	

CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505
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Sklep spożywczy w pawilonie 
„Hermes” zaprasza do zakupów
Oferujemy	konkurencyjne ceny na 
towary,	m.in.:	
-	ciasta	domowe	o	wybornym	smaku
-	chleb	wypiekany	metodą	tradycyjną,	na	
zakwasie
-	ser	biały	z	Mleczarni	w	Grodzisku	Maz.
-	kawa	Pedros	100g

-	wafle	Iga	500g
-	ciastka	Tago	„Rurka	orzechowa”	150g
-	cukierki	owocowe	„Smaki	PRL-u”
-	garmażerka:

•	 pierogi	wigilijne
•	 pierogi	z	kapustą	i	pieczarkami
•	 pierogi	z	serem
•	 pierogi	z	mięsem

-	świeże	warzywa	i	owoce
-	mrożonki	(pełen	asortyment)
-	wędliny	z	tradycyjnego	wędzenia

} }

}

}

}

}

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:
- 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

}
}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

} }

} }

} }
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