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Podjęte uchwały
Pierwszy z przedłożonych radnym dokumentów dotyczył 

trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 
Mszczonów na lata 2020-2022. W krótkim wystąpieniu przed-
stawiła go dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Monika Malczak. Jak podkreślił prowadzący obrady przewod-
niczący Łukasz Koperski, szkic dokumentu był szczegółowo 
omówiony w trakcie obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych. 

Dyrektor MOPS omówiła także kolejną uchwałę, doty-
czącą przyjęcia do realizacji projektu „Centrum Usług Społecz-
nych w Gminie Mszczonów”. Przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska oraz prowadzący 
obrady poinformowali, że także i ten dokument był szczegó-
łowo omawianych w trakcie obrad. Pozytywną opinię Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa przekazał także prowadzący jej 
spotkania radny Ryszard Stusiński.

Uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obejmującego działkę położoną w miej-
scowości Wręcza A zaprezentowała naczelnik Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego Taida Sochańska. W dokumencie zapisano infor-
macje  odnośnie m.in. przeznaczenia tego terenu a także zasad 
i warunków scalania oraz dzielenia nieruchomości. Kierująca 
pracami wydziału omówiła również kolejną uchwałę, dotyczącą 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego działkę na obszarze 
Mszczonowa. W ten sposób powiększony zostanie teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z możliwością prowa-
dzenia działalności usługowej. Z wnioskiem o przystąpienie do 
sporządzenia planu zwrócił się właściciel nieruchomości objętej 
projektem. 

Naczelnik Renata Wolak z Wydziału Gospodarki Gminnej 
przedstawiła zgromadzonym uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie 
umowy najmu nieruchomości. Dotyczy ona lokalu położonego 
w Osuchowie, w budynku gminnym, w którym znajdują się filie 
GCI oraz Biblioteki. Umowa będzie zawarta na okres 5 lat. Infor-
macje w tym temacie przekazał radnym także wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej Marek Zientek. Radny Mirosław Wirowski 
pytał o stawkę najmu. W odpowiedzi został poinformowany, 
że czynsz jest płatny od całego lokalu. Radny Andrzej Osiński 
poparł pomysł wynajęcia pomieszczeń, które nie powinny 
stać puste. O planach nowego inwestora opowiedział również 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek.

Stawki podatku od nieruchomości były kolejnym 
tematem poruszonym w trakcie obrad. Uchwałę w tej sprawie 
przedstawiła skarbnik Jadwiga Barbulant. Dokument zakłada 
wzrost podatku w pozycjach związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej. 

Aneta Ciechańska-
Gołyńska, naczelnik Wydziału 
F i n a n s o w o - B u d ż e t o w e g o , 
omówiła zmiany w bieżącym 
budżecie oraz powiązane z nimi 
korekty w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Mszczonów. 
Wiceprzewodniczący Marek 
Zientek podziękował burmi-
strzowi za realizację inwestycji 
w Osuchowie, polegającej na 
przebudowie skrzyżowania. 
Podkreślał również jej znaczenie 
dla mieszkańców tego terenu.

Działalność burmistrza i Komisji Rewizyjnej
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej złożył jej prze-

wodniczący Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy sesjami 
organ odbył jedno posiedzenie kontrolne, w dniu 23 paździer-
nika, w Centrum Usług Wspólnych. Analizie podlegały wydatki 
osobowe w oświacie. W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna nie 
odnotowała żadnych nieprawidłowości w gospodarce finan-
sowej CUW.

W okresie pomiędzy sesjami burmistrz wydał cztery 
zarządzenia dotyczące m.in. zmian w bieżącym budżecie oraz 
Wieloletniej Prognozie Finansowej a także wyznaczenia inspek-
tora ochrony danych osobowych w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Włodarz poin-
formował, że została 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 28 października 2020 roku, odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której podjęto 
uchwały m.in. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny, zmian budżetowych, miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego i stawek podatku od nieruchomości. Spotkanie poprowadził Przewodni-
czący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.
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podpisana umowa na budowę Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. W Mszczonowie powstanie on na 
dużym targowisku, za terenem dawnego dworca kolejowego. 
Rozstrzygnięty został ostatni w tym roku przetarg na oświe-
tlenie uliczne, który dotyczył odcinka pomiędzy Osuchowem 
a Wygnanką i drugiego w Badowie Górnym. 

Powoli dobiegają końca prace inwestycyjne na terenie 
gminy. Ostatnio zrealizowane zostały wyniesienia na ul. Grójec-
kiej i Spółdzielczej, o które apelował przewodniczący Łukasz 
Koperski. 

Zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący Łukasz Koperski przedstawił analizy 

dotyczące oświadczeń majątkowych radnych i innych zobowią-
zanych osób. Radny Robert Głąbiński poinformował o wiado-
mości mailowej z projektem przebudowy ulicy Północnej, którą 
do członków RM rozesłał Wydział Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miejskiego. Przedstawiciel społeczności przylegającego 
do niej osiedla podziękował wszystkim zaangażowanym w stwo-
rzenie dokumentacji tej inwestycji oraz uwzględnienie jego 
uwag odnośnie przyszłego wyglądu tej arterii. Radny Głąbiński 
poinformował, że do końca lipca 2021 r. zostaną zakończone 
wszystkie prace projektowe a przebudowa dojdzie do skutku 
najprawdopodobniej w 2022 r.

Radny Mirosław Wirowski przypomniał o swoim 
wniosku odnośnie ograniczeniea postojów pojazdów na ulicach 
Warszawskiej i Sienkiewicza. Problemem są te samochody, które 
są zostawiane na przysklepowych parkingach nawet na kilka dni. 
Radny Wirowski apelował o rozwiązanie tego problemu poprzez 
wprowadzenie ograniczeń czasu postojowego do 30 minut. 

Radny Mirosław Wirowski poruszył także temat nowego 
herbu, który jego zdaniem jest nieporozumieniem i świadec-
twem czyjegoś zaniechania. Przypomniał, że sugerował, iż ten 
wizerunek symbolu miasta nie nadaje się do użytkowania, 
ponieważ nie wiadomo, co określa. Jego zdaniem herb ten 
przypomina żaglowiec. Poinformował również, że w tej kwestii 

zwrócił się z zapytaniami do Gminnego Centrum Informacji. 
Uzyskał wówczas informacje takie, jakie później były przedsta-
wione w trakcie obrad wszystkim radnym – że została odna-
leziona pieczęć, zawierająca inny wzór herbu, właśnie ten 
obecnie obowiązujący. Radny Mirosław Wirowski powiedział, 
że poinformowano wówczas, iż zmiana wizerunku symbolu była 
koniecznością. Jego zdaniem nie powinno być tak, że Towarzy-
stwo Heraldyczne [Komisja Heraldyczna – przyp. red.] może coś 
narzucać gminie. Radny wnioskował o to, by dowiedzieć się, czy 
proces uda się cofnąć i przywrócić poprzedni herb. Przewod-
niczący Łukasz Koperski podkreślił, że jeśli radni nie pamię-
tają faktów dotyczących tego tematu, to wnioskuje o spisanie 
kolejnych kroków zmierzających do zatwierdzenia wzoru herbu 
i udostępnienie dokumentacji w tym zakresie. Kwestia ta była 
omawiana i tłumaczona wiele razy, więc kierujący obradami 
nie będzie znowu wyjaśniał tej samej sprawy. Fakty dotyczące 
procesu uzgadniania herbu przypomnieli wiceprzewodniczący 
Waldemar Suski i Marek Zientek podkreślając, że obecny wize-
runek był jedynym, który zaakceptowała Komisja Heraldyczna. 
Prowadzący sesję Łukasz Koperski przypomniał, że Rada Miejska 
nie może łamać prawa, więc nie jest władna, by przywrócić 
poprzedni wygląd herbu. W trakcie obrad w dniu 29 kwietnia 
2020 r. wszyscy zgromadzeni, w tym radny Mirosław Wirowski, 
jednogłośnie zatwierdzili nowy statut gminy, zawierający zmie-
niony wizerunek herbu. Na tym zakończono posiedzenie Rady 
Miejskiej.

Dagmara Bednarek, GCI



6     październik-listopad 2020 / nr 09 (298)

21 października 2020 r.

Głównym tematem posiedzenia Komisji było zapoznanie 
się z Gminnym Programem Wspierania Rodziny w Gminie 
Mszczonów oraz projektem powstania Centrum Usług 
Społecznych. Spotkanie otworzyła jej przewodnicząca, radna 
Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: 
wiceprzewodniczący organu Robert Głąbiński, radny Piotr Chyła, 
radna Katarzyna Ciećwierska, radna Dorota Kaźmierczak, radny 
Krzysztof Krawczyk, rady Andrzej Osial, radny Waldemar Suski 
i radny Mirosław Wirowski. Gościnnie w obradach udział wziął 
również przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Monika Malczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, rozpoczęła tę część przedstawiając projekt uchwały 
w sprawie trzyletniego Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Mszczonów na lata 2020-2022.  Głównym 

celem lokalnego dokumentu jest wzmocnienie pozycji dziecka 
i rodziny na terenie gminy. Opracowanie i realizacja takiego 
Programu jest obowiązkiem każdego samorządu. Przedsta-
wiany dokument zawiera informacje dotyczące kwestii rodziny 
i dziecka w polityce społecznej, regulacje prawne dotyczące 
ich ochrony i wspierania, diagnozę sytuacji najmłodszych 
mieszkańców gminy Mszczonów, zasady wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka i jego rodziny, wytyczne w pracy z rodzi-
nami przeżywającymi trudności, przedstawienie zasobów, cele 
i zadania Programu a także sposoby ich realizacji. W omawianym 
załączniku do uchwały znalazły się również zapisy o realizato-
rach, rezultatach, finansowaniu i ewaluacji dokumentu. Prze-
wodnicząca Barbara Gryglewska zwróciła uwagę na ogromne 
znaczenie tego tematu i konieczność wspierania rodzin z terenu 
Ziemi Mszczonowskiej.

Kolejna propozycja uchwały dotyczyła rozpoczęcia 
wdrażania projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie 
Mszczonów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II: Efek-
tywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działania 8.2 Rozwój usług społecznych świadczonych w środo-
wisku lokalnym Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
Sprawę przedstawiła dyrektor Monika Malczak, która opowie-
działa o głównych założeniach projektu, w tym o jego najważ-

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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niejszych celach. Podkreślała także, że na powstanie Centrum 
Usług Społecznych udało się otrzymać dofinansowanie 
zewnętrzne o wartości ponad 3 mln zł. 

Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał przewodniczący 
Łukasz Koperski, który zastanawiał się, czy samorząd na pewno 
będzie chciał realizować taki projekt. W związku z tym przed-
stawił listę swoich wątpliwości. Pierwsza z nich dotyczyła 
możliwej centralizacji zarządzania usługami społecznymi i ich 
realizowaniem uzależnionym od otrzymania pieniędzy rządo-
wych. Przewodniczący pytał także o korzyści z powstania CUS 
w gminie. 

- Centrum Usług Społecznych, które planujemy utwo-
rzyć na kanwie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, będzie 
zajmowało się tylko i wyłącznie działaniami z zakresu polityki 
społecznej. Tym wszystkim, co realizujemy teraz w ramach 
Ośrodka i dodatkowo jeszcze innymi usługami społecznymi, 
powiązanymi z polityką społeczną. (…) Nie interesują nas zadania 
realizowane przez MOK, OSiR, GCI. Wszystko będzie jak do tej 
pory – realizowane na tej samej zasadzie współpracy pomiędzy 
jednostkami. (…) Nie ma mowy o przejmowaniu jakichkolwiek 
działań – zadeklarowała dyrektor Monika Malczak.

Zarządzająca MOPS dodała, że w 2019 r. opublikowano 
ustawę dotyczącą świadczenia usług społecznych przez CUS. Akt 
prawny określił, w jakich obszarach prowadzona będzie działal-
ność tych instytucji. Większość z wymienionych tam zadań już 
jest realizowana przez lokalny MOPS. Przewodniczący Łukasz 

Koperski zaznaczył, że nie zgadza się na sytu-
ację, w której CUS przejmie kompetencje lokal-
nych instytucji i będzie nimi zarządzał. Dyrektor 
Malczak podkreślała, że CUS ma obowiązek 
realizować dwa zakresy z wymienionych 
w ustawie. Zarządzająca MOPS nie planuje 
przejmować zadań pozostających w kompe-
tencji innych gminnych jednostek. Chce jedynie 
przekształcenia Ośrodka w CUS i poszerzenia 
jego działalności w zakresie usług społecznych, 
np. o prowadzenie poradni specjalistycznej. 
W dalszej części wystąpienia dyrektor Malczak 
opowiedziała szczegółowo o planach zwią-
zanych z powstaniem CUS oraz o zadaniach, 
które realizować będzie ta instytucja. Wymie-
niła także korzyści płynące z realizacji przedkła-

danego projektu powstania Centrum.
Przewodniczący Łukasz Koperski sugerował, by zarzą-

dzający innymi samorządowymi instytucjami brali udział 
w tworzeniu statutu CUS, by uniknąć niepokoju. Poddał także do 
dyskusji temat placówki zlokalizowanej w miejscowości Gąba. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zaznaczył, że gmina nigdy 
nie podjęłaby się realizacji projektu, poprzez który miałaby 
dobrowolnie ograniczyć swoją samorządność. Włodarz wskazał 
także kolejne korzyści związane z powstaniem Centrum Usług 
Społecznych, którego działalność będzie częściowo finanso-
wana z funduszy zewnętrznych. W dalszej części dyskusji poru-
szono m.in. temat Dziennego Domu Pobyt oraz najważniejszych 
problemów społecznych występujących w gminie. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Suski 
pytał o to, czy po testowaniu działalności CUS przez rząd, które 
jest założone do 2023, możliwe jest, że władze państwowe 
odejdą od tego pomysłu. Dyrektor Malczak wyjaśniła, że 
istnieje taka możliwość, ale wszystko, co zostanie zrealizowane 
w ramach projektu, przejdzie na własność gminy.

Przewodnicząca Barbara Gryglewska podkreślała, że 
cieszy ją, iż w ramach CUS powstanie Dom Dziennego Pobytu, 
który jest bardzo potrzebny w gminie. Wyraziła także uznanie 
dla działalności Klubu „Senior +”. NA tym zakończono obrady 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA

Podziękowanie

Mieszkańcy wsi Budy Zasłona i części wsi Michalin dziękują Panu Burmistrzowi, Władzom 
Samorządowym oraz firmie wykonującej za wybudowanie wodociągu. 

Mieszkańcy
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Wywiad

Nowy herb i nie tylko honorowe tytuły

Z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie  
Łukaszem Koperskim o honorowych odznaczeniach i nowym 

herbie rozmawia Dagmara Bednarek.

Panie Przewodniczący, zacznijmy od sprawy, która w okresie 
wakacyjnym wzbudziła wśród mieszkańców ogromne poru-
szenie. Mowa o zmianie wizerunku herbu Mszczonowa. Nowy 
nie spodobał się wielu osobom a pewnie prawie wszyscy nasi 
Czytelnicy zastanawiali się, czemu dokonano jego zmiany?

Na wstępie chcę podkreślić, że samorząd gminy, który 
reprezentuję, również nie był zadowolony z konieczności zmie-
nienia wizerunku miejskiego herbu. Przez lata wszyscy przyzwy-
czailiśmy się do tego, że przedstawia on czarno-czerwono-białą 
wieżę z napisem „Mszczonów” oraz symbolicznym rokiem 
powstania miasta.

Kiedy rozpoczęły się prace nad nowym statutem gminy 
Mszczonów, w dokumencie tym trzeba było zawrzeć wzór 
herbu, symboli, insygniów i nuty hejnału. Konieczne było wystą-
pienie o opinię Komisji Heraldycznej, która działa przy Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bez jej akceptu nie 
zatwierdzono by nowego statutu, którego integralną częścią są 
gminne symbole. W przypadku istnienia kilku herbów w dzie-
jach danego miasta, Komisja zaleca wykorzystanie najstarszego 
lub najdłużej z nim związanego, bądź też ostatniego pochodzą-
cego z okresu staropolskiego. Wskazane jest też, by zawierał jak 
najmniej elementów, czyli, na przykład, nie posiadał obramo-
wania, nazwy czy dat. 

W związku z tym Komisja Heraldyczna uznała, że gmina 
powinna powrócić do herbu widniejącego na pieczęci z XVI 
w., który jest najstarszym, możliwym do odczytania, wizerun-
kiem symbolu Mszczonowa. Dodatkowo, w tej formie był on 
znany także w XVIII w., Komisja wskazała więc, że był on wyko-
rzystywany najdłużej. Herb musi mieć najprostszą formę, nie 
może więc być np. cieniowany. Dopiero obecny wizerunek, 
taki jak na dawnej pieczęci, uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Heraldycznej. Zmiana herbu, do którego wszyscy się przyzwy-
czailiśmy, nie była więc wymysłem burmistrza i radnych, tylko 
bezwzględną koniecznością, nakazaną przez prawo.

Jakie jeszcze istotne dla Mieszkańców zmiany przyniósł ze 
sobą nowy statut gminy?

Oprócz nowego wizerunku herbu także zmiany w proce-
durze nadawania tytułów honorowych. Przy okazji tworzenia 
nowego statutu postanowiliśmy uporządkować i tę kwestię. 
Mieliśmy nadzieję, że naszą „samorządową konstytucję” uda 
się opracować przed zakończeniem poprzedniej kadencji, która 
rozpoczęła cały proces. Prace zostały przerwane, ponieważ na 
szczeblu centralnym trwało opracowywanie zmian ustawodaw-
stwa dla samorządów. Dodatkowo, zawarty w statucie wize-
runek obowiązującego herbu Mszczonowa spotkał się z nega-
tywną opinią Komisji Heraldycznej, o czym już wspominałem. 

Proces opracowywania jego nowego wzoru był działaniem 
długotrwałym i skomplikowanym, które kontynuowano już 
w nowej kadencji.

Wracając do honorowych tytułów, to najistotniejszą 
zmianą było wprowadzenie do ich nazw „gminy Mszczonów” 
zamiast „miasta Mszczonowa”. Chcieliśmy podkreślić, że są one 
przyznawane za szczególne zasługi dla całego obszaru lokalnego 
samorządu. 

Co jeszcze, oprócz ich nazwy, zmieni się w sposobie przyzna-
wania wspomnianych wyróżnień?

Powołana została specjalna kapituła, która będzie dbała 
o to, by tytuły honorowe nie uległy deprecjacji, czyli nie straciły 
na znaczeniu. Jej członkowie zadbają, by wyróżnienia były przy-
znawane osobom, które naprawdę na nie zasłużyły. Nowością 
będzie także możliwość nadawania honorowych tytułów orga-
nizacjom, firmom czy instytucjom.

Ważną zmianą będzie możliwość odebrania wyróżnienia 
osobom, które na przykład zostały skazane prawomocnym 
wyrokiem sądowym. Bycie „Honorowym Obywatelem Gminy 
Mszczonów” czy „Zasłużonym dla Gminy Mszczonów” to nie 
tylko zaszczyt, ale również obowiązek wiążący się z byciem 
wzorem i autorytetem dla innych. Nie można dopuścić do tego, 
by tytuły te posiadały osoby, które po ich otrzymaniu popadły 
w konflikt z prawem.

W ramach uszczegółowiania procesu nadawania wyróż-
nień chcieliśmy także zagwarantować związane z nimi przywi-
leje. Każda osoba lub podmiot uhonorowany jednym z tych 
tytułów otrzyma pamiątkowy, spersonalizowany ryngraf i przy-
pinkę. Będą to jednak tylko symbole praktycznych przywilejów. 
Chcemy, by posiadacze wspomnianych wyróżnień mogli korzy-
stać np. z darmowych biletów do kina MOK lub na Termy. Jeśli 
rodzina uhonorowa-
nego wyrazi zgodę, 
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po jego śmierci gmina będzie fundować specjalną tabliczkę, 
która zamieszczona na nagrobku, przypomni o zasługach zmar-
łego dla Ziemi Mszczonowskiej.

Kto może zgłaszać osoby, organizacje czy instytucje?
Inicjatorem takiego przedsięwzięcia może być każdy. 

Szczegółowe uregulowania odnaleźć można w uchwale, 
zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wyróżnienia chcemy wręczać 27 maja, czyli w kolejne 
rocznice restytucji samorządu terytorialnego w Polsce. 
W związku z tym termin składania wniosków upływać będzie 
ostatniego dnia marca.

Z uwagi na niedawne zakończenie procesu legislacji 
uchwały, w tym roku termin zgłaszania propozycji wyjątkowo 
upłynął 20 października. Obecnie czekamy na zgłoszenia z nomi-
nacjami do kolejnej, przyszłorocznej edycji wyróżnień. 

Odbyło się już pierwsze zebranie Kapituły, która rozpa-
trzyła wnioski złożone do 20 października. Inicjatorem części 

z nich jestem także ja. W trakcie obrad Kapituła zweryfikowała 
i zaopiniowała zgłoszenia, których ostateczne zatwierdzenie 
należy do Rady Miejskiej.

Zachęcam do tego, by w ten sposób nominować zasłu-
żonych, szczególnie „cichych” bohaterów naszego terenu, 
którzy jako ludzie skromni nie opowiadają o swojej działalności 
społecznej czy dobroczynnej, ale znamy ich i nie są anonimowi 
dla naszej społeczności. Tytuły honorowe można także nadawać 
pośmiertnie.

Pamiętajmy jednak, że zanim zgłosimy kandydata do 
tytułu honorowego, trzeba się zapoznać z wytycznymi w regu-
laminie.

Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i jeszcze raz zachęcam wszystkich Państwa 
do zgłaszania kandydatur osób zasłużonych dla naszej „małej 
Ojczyzny”.

Rozmawiała Dagmara Bednarek, GCI
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W dniu 8 września 2020 r. Sejmik Województwa Mazo-
wieckiego przyjął uchwałę nr 115/20 w sprawie programu 
ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, 
w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i doce-
lowe substancji w powietrzu (skrót: POP).  Program ochrony 
powietrza to akt prawa miejscowego, opracowywany ze 
względu na przekroczenia norm jakości powietrza. Nowy 
program ochrony powietrza dotyczy całego województwa 
mazowieckiego i obowiązuje od 29 września br. Program określa 
konkretne działania naprawcze oraz obowiązki osób fizycznych 
i podmiotów korzystających ze środowiska. 

Wśród zapisów POP znalazły się m.in:
−	 zakaz używania kominków, gdy poziom pyłów PM 10 prze-

kroczy 50 mikrogramów/m3 (o przekroczeniu dozwolonych 
poziomów ma poinformować Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska; komunikat będzie przekazywany mieszkańcom 
poprzez strony internetowe powiatów i gmin, Regionalny 
System Ostrzegania oraz alerty RCB.); zakaz nie będzie 
dotyczył nieruchomości, w których kominek jest jedynym 
źródłem ogrzewania;

−	 zakaz używania pił spalinowych i dmuchaw do liści w dni, 
w które zostaną przekroczone dopuszczalne wartości pyłów 
wg zasad jw.

Każda mazowiecka gmina została zobowiązana do prze-
prowadzenia do 31 grudnia 2021 r. inwentaryzacji kotłów. 
Gmina Mszczonów pozyskała na ten cel dotację z Mazowiec-
kiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza w wysokości 
63 960 zł i właśnie kończy realizować to zadanie. 

Przyjęty program corocznie zobowiązuje gminy do 
wymiany konkretnej liczby kotłów (w latach 2021 -2026 na 
terenie Gminy Mszczonów powinny zostać wymienione 1252 
kotły na paliwa stałe). Zgodnie z zapisami uchwały właściciele 
oraz Zarządcy nieruchomości na terenie gminy zobowiązani są 
między innymi do przekazania do Urzędu Miejskiego deklaracji 
o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła we wszel-
kich budynkach służących celom mieszkalnym bądź gospo-
darczym znajdujących się na terenie nieruchomości. Dotyczy 
to sytuacji zarówno gdy wymiana kotła realizowana jest bez 
pośrednictwa gminy, ale także gdy właściciel nieruchomości 
pozyskuje na ten cel dotację gminną. Deklarację należy złożyć 
w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego 
źródła ciepła.

Wśród zapisów uchwały znalazł się także nakaz prowa-
dzenia przez Gminę kontroli palenisk. Kontrole należy prowa-
dzać ze zwiększoną intensywnością w okresie grzewczym 
(październik – kwiecień) głównie w miejscach, w których istnieje 
prawdopodobieństwo spalania nieekologicznych paliw, eksplo-
atowania bezklasowego źródła ciepła, bądź niewłaściwego 
eksploatowania źródła ciepła. Warto wiedzieć, że Gmina ma 
średnio 12 h na reakcję na zgłoszoną interwencję ws. paleniska. 

W przypadku, gdy Gmina nie wykaże się w corocznym 
sprawozdaniu realizacją zadań na poziomie określonym 

w uchwale, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może 
nałożyć na Gminę karę od 50 tys. zł do 500 tys. zł. Jej wysokość 
będzie uzależniona od liczby i wagi stwierdzonych uchybień 
oraz naruszonych obowiązków. Ponadto użytkownicy insta-
lacji naruszających przepisy uchwały antysmogowej mogą być 
ukarani mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Podobne 
kary grożą za spalanie odpadów. Natomiast udaremnianie lub 
utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem 
zagrożonym karą aresztu. 

Zanieczyszczenie powietrza to nowotwory płuc, choroby 
układu krążenia a także różnego rodzaju infekcje dróg odde-
chowych. Co roku ok. 6 tys. mieszkańców Mazowsza umiera 
z powodu złej jakości powietrza. Największy wpływ na jakość 
powietrza mają sami obywatele. Warto zatem, aby mieszkańcy 
Gminy rozważyli możliwość wymiany/likwidacji ogrzewania 
z kotłów bezklasowych opalanych paliwem stałym na nowsze 
proekologiczne. Można w tym zakresie korzystać z dofinanso-
wania zarówno z Programu „Czyste Powietrze”, jak i z programu 
gminnego.

Od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty został nabór wnio-
sków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do 
podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o Część 2 
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Beneficjentem 
Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie 
spełnia następujące warunki:
−	 jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkal-

nego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jedno-
rodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 
wieczystą,

−	 przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospo-
darstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym 
zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środo-
wiska, nie przekracza kwoty:

•	 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
•	 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przy-

znanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, 
powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmi-
strza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamiesz-
kania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa 
domowego – na terenie Gminy Mszczonów zaświadczenia 
wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wnioski o dofinasowanie można składać za pośrednic-
twem Punktu konsultacyjnego działającego w Urzędzie Miej-
skim w Mszczonowie. Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 46 858 28 36.

Ochrona środowiska

Kary za zanieczyszczanie powietrza

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Jeszcze w październiku na Facebooku „Merkuriusza 
Mszczonowskiego” pokazywaliśmy Wam zdjęcia z naszego 
„studia nagraniowego” i obiecywaliśmy muzyczną niespo-
dziankę. Tak naprawdę wyszły nam aż cztery! Z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości Gminne Centrum Informacji 
zaprosiło do wysłuchania pieśni patriotycznych, które odnaleźć 
można na kanale „Merkuriusz Mszczonowski TV” w serwisie 
YouTube.

Listopad to zawsze czas, gdy swoimi myślami sięgamy 
do przeszłości i wspominamy bohaterską postawę ludzi, którzy 
walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Walczyli z bronią w ręku, ale 
także motywowali słowem i melodią. Jesienią planowaliśmy, że 
w nowym amfiteatrze zorganizujemy festiwal piosenki patrio-
tycznej. Niestety, sytuacja na świecie i w Polsce zweryfikowała 
wiele zamierzeń.

Postanowiliśmy więc razem z uczestnikami bezpłatnych 
zajęć umuzykalniających, które GCI prowadzi w Izbie Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów, przypomnieć Wam kilka pieśni patrio-
tycznych, dawniej zagrzewających do walki naszych przodków, 
którzy ofiarowali nam wolność, płacąc za to niejednokrotnie 
najwyższą cenę. 

Dziękujemy naszym młodym artystom, ich rodzicom 
i instruktorom naszych zajęć za wspólną pracę nad tym 
projektem. 

Was prosimy o docenienie zaangażowania wykonawców 
i instruktorów poprzez zostawienie „lajków” pod naszymi 
muzycznymi postami na Facebooku oraz w serwisie YouTube. 
Pokażmy w ten sposób, że wspieramy pasje naszych najmłod-
szych mieszkańców i kibicujemy im w rozwijaniu talentów! 
Poniżej kilka ciekawostek o piosenkach, które zrealizowaliśmy 
w ramach tygodnia z pieśnią patriotyczną. 

***
Pieśń ta powstała w czasie I wojny światowej w szeregach 
Legionów Polskich. Jej bazą była najprawdopodobniej piosenka 
„Ułani, ułani” Bolesława Lubicz-Zahorskiego. Za autora „Szarej 
piechoty” uznano ppłk Leona Łuskino. Początkowo pieśń zaczy-
nała się od innych słów, lecz z biegiem czasu uległa przeobra-
żeniu do wersji, którą śpiewamy do dziś.

***
Melodia piosenki „My, Pierwsza Brygada”, którą do dziś śpie-
wamy, to dźwięki Marsza Kieleckiego Nr 10, którego prawdopo-

GCI

Z patriotyczną pieśnią na ustach

Z ŻYCIA GMINY
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W tym roku nie dane nam było hucznie obchodzić 
Święta Narodowego. Obostrzenia sanitarne, wynikłe z powodu 
pandemii, uniemożliwiły zorganizowanie gminnych uroczy-
stości, w których co roku uczestniczyły setki mieszkańców 
Ziemi Mszczonowskiej. Podczas tegorocznego Święta Odzy-

Narodowe Święto Niepodległości

Święto narodowe w dobie pandemii 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

dobnym autorem był kpt. Andrzej Buchal-Sikorski. Gdy wstąpił 
w szeregi oddziału Piłsudskiego, skomponowany przez niego 
utwór zaczął towarzyszyć strzelcom i legionistom. Słowa „Pierw-
szej Brygady”, bo tak zwyczajowo nazywany jest ten żołnierski 
marsz, powstawały spontanicznie – w okopach i kwaterach 
wojaków. W latach powojennych podkomendni Piłsudskiego 
uznawali utwór ten niemal za hymn narodowy – tak ważnym 
był dla nich symbolem. Co ciekawe, istnieje kilka wersji słów 
„Pierwszej Brygady”, co być może wiąże się z ich powstawaniem 
i zapisywaniem pośród trudów żołnierskiego życia.

***
Pieśń ta powstała w czasie I wojny światowej w szeregach 
Legionów Polskich. Jej bazą była najprawdopodobniej piosenka 
„Ułani, ułani” Bolesława Lubicz-Zahorskiego. Za autora „Szarej 

piechoty” uznano ppłk Leona Łuskino. Początkowo pieśń zaczy-
nała się od innych słów, lecz z biegiem czasu uległa przeobra-
żeniu do wersji, którą śpiewamy do dziś.

***
Utwór „Przybyli ułani pod okienko” powstał w 1914 r. a słowa 
do ludowej melodii stworzył Feliks Gwiżdż. Początkowo nosił on 
tytuł „Pieśń czwartego szwadronu”, czego ślad do dziś możemy 
odnaleźć w tekście; w wersie „Otwieraj, nie bój się, to czwar-
tacy”. Utwór, śpiewany początkowo tylko przez ułanów, za 
sprawą swojego radosnego charakteru zyskał ogromną popu-
larność w okresie międzywojennym i czasach współczesnych. 
Obecnie wykonywana jest jego skrócona wersja. 

Dagmara Bednarek, GCI



październik-listopad 2020 / nr 09 (298)       13

skania Niepodległości niemalże wszystko uległo zmianie. Nawet 
Msza Święta za Ojczyznę – stanowiąca główny punkt gminnych 
uroczystości - tradycyjnie odprawiana o godzinie 10:00, została 
przeniesiona na godzinę 17:00. Eucharystię celebrował ks. 
dziekan Tadeusz Przybylski, proboszcz Parafii pw. Świętego Jana 
Chrzciciela. We Mszy uczestniczyli przedstawiciele lokalnego 
samorządu. Czytania biblijne w liturgii Słowa Bożego powie-
rzono: wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Waldemarowi 
Suskiemu oraz przewodniczącemu Komisji Budżetu - Ryszar-
dowi Stusińskiemu. Śpiew psalmu responsoryjnego oraz akla-
macja przed Ewangelią przypadły radnemu Markowi Baume-
lowi. Natomiast modlitwę powszechną odczytała przewodni-
cząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Gryglewska. 

W wygłoszonej homilii ks. dziekan mówił o znaczeniu 
wolności w życiu narodu a także wyraził wdzięczność wszystkim, 
którzy pomimo ograniczeń pandemicznych nie zapomnieli 
o patriotycznych powinnościach. Mszczonowianie faktycznie nie 
pozostali obojętni i tego dnia na przeróżne sposoby demonstro-
wali swoje przywiązanie do tradycji oraz narodowych wartości. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Łukasz Koperski swe przemówienia z okazji Święta 
Narodowego skierowali do mieszkańców za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. Mszczonowski Ośrodek Kultury 
wspólnie z samorządowcami przygotował montaż słowno-mu-
zyczny „Wolna Ojczyzna”, zamieszczony na stronie MOK-u oraz 

upowszechniony za pośrednictwem fanpage`a „Merkuriusza 
Mszczonowskiego” na Facebooku. Gminne Centrum Informacji 
przygotowało nagrania pieśni patriotycznych, w których swój 
talent prezentowały dzieci z zajęć umuzykalniających, które 
odbywają się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. 

Mszczonowscy Strzelcy zaciągnęli wartę honorową 
przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, pod którym 
złożyli kwiaty a także zapalili znicze pamięci wspomniani na 
wstępnie radni oraz reprezentanci Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego – prezes Marek Wardak i wiceprezes 

Z ŻYCIA GMINY
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Piotr Dymecki. Mszczonowscy rekonstruktorzy w historycz-
nych mundurach stanęli przy ołtarzu oraz przed wejściem do 
lokalnej fary, podkreślając tym samym patriotyczny wymiar 
Mszy Świętej, odprawianej w intencji pomyślności Ojczyzny. 
W ten świąteczny dzień reprezentanci lokalnego samorządu 
hołd oddali także największemu z Polaków - Świętemu Janowi 
Pawłowi II, modląc się pod jego pomnikiem, zlokalizowanym 
w zrewitalizowanym parku miejskim. 

Pisząc o Święcie Narodowym w Mszczonowie nie sposób 
pominąć tego jak tego dnia wyglądało całe miasto. Wszystkie 
główne ulice zostały przyozdobione biało-czerwonymi flagami, 
przy których po raz pierwszy zawieszono flagi z nowym herbem 
Mszczonowa. 

MM 
Foto: Marek Wardak
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Przemówienie Burmistrza Mszczonowa
Józefa Grzegorza Kurka 

z okazji Narodowego Święta Niepodległości
w dn. 11 listopada 2020 r.

Drodzy Mieszkańcy,
w takie dni, jak dzisiejszy, wielu z nas zastanawia się, jak to się stało, że Polakom po 123 latach 
zaborów udało się odzyskać Wolność. Jak doszło do tego, że jako naród nie zagubiliśmy się  
w mrokach historii, choć przecież nasz kraj przez ponad wiek nie istniał na żadnej mapie.  
Co pomogło naszym przodkom zachować tożsamość i wciąż walczyć o Niepodległość pomimo 
tego, że kolejne zrywy okazywały się niepowodzeniami?
 Polska w tamtych czasach, nie była jedynie podniosłym hasłem z dumą noszonym  
na sztandarach. Była Ojczyzną, której miejsce znajdowało się może nie na mapach, ale na 
pewno w sercach obywateli. Wszyscy czuli się Polakami. Nieważne, czy na co dzień mówili 
po rosyjsku, niemiecku czy w rodzimej mowie. Łączyło ich jedno – miłość do Ojczyzny, którą 
przekazywano z pokolenia na pokolenie, by idee niepodległościowe i patriotyczne przetrwały 
ponad wiek zaborów.
 Przywiązanie do korzeni oraz szacunek dla rodaków sprawiały, że naród był jednością. 
Choć dzieliły go granice zaborów czy klasy społeczne, to jednak w obliczu walki o Wolność 
wszyscy byli gotowi na poniesienie nawet największej ofiary. Dla dobra Polski byli gotowi nie 
tylko na przeciwstawienie się armiom państw zaborczych, ale także na cierpienie i umieranie 
w imię patriotyzmu oraz Niepodległości.
 Dziś, dzięki ich ofierze, możemy żyć w wolnym kraju. W Polsce, w której prawie każdy 
kamień naznaczony jest krwią przodków i przypomina nie tylko o ich poświęceniu, ale także  
o tym, jak potrafimy się zjednoczyć w obliczu katastrofy i niebezpieczeństwa. 11 listopada  
i kolejna, już sto druga, rocznica odzyskania Niepodległości, to dobry moment, by przypo-
mnieć, że nie było takiej historycznej zawieruchy, wojny czy klęski, z której jako naród nie 
wyszlibyśmy zwycięsko, choć czasem na pozytywne efekty czekać przychodziło bardzo długo. 
 Dziś nie możemy zapomnieć, czemu Polacy zawsze budzili podziw swoją odwagą, męst-
wem i dążeniem do Wolności. Naszą siłą zawsze byli obywatele, ponieważ to od ludzi zaczyna 
się budowanie państwa. Naszą siłą zawsze była jedność – to, że potrafiliśmy walczyć o Wolność 
razem, bez względu na pochodzenie, religię czy stan posiadania. Krytyczne chwile zawsze 
jednoczyły Polaków, którzy w momentach dziejowych zawirowań stawali ramię w ramię,  
by walczyć o to, co jest najcenniejsze. Nie zapominali wówczas jednak o szacunku dla drugie-
go człowieka, o wzajemnej pomocy i zwykłej, ludzkiej solidarności. Potrafili się wspierać bez 
względu na wszystko właśnie dlatego, że uważali się za braci, za dzieci jednej Matki – Polski. 
 Świętując odzyskanie Niepodległości pamiętajmy nie tylko o walce i poświęceniu, które 
sprawiły, że nasz kraj powrócił na mapy. Nie zapomnijmy też, że równie ważne były jedność, 
poszanowanie i wzajemna pomoc. 11 listopada zwykle przypomina się o haśle ze sztandarów 
„Bóg, Honor i Ojczyzna”, ale my dopiszmy do niego dziś jeszcze „Braterstwo, Szacunek  
i Pomoc” po to, byśmy nadal mogli żyć w zgodzie i wspólnie, ramię w ramię niczym nasi przod- 
kowie, budować piękną przyszłość Polski, którą przekażemy w darze kolejnym pokoleniom.

Z ŻYCIA GMINY
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List Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Mszczonowie Łukasza Koperskiego

z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Szanowni Państwo,
lokalną tradycją jest, że 11 listopada spotykamy się na miejskim placu, którego patronem jest 
nie kto inny a Józef Piłsudski, by wspólnie celebrować kolejną rocznicę odzyskania przez Pol-
skę upragnionej Wolności. Dziś, niestety, nie odbyły się gminne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości, ponieważ wprowadzone ograniczenia uniemożliwiły ich organizację, dla dobra 
nas wszystkich. 
 Mieliśmy tak wiele planów związanych z tym dniem. Program słowno-muzyczny, który 
miał być zaprezentowany w parkowym amfiteatrze wieczorem, 11 listopada, festiwal pieśni 
patriotycznej, który miał jesienią przygotować nas do tego święta oraz wręczenie odznaczeń 
państwowych i lokalnych – to tylko niektóre z nich. Z uwagi na panującą w Polsce i na świecie 
sytuację wszystko to przenieśliśmy do wirtualnej przestrzeni, by chociaż tak zjednoczyć się 
tego dnia – poświęcając chwilę na wspólną refleksję nad historią. Zachęcam do zapoznania się 
z materiałami, które pojawiły się i jeszcze pojawią się dziś na naszej stronie internetowej oraz 
w mediach społecznościowych. Przeżyjmy Narodowe Święto Niepodległości wspólnie! 
 W imieniu radnych i swoim bardzo dziękuję wszystkim, którzy datę 11 listopada uczcili 
wywieszając flagi przy swoich domach i na balkonach. Choć czasy, jakie nastały, uniemożli-
wiły nam organizację obchodów, to jednak Wy pokazaliście, że pamiętacie. Pamiętacie o tym,  
jak w 1918 r., po 123 latach zaborów, nasza Ojczyzna odzyskała upragnioną wolność. Wywie- 
szenie flagi to piękna manifestacja patriotyzmu i szacunku dla tych, którzy przelewali swoją 
krew po to, byśmy my mogli żyć w niepodległej Polsce. Z roku na rok Mszczonów podczas  
narodowych świąt staje się coraz bardziej biało-czerwony, ponieważ coraz więcej z nas decyduje 
się, by w ten sposób uczcić kolejną z ważnych, historycznych rocznic. Cieszę się, że codziennie 
dbając o teraźniejszość i patrząc w przyszłość, nie zapominamy także o przeszłości. Pamiętaj- 
my o swoich korzeniach – nie tylko dziś i jutro, ale pamiętajmy o nich zawsze.
 W tym trudnym czasie życzę Państwu wiele optymizmu i tej niegasnącej nadziei, która 
towarzyszyła Polakom od wieków, by szczęśliwie prowadzić nas poprzez kręte ścieżki historii. 

 Łukasz Koperski                    

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Śmierć często przychodzi tak niespodziewanie, że niejednokrotnie nie zdążymy nawet 
pożegnać swoich znajomych. W tej kronice informujemy o zmarłych z terenu gminy, 
których zgony zarejestrowano w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie w okresie 1.10-20.11.2020 r.

Baka Alina, 62 lata

Banasiewicz Irena, 94 lata

Chmielewski Józef, 75 lat

Czarnecka Jolanta Mirosława, 70 lat

Deptuszewski Stefan Władysław, 78 lat

Ernest Wiktor Zygmunt, 81 lat

Gołyńska Julia Helena, 90 lat

Gręda Sylwester, 51 lat

Jakubczak Teresa Honorata, 58 lat

Kowalska Kazimiera Stanisława, 80 lat

Kozińska Julianna, 86 lat

Kruk Henryk, 83 lata

Łuczak Ireneusz Zdzisław, 80 lat

Mirosławski Włodzimierz Stanisław, 69 lat

Osiadacz Mieczysław, 81 lat

Przybylska Helena, 96 lat

Rzepecka Marianna, 85 lat

Sęk Anna, 94 lata

Szczepniak Elżbieta, 67 lat

Wilk Irena Maria, 89 lat

Zarzeczny Tadeusz Jan, 79 lat

Zieliński Włodzimierz, 89 lat                                            

ODESZLI…

Przełom października i listopada to nieodmiennie czas, 
gdy wspominamy ludzi, którzy odeszli. Zapalając symboliczne 
świeczki pokazujemy, że nadal żyją oni w naszej pamięci i obie-
cujemy, że nigdy ich nie zapomnimy. 

Także i my chcielibyśmy uhonorować tych, których 
pożegnaliśmy w ciągu minionych dwunastu miesięcy. Wspólnie 
zapalmy dla nich to symboliczne „światło pamięci” i wspo-

mnijmy to, ile dobrego zrobili dla naszej „małej Ojczyzny”. 
Wierzymy, że ich zasługi dla społeczności Ziemi Mszczonow-
skiej nie będą zapomniane.

Zmarli, których pożegnaliśmy od listopada minionego roku:
−	 Tadeusz Federowicz – Radny Rady Miejskiej 

w Mszczonowie w latach 1990-2002, Współzałożyciel 
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości

−	 Barbara Gowin – Wieloletnia pracownica Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie

−	 Zygmunt Kobierski – Radny Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie w latach 1990-1998, Sołtys sołectwa Badowo-
Dańki w latach 1988-2014

−	 Andrzej Sobczak – Wieloletni pracownik Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury, aktywny społecznik

−	 Helena Sobczak – Aktywna społeczniczka, propaga-
torka dziejów rodziny hrabiostwa Bieleckich z Ciem-
no-Gnojnej  

−	 Elżbieta Zabiełło-Adamczyk –  Wieloletnia Kierownik 
Biura Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

−	 Jan Zwierzchowski – Radca prawny Urzędu Miej-
skiego w Mszczonowie w latach 1999-2017 i Związku 
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą 
w Mszczonowie w latach 2003-2019

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…

1 listopada

Wszystkich Świętych
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Jesień na dobre rozgościła się już za naszymi oknami, 
ale my wraz ze Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” powspominajmy 
wakacyjną wyprawę do nadmorskiej Karwi. Wyjazd sfinanso-
wali Stowarzyszenie Rada Polek i Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”

Nad morzem z „Uśmiechem Dziecka”

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Europejski Dzień Seniora obchodzony jest 20 paździer-
nika. W tym roku nestorzy Ziemi Mszczonowskiej mogli go 
spędzić w swoim Klubie, który został otwarty minionej jesieni. 
Z uwagi na wprowadzone przez rząd ograniczenia, wspólne 

świętowanie zostało rozłożone na dwa dni – 20 i 21 paździer-
nika.

Pierwszego dnia z Klubowiczami spotkali się burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Malczak, koordynator 
Klubu „Senior +” Monika Kubiak oraz jedna z animatorek, 
Martyna Zgorzalska. Włodarz gminy i zarządzająca MOPS 
złożyli seniorom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta. 
Zgromadzone seniorki otrzymały także z rąk burmistrza stylowe 
doniczki z kwietnym symbolem jesieni, czyli wrzosami. Potem 
wszyscy zebrani wzięli udział w słodkim poczęstunku.

Dzień Seniora

Seniorzy świętowali w Klubie

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Drugiego dnia z lokalnymi nestorami spotkali się zastępca 
dyrektora MOPS Aldona Gajda, koordynator sekcji pomocy 
społecznej MOPS Łukasz Kłopotowski, Monika Kubiak i Martyna 
Zgorzalska. Po złożeniu życzeń seniorom i wręczeniu kwiatów, 
także i drugiego dnia odbył się drobny poczęstunek. Na zakoń-
czenie wszyscy zapozowali do pamiątkowej fotografii.

Z okazji Europejskiego Dnia Seniora wszystkim nestorom 
z terenu Ziemi Mszczonowskiej życzymy, by jesień Waszego życia 
była tak pogodna jak babie lato oraz tak kolorowa jak spadające 
z drzew, październikowe liście.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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Są takie organizacje, u których nawet podczas krótkiego 
spotkania czujemy się jak w domu, jak część wielkiej rodziny. 
Tworzą je ludzie, którym naprawdę na sobie zależy a wspólny 
cel dodatkowo umacnia ich wspaniałe więzi. Jedną z takich 
właśnie organizacji jest mszczonowski oddział Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Bez względu na to, ile ma się 
lat, u nich naprawdę można ogrzać się w cieple prawdziwej, 
przyjacielskiej bliskości. Lokalni seniorzy ogień wzajemnej 
sympatii i pomocy rozgrzewają już przez pół wieku.

Siła seniorów
O tym, że w mszczonowskich seniorach tkwią także 

ogromna siła i wielki potencjał, chyba nie trzeba nikogo przeko-
nywać. Niejednokrotnie pokazali już, że witalności mogliby im 
pozazdrościć nawet ludzie ze znacznie „młodszym PESEL-em”. 
Bieżący rok jest szczególnie wyjątkowy za sprawą ich jubileuszu.

Pięćdziesiąt lat – tyle już liczy sobie Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, którego Oddział Rejo-
nowy ma swoją siedzibę w Mszczonowie. To pięć dekad inte-
gracji środowiska nestorów, wspólnej zabawy, niezapomnia-
nych wycieczek, nowych przyjaźni i odświeżania dawnych 
znajomości. To jednak także długie lata międzypokoleniowej 

PZERiI

Pół wieku wspólnej drogi

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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wymiany doświadczeń, wiedzy i tradycji, które były przekazy-
wane kolejnym członkom PZERiI.

Co zrozumiałe, osób, które zakładały lokalne struktury 
emerytów, rencistów i inwalidów, nie ma już wśród nas. Odeszli 
także ci, którzy przez lata kierowali mszczonowskim oddziałem, 
czyniąc z niego wspaniałą, rodzinną i prężnie działającą orga-
nizację.  Od samego początku „wychowywali” jednak swoich 
następców, by kontynuowali dzieło i realizowali naczelny cel 
Związku – działania na rzecz poprawy szeroko rozumianych 
warunków życia emerytów, rencistów i inwalidów.

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Początki wspólnej drogi
Historia PZERiI Oddział w Mszczonowie rozpoczęła się 

w roku 1970 za sprawą trzech kobiet – Heleny Gawin, Ireny 
Paulskiej i Zofii Pietrzkowskiej, które postanowiły powołać 
lokalną organizację senioralną. W trakcie pierwszych lat funk-
cjonowania podlegała ona pod Zarząd oddziału żyrardowskiego. 
Ciągle rosnąca liczba członków a także zwiększająca się aktyw-
ność i zakres działania sprawiły, że w 1979 r. mszczonowscy 
seniorzy zyskali samodzielność. Pięć lat później powstał zaś 
Oddział Miejsko-Gminny z siedzibą w Mszczonowie, przy ul. 
Dworcowej 1.

Stworzenie odrębnych struktur wymagało powołania 
Zarządu, którego to dokonano w trakcie I zebrania w dniu 18 
lutego 1984 r. Zgromadzeni seniorzy do władz swojej organi-
zacji wybrali wówczas: Helenę Gawin (Przewodnicząca Zarządu, 
funkcję tę pełniła do 2003 r.), Czesławę Wardak (Wiceprzewod-
nicząca), Mariana Jakubowskiego (Wiceprzewodniczący), Zofię 
Pietrzkowską (Skarbnik) i Tadeusza Motylewskiego (Sekretarz). 

Pierwszy, historyczny Zarząd w swojej działalności mógł 
liczyć na wsparcie sponsorów: Gminnej Spółdzielni „SCh”, Spół-
dzielni Mleczarskiej, Urzędu Miasta i Gminy, Zakładu Przemysłu 

Odzieżowego POLDRES, Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej 
– Oddział w Mszczonowie oraz Przedsiębiorstwa Kruszyw 
Lekkich „Keramzyt”. Dzięki ich pomocy stowarzyszenie mogło 
aktywnie działać, organizując liczne spotkania z okazji np. Dnia 
Kobiet, Inwalidy czy Seniora. Oprócz tego udało się zrealizować 
wiele wycieczek turystyczno-krajoznawczych, m.in. do Krakowa, 
Oświęcimia czy Lichenia, a także wyjazdów do teatru czy 
operetki. Od samego początku swojego istnienia mszczonowski 
oddział PZERiI organizuje także okolicznościowe spotkania przy 
stole i muzyce. 

W tej ostatniej dziedzinie sztuki Związek ma szczególnie 
duże zasługi. W 1987 r., dbając o życie kulturalne seniorów, 
mszczonowski oddział stworzył chór „Słoneczko”, który 
w momencie powstania liczył 22 członków. Zespołem kierował 
wówczas Jan Smółko. Mszczonowskie „Słoneczka” swoimi 
występami uświetniały wszystkie uroczystości senioralne 
a także gminne. Do dziś zachowało się także wiele dyplomów, 
będących świadectwem nagród i wyróżnień zdobytych w licz-
nych przeglądach oraz konkursach śpiewaczych.
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Senioralna teraźniejszość
Jak wygląda działalność mszczonowskiego oddziału 

Związku po 50 latach? Oczywiście, także i on musiał się zmienić, 
bo przecież tak wielu przemianom w trakcie pięciu dekad uległ 
świat dookoła. Mijały kolejne kadencje Zarządów, we władzach 
stowarzyszenia pojawiali się nowi ludzie, członkowie Związku 
odchodzili na wieczność, ale pojawiali się nowi. Dziś lokalny 
oddział liczy ok. 200 osób, co doskonale pokazuje siłę i jedność 
seniorów. Zarządzająca nim Przewodnicząca Maria Nowis 
podkreśla, że członków przybywa, nawet w trudnym czasie 
pandemii. 

Dlaczego? Głównie za sprawą wspomnianej na początku 
atmosfery rodzinnego ciepła. Organizacje senioralne to miejsce, 
które pomaga pokonać samotność. Oczywiście, nie wszyscy 
ich członkowie mieszkają sami, ale pędzący świat sprawia, że 
ludziom brakuje czasu na wszystko. Niejednokrotnie także dla 
rodziny. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów to organi-
zacja, która pomaga seniorom zagospodarować czas. W nim 
zawierane są nowe przyjaźnie i odświeżane dawne relacje. 

Członkowie spotykają się w trakcie związkowych wydarzeń, 
wspólnie spożywają symboliczne śniadania wielkanocne i dzielą 
się opłatkiem w okresie Bożego Narodzenia. Wspólnie też się 
bawią, tańczą czy pieką kiełbaski na ognisku. 

Ogromnym przeżyciem dla członków mszczonowskiego 
PZERiI są także krajowe i zagraniczne wycieczki. Dzięki wsparciu 
sponsorów, wśród których jest także gmina Mszczonów, seniorzy 
przemierzali górskie szlaki, spacerowali po nadmorskich plażach 
a także poznali Hiszpanię, Francję czy Grecję. Wspólne wyjazdy 
są nie tylko okazją do związkowej integracji, ale także międzypo-
koleniowej wymiany doświadczeń, ponieważ z seniorami podró-
żują także mieszkańcy niebędący członkami stowarzyszenia. Jak 
zapewniają zarówno władze jak i zrzeszeni w mszczonowskim 
oddziale PZERiI, Związek jest otwarty na współpracę a przede 
wszystkim na to, by swoim ciepłem, serdecznością i mądrością 
podzielić się z kolejnymi pokoleniami mszczonowian.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: PZERiI Oddział Mszczonów
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Tradycyjnie w dniu wspomnienia liturgicznego Świętego 
Huberta, 3 listopada, członkowie zaprzyjaźnionych Kół Łowiec-
kich „Jenot” z Grójca i „Lis” z Mszczonowa obchodzili wspólnie 
swe święto. „Hubertusa” nasi myśliwi rozpoczęli poranną 
Mszą Świętą w kościele parafialnym w Lutkówce. Eucharystię 

sprawował ich kapelan – ks. prałat Zbigniew Chmielewski, 
proboszcz Parafii Lutkówka. Pasjonaci łowiectwa modlili się 
za swych świętej pamięci przyjaciół. Druga intencja dotyczyła 
ustania trwającej epidemii. 

Ksiądz proboszcz Zbigniew Chmielewski w trakcie 
homilii mówił o służbie myśliwych dla lasu i zwierząt oraz 
odniósł się do jakże częstego niezrozumienia dla faktycznej roli 
kół łowieckich. Z racji obostrzeń pandemicznych w tegorocznej 
hubertusowej Mszy nie uczestniczyli zapraszani w latach 
wcześniejszych goście. Nie zabrakło natomiast przedstawi-
cieli Zarządów i pocztów sztandarowych Lisa i Jenota. W tym 
nowo wybranych prezesa oraz skarbnika grójeckiego KŁ - Pawła 
Jędrzejczaka i Łukasza Górskiego.

Uczestnicy świątecznych obchodów, zgodnie z wielo-
letnim zwyczajem, w podziękowaniu za odprawioną Mszę 
Świętą przygotowali dary dla kapelana, które w wiklinowym 
koszu zaniósł do ołtarza Piotr Woźniak (z KŁ Jenot), nato-
miast tacę do myśliwskiego kapelusza zebrał sekretarz Jenota 
Krzysztof Czarnecki.

Pandemia znacząco ograniczyła przebieg tegorocznego 
święta. Nie było okolicznościowych przemówień, ani wspólnej 
pamiątkowej fotografii na schodach lutkówieckiego kościoła. 
Nie odbyły się wspólne łowy. Zabrakło także hubertusowej 
biesiady. 

* * *
Hubertus ma niezwykle długą tradycję. W Europie 

obchodzono go już ponoć w połowie XV wieku. Do Polski 

Koła łowieckie

Hubertus 2020 w Lutkówce

Z ŻYCIA GMINY
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święto zawitało w okresie saskim (XVIII wiek) i często zwano 
je też hubertowinami. W dwudziestoleciu międzywojennym 
w obchodach uczestniczył sam prezydent Ignacy Mościcki. 
Nieodłącznymi elementami święta myśliwych są uroczyste 
Msze Święte, odprawiane w intencji pasjonatów łowiectwa, 
a także polowania, prowadzone z zachowaniem historycznych 
wzorców i ceremoniałów, w tym m.in. sygnałów łowieckich.

Msze odprawiane są w kościołach położonych w pobliżu 
lasów lub nawet przy leśnych kapliczkach, poświęconych patro-
nowi myśliwych - Świętemu Hubertowi. Jego wspomnienie 
w Kościele Katolickim przypada właśnie na 3 listopada. Huber-
towskie polowania najczęściej kończone są biesiadami przy 
ogniskach. 

Piotr Dymecki, GCI
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Jesień idzie przez świat i maluje go różnymi odcieniami żółci, 
czerwieni i brązu. Czasem przynosi deszcz a kiedy indziej obda-

rowuje nas babim latem – tak jak dziś! Uczniowie klasy I a wraz 
z nauczycielkami skorzystali z okazji i cieszyli się złotą jesienią 
w trakcie przyrodniczej lekcji w miejskim parku przykościelnym. 
Jej tematem były drzewa, które teraz przygotowują się do zimo-
wego snu, przy okazji radując nas różnokolorowymi liśćmi.

db, GCI

Piękno Ziemi Mszczonowskiej

Jesień przeszła przez park

Z ŻYCIA GMINY
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W pierwszym ligowym meczu tego sezonu, 17 paździer-
nika, podejmowaliśmy drużynę GKS Jastrzębia. Mecz rozgry-
waliśmy, zgodnie z zaleceniami epidemicznymi, bez udziału 
publiczności. Brak dopingu był bardzo odczuwalny, ale kibice 
zadbali, aby na hali pojawił się baner wspierający zespół i to 
zadziałało. Wszyscy chętni mogli obserwować mecz korzystając 
z relacji na naszym Facebooku.  

Od pierwszych piłek graliśmy bardzo dobrze, nie pozwa-
lając rywalowi na skuteczną grę. Mocna zagrywka i skuteczny 

atak były naszymi atutami przez większą część meczu. Wszyscy 
zawodnicy w ofensywie grali bardzo dobrze i to zarówno z piłek 
rozegranych, jak i sytuacyjnych. Lekki niedosyt pozostawiła 
gra w obronie, którą na pewno trzeba poprawiać w kolejnych 
meczach. Zwycięstwo 3:0 (25:21, 25:22, 29:27) bardzo cieszy, 
bo pierwsze spotkanie sezonu nigdy nie jest łatwe. 

Zespół wystąpił w składzie: Piotr Antoszewski © (1 pkt), 
Michał Kiełbasa, Tomasz Malewski (10 pkt), Bartosz Walendzik 
(9 pkt), Michał Gmurek, Jakub Rykała (11 pkt), Tomasz Anto-
niak (4 pkt), Jan Marat (7 pkt), Mateusz Rosa (2 pkt), Mateusz 
Boczkowski (2 pkt), Kamil Ziółkowski i Daniel Czarnecki. Kolejne 
spotkanie w Mszczonowie 30.10.2020 godz. 19.00.

UKS Olimpijczyk Mszczonów

UKS Olimpijczyk 

Ligę rozpoczynamy z przytupem

UKS Olimpijczyk 

Mszczonowskie koszykarki znowu na 
parkiecie

Ruszyły rozgrywki sezonu 2020/21 Warszawskiego 
Okręgowego Związku Koszykówki. Drużyna UKS Olimpijczyk 
Mszczonów wystartowała w nich w klasie młodziczek – „U13”, 
czyli dziewcząt do lat 13. 

W pierwszym meczu mszczonowianki zmierzyły się 
z rówieśniczkami z Łomży. Spotkanie zostało rozegrane 8 
października w hali 
sportowej OSiRu. 
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SPORT

Niestety, drużynie Pawła Górskiego nie pomógł atut własnego 
boiska. Nasze zawodniczki uległy rewelacyjnie grającym koszy-
karkom UKS 4 Łomża aż 11:76. Wyniki w poszczególnych kwar-
tach wyglądały następująco (2:27), (5:15), (0:24), (4:10). 

Mszczonowiankom nie sposób było odmówić walecz-
ności i radości z gry. Każdy zdobyty punkt wzbudzał ich wyraźne 
zadowolenie, poparte głośną reakcją publiczności, której za 
rewelacyjny doping należą się słowa uznania. Widać, że koszy-
karki Olimpijczyka dopiero pną się po szczeblach koszykarskich 

umiejętności i trzeba dać im czas na zdobycie boiskowego 
doświadczenia. Dziewczęta szlifują swoje sportowe talenty 
z olbrzymim zapałem, co dobrze wróży im na przyszłość. 

Po meczu zachowały dobre humory i z uśmiechem pozo-
wały do grupowej fotografii. No cóż - „pierwsze koty za płoty”. 
Wszyscy trzymamy kciuki, aby w następnych, ligowych pojedyn-
kach ze spotkania na spotkanie uzyskiwały coraz lepsze rezul-
taty. 

MM 
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W dniu 20 października 2020 roku w pomieszcze-
niach Resursy w Żyrardowie odbył się konkurs historyczny 
dla młodzieży ze szkół średnich powiatu żyrardowskiego pod 
nazwą „Przed Generałem Nilem, baczność”. Organizatorem 
zmagań było Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa”. Hono-
rowy patronat nad konkursem objął Minister, Poseł na Sejm RP 
Maciej Małecki. Patronatu medialnego udzielili: Telewizja Żyrar-
dowska, radio FAMA oraz Tygodnik „Życie Żyrardowa”.

Do konkursu zgłosiło się 18 uczestników z 4 szkół ponad-
gimnazjalnych powiatu żyrardowskiego: Liceum Ogólnokształ-
cące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, Liceum Ogólno-
kształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie, Zespół Szkół 

z Mszczonowa i Zespół Szkół nr 1 z Żyrardowa. Uczestnicy 
konkursu w ciągu 45 minut odpowiadali pisemnie na 20 pytań 
przygotowanych przez Dyrektora Muzeum Mazowsza Zachod-
niego Pana Bogusława Nietrzebkę. Ze względu na COVID-19 
zrezygnowano z części ustnej. Młodzież musiała posiadać dość 
szczegółową wiedzę z życia generała Augusta Emila Fieldorfa 
„Nila” - jednego z Żołnierzy Wyklętych.

Nagrody główne w konkursie ufundowała Fundacja 
PGE, a upominki dla wszystkich wyróżnionych i uczestniczących 
w konkursie Stowarzyszenie „Wspólnota Żyrardowa”. I i II miejsce 
zajęli uczniowie LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie, a III 
miejsce nasz uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie Mateusz Jakubiak z klasy IIC, którego 
opiekunem był nauczyciel historii i jednocześnie wychowawca 
klasy Pan Włodzimierz Graczyk. Gratulacje i brawa dla Mateusza 
od grona pedagogicznego i społeczności uczniowskiej!

Opracowanie i zdjęcia:
Krystyna Iżycka i Katarzyna Talak

LO Mszczonów

Poznali biografię generała „Nila”

SP Osuchów

Uroczystości w Osuchowie

W dniu 26 października w Szkole Podstawowej 
w Osuchowie odbył się  Dzień Komisji Edukacji Narodowej. 
Uroczystość rozpoczęła swoją przemową Pani Urszula Gowin - 
dyrektorka szkoły. 

Zaraz po jej wypowiedzi scenę zajęły dzieci z oddziału 
przedszkolnego. Mali artyści przedstawili krótki spektakl; odgry-
wając swoje role śpiewały wesołe piosenki oraz recytowały 
wiersze. Po zakończonym przedstawieniu odbyło się uroczyste 
pasowanie na przedszkolaka.
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Gdy najmłodsi uczniowie naszej szkoły skończyli swoje 
widowisko, rozpoczął się występ uczniów i uczennic z klasy 8 
oraz samorządu uczniowskiego. Najpierw została odegrana 
krótka scenka humorystyczna, a zaraz po niej przedstawiona 
została parodia 6 typów nauczycieli oraz rady peda-

gogicznej. Całość podsumowana została piosenką, również 
w temacie dnia 14 października.

Świąteczna akademia była ciekawa, a uśmiechów 
nie brakowało. Cała uroczystość odbyła się z zachowaniem 
procedur bezpieczeństwa oraz w rygorze sanitarnym.

Klaudia Kowalska, klasa 8

Rozśpiewany Osuchów

W dniu 13 października odbył się Koncert Laureatów XVII 
konkursu piosenki „Tulipanada” organizowanego przez Dom 
Kultury „Kolorowa” we współpracy z Ośrodkiem Kultury „Arsus” 
w dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. W wydarzeniu wzięła również 
udział grupa PRO ARTE, działająca przy SP w Osuchowie, zdoby-
wając III miejsce w kategorii zespoły wokalno-instrumentalne.

„Tulipanada” to ogólnopolski konkurs składający się 
z dwóch etapów, który w związku z zagrożeniem epidemicznym 
został przełożony z maja na wrzesień. W tym roku uczestnicy 
zmagań musieli zmierzyć się z utworami, do których słowa 

napisała Agnieszka Osiecka. Na pierwszy i drugi etapy elimi-
nacji zespół „PRO ARTE” przygotował piosenki „Jeszcze zima” 
i „Ludzkie gadanie”. Wśród instrumentów pojawiły się gitara, 
skrzypce i dzwonki chromatyczne. Zespół reprezentowali 
Daniel Olborski, Natalia Kasprowicz, Julia Wojtczak, Aleksandra 
Marczak, Klaudia Wojtyszczak, Maja Brzezińska i Natalia Melon, 
przygotowani przez Ludmiłę Kierzkowską. Warto podkreślić, 
że ciekawą aranżację przygotował Daniel Olborski. Podczas 
Wieczoru Laureatów zostały wręczone nagrody.

Bardzo cieszymy się, że wielomiesięczna praca zespołu 
została doceniona i nagrodzona, a mimo pandemii konkurs 
udało się przeprowadzić.

Natalia Melon, SP Osuchów

We wtorek, 20 października, w Miejskim Przedszkolu Nr 1 
w Mszczonowie odbył się koncert muzyczny na HANG DRUM. 
Przedszkolaki poznały nowy rodzaj instrumentu muzycznego, 
będącego odmianą bębna wykonanego z metalu. Dzieci 
z wielkim zainteresowaniem słuchały wykonanych utworów, 
a na zakończenie mogły samodzielnie spróbować gry na tym 
instrumencie. Poprzez występ dzieci rozwijały swoje poczucie 
rytmu i umiejętności muzyczne.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 1

Koncert muzyczny
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To już oficjalne – są 
Przedszkolakami!

W dniach 27 i 30 października 
w Przedszkolu odbyła się uroczystość 
„Pasowania na Przedszkolaka”. 
Bohaterami spotkania były maluchy 
z grup Słoneczka i Tygryski, a także 
starsze przedszkolaki z grup Kotki, 
Motylki i Zajączki, które rozpoczęły 
edukację w naszym przedszkolu.

Uroczystość rozpoczęła się od 
występu artystycznego w wykonaniu 
dzieci z najmłodszych grup, 
które z wielkim zaangażowaniem 
prezentowały swoje umiejętności 
wokalno-taneczne. Punktem 
kulminacyjnym było ślubowanie 
maluchów, po którym Pani Dyrektor 
dokonała pasowania, używając 
ogromnego ołówka i składając 
dzieciom serdeczne życzenia z okazji 
ich wyjątkowego święta. 

Na pamiątkę tego ważnego 
dnia wszyscy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, medale i książki oraz 
kolorowe balony, które pozostaną 
miłym wspomnieniem pierwszych 
dni w przedszkolnych murach.

Miejskie Przedszkole Nr 1 
w Mszczonowie

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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„Spotkanie z Panią Jesienią” w grupie 
Słoneczka

W dniach 19-23 października przedszkolaki z grupy 
uczestniczyły w projekcie edukacyjnym ,,Spotkanie z Panią 
Jesienią”. W ramach niego maluchy zdobywały wiedzę na temat 
zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, poznawały jesienne 
dary oraz wykonywały pracę plastyczną grupową – Pani 
Jesień. Celem projektu było zainteresowanie przedszkolaków 
światem przyrody oraz kształtowanie potrzeby wzbogacania 
wiedzy o otaczającym świecie poprzez poznanie środowiska 
przyrodniczego. 

W trakcie prowadzonych zajęć dzieci spotkały się z Panią 
Jesienią, która przedstawiła im jesień w lesie, w ogrodzie 
i w parku. Przedszkolaki miały możliwość udziału w grupowym 
pokazie mody jesiennej i przygotowania ulubionego, 
naturalnego soku z owoców. Na zakończenie projektu wszyscy 
uczestniczyli w balu u Pani Jesieni, podczas którego maluchy 
miały okazję pochwalić się zdobytą wiedzą na temat jesieni oraz 
zaprezentować swoje umiejętności taneczne. 

Temat realizowanego projektu bardzo spodobał się 
dzieciom. Każdego dnia dowiadywały się czegoś nowego. 
Podczas realizacji projektu przedszkolaki chętnie angażowały 
się w parce plastyczne i zabawy tematyczne prezentując 
zdobytą wiedzę. Realizacja działań przyczyniła się do wzrostu 
umiejętności obserwacji przyrody wśród dzieci i zintegrowała 
grupę.  

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie

Kosmetyczka i Kotki

W ramach doradztwa zawodowego realizowanego w Miejskim 
Przedszkolu 28 września odwiedziła nas pani kosmetyczka, 
która pokazała dzieciom, na czym polega jej praca. Pani Monika 
opowiedziała najmłodszym, że jej zawód to nie tylko makijaż 
czy manicure, ale przede wszystkim dbanie o własną higienę. 
Omówiła również zabiegi, które są wykonywane w salonie 
kosmetycznym. Ponadto, przedszkolaki przygotowały maseczki, 
których używa się do pielęgnacji twarzy. Dzieci były bardzo 
zadowolone z tak przygotowanego spotkania.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Szkoła Pamięta

Celem akcji jest zorganizowanie działań upamiętniających 
ważne postacie oraz wydarzenia, uwrażliwienie młodych 
ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej 
wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego 
miejsca, regionu, społeczności. 

W dniu 30 października Przedszkole włączyło się w akcję 
Ministra Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”.  W związku 
obecną sytuacją w kraju nie mogliśmy odwiedzać grobów 
i symbolicznie zapalić światełka, więc w ramach tej inicjatywy 
dzieciom została przybliżona historia lokalnych bohaterów II 
wojny światowej. 

Przedszkolaki zapoznały się z historią zasłużonych 
mieszkańców Mszczonowa - panów Mariana Korpusa i Henryka 

Mroczkowskiego. Dzieci z zaciekawieniem słuchały informacji 
na temat naszych bohaterów i wydarzeń, jakie miały miejsce 
w naszym mieście. Na zakończenie każde dziecko narysowało 
portret lokalnego bohatera.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie

Szkoła do hymnu

Miejskie Przedszkole nr 1 po raz kolejny włączyło się 
w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”, zorganizowaną 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach niej 10 

listopada punktualnie o godzinie 11:11 dzieci ze wszystkich 
grup przedszkolnych wraz z pracownikami placówki uroczyście 
odśpiewały czterozwrotkowy hymn „Mazurek Dąbrowskiego”. 

W tym dniu przedszkolaki podczas zajęć zapoznały 
się z historią powstania państwa polskiego oraz z symbolami 

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Warsztaty chemiczne przedszkolaków

Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola odwiedził 
niecodzienny gość a mianowicie pani chemik, prezentująca 
zabawy badawcze. Każdy maluch mógł zobaczyć pompowanie 

balona butelką z gazowaną wodą, tworzenie wielobarwnej 
tęczy i kolorowanie wody. Dzieci mogły aktywnie uczestniczyć 
w zajęciach i samodzielnie mieszać, przelewać i tworzyć własne 
kolory bąbelków w oleju. Wszyscy świetnie się bawili i podziwiali 
popisy zaproszonego gościa.

Miejskie Przedszkole Nr 1

narodowymi. Dzięki tej akcji dzieci utrwaliły słowa i melodię 
polskiego hymnu oraz kształtowały umiejętności właściwego 

zachowania się podczas słuchania i śpiewania tego muzycznego 
symbolu naszego kraju.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

MERKURIUSZ SZKOLNY / REKLAMY
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12 listopada przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego 
w Bobrowcach świętowały 102. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W tym dniu maluchy przybyły do przed-
szkola odświętnie ubrane. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się, 
kto to jest patriota a także zostały zapoznane z symbolami naro-
dowymi. Przedszkolaki zaśpiewały również pieśni patriotyczne 
,,Przybyli Ułani” i ,,Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”. Na koniec 
zajęć dzieci wykonały dostosowane do wieku maluchów prace 
plastyczne przedstawiające symbole narodowe – godło i flagę, 
które dumnie zdobią gazetkę klasową.

Warto wspomnieć, że zarówno przedszkolaki jak 
i uczniowie klas I-III, którzy obecnie uczą się zdalnie, przystąpili 
do akcji MEN ,,Szkoła do Hymnu” i 10 listopada o godzinie 11.11 
odśpiewali Hymn Narodowy. 

Ewelina Olesińska 

Oddział Przedszkolny w Bobrowcach

Przedszkolaki też świętowały

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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NEKROLOG

Z wielkim bólem i w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Pasterza Diecezji Łowickiej
Biskupa Józefa Zawitkowskiego

 

biskupa pomocniczego diecezji łowickiej w latach 1992-2013

biskupa pomocniczego seniora diecezji łowieckiej w latach 2013-2020

biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej

biskupa tytularnego Ausany

przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego, Wydziału Nauki Katolickiej i Wydziału Spraw Zakonnych 
diecezji łowickiej

członka Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego Konferencji Episkopatu Polski

 opiekuna duchowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce

poetę i kompozytora, autora wielu pieśni religijnych

odznaczonego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” 

Wielokrotnie mieliśmy okazję gościć Biskupa Józefa Zawitkowskiego na terenie naszej gminy podczas 
wizytacji parafii, udzielania sakramentów oraz kościelnych uroczystości.

Zawsze życzliwy i pełen ciepła, dzięki swojemu doświadczeniu oraz mądrości jednoczył ludzi prowadząc 
ich ku Bogu.

Na zawsze zapamiętamy też stworzone przez Niego melodie i teksty pieśni kościelnych takich jak „Panie, 
dobry jak chleb” czy „Abyśmy byli jedno”.

Składamy wyrazy współczucia wszystkim, których 
dotknęła informacja o odejściu

na wieczny spoczynek Łowickiego Duszpasterza

 - rodzinie, bliskim, współpracownikom, kapłanom 
i wiernym.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski 
wraz z Radnymi,

Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek  
i Halina Wawruch
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Data zgłoszenia ................. 

GMINNY KONKURS ŚWIĄTECZNY
„ŚWIĄTECZNIE, NASTROJOWO, MIKOŁAJOWO” 

Honorowy patronat:
•	 Burmistrza Miasta Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek
•	 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukasz Koperski.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

1. Imię, nazwisko : .....................................................................................................................
2. Adres zamieszkania: 

……………...........................................................................................................................................

3. Telefon uczestnika 

........................................................................................................................

Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu 
konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystywanie wizerunku w celu 
udziału i organizacji konkursu „ŚWIATECZNIE, NASTROJOWO, MIKOŁAJOWO” oraz przesyłania i wyko-
rzystania nadesłanych zdjęć, ich publikację i emisję w dowolnych mediach a także wykorzystanie 
danych osobowych w materiałach dotyczących konkursu oraz realizacji zadań związanych z działalno-
ścią statutową oraz promocją Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozpo-
rządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).

                                                                      ……………………………………………………….
                                                                                                      (czytelny podpis uczestnika)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mszczonowski Ośrodek Kultury.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w/w celu.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe 
w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

•	 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych,

•	 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

•	 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, 
o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

KONKURS

#

mailto:inspektor@cbi24.pl
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REGULAMIN KONKURSU

GMINNY KONKURS 
ŚWIĄTECZNY

„ŚWIĄTECZNIE, 
NASTROJOWO, 
MIKOŁAJOWO”

Organizator konkursu:
Mszczonowski Ośrodek Kultury
Honorowy patronat:

•	 Burmistrza Miasta Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek

•	 Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Mszczonowie Łukasz Koperski.

Cele konkursu:
•	 Zwiększenie aktywności artystycznej 

wśród mieszkańców  Mszczonowa
•	 Wytworzenie radosnego, świątecznego 

nastroju
•	 Wzbogacenie dekoracji świątecznych 

domu i miasta
•	 Wzmacnianie więzi rodzinnej i społecznej
•	 Promocja wykonawców i laureatów 

w sieci 

Na czym polega konkurs?
Zadaniem uczestników konkursu jest wyko-
nanie w formie przestrzennej z użyciem dowol-
nych materiałów (np. trocin, watoliny, mate-
riałów tekstylnych, itp.) Mikołaja. Powinien 
on mieć formę zwartą, byś stabilny i solidny. 
Mikołaja należy umieścić przed domem lub 
na balkonie. Należy wykonać zdjęcie swojego 
Mikołaja i przesłać je na adres 
konkurs.mok.mszczonow@gmail.com
Zdjęcia zostaną umieszczone na Facebo-
ok’u z przypisanym numerem, gdzie każdy 
będzie mógł zagłosować na wybraną przez 
siebie najładniejszą pracę.

Uczestnicy: 
Uczestnikiem konkursu może być każdy miesz-
kaniec Mszczonowa.

Etapy eliminacji:
•	 I etap – wysłanie zgłoszenia poprzez 

wypełnienie formularza znajdującego się 
na stronie MOK oraz dołączenie zdjęcia 
wykonanego Mikołaja (termin: 01-06 
grudnia 2020 roku)

•	 II etap – przysłane zdjęcia będą mogły 
konkurować o nagrodę publiczności, 
która zostanie przyznana po głosowaniu 
na Facebook’u (termin: 07-18 grudnia 
2020 roku)

•	 III etap – ocena Jury, która wyłoni laure-
atów konkursu (termin: do 18 grudnia)

•	 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 
grudnia 2020 roku na Facebook’u

Ocena i nagrody:
•	 Jury w swojej ocenie kierować się będzie 

następującymi kryteriami – wielkość 
Mikołaja, pomysłowość wykonania, este-
tyka

•	 Zostaną przyznane nagrody pieniężne:
	Nagroda Publiczności – 1 000,00 

złotych
	I miejsce – 1 000,00 złotych
	 II miejsce – 700,00 złotych
	III miejsce – 500,00 złotych
	Wyróżnienia – po 300,00 złotych

•	 Decyzja Jury jest ostateczna i niepodwa-
żalna

•	 Nagrody (pieniężne) będzie można 
odebrać w biurze MOK (termin: 21-23 
grudnia 2020 roku w godzinach 09.00-
15.00)

SERDECZNIE ZACHĘCAMY 
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W KONKURSKIE

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKONKURS
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KONKURS
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Data zgłoszenia ................. 

GMINNY KONKURS ŚWIĄTECZNY
„ŚWIATECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2020”

Honorowy patronat:
•	 Burmistrza Miasta Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek
•	 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie Łukasz Koperski.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

1. Imię, nazwisko : .....................................................................................................................
3. Adres zamieszkania: ……………...........................................................................................................................................

3. Kategoria wiekowa ………………………………………………..

4. Imię i nazwisko opiekuna( w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej) 

............................................................................................................
4. Telefon opiekuna (w przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej) lub uczestnika 

........................................................................................................................

Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka oraz wykorzystywanie wizerunku 
w celu udziału i organizacji konkursu „ŚWIATECZNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA 2020”oraz przesyłania 
i wykorzystania zdjęć, ich publikację i emisję w dowolnych mediach a także wykorzystanie danych osobowych 
w materiałach dotyczących konkursu oraz realizacji zadań związanych z działalnością statutową oraz promocją 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).

                                                                      ……………………………………………………….
                                                                                                      (czytelny podpis opiekuna prawnego)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mszczonowski Ośrodek Kultury.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się     z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
Dane osobowe będą przetwarzane w/w celu.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia.
Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

•	 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
•	 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem,
•	 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem prze-

pisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 
które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogól-
nego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKONKURS

#
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REGULAMIN KONKURSU

GMINNY KONKURS 
PLASTYCZNY 

„ŚWIĄTECZNA KARTKA BOŻO-
NARODZENIOWA 2020”

Organizator konkursu:
Mszczonowski Ośrodek Kultury
Honorowy patronat:

•	 Burmistrza Miasta Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek

•	 Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Mszczonowie Łukasz Koperski

Cel konkursu:

•	 Rozwijanie zainteresowań plastycznych 
inspirowanych zwyczajami  
i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia

•	 Stworzenie uczestnikom możliwości 
prezentacji własnych dokonań twórczych

•	 Rozwijanie wrażliwości estetycznej

Uczestnicy :
•	 I kategoria:  dzieci 5-6 lat
•	 II kategoria : dzieci 7-10 lat
•	 III kategoria: młodzież 11-14
•	 Kategoria IV: młodzież powyżej 14 lat

Każdy uczestnik może zgłosić jedną prace 
w formacie A4 wykonaną dowolną techniką. 
Zabronione jest wykorzystywanie gotowych 
prac lub wykonanych w technice kompute-
rowej elementów. Wykonane prace nie mogą 
także naśladować wcześniej publikowanych 
czy powszechnie znanych prac na w/w temat, 
powinny, więc być niepowtarzalne i oryginalne. 
Wskazane są elementy regionalne, związane 
z tradycją Świąt Bożego Narodzenia. 
Prace należy wykonać samodzielnie z użyciem 
różnorodnych materiałów. 

Format prac: A4 składany na pół (format kartki 
zeszytu szkolnego). 
Należy wykonać zdjęcie swojej pracy i przesłać 
je na adres konkurs.mok.mszczonow@gmail.com

Etapy eliminacji:
•	 I etap – wysłanie zgłoszenia poprzez 

wypełnienie formularza znajdującego 
się na stronie MOK oraz dołączenie 
zdjęcia wykonanej KARTKI ŚWIATECZNEJ                         
oraz  dostarczenie pracy podpisanej imie-
niem i nazwiskiem, z określeniem wieku 
uczestnika i numerem telefonu  (termin: 
01-06 grudnia 2020 roku)

•	 II etap – przysłane zdjęcia będą mogły 
konkurować o nagrodę publiczności, która 
zostanie przyznana po głosowaniu na 
Facebook’u (termin: 07-18 grudnia 2020 
roku)

•	 III etap – ocena Jury, która wyłoni laure-
atów konkursu (termin: do 18 grudnia)

•	 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 
grudnia 2020 roku na Facebook’u

Ocena i nagrody:
•	 Jury w swojej ocenie kierować się będzie 

następującymi kryteriami –  pomysłowość 
wykonania, estetyka, dobór materiałów

•	 Zostaną przyznane nagrody rzeczowe za 
I, II, III miejsce w każdej kategorii oraz 
wyróżnienia

•	 Decyzja Jury jest ostateczna i niepodwa-
żalna

•	 Nagrody będzie można odebrać w biurze 
MOK (termin: 21-23 grudnia 2020 roku 
w godzinach 09.00-15.00)

SERDECZNIE ZACHĘCAMY 
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W KONKURSKIE

KONKURS

https://poczta.wp.pl/k/
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REKLAMA

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.
- śmietana z mleczarni w Grodzisku Maz.

- sery żółte - szeroki wybór
- wędliny z tradycyjnego wędzenia
- mrożonki (ryby, warzywa, zapiekanki, 
lody)
- garmażerka : pierogi w asortymencie
- wafle Iga 500g
- wyroby cukiernicze firmy Roshen
- świeże warzywa i owoce
- kasze, fasola - na wagę
- produkty vege - szeroki asortyment

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:
-  lokal na działalność handlową 
lub usługową,   pow. ok. 55 m2, na 
parterze pawilonu „Hermes”
 - pokoje biurowe na II piętrze pawilonu 
„Hermes”,   Mszczonów 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, 
kukurydza
- sznurek do pras
- sól lizawka
- sól kamienna 
workowana
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