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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 25 listopada 2020 roku, odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie. Pierwszy raz w historii miała ona charakter 
spotkania online. W jego trakcie wysłuchano informacji dotyczących oświaty w gminie Mszczonów a także podjęto uchwały m.in. 
w  sprawie nadania  tytułów „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”,  rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządo-
wymi oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty miejscowości Grabce Józefpolskie 
i Marków-Towarzystwo.

Edukacja w gminie Mszczonów
Złożenie informacji o stanie realizacji zadań oświato-

wych gminy Mszczonów za rok szkolny 2019/20 przed organem 
stanowiącym jest obowiązkiem, który Centrum Usług Wspól-
nych musi spełnić do 31 października. Dokument ten został 
przedstawiony w przewidzianym ustawowo terminie a bardziej 
szczegółowo w trakcie listopadowej sesji omówiła go dyrektor 
jednostki Ewa Zielińska. 

W roku szkolnym 2019/20 gminna sieć placówek eduka-
cyjnych obejmowała miejskie przedszkole (256 podopiecznych), 
cztery punkty przedszkolne (łącznie 65 wychowanków) i sześć 
szkół podstawowych (w sumie 1 206 uczniów). Na terenie Ziemi 
Mszczonowskiej funkcjonowały także Publiczne Przedszkole 
„Bajkowa Kraina” (96 osób) oraz Przedszkole Niepubliczne 
„Smerfolandia” (77 maluchów). Ogólna liczba oddziałów 
w wymienionych placówkach prezentowała się w roku szkolnym 
2019/20 następująco: SP Mszczonów – 37, SP Wręcza – 7, SP 
Bobrowce – 5, SP Piekary – 10, SP Lutkówka – 9, SP Osuchów – 
11, Miejskie Przedszkole – 11. 

Łącznie kształciło się w nich 66 uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Szkoła Podstawowa we Wręczy 
wyspecjalizowała się w pracy z dziećmi o indywidualnych potrze-
bach pedagogicznych. Dzięki nielicznym klasom, dobrze przygo-
towanej kadrze nauczycielskiej i niepedagogicznej oraz odpo-
wiedniemu wyposażeniu, stworzono tam szczególne warunki 
do pracy z dziećmi autystycznymi, w tym z zespołem Aspergera. 
O jakości edukacji oferowanej przez tą szkołę świadczy m.in. 
fakt, że również rodzice dzieci mieszkających w innych gminach 
zabiegają o dostanie się do tej szkoły. Codziennie dowożą tu 
swoje dzieci z miejscowości odległych o kilkanaście a nawet 
kilkadziesiąt kilometrów, aby dzieci mogły kształcić się w szkole 
ogólnodostępnej.

W gminnych szkołach stworzono warunki nowoczesnego 
nauczania, rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz wyrów-
nywania szans edukacyjnych. Pracownie szkolne, gabinety 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sale integracji senso-
rycznej i inne służące celom edukacyjnym są dobrze wyposa-
żone. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzonych 
zajęć. Przeważającą część kadry stanowią nauczyciele dyplo-
mowani. Pedagodzy są dobrze przygotowani do pracy z dziećmi 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Taki stan osiągnięto 
dzięki dużym nakładom na wyposażenie placówek oświato-
wych, które jest niezbędne do udzielania skutecznej pomocy, 
zgodnej ze wskazaniami poradni psychologiczno-pedagogicznej 
oraz z oczekiwaniami rodziców. Duży nacisk położono też na 

doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli 
oraz na pracowników obsługi.

Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych, podziękowała dyrektor Zielińskiej 
za przedstawione, szczegółowe informacje dotyczące lokalnej 
edukacji. Odniosła się również do egzaminów ósmoklasisty, 
które wypadły poniżej oczekiwań. Radna podkreślała, że wyniki 
nie będą co roku identyczne, ponieważ zależą od wielu czyn-
ników – w tym roku m.in. od warunków wprowadzonej nagle 
zdalnej nauki. Przewodnicząca Barbara Gryglewska podzięko-
wała również wszystkim osobom związanym z lokalną oświatą 
– dyrektorom, nauczycielom i pracownikom edukacyjnym.

Radny Andrzej Osiński pytał o termin rozbudowy i termo-
modernizacji szkoły w Lutkówce. W odpowiedzi burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek poinformował o tym, że złożono wniosek o dofi-
nansowanie unijne i trwa oczekiwanie na jego rozpatrzenie. 
W przypadku pozytywnej decyzji inwestycja zostanie rozpo-
częta natychmiast, a jeżeli nie uda się otrzymać wsparcia, wtedy 
będzie ona rozłożona na etapy.

Zatwierdzone uchwały
Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Mszczonowie Łukasz Kłopotowski omówił uchwałę dotyczącą 
zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej. 
Zgodnie z jej zapisami, o tym, jaki procent świadczenia należy 
oddać, decyduje kryterium dochodowe.

Z uwagi na zbliżającą się zimę radna Katarzyna 
Ciećwierska pytała o aktualny etap remontu pomieszczeń dla 
wdowy z pięciorgiem dzieci. Łukasz Kłopotowski poinformował, 
że rodzina ta przeprowadzi się do nowego lokum do końca listo-
pada. Przewodniczący Koperski pytał o to, czy cały budynek 
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gminny będzie zajmowany przez wspomnianą kobietę i jej 
dzieci a także o jego stan właścicielski. Burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek odpowiedział, że do wyremontowania i zagospodaro-
wania w obiekcie tym pozostał jeszcze tylko strych. Dwa pozo-
stałe mieszkania od kolei wykupili ich dotychczasowi lokatorzy. 
Reszta, łącznie z działką, została przekazana gminie.

Radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych, złożyła życzenia wszystkim 
pracownikom socjalnym z uwagi na ich święto, które przypadało 
21 listopada.

Małgorzata Kaczorowska z Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej przedstawiła uchwałę dotyczącą zmiany 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
Projekt dokumentu był szczegółowo omówiony w trakcie obrad 
połączonych Komisji Rady Miejskiej stąd też referując zagad-
nienie przypomniała tylko o konieczności uchwalenia nowego 
regulaminu, która wynika ze zmian w prawie budowlanym. 

Reprezentantka Zakładu omówiła również plan rozwój 
i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych 
na kolejne lata. Wśród inwestycji, które będą zrealizowane, 
znalazły się m.in. wymiany wodociągów oraz rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej na terenie gminy.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek wyraził zado-
wolenie z wymiany ostatniego odcinka rurociągu wodnego 
w Osuchowie oraz wprowadzenia do planu zakupów agregatów 
prądotwórczych. 

Zastępca dyrektora Gminnego Centrum Informacji 
Magdalena Podsiadły przedstawiła następną z uchwał włączo-
nych do porządku obrad. Dotyczyła ona powierzenia Burmi-
strzowi Mszczonowa upoważnienia do kształtowania cen i opłat 
za korzystanie z obiektów i pomieszczeń lub urządzeń będących 
w dyspozycji GCI i pozostałych usług o charakterze odpłatnym. 
Dotychczas cennik instytucji był zatwierdzany uchwałą Rady 
Miejskiej. 

Korzystając z okazji przewodniczący Łukasz Koperski 
pytał o przygotowywanie materiałów dotyczących procedury 
heraldycznej, której efektem było powstanie nowego herbu 
Mszczonowa. W odpowiedzi został poinformowany, że trwają 
prace nad zebraniem dokumentów, ale z uwagi na sytuację 
pandemiczną kontakt z Komisją Heraldyczną jest utrudniony, co 
opóźnia ich gromadzenie. Zastępca dyrektora GCI powiedziała, 
że ma nadzieję, iż komplet materiałów przedstawi w trakcie 
grudniowej sesji Rady Miejskiej.

Nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów” doty-
czyła kolejna uchwała, zaprezentowana przez przewodniczącego 
Łukasza Koperskiego, który osobiście zgłosił wszystkich obecnie 
nominowanych: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Mszczo-
nowie, Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie, Orkiestrę 
Dętą OSP Mszczonów, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów 
Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” oraz firmę FM 
Logistics Polska. Przewodniczący Łukasz Koperski krótko omówił 
także dorobek zgłoszonych przez siebie organizacji i znaczenie 
ich działalności dla całej Ziemi Mszczonowskiej. Na zakoń-
czenie tego punktu obrad podziękował za wspomnienia i słowa 
poparcia dla kandydatur, które radni wygłaszali w trakcie wspól-
nych obrad Komisji Rady.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady 
Miejskiej Marta Strzelecka omówiła projekt uchwały w sprawie 
rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organiza-
cjami pozarządowymi na 2021 r. W zapisach tego dokumentu 
znalazły się m.in. cele i zasady tego współdziałania a także 
formy wsparcia lokalnych NGO.

Taida Sochańska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodar-
czego, zaprezentowała zgromadzonym online radnym projekt 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragmenty miejscowości Grabce 
Józefpolskie i Marków-Towarzystwo (Obszar III). Dokument ten 
zawiera zapisy dotyczące m.in. przeznaczenia terenów, ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego oraz scalań i podziałów 
nieruchomości. 

Obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej 
podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2021, doty-
czył kolejny projekt uchwały, który omówiła skarbnik Jadwiga 
Barbulant.  W związku z obniżeniem wspomnianej ceny zmniej-
szeniu ulegnie wartość podatku rolnego - z 58,55 zł za 1 dt na 
56,00 zł za 1 dt. Wiceprzewodniczący Marek Zientek podkreślał, 
że ta uchwała jest formą pomocy lokalnym rolnikom w trudnych 
czasach pandemii.

Aneta Ciechańska-Gołyńska, naczelnik Wydziału Finan-
sowo-Budżetowego, przedstawiła szczegóły uchwały zmienia-
jącej taki sam dokument w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długo-
terminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Działanie to jest związane 
z realizacją inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu 
Tarczyńska”. Kierująca Wydziałem Urzędu Miejskiego omówiła 
również uchwały dotyczące zmian w bieżącym budżecie oraz 
wynikających z nich korekt w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej.

Działalność burmistrza i wolne wnioski
W okresie pomiędzy sesjami burmistrz Józef Grze-

gorz Kurek wydał sześć zarządzeń dotyczących m.in. zmian 
w bieżącym budżecie, regulaminu funkcjonowania monitoringu 
na terenie gminy oraz planu finansowego na 2021 r. 

Włodarz gminy poinformował, że istnieje szansa na 
zagospodarowanie obiektu magazynowego grupy produ-
cenckiej „Owocowo” w Nosach-Poniatki. Być może powstanie 
tam bardzo duża piekarnia, która stworzy nowe miejsca pracy 
w mieście oraz przyniesie dodatkowe wpływy z podatków.

Zgromadzeni podczas obrad dowiedzieli się również 
o nowo powstających magazynach firm Maersk o wielkości 
1,5 ha oraz P3 o powierzchni 3 ha. Burmistrz poinformował 
także o otwarciu Deepspotu – najgłębszego basenu dla nurków 
na świecie. Obecnie trwa realizacja inwestycji gminnej – 
budowa skateparku, który najprawdopodobniej będzie gotowy 
w grudniu.

Przewodniczący Łukasz Koperski pytał o regulamin funk-
cjonowania monitoringu na terenie gminy. Burmistrz poinfor-
mował, że na razie obejmie on park przykościelny. 

W ramach wolnych wniosków kierujący obradami 
oznajmił, że wysłał pismo do prezesa Warszawskiego Towa-
rzystwa Strzeleckiego dotyczące strzelnicy a także oczytał jego 
treść. Radny Mirosław Wirowski pytał o działania antysmogowe 
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realizowane przez gminę oraz inicjatywy rządowe wspierające 
samorządy w tym zakresie. Burmistrz wyjaśnił, że do końca 
grudnia prowadzone będzie zbieranie informacji dotyczących 
ilości i rodzajów pieców grzewczych na terenie Ziemi Mszczo-
nowskiej. Na ten cel gmina otrzymała dodatkowe środki. Rząd 
przygotował program „Czyste powietrze”, który miał wesprzeć 
walkę ze smogiem, jednak nie spełnia on oczekiwań, ponieważ 
pomoc jest uzależniona od dochodów starających się o wsparcie 
mieszkańców. 

Radna Barbara Gryglewska zaprosiła zgromadzonych 
na okolicznościową wystawę i mszę świętą w kościele farnym 
z okazji 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. 
Wiceprzewodniczący Marek Zientek w imieniu mieszkańców 
Osuchowa i okolic apelował o umieszczenie przy znakach ogra-
niczających wjazd pojazdów wysokotonażowych tabliczek, że 
nie dotyczą one dojazdów do posesji. Burmistrz zauważył, że 
problem jest bardziej złożony. Właściciele pojazdów wyso-
kotonażowych, którzy mieszkają w okolicy muszą się zwrócić 
o specjalne zezwolenie, które będą okazywać podczas kontroli 
drogowej.

 Radny Piotr Chyła przedstawił prośbę od mieszkańców 
ul. Ziemowita w sprawie zarośniętej działki ze słupami elektrycz-
nymi, która powoduje częste awarie w dostawach prądu. Apel 
ten poparł także przewodniczący Łukasz Koperski. 

Radny Robert Głąbiński zgłosił problem z ważno-
ścią karnetów na Termy, które nabyli mieszkańcy. Apelował, 
by przedłużyć możliwość wykorzystania zgromadzonych na 
nich środków. Podziękował również za plan zakupu nowocze-

snego sprzętu do mszczonowskiego punktu rehabilitacyjnego. 
Burmistrz obiecał zająć się zgłoszonym problemem z karnetami.

Radny Andrzej Osiński podziękował pozostałym członkom 
RM za podjęcie uchwały obniżającej podatek rolny, która będzie 
dużą ulgą. Pytał także o wysokotonażowe pojazdy, które przyjeż-
dżają do sadowników po plony i potencjalne ograniczenia. Poru-
szył także temat ulgi w podatku dla osób, które założyły kolek-
tory słoneczne na swoich zabudowaniach. Burmistrz obiecał 
przyjrzeć się zgłoszonym kwestiom.

Przewodniczący Łukasz Koperski pytał o kwestię zabez-
pieczenia przejścia przy ujściu wody, tzw. „zdroju”. Apelował 
o montaż furtki w tym miejscu. Podziękował również za inter-
wencje w różnych sprawach, zgłaszanych w trakcie wcześniej-
szych obrad. Przewodniczący poinformował także o kontakcie 
strażaków z OSP Zbiroża z prośbą o znalezienie środków na 
prace początkowe związane z ich remizą a także wyraził wdzięcz-
ność za przychylenie się burmistrza do tego wniosku. Kierujący 
obradami przypomniał również o temacie zakupu drabiny dla 
jednostki OSP Mszczonów, na który środki również zabezpie-
czono w kolejnym budżecie. 

Radny Andrzej Osiński pytał także o sprawę skrzyżowania 
w Chudolipiu i podjętego w tym temacie działania. Burmistrz 
poinformował o skierowaniu pisma do Generalnej Inspekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, która zarządza wspomnianym ciągiem 
komunikacyjnym. NA tym zakończono pierwszą w historii sesję 
Rady Miejskiej w Mszczonowie, która odbyła się w trybie online.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady 
Miejskiej w Mszczonowie

18 listopada 2020 r.

Podczas  listopadowych  obrad  Rady  Miejskiej  w Mszczonowie 
zgromadzili  się  członkowie  wszystkich,  działających  w  jej 
ramach, Komisji. Spotkanie odbywało się w trybie online a jego 
głównym tematem był stan gminnej oświaty. W trakcie obrad 
zaopiniowano również materiały na sesję. Wspólne posiedzenie 
poprowadził przewodniczący RM Łukasz Koperski.

Oświata w gminie Mszczonów
Sprawozdanie dotyczące lokalnej edukacji przedstawiła 

dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska. Podobnie 
jak w latach poprzednich w gminie działa miejskie przedszkole 
oraz sześć szkół podstawowych – w Mszczonowie, Osuchowie, 
Lutkówce, Piekarach, Borowcach i we Wręczy. Zarządzająca 
CUW omówiła również wydatki oświatowe, które były jednym 
z tematów obrad. Koszty edukacji najmłodszych mieszkańców 

gminy były związane m.in. z utrzymaniem szkół, przedszkola 
i oddziałów przedszkolnych, dowozem uczniów, dokształca-
niem i doskonaleniem nauczycieli, funkcjonowaniem świetlic 
a także pomocą materialną o charakterze socjalnym i motywa-
cyjnym. Bieżące wydatki oświatowe w omawianym okresie od 
stycznia do końca października wyniosły niewiele ponad 16 mln 
zł z zakładanych prawie 20,5 mln zł. 

Dyrektor Ewa Zielińska przypomniała również, że dwie 
z gminnych szkół, w Mszczonowie i Osuchowie, realizują projekty 
edukacyjne z dofinansowaniem. Przeprowadzenie obydwu 
rozciągnęło się w czasie w wyniku wprowadzonych ograniczeń 
związanych z pandemią koronawirusa. Projekty „Pytaj, badaj, 
wnioskuj, działaj” (SP Mszczonów) oraz „Szkoła w działaniu” (SP 
Osuchów) zostaną zakończone wraz z rokiem kalendarzowym 
a nie szkolnym, jak było to wcześniej zakładane. 

W trakcie swojego wystąpienia kierująca CUW przed-
stawiła również dane dotyczące rozliczeń pomiędzy gminami, 
spowodowanych uczęszczaniem dzieci do przedszkoli publicz-
nych a także oddziałów i punktów przedszkolnych. Z porów-
nania zaprezentowanych wartości wynika, że liczba najmłod-
szych spoza terenu gminy uczących się na jej terenie jest wyższa 
niż tych młodych mszczonowian, którzy korzystają z edukacji 
poza swoim rejonem.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek podkreślił, że 
jest pod wrażeniem szczegółowości i staranności materiałów 
p r z y g o t o w a n y c h 
przez dyrektor Ewę 
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Zielińską. Pytał również o ilość wolnych miejsc w przedszkolach 
na terenie gminy. W odpowiedzi kierująca CUW poinformowała, 
że możliwe jest jeszcze zapisanie dziecka do którejś z lokalnych 
placówek, w miejskiej prowadzonej przez gminę. Dyrektor 
Zielińska zauważyła, że sytuacja jest dynamiczna, ponieważ 
rodzice czasem, z różnych powodów, rezygnują z uczęszczania 
swoich pociech do przedszkola.

Radny Mirosław Wirowski pytał o różnice w wyso-
kości dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia” 
oraz Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”. Ewa Zielińska 
w odpowiedzi powiedziała, że wartość dopłaty gminy do pobytu 
jednego dziecka jest uzależniona od formy prawnej placówki. 
Wyższe dotacje otrzymują przedszkola publiczne.

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski pytał o techniczną 
i organizacyjną stronę prowadzonej obecnie przez szkoły nauki 
zdalnej. Dyrektor Zielińska powiedziała, że część nauczycieli 
prowadzi zajęcia online z budynków szkolnych. Mówiła także 
o problemach ze zdalną edukacją oraz wyeliminowaniu wielu 
z nich dzięki zakupom sprzętu komputerowego w ramach 
rządowych programów. 

Radna Barbara Gryglewska, przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych, podkreślała, że cieszy ją stan 
oświaty w gminie oraz zaprezentowane w sprawozdaniu dane. 
Następnie podziękowała dyrektor Ewie Zielińskiej za jej wystą-
pienie oraz pracę jej, Centrum Usług Wspólnych oraz wszystkich 
pracowników oświatowych na terenie Ziemi Mszczonowskiej.  
Radna Barbara Gryglewska pytała także o zachorowania na 
koronawirusa w środowiskach uczniowskich i nauczycielskich. 
W odpowiedzi usłyszała, że takie przypadki zdarzały się we 
wszystkich placówkach, jednak nie wymuszały konieczności ich 
zamykania przez inspektora sanitarnego.

Przewodniczący Łukasz Koperski poruszył tematy 
wyników egzaminów ósmoklasistów, które wypadły poniżej 
oczekiwanego, zwykłego poziomu oraz informacji o stanie reali-
zacji zadań oświatowych. Dyrektor Ewa Zielińska krótko omówiła 
dokument, który szerzej będzie przedstawiony w trakcie sesji 
Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Zaopiniowane projekty uchwał
Pierwszy z omawianych dokumentów przedstawił 

Łukasz Kłopotowski, reprezentant Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mszczonowie. Projekt uchwały dotyczył zwrotu 
wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej. Zgodnie 
z zapisami o tym, jaki procent świadczenia należy oddać, decy-
duje kryterium dochodowe. 

Wiceprzewodniczący Marek Zientek pytał o moment 
złożenia dokumentów dochodowych przez klienta MOPS 
a także o ilość osób, które spełniają najniższe kryterium doty-
czące zarobków. W odpowiedzi został poinformowany, że 
dane ekonomiczne są weryfikowane już na etapie składania 
wniosku. Łukasz Kłopotowski powiedział również, że jest grupa 
mieszkańców, którzy co miesiąc korzystają ze wsparcia, ale 
także i ci, którzy uzyskują je w wyniku zdarzenia losowego. 
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek udzielił dodatkowych wyjaśnień 
w kwestii osób, które próbują wyłudzać świadczenia w ramach 
pomocy społecznej.

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
dotyczyła kolejna uchwała, której projekt przedstawiono 
w trakcie obrad połączonych komisji.  Omówiła go Małgo-
rzata Kaczorowska, reprezentująca lokalny Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej. Powodem opracowania projektu 
uchwały były zmiany w przepisach prawa budowlanego. Przed-
stawicielka ZGKiM zaprezentowała także kolejny dokument, 
dotyczący uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, który obej-
muje m.in. rozbudowę oczyszczalni ścieków, budowy kanalizacji 
w różnych punkach na terenie gminy a także wymiany wodo-
ciągów.

Radny Krzysztof Krawczyk zgłosił postulat dotyczący 
modernizacji ujęcia Tysiąclecia 2. Małgorzata Kaczorowska poin-
formowała, że zadanie to zgodnie z planem zostanie zrealizo-
wane jeszcze w tym roku. Wiceprzewodniczący Marek Zientek 
podziękował za złożoną informację oraz dopytywał o inwestycję 
wodociągową w Osuchowie. Pełna odpowiedź w tym temacie 
będzie przygotowana na sesję. 

Radny Robert Głąbiński pytał o zmniejszenie ciśnienia 
wody na osiedlu przy ul. Północnej w związku z napełnianiem 
basenu w Deepspocie. Małgorzata Kaczorowska poinformo-
wała, że mogło wystąpić takie chwilowe zjawisko, ale akwen 
ten jest już gotowy, więc były to tylko ewentualne komplikacje 
przejściowe. Obecne problemy, jeżeli występują, nie są powią-
zane z funkcjonowaniem basenu dla nurków. Małgorzata Kaczo-
rowska podkreślała, że nie miała zgłoszeń w temacie mniejszego 
ciśnienia wody na wspomnianym osiedlu.

Radny Dariusz Olesiński pytał, czy na 2021 rok plano-
wana jest inwestycja łącząca miejscowości Powązki i Gurbę. 
Małgorzata Kaczorowska poinformowała, że krótkie odcinki są 
realizowane na bieżąco, w miarę potrzeb, więc trudno wskazać 
datę ich powstania. 

Zastępca burmistrza Halina Wawruch pytała o koszty 
netto pierwszych dwóch zadań inwestycyjnych w projekcie 
uchwały. Małgorzata Kaczorowska potwierdziła, że kwoty 
powinny być podane w milionach a nie w tysiącach złotych, 
zostały więc wpisane omyłkowo.

Magdalena Podsiadły, zastępca dyrektora Gminnego 
Centrum Informacji, przedstawiła projekt uchwały dotyczący 
powierzenia Burmistrzowi Mszczonowa upoważnienia do 
kształtowania cen i opłat za korzystanie z obiektów i pomiesz-
czeń lub urządzeń będących w dyspozycji GCI i pozostałych 
usług o charakterze odpłatnym. Dotychczas cennik instytucji był 
zatwierdzany uchwałą Rady Miejskiej. 

WIEŚCI Z RATUSZA
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Podczas  grudniowych  obrad  Rady  Miejskiej  w  Mszczonowie 
zgromadzili  się  członkowie  wszystkich,  działających  w  jej 
ramach, Komisji. Spotkanie odbywało się w trybie online a jego 

głównym tematem było zaopiniowanie materiałów na kolejną 
sesję.  Wspólne  posiedzenie  poprowadził  przewodniczący  RM 
Łukasz Koperski.

Zaopiniowane projekty uchwał
Pierwszy przedstawiony podczas wspólnych obrad 

dokument dotyczył wyznaczenia obszaru i granic Mszczonowa 
a omówił go Piotr Nowakowski. Na początek poinformował, że 
uchwała ta uzyskała pozytywną opinię Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie. Nowe prawo wodne wymu-
siło wyznaczenie 
nowych obszarów 

Przewodniczący Łukasz Koperski, który kieruje także 
pracami kapituły opiniującej wnioski w sprawie lokalnych 
wyróżnień, przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania 
tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”. W swoim wystą-
pieniu podkreślał, że wprowadzenie za pomocą statutu nowych 
wyróżnień jest związane z rocznicą 30-lecia restytucji samo-
rządu terytorialnego. Projekt uchwały dotyczy czterech organi-
zacji oraz jednej firmy. Wszystkie wnioski złożył sam przewod-
niczący Łukasz Koperski, który do tytułu „Zasłużony dla Gminy 
Mszczonów” nominował Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Mszczonowie, Ochotniczą Straż Pożarną w Mszczonowie, 
Orkiestrę Dętą OSP Mszczonów, Stowarzyszenie Rodziców 
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” 
oraz firmę FM Logistics Polska. Kierujący Radą Miejską krótko 
uzasadnił każdy ze swoich wniosków. 

Radny Mirosław Wirowski uzupełnił informację doty-
czącą zachęcenia wspomnianego przedsiębiorstwa logistycz-
nego do zbudowania w Mszczonowie swojej siedziby i maga-
zynów. Podkreślał, że część ówczesnych radnych była przeciwna, 
ale zadecydowała determinacja samorządowców związanych 
z Cechem – radnych i burmistrza. 

Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował za 
te nominacje, które uznał za bardzo słuszne. Podkreślał także 
zasługi wszystkich kandydatów do honorowych tytułów. Radna 
Barbara Gryglewska także przyłączyła się do podziękowań 
i przedstawiła kilka faktów, celem uzasadnienia nominacji. 
Radny Robert Głąbiński zwrócił uwagę na precedens związany 
z obecnością FM Logistics w Polsce, ponieważ jego pierwszy 
oddział w naszym kraju powstał właśnie w Mszczonowie. 

Radny Andrzej Osiński postulował, by w przyszłości nie 
zapomnieć o pozostałych, gminnych jednostkach OSP. Przewod-
niczący Łukasz Koperski przypomniał, że mszczonowscy strażacy 
w tym roku obchodzą 140-lecie istnienia swojej organizacji, co 
miało ogromny wpływ na nominację do tytułu honorowego. 

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady 
Miejskiej Marta Strzelecka omówiła projekt uchwały w sprawie 
rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organiza-
cjami pozarządowymi na 2021 r. W zapisach tego dokumentu 
znalazły się m.in. cele i zasady tego współdziałania a także 
formy wsparcia lokalnych NGO.

Taida Sochańska, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodar-
czego, zaprezentowała zgromadzonym online radnym projekt 

uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragmenty miejscowości Grabce 
Józefpolskie i Marków-Towarzystwo (Obszar III). Dokument ten 
zawiera zapisy dotyczące m.in. przeznaczenia terenów, ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego oraz scalań i podziałów 
nieruchomości. Kolejny przedstawiony przez naczelnik Taidę 
Sochańską projekt uchwały dotyczył ustalenia stawek procento-
wych opłaty adiacenckiej, która jest związana ze zwiększeniem 
wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń 
infrastruktury  technicznej lub podziałem działki. Radny Andrzej 
Osiński złożył wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku 
obrad w celu zapewnienia zgromadzonym możliwości pozy-
skania większej ilości informacji w tym temacie. 

Obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej 
podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok 2021, dotyczył 
kolejny projekt uchwały, który omówiła skarbnik Jadwiga Barbu-
lant.  W związku z obniżeniem wspomnianej ceny zmniejszeniu 
ulegnie wartość podatku rolnego.

Sprawy różne
Naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta 

Ciechańska-Gołyńska poinformowała, że na kolejną sesję przy-
gotowywane są trzy uchwały, które będą wprowadzane do 
porządku obrad.

Przewodniczący Łukasz Koperski proponował, żeby 
uruchomić dodatkowy kanał kontaktu pomiędzy samorządem 
a mieszkańcami na czas pandemii. Burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek sugerował, by zaczekać do zakończenia ograniczeń 
a następnie zorganizować doroczne spotkania z obywatelami, 
podczas których będą oni mogli zgłaszać swoje problemy i suge-
stie. Radni Robert Głąbiński, Marek Zientek i Dorota Kaźmierczak 
także przedstawili swoje spostrzeżenia w przedmiocie dyskusji. 

Radna Barbara Gryglewska zwróciła uwagę na zbliżającą 
się kolejną rocznicę wybuchu stanu wojennego, którą warto 
upamiętnić, by przypomnieć młodym to wydarzenie. Radny 
Krzysztof Krawczyk poinformował, że w listopadzie zaplano-
wana była kontrola Komisji Rewizyjnej w siedzibie MOPS. 
Wnioskował o przełożenie terminu obrad organu z uwagi na 
obostrzenia i niemożność przeprowadzenia pełnej analizy 
w trakcie spotkania online z przedstawicielami Ośrodka. Na tym 
zakończono wspólne posiedzenie Komisji.

Dagmara Bednarek, GCI

Z prac komisji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady 
Miejskiej w Mszczonowie
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i granic aglomeracji. W projekcie uchwały zawarto informacje 
dotyczące m.in. sieci kanalizacyjnej oraz planów jej rozbudowy, 
systemu gospodarki ściekowej, ochrony ujęć wody i przyrody.

Radny Mirosław Wirowski pytał o przydomowe oczysz-
czalnie ścieków na terenach wiejskich z uwagi na to, że do 2027 
roku wszyscy mieszkańcy aglomeracji muszą być podłączeni 
do kanalizacji. Kolejnym zagadnieniem, które poruszył, była 
kwestia przyłączeń gospodarstw na terenie miasta – co stanie 
się w przypadku, gdy kogoś nie będzie stać na opłacenie takiej 
usługi. W odpowiedzi Piotr Nowakowski poinformował, że przy-
domowe oczyszczalnie ścieków, by mogły zastąpić podłączenie 
do sieci, muszą spełniać bardzo wysokie normy. W innym 
wypadku konieczne będzie przyłączenie do miejskiej kanalizacji 
gospodarstwa, jeśli znajduje się ono na wyznaczonym terenie 
aglomeracji. W odpowiedzi na drugie pytanie Piotr Nowakowski 
podkreślał, że zakłada się, że wszystkie gospodarstwa zostaną 
podpięte do sieci kanalizacyjnej. Dopuszczalne jest, by wskaźnik 
podłączeń wyniósł 98%.

Wiceprzewodniczący Marek Zientek dopytywał o przy-
łącza kanalizacyjne na terenach wiejskich a konkretnie doty-
czące ich wytyczne. W odpowiedzi usłyszał, że takie same 
zasady dotyczą całego obszaru gminy, nie tylko miasta.

Wiceprzewodniczący Waldemar Suski pytał o możliwość 
włączenia do obszaru aglomeracji obecnie kanalizowanych ulic, 
których patronami są generałowie. Piotr Nowakowski wyjaśnił, 
że obecnie nie jest to możliwe z uwagi na zbyt małe zagęszczenie 
ludności mieszkającej na tym terenie.

Zgoda na zbycie nieruchomości była przedmiotem kolej-
nego projektu uchwały, zaprezentowanego przez naczelnik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego Taidę Sochańską. Działka ta 
położona jest w Mszczonowie i docelowo przeznaczona jest 
pod budowę obiektów produkcyjnych, magazynów, zabudowy 
usługowej itp. Przewodniczący Łukasz Koperski pytał o wycenę 
nieruchomości. Naczelnik poinformowała, że nie ma jeszcze 
dokładnego szacunku jej wartości, ale dokonano rozeznania cen 
działek położonych w jej sąsiedztwie. 

Kolejny projekt uchwały przedstawiła dyrektor MOPS 
Monika Malczak a dotyczył on utworzenia Klubu Senior + 
w Mszczonowie. Będzie to drugi tego typu obiekt w Mszczo-
nowie, tym razem zlokalizowany przy parafii św. Ojca Pio.  
Podobnie jak Klub położony na osiedlu Dworcowa III, także i ten 
będzie podlegał Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 
Jego członkami będą mieszkańcy w wieku minimum 60 lat.

Radna Barbara Gryglewska wyraziła zadowolenie 
z powstania drugiego Klubu Senior +. Podkreślała także, że 
pierwszy obiekt działa bardzo sprawnie i ma ogromne znaczenie 
dla społeczności seniorów. Radny Marek Zientek również 
podziękował za tę cenną inicjatywę i zauważył, że każda propo-
zycja skierowana do nestorów zasługuje na ogromne uznanie.

Dyrektor CUW Ewa Zielińska zaprezentowała projekt 
uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Mszczonowa 
upoważnienia do kształtowania cen i opłat za korzystanie 
z obiektów i pomieszczeń lub urządzeń mszczonowskiej szkoły 
podstawowej. Wcześniej prawo to przysługiwało Radzie Miej-
skiej. 

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok omówiła 
naczelnik Wydziału Finansowo-Budżetowego Aneta Ciechańska-
Gołyńska. Zaplanowane dochody wyniosą 93 643 436,00 
zł a wydatki – 99 786 755,00 zł, co oznacza deficyt w kwocie 
6 143 319,00 zł. Z dokumentem finansowym powiązany był 
drugi z zaprezentowanych przez naczelnik projektów uchwał, 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Kolejny dokument dotyczył odwołania skarbnika gminy 
a zebranym przedstawiła go naczelnik Wydziału Organizacyj-
nego i Obsługi Rady Miejskiej Marta Strzelecka. Powodem takiej 
sytuacji jest przejście na emeryturę z dniem 28 grudnia dotych-
czas piastującej tę funkcję Jadwigi Barbulant.

Radni Ryszard Stusiński i Mirosław Wirowski a także 
przewodniczący Łukasz Koperski podziękowali dotychczasowej 
skarbnik gminy za lata pełnienia tej funkcji, podkreślając jej 
profesjonalizm oraz wyrażając nadzieję na dalszą współpracę. 
W imieniu Rady złożyli Jadwidze Barbulant życzenia wszel-
kiej pomyślności oraz spełnienia marzeń. Głos zabrał także 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który także podziękował ustę-
pującej skarbnik za lata współpracy oraz złożył jej życzenia. 
Poinformował również, że Jadwiga Barbulant będzie odtąd 
audytorem, zatrudnionym w Urzędzie Miejskim, a jej nowym 
zadaniem będzie prowadzenie kontroli w jednostkach. 

Drugi z projektów przedstawionych przez naczelnik 
Martę Strzelecką na stanowisko skarbnika gminy powo-
ływał Anetę Ciechańską-Gołyńską. W uzasadnieniu tej decyzji 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślał, że kandydatka ta jest 
od początku swojej zawodowej kariery związana z mszczonow-
skim samorządem, w którym zaczynała jako stażystka. Przez lata 
dała się poznać jako profesjonalistka, odpowiedzialna i zaanga-
żowana, z ogromną wiedzą. Włodarz gminy powiedział również, 
że wybrany zostanie także zastępca skarbnika. Po pozytywnym 
zaopiniowaniu uchwały przez zgromadzonych radnych Aneta 
Ciechańska-Gołyńska podziękowała za nominację i okazane 
zaufanie.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy 
w rodzinie omówiła Elżbieta Szaforska, koordynator Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przedło-
żony do zaopiniowania dokument zawiera m.in. główne cele 
programu, podstawowe zadania GKRPA oraz  wykaz planowa-
nych działań profilaktycznych.  

Radny Mirosław Wirowski pytał o sposób zgromadzenia 
danych dotyczących spożywania alkoholu i zażywania substancji 
psychoaktywnych. Elżbieta Szaforska w odpowiedzi poinformo-
wała, że badania przeprowadziła firma zewnętrzna a opierały 
się one na ankietach wśród dorosłych i uczniów z terenu gminy.

Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie dotyczył kolejny projekt uchwały przedstawiony 
przez Anetę Ciechańską-Gołyńską. Dodatkowe środki będą 
wykorzystane na realizację inwestycji o nazwie „Budowa kanali-
zacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska”. Ostatni projekt uchwały 
podejmował temat ustalenia wykazu i planu finansowego 
niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem 
roku 2020 a omówiła go Aneta Ciechańska-Gołyńska.

WIEŚCI Z RATUSZA



10     grudzień 2020 / nr 10 (299)

Sprawy różne
Propozycja kosztów wynajmu powierzchni w Szkole 

Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie była 
jedynym tematem poruszonym w tym punkcie obrad. W tej 
sprawie głos zabrała dyrektor placówki Anna Rusinowska, która 
zachęcała do zadawania pytań odnośnie wcześniej przesłanego 
radnym cennika. Zebrani zadecydowali, że kwestia ta będzie 
dyskutowana w trakcie sesji. Na tym zakończono wspólne 
obrady komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie w trybie zdalnym.

Dagmara Bednarek, GCI

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

W czwartek, 10 grudnia, w gabinecie burmistrza odbyło 
się symboliczne wręczenie nagrody – tytułu „Symbol Dekady 
2011-2020”, który otrzymała gmina Mszczonów. Okoliczno-
ściową tabliczkę włodarzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi 
przekazał redaktor naczelny „Monitora Biznesu” oraz „Moni-
tora Rynkowego” Jakub Lisiecki.

Wręczając to wyróżnienie dziennikarz podkreślał, że od 
wielu lat gmina Mszczonów i jej, najdłużej urzędujący w Polsce, 
burmistrz są synonimami samorządności i tego, w jaki sposób 
władze lokalne współpracując z mieszkańcami rozwijają swój 
region i czynią go lepszym miejscem dla wszystkich. 

„Monitor Biznesu” (niezależny dodatek do „Rzeczpo-
spolitej”) i „Monitor Rynkowy” (niezależny dodatek do „Gazety 
Prawnej”) od lat prowadzą program promocyjny „Symbol”, 
którego celem jest wyróżnianie najlepszych w swoich sektorach 
samorządów, przedsiębiorstw, instytucji i jednostek nauko-
wych. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego kapi-
tuła konkursowa zwraca szczególną uwagę na te z podejmowa-
nych działań, które mogą stać się przykładem dla innych. 

Nasza Gmina nie pierwszy raz została laureatem tego 
wyróżnienia. W uznaniu zasług dla rozwoju polskiej samorząd-
ności i w roku obchodzenia rocznicy 30-lecia jej restytucji, kapi-
tuła postanowiła wyróżnić Mszczonów specjalnym tytułem, 
który jest wyrazem wielkiego uznania dla władz lokalnych i ich 
sposobu zarządzania a także dla dynamicznego rozwoju terenu.

Dagmara Bednarek, GCI

Nagroda

Mszczonów symbolem samorządności
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Dwa nowe Hyundaie Tucson zostały przekazane lokalnej 
Policji w czwartek, 3 grudnia. Uroczystego wręczenia kluczyków 
pod Komisariatem Policji w Mszczonowie dokonali Burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek i Wójt Gminy Radziejowice 
Urszula Ciężka. Każdy z reprezentowanych przez nich samo-
rządów ufundował jeden nowy pojazd dla lokalnych funkcjona-
riuszy. 

Warto przypomnieć, że Posterunek Policji w Radziejowi-
cach podlega pod mszczonowski Komisariat. Nowego Hyundaia 

Tucsona na naszym obszarze w trakcie służby będzie wykorzy-
stywał mł. asp. Arkadiusz Wójcik, dzielnicowy obszarów wiej-
skich gminy Mszczonów.

Obecny podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji 
w Żyrardowie insp. Arkadiusz Zgieb podkreślał, jak cennym 
wsparciem dla podlegających mu jednostek są przekazane 
przez samorządy pojazdy. Przypomniał także, że współpraca 
pomiędzy gminami a funkcjonariuszami od wielu lat układa się 
wzorowo.

Na zakończenie dzielnicowi z Mszczonowa i Radzie-
jowic uruchomili swoje nowe samochody. Nie mogło również 
zabraknąć testu donośności zamontowanych w nich dźwięków 
alarmowych oraz wspólnej, pamiątkowej fotografii.

Dagmara Bednarek, GCI

Policja

Lokalna Policja otrzymała nowe 
samochody

Z ŻYCIA GMINY
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Nie ma chyba człowieka, który nigdy nie słyszał o Księdze 
rekordów Guinnessa, choć z reguły kojarzy się ona z czymś 
mitycznym. Tymczasem w czwartek, 3 grudnia, próbę pobicia 
jednego z zapisanych w niej osiągnięć podjęto w Mszczonowie, 
w Deepspocie, zlokalizowanym w sąsiedztwie lokalnych Term.

Na czym polegał rekord, z którym zmierzono się w czwart-
kowe południe? Michał Braszczyński, prezes spółki Aerotunel 
będącej właścicielem Deepspotu, wraz z trzema doświadczo-
nymi instruktorami, zanurkował na maksymalną głębokość, 
osiągając dno basenu. Wszystko to działo się w obecności 
świadków, kamer oraz Klaudii Malesińskiej z Biura Rekordów. 

Próba zakończyła się powodzeniem – udowodniono, że 
położony w Mszczonowie obiekt Deepspot to najgłębszy basen 
dla nurków na świecie. Dokumenty i dowody pobicia rekordu 
zostały wysłane do głównego biura w Londynie, które osta-
tecznie zweryfikuje ich poprawność i oficjalnie uzna osiągnięty 
rezultat. Ten jest nieprawdopodobny – czterej śmiałkowie zeszli 

na samo dno zbiornika, uzyskując zanurzenie na głębokość 
45,47 m.

Basen Deepspot został otwarty 21 listopada. Obiekt ten 
jest nie tylko najgłębszym, ale również najnowocześniejszym 
tego typu zbiornikiem w Polsce. Nie są to czcze przechwałki 
– innowacyjność inwestycji doceniła Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, która przyznała dotację na jego powstanie. 
Koszt realizacji całego przedsięwzięcia wyniósł ok. 40 mln 
zł i jak podkreśla prezes Michał Braszczyński, sfinansowano 
go wyłącznie z polskiego kapitału. Właścicielem jest spółka 
Aerotunel, która prowadzi również Flyspoty, czyli popularne 
tunele aerodynamiczne w Warszawie, Wrocławiu i Katowicach.

Na świecie funkcjonują tylko dwa obiekty o podobnej 
charakterystyce - belgijski NEMO33 koło Brukseli (33 m, otwarty 
w 2004 roku) oraz włoski Y-40 Deep Joy położony nieopodal 
Padwy (42,15 m, otwarty w 2014 roku). Mszczonowski basen 
przebija je nie tylko pod względem głębokości i innowacyj-
ności, ale także trudności w realizacji przedsięwzięcia. Belgijski 
zbiornik powstał z wykorzystaniem szybu kopalnianego a włoski 
został wykuty w skale.

Najgłębszy basen dla nurków skrywa wiele atrakcji dla 
miłośników podwodnych wrażeń. Dzięki systemowi filtracji, 
80 razy wydajniejszemu niż w zwykłych zbiornikach, woda jest 

Inwestycje zewnętrzne

Basen Deepspot z rekordem 
Guinnessa!

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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nieprawdopodobnie przejrzysta. Stojąc na samej górze można 
z powodzeniem dostrzec dno. 

Innowacją są także pięciokondygnacyjne, podwodne 
jaskinie ze stalaktytami i płaskorzeźbami stylizowanymi na te ze 
świątyń Majów. Nie zabrakło także wraku, którego zatapianie 
trwało 2,5 dnia. Na głębokości 5 m stworzono pokoje hotelowe, 
z widokiem na nurkujących. 

Wszystko to otacza woda o niebagatelnej objętości 8 tys. 
metrów sześciennych. Pojemność ta starczyłaby na napełnienie 
27 zwykłych, dwudziestopięciometrowych basenów. Niecka 
basenowa sięga 20 m w dół, dalej rozpoczyna się specjalna 
tuba, która prowadzi aż do dna zbiornika.

Warto wspomnieć także o podwodnym tunelu, który 
przypomina ten z wrocławskiego afrykanarium. Dzięki niemu 

można znaleźć się dosłownie w środku basenu, nie mając stycz-
ności z nawet jedną kroplą wody. Oczywiście, tunel pozwala 
również oglądać poczynania nurków. Prezes Michał Braszczyński 
w rozmowie z naszą Redakcją zachęcał mieszkańców do wizyty 
w Deepspocie i spaceru pomiędzy ścianami wody.

Najgłębszy basen dla nurków jest otwarty przez cały 
tydzień. Szczegółowe informacje dotyczące godzin jego funkcjo-
nowania można odnaleźć na stronie internetowej Deepspotu. 
Jak zapewnia prezes obiektu, żeby rozpocząć swoją przygodę 
z nurkowaniem, wystarczy przyjść na basen. Nie jest potrzebny 
żaden sprzęt – ten jest wypożyczany na miejscu. W Deepspocie 
można także skorzystać z profesjonalnych kursów nurkowania 
i szybko opanować ten niezwykły sport.

Dagmara Bednarek, GCI

Podczas wirtualnej Gali Społecznika Roku Ziemi Żyrar-
dowskiej 2020 rozstrzygnięto konkurs „Dobrodzieje Ziemi Żyrar-
dowskiej”, ogłoszony przez Żyrardowską Federację Organizacji 

Społecznych „DZIAŁAJ.
MY”. Wśród wyróżnio-
nych znaleźli się także 
reprezentanci gminy 
Mszczonów.

Celem konkursu 
była promocja pozytyw-
nych działań społecz-
nych realizowanych 
przez pojedyncze osoby, 
lokalne organizacje 
i firmy wspierające 
dobroczynność. Do 15 
listopada można było 
zgłaszać kandydatury 
w czterech kategoriach: 
Wolontariusz Roku, 
Społecznik (Lider) Roku, 
Organizacja Społeczna Roku i Firma Społecznie Zaangażowana 
Roku. Nagrody przyznawała specjalnie powołana kapituła, 
złożona z przedstawicieli różnych sektorów.

Oprócz głównych nagród w każdej kategorii przyznano 
również wyróżnienia. Te trafiły w większości do reprezentantów 

Dobroczynność

Dobrodzieje z Mszczonowa

Z ŻYCIA GMINY
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SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

naszej gminy. Jako Organizacja Społeczna Roku wyróżnienie 
otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie. Taka sama 
nagroda dla Społecznika Roku trafiła do Bożeny Majewskiej, 
prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełno-
sprawnych „Uśmiech Dziecka”. Wyróżnienie w kategorii Firma 
Społecznie Zaangażowana Roku otrzymało przedsiębiorstwo 
Pamavi Paweł Wiśniewski a jako Wolontariusz Roku – Jakub 
Dymecki z Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym oraz życzymy speł-
nienia na drodze społecznej aktywności!

Dagmara Bednarek, GCI 

Skryta pomiędzy polami i lasami Gąba to jedna z wielu 
miejscowości w gminie Mszczonów. Choć za sprawą ograniczeń 
obecny rok był trudny dla wielu ludzi, to jednak dzięki zaanga-
żowaniu sołtysa, Sylwestra Legięckiego, oraz lokalnej społecz-

Sołectwa

W Gąbie dbają o historię i myślą 
o przyszłości
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ności, odnowiono ważne dla mieszkańców obiekty oraz posta-
wiono altankę, która odtąd służy sąsiedzkim spotkaniom.

Nowe miejsce integracji to efekt współpracy sołtysa 
i Rady Sołeckiej Gąby z Gminnym Centrum Informacji. Razem 
złożyli wniosek o dofinansowanie z Mazowieckiego Instru-
mentu Aktywizacji Sołectw 2020. Dzięki temu udało się pozy-
skać 10 tys. zł na postawienie drewnianej altany, która służyć 
będzie całej społeczności. Druga połowa środków, potrzebnych 
do realizacji zadania, pochodziła z budżetu gminy Mszczonów.

Teren, na którym miała stanąć altana, najpierw na prośbę 
burmistrza Józefa Grzegorza Kurka oczyścili pracownicy gmin-
nego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej kiero-
wani przez Bogdana Fedorowicza. Potem wydzielony fragment 
działki sołeckiej został utwardzony i ogrodzony. Na uporządko-
wanym terenie stanęła drewniana altana ze stołami i ławkami, 
która może pomieścić ok. 20 osób. Mieszkańcy Gąby zyskali więc 
bezpieczne miejsce do spotkań i organizacji imprez na świeżym 
powietrzu. Wkrótce  na jego terenie postawiona będzie toaleta, 
która umożliwi dłuższy wypoczynek bez konieczności wracania 
do domu a w przyszłości pojawią się grill i miejsce do rozpalania 
ogniska.

Do Gąby prowadzi droga, która biegnie pośrodku lasu. 
Nie jest trudno domyślić się, w którym miejscu przekraczamy 
granicę tej miejscowości, ponieważ na jednym z poboczy stoi 
bardzo charakterystyczny obiekt – drewniany krzyż, otoczony 
płotkiem z tego samego materiału. Nikt nie pamięta, kiedy 
dokładnie ustawiono ten religijny symbol. Jak wyjaśnia sołtys 
Sylwester Legięcki, postawiono go, by strzegł mieszkańców miej-
scowości przed panującą w tamtym czasie zarazą. Przy krzyżu 
tym lokalna społeczność modliła się o ochronę przed chorobą. 
Sołtys wymienił religijny symbol i jego ogrodzenie a także 
odnowił zabytkową figurę Chrystusa, która jest centralnym 
punktem tego miejsca. W renowacji krzyża pomagał mu jeden 
z okolicznych mieszkańców, Hubert Kalman.

W ostatnim czasie odnowiona została także zabytkowa 
kapliczka. Także i jej renowacji dokonał sołtys Legięcki, którego 

w pracach wspierali Józef Żukowski oraz Marcin Sokołowski. 
Kapliczka, znajdująca się w Gąbie, została postawiona w 1910 
r. przez Henryka Korewę, dziedzica okolicznych dóbr. Ziemianin 
ten podarował lokalnej społeczności plac pod nią a także ten, 
na którym niedawno postawiono altankę. Sylwester Legięcki 
zadbał o to, by w trakcie renowacji miejsca modlitwy zachować 
jego oryginalny wygląd. Nawet ogrodzenie kapliczki pomalo-
wano na niebieski kolor, który kiedyś wybrał dziedzic Korewa. 
Sołtys odnowił również zabytkową figurę Matki Boskiej, która 
jest najważniejszym elementem tego miejsca. Okoliczni miesz-
kańcy dbają, by zarówno leśny krzyż jak i polna kapliczka, były 
zawsze przystrojone kwiatami i zapalonymi zniczami. 

Gąba jest doskonałym przykładem miejscowości, która 
kwitnie dzięki zaangażowaniu i pomysłowości swojego sołtysa. 
Bezcenne jest także wsparcie lokalnej społeczności, Rady Sołec-
kiej oraz samorządu. Wszystko to sprawia, że z roku na rok teren 
ten zmienia swój wygląd i dostosowuje się do potrzeb miesz-
kańców, którzy Sylwestra Legięckiego bez wahania nazywają 
„sołtysem roku” i nie wyobrażają sobie innego gospodarza, 
który w równym stopniu dbałby o teraźniejszość i przyszłość, 
jak i pamiętał o przeszłości swojej okolicy.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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Wszystkich Czytelników, którzy preferują bezpieczny 
zwrot książek, Biblioteka zachęca do skorzystania ze swojej 
nowej oferty – WRZUTNI KSIĄŻEK. Wrzutnia czynna jest 7 dni 
w tygodniu, przez 24 godziny, dlatego wypożyczone z biblioteki 
zbiory można zwrócić w dowolnym momencie, nawet kiedy 
skarbnice książek są już zamknięte. 

Do wrzutni można zwrócić wypożyczone wcześniej 
książki, audiobooki, a także filmy. Gdzie ją znajdziecie? Wrzutnia 
znajduje się przy Mszczonowskim Ośrodku Kultury, zaraz przy 
wejściu od strony ulicy Sportowej.

Biblioteka wprowadziła również kilka zasad korzystania 
z wrzutni, które mają na celu przede wszystkim ochronę jej 
cennych skarbów.  Szczegółowe informacje na załączonych 
grafikach.

MBP Mszczonów

MBP

Bezpieczny zwrot książek do 
Biblioteki – WRZUTNIA

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Grudzień to czas, gdy wszyscy czujemy już atmos-
ferę świąt. Powoli planujemy uroczystą wieczerzę wigilijną 
i intensywnie rozmyślamy nad prezentami dla swoich bliskich. 
Ważnym elementem bożonarodzeniowej atmosfery są także 

dekoracje – w domach i przed nimi, 
w sklepowych witrynach oraz na 
ulicach. 

Jak co roku, przed Mikołaj-
kami, Mszczonów rozświetlił się 
bożonarodzeniowymi lampkami, 
zawieszanymi na słupach energe-
tycznych. Kolorowe ogniki zdobią 
również niektóre lokalne choinki. 
W przykościelnym parku miej-
skim stanęła dodatkowo ramka, 
która pozwala na zrobienie sobie 
magicznej, świątecznej fotografii. 
Tych, którzy jeszcze nie mają wspól-
nego zdjęcia z jej wykorzystaniem, 
zachęcamy, by zabrać rodzinę lub 
przyjaciół na spacer i stworzyć taką 
wyjątkową pamiątkę Bożego Naro-
dzenia 2020.

db, GCI

Boże Narodzenie

Świąteczny Mszczonów

Z ŻYCIA GMINY
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W dniu 30 października w Placówce Terenowej KRUS 
w Żyrardowie odbyło się podsumowanie gminnego konkursu 
fotograficznego dla rolników na samodzielnie zidentyfikowanie 
zagrożeń wypadkowych w gospodarstwie rolnym i wykonanie 
rozwiązań zwiększających BHP w gospodarstwie rolnym pod 
nazwą ,,Bezpieczne Gospodarstwo rolne w obiektywie rolnika”. 
Rolnicy zamieszkali na terenie gminy Mszczonów realizowali 
zadania konkursu w ramach kampanii „Mądrze postępujesz 
wypadku nie spowodujesz”.

Celem konkursu było upowszechnianie wśród rolników 
zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, oddzia-
ływanie na likwidację zagrożeń i zapobieganie najczęściej wystę-
pującym wypadkom z grupy „pochwycenia i uderzenia przez 
ruchome części maszyn i urządzeń” oraz uświadamianie właści-
cielom gospodarstw rolnych, że usunięcie zagrożeń i zastoso-
wanie rozwiązań bhp poprawi komfort i bezpieczeństwo pracy.

Zadanie konkursowe polegało na samodzielnym ziden-
tyfikowaniu zagrożeń występujących w danym gospodarstwie, 
które uczestnik podjął się wyeliminować w ramach zawodów 
i przesłał ich rozwiązania, dokumentując je w formie zdjęć 
i opisów.

Z pośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa powo-
łana przez Organizatora wybrała laureatów. Dokonując oceny 
prac brano pod uwagę zgodność zastosowanego rozwiązania 
z zasadami BHP, zgodność zastosowania rozwiązania z tematyką 
konkursu i trwałość zastosowanych rozwiązań. 

Najlepsze prace zostały nagrodzone, a zdobywca pierw-
szego miejsca przeszedł do szczebla regionalnego i będzie 
walczył o miejsce w okręgu Regionu Warszawskiego. Nagrody 
w imieniu Organizatora wręczała w PT KRUS w Żyrardowie, 
kierownik - Pani Beata Stępniewska. Laureaci w gminie 
Mszczonów:

I miejsce - Pani Jadwiga Wieszczycka ze wsi Gurba 
II miejsce - Pan Marcin Czarnecki ze wsi Nosy Poniatki 
III miejsce - Pan Dariusz Olesiński ze wsi Adamowice1 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wielkie zaangażo-
wanie i promowanie zachowań BHP w pracy w gospodarstwie 
rolnym a laureatom gratulujemy.

KRUS Żyrardów

Konkurs KRUS

Konkurs fotograficzny „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne w obiektywie 
rolnika” rozstrzygnięty
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Nie ma nic cenniejszego niż 
życie a ludzie, którzy w różny sposób 
przyczyniają się do jego ratowania, 
są godni największego podziwu. 
Takich osób nie zabrakło w piątek, 
4 grudnia, pod mszczonowską 
remizą, przy której tradycyjnie zapar-
kował Mobilny Punkt Poboru Krwi. 
W kolejce do oddania życiodajnego 
płynu stanęło 27 osób. 26 z nich 
podzieliło się krwią, by uratować 
czyjeś zdrowie i życie. Łącznie, 
podczas ostatniej, tegorocznej zbiórki 
udało się zebrać 11,7 l czerwonego 
płynu.

db, GCI

Zbiórka krwi

Podzielić się życiem…

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja 
do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek 
sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom 
o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego 
rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaan-
gażowania lokalnych społeczności i instytucji.

Przygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rolnego 
były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym. 
Dość wspomnieć, że w samym tylko województwie mazo-
wieckim obowiązkowi spisowemu podlegało blisko ćwierć 
miliona użytkowników gospodarstw rolnych. 

Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka 
publiczna oraz Gminne Biura Spisowe. Jednak całe przedsię-
wzięcie nie miałoby szans na powodzenie bez wsparcia lokal-
nych organizacji, zrzeszeń, parafii, szkół, Kół Gospodyń Wiej-
skich, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sołtysów 
i innych liderów społeczności lokalnych. 

To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponieważ 
największym wyzwaniem dla organizatorów spisu było dotarcie 
do każdego rolnika na Mazowszu. Dlatego tak istotne było, 
żeby informację o obowiązku spisania gospodarstwa rolnego 
przekazywały instytucje i osoby, które cieszą się autorytetem 
w społeczności lokalnej. 

Wyrażając uznanie dla tych działań, Urząd Statystyczny 
w Warszawie i Gminne Biuro Spisowe dziękują wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób wsparli Powszechny Spis Rolny 
2020. Wspólnie pokazaliśmy, że dla nas wszystkich „Liczy się 
rolnictwo”!

Powszechny Spis Rolny

Dziękujemy! Spis rolny to nasz 
wspólny sukces!

Z ŻYCIA GMINY
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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zbiroży 
wzbogaciła się o nowe wyposażenie. Do remizy trafiło 
siedem kompletów ubrań specjalnych PREDATOR, wypro-
dukowanych przez firmę Scantex. Najwyższej jakości sprzęt 
będzie chronił ochotników zarówno podczas akcji pożarni-
czych jak i przy ratownictwie drogowym.

Zakup kompletów ubrań specjalnych uzyskał dofi-
nansowanie w formie  dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
w ramach programu priorytetowego „Zapobieganie 
zagrożeniom  środowiska i poważnym awariom poprzez 
aktywowanie i doposażanie  Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych”. Łączna wartość nowych nabytków OSP 
Zbiroża to 20 tys. zł, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Warszawie to kwota 15 tys. zł a pozostałe  5 tys. zł środki 
własne jednostki.

db, GCI

OSP Zbiroża

OSP Zbiroża z nowym 
wyposażeniem
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Boże Narodzenie zbliża się ogromnymi krokami. W tym 
szczególnym czasie przygotowań do tych pięknych świąt warto 
pokazać jak kiedyś ludzie, pozbawieni cudów techniki a jednak 
bliżsi sobie nawzajem, spędzali ten magiczny czas od Adwentu 
do zakończenia karnawału, przeplatając prastare pogańskie 
obyczaje z chrześcijańską tradycją a uśmiechy szczęścia z chwi-
lami zadumy.

Adwent, podobnie jak dziś, był w okresie międzywo-
jennym czasem oczekiwania na przyjście Jezusa. O godzinie 6 
rano w kościele odbywały się msze roratnie, na które uczęsz-
czały całe rodziny. Ówczesne zimy były o wiele bardziej mroźne 
niż dzisiejsze, dlatego w pamięci mieszkańców miasta zachował 
się szczególnie odgłos skrzypiącego pod nogami śniegu, którego 
także było o wiele więcej niż obecnie.

Długie, zimowe wieczory poprzedzające Boże Naro-
dzenie jednoczyły całe rodziny, a także przyjaciół i kumów 
(rodziców chrzestnych dzieci). Kiedy zaszło Słońce, w mieszkal-

Tradycja

Czar dawnych świąt Bożego 
Narodzenia

Boże Narodzenie w Warszawie, rok 1926Boże Narodzenie w Warszawie, rok 1926

Boże Narodzenie w Warszawie, rok 1926

Boże Narodzenie w 1923 r. W środku widoczny m.in. Józef Szostak

KULTURA
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nych izbach gromadzili się ludzie, by wspólnie przygotowywać 
świąteczne ozdoby choinkowe – papierowe łańcuchy, drobiazgi 
ze słomy, z bibuły i z drewna. Na bożonarodzeniowym drzewku 
wisiały także orzechy, maleńkie, czerwone rajskie jabłuszka, 
twarde pierniki i herbatniki. Świąteczne, lukrowane ciastka do 
zawieszania można było również kupić na lokalnym targu.

Blasku ówczesnym choinkom dodawały zapalone 
świeczki, które były częstymi przyczynami pożarów. Światełka 
były przymocowywane do drzewka klamerkami, pod każdą 
znajdował się spodeczek na wosk. Zapalano je dopiero w dzień 
Wigilii. Z powodu mieszkaniowej ciasnoty i dużego zaludnienia 
często brakowało miejsca do ustawienia świątecznego drzewka, 
które w takim wypadku po prostu zawieszano pod sufitem. 
Symbolem dostatku domostwa był snop zboża ustawiony 
w kącie izby.

W okresie Adwentu, podobnie jak dziś, organista roznosił 
po domach wigilijny opłatek. Przed wojną funkcję tę pełnił Jan 
Nepomucen Maklakiewicz, który miał za zadanie dotrzeć ze 
świątecznym „chlebem” do każdego domostwa. Gospodarze 
otrzymywali także opłatek w kolorze różowym, który był prze-
znaczony dla hodowanych zwierząt. Jan Nepomucen podczas 
tych wędrówek zawsze poruszał się furmanką, ponieważ, z racji 
biedy, zdecydowanie częściej parafianie obdarowywali swojego 
organistę płodami ziemi niż pieniędzmi.

Przygotowywane przez gospodynię świąteczne ciasta 
były tradycyjnie zanoszone do piekarni, w celu ich upieczenia. 
Takich zakładów było w owym czasie w Mszczonowie wiele, 
dlatego pomoc w wypiekaniu bożonarodzeniowych słodyczy 
była niejako podziękowaniem za całoroczne zakupy u danego 
piekarza.

Zgodnie z tradycją, w dzień Wigilii należało wstać bardzo 
wcześnie i chętnie, z uśmiechem, a potem pomagać podczas 
przygotowań. Kiedyś wierzono bowiem, że ta szczególna doba 
wyznacza nasze zachowanie i szczęście w całym następnym 

roku. Bardzo często dopiero w Wigilię ojciec wraz z synami 
udawał się do lasu, aby przynieść choinkę, którą potem cała 
rodzina dekorowała wcześniej przygotowanymi ozdobami.

Na wigilijnym stole pojawiały się wszystkie płody ziemi, 
potrawy z ziaren zbóż, maku, miodu, karp, śledzie, kapusta 
z grochem, pierogi z grzybami. Jadłospis świątecznej kolacji 
nie zmienił się tak bardzo do czasów obecnych, choć kiedyś 
nie w każdym gospodarstwie rodzina mogła sobie pozwolić na 
tradycyjne dwanaście potraw, a i te przygotowywane nie były 
tak wyszukane jak dziś. Na stole nigdy nie pojawiał się alkohol, 
za to kładziono na nim dodatkowe nakrycie przeznaczone dla 
ducha przodków. Okres świąt Bożego Narodzenia był czasem, 
kiedy często wspominano tych, którzy opuścili już ziemski padół.

Sygnałem do rozpoczęcia uroczystej kolacji (nazywanej 
wilią lub pośnikiem) było pojawienie się Pierwszej Gwiazdy, 
której na podwórku wypatrywały dzieci a często i sam gospo-
darz. Do kolacji zasiadano w uroczystych strojach, stół był 
przykryty białą serwetą, skrywającą siano, które kładziono 
także pod stołem. Wigilijna wieczerza zawsze rozpoczynała się 
wspólną modlitwą i miała poważny, uroczysty charakter. Tego 
dnia jedynie gospodyni miała prawo wstawania od stołu przed 
zakończeniem posiłku, a podczas jedzenia zabronione były 
rozmowy, ponieważ wierzono, że wróżą one kłótnie i rodzinne 
spory na najbliższy rok. Po modlitwie gospodarz rozpoczynał 
dzielenie się opłatkiem, symbolizującym przebaczenie i brater-
stwo.

Po zakończeniu wigilijnej wieczerzy tradycją było 
wspólne wykonywanie kolęd. Domownicy, którzy potrafili grać 
na instrumentach, przygrywali do wspólnego śpiewania. Potem 
nastawał czas lenistwa; starsi odpoczywali a dzieci bawiły się 
wesoło. Przed północą całe rodziny pojawiały się na nieoświe-
tlonych, zaśnieżonych ulicach, by udać się na pasterkę. Z odle-
głych wsi ludzie dojeżdżali na mszę saniami. Tego dnia kościół 
był przepełniony. Ludzie, którzy chcieli wziąć udział w uroczystej 
mszy często byli zmuszeni gromadzić się także poza budynkiem.

W kościele kolędy śpiewał mieszany chór pod batutą 
organisty Maklakiewicza, często wspieranego przez jego syna, 

Wigilia na krążowniku ORP Bałtyk, lata 20-30-te XX w.Rozdawanie zabawek dzieciom biorącym udział w wigilii. W głębi 
widoczna orkiestra wojskowa 31 p.p., rok 1926
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KULTURA

Jana Adama (patrona mszczonowskiej szkoły podstawowej). 
Według wspomnień Kazimierza Kalinowskiego, w okresie 
wojennym jedna z kolęd zawsze była wykonywana na melodię 
państwowego hymnu.

Zarówno w Wigilię jak i przez cały okres świąt powstrzy-
mywano się od pracy. Nawet bożonarodzeniowe potrawy przy-
gotowywano wcześniej i przechowywano w piwnicach lub na 
gankach. Zazwyczaj był to rosół, kurczak, indyk, zupa pomido-
rowa. Tradycja niedzielnego obiadu złożonego z rosołu i kury 
jest zresztą w wielu domach kultywowana w naszym mieście 
do dziś.

W drugi dzień świąt, po południu, swoje obchody rozpo-
czynali kolędnicy. Tradycją było także „chodzenie z szopką”. 
Młodzież a także dorośli przebierali się za postacie związane 
z narodzinami Jezusa, często zabierali ze sobą także zwierzęta 
a potem wspólnie urządzali śpiewane i mówione przedsta-
wienia. W skład szopki wchodził Żyd, diabeł, śmierć, koza, anioł 
i inne tradycyjne postacie. W ramach wdzięczności ludzie dawali 
kolędnikom żywność czy drobne pieniądze, a czasem nawet 
zapraszali do uroczystego stołu. Drugiego dnia świąt często 
bowiem organizowano wesela. Dzieci roznosiły wśród sąsiadów 
kartki z życzeniami, a potem wspólnie spożywały otrzymane 

Szopka bożonarodzeniowa w warszawskim kościele, rok 1948
Ozdoba choinkowa, lata 70-te XX w.

Dzieci przy choince, rok 1948

Boże Narodzenie w Warszawie, rok 1931
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słodycze. Ludzie odwiedzali się wzajemnie, by razem spędzać 
czas na kolędowaniu i rozmowach. W tym okresie nikt nie mógł 
być samotny, więc nawet znajomych goszczono w domostwach 
jak najbliższą rodzinę.

W dzień św. Szczepana po mszy ksiądz święcił ziarenka 
owsa, które miały symbolizować dobre zbiory, a dodawane do 
paszy – gwarantować zdrowie zwierząt. Zgromadzeni na chórze 
często obsypywali uczestników mszy ziarnami. Posypanie 
owsem miało symbolizować kamienowanie św. Szczepana.

W okresie przedwojennym do tradycji należała choinka 
organizowana dla pracowników przez Zofię i Wacława Czer-
skich, właścicieli Zapałczarni. Podczas niej pracodawcy obdaro-
wywali słodyczami, ubraniami i innymi drobiazgami dzieci osób 
zatrudnionych w fabryce zapałek.

W Mszczonowie bale sylwestrowe organizowano przede 
wszystkim w Sokolni – siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. Była to płatna, elitarna zabawa, przeznaczona jedynie 
dla członków. Do dziś zachowały się zaproszenia na tę uroczy-
stość. Zabawa rozpoczynała się pokazem tańca, który przygo-
towywała sokola młodzież. Na sylwestrowym i karnawałowym 
stole królowały napoje, pączki, ciasta drożdżowe, faworki i inne 
proste ciastka. Zabawy organizowało także Stowarzyszenie 

Młodzieży Katolickiej w Domu Ludowym przy kościele. Młodzież 
oraz ubożsi mieszkańcy zbierali się na potańcówkach w domu, 
gdzie do zabawy przygrywał patefon.

Ile z tradycji dawnych świąt pozostało do dnia dzisiej-
szego każdy może ocenić sam. Ile jednak pozostało z tamtej 
magii wspólnie spędzanego czasu, dzielenia oczekiwania, 
radości i melancholii? Dziś w domach zamiast kolęd, ciepłych 
rozmów i porywającej do tańca muzyki, króluje głos telewizyj-
nego spikera. Ludzie, których nowe technologie miały zbliżać, 
znajdują się na różnych kontynentach, nawet jeżeli w rzeczy-
wistości dzieli ich tylko ściana pokoju. Może właśnie dlatego 
czasem warto zatrzymać się i przypomnieć sobie, jak nasi przod-
kowie musieli, potrafili, a przede wszystkim chcieli spędzać czas 
otoczeni rodziną i przyjaciółmi i jak dawne obyczaje upadają 
wraz ze stopniowym zamarzaniem ludzkich serc. Pozostaje 
więc mieć nadzieję, że tchnienie dawnych czasów pozostanie 
w naszych duszach – Tradycjo, trwaj!

Oprac.: Dagmara Bednarek, GCI
Na podst. materiałów Barbary Gryglewskiej

oraz wywiadów z Genowefą Wojciechowską i Haliną Wacławek
Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe
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OSP Mszczonów

Mszczonowscy strażacy ratują już od 
140 lat

Nie sposób chyba przecenić ich działalności. Ludzi, którzy 
ryzykując własnym życiem ratują zdrowie i mienie innych. 
Strażacy-ochotnicy w Mszczonowie działają już od 140 lat - to 
prawie półtora wieku społecznej służby, która zapewnia bezpie-
czeństwo mieszkańcom oraz odwiedzającym gminę. Zawsze 

Mszczonowscy strażacy z przełomu lat 20-tych i 30-tych XX w.
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gotowi, by nieść pomoc, zgodnie ze swoim hasłem „Bogu na 
chwałę, ludziom na ratunek”.

Oficjalny dokument z datą powołania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mszczonowie pochodzi z 1880 roku i obecnie znaj-
duje się w Wojewódzkim Archiwum Państwowym. Warto przy-
pomnieć, że koniec XIX w. dla Polski był nadal trudnym czasem, 
gdy nasze ziemie znajdowały się pod zaborami.  Działalność 
wszelkich organizacji była więc zabroniona, ponieważ władze 
postrzegały je jako potencjalne wylęgarnie buntowników. 
Jedynym zrzeszeniem Polaków były Straże, działające na terenie 
Królestwa Polskiego na mocy ustawy z 1877 r. Oprócz działal-
ności przeciwpożarowej stały się one więc ostojami wartości 
takich jak patriotyzm i poświęcenie dla Ojczyzny.

Informacja, że oficjalnie OSP Mszczonów powstała 
w 1880 r. pojawiła się nieprzypadkowo. Tak naprawdę bowiem, 
jeszcze nieoficjalną działalność, jednostka prowadziła już od 
1825 r. Polegała ona wówczas na samoobronie ludności a zobli-
gowane do niej były rzemieślnicze cechy. Zgodnie ze źródłami 
historycznymi, w 1865 r. w mieście znajdował się budynek nazy-
wany „szopą na narzędzia ogniowe”.

Przejdźmy jednak do oficjalnej daty powstania OSP 
Mszczonów. W 1880 r. został powołany jej pierwszy Zarząd, 
w skład którego weszli Kazimierz Krasiński (ziemianin, hrabia 
z Radziejowic) jako prezes oraz Adolf Błuś (kasjer miejskiego 
magistratu) jako naczelnik. W tym składzie jednostką kierowano 
aż do 1918 r., czyli zakończenia I wojny światowej. 

Ówczesny korpus strażacki dzielił się na cztery oddziały 
i na samodzielny pluton pożarniczy. W swoich szeregach 
ochotnicy pielęgnowali nie tylko wartości patriotyczne, ale 
także postawy nacechowane koleżeństwem, szacunkiem 
do zwierzchników oraz do osób starszych wiekiem i stażem 
w organizacji. Wszystko to nie zmieniło się po dziś dzień, czyniąc 
w OSP Mszczonów jednym z tych lokalnych stowarzyszeń, 
które wychowuje młodych a dorosłym przypomina o tym, jaki 
przykład powinni dawać innym.

Swoją obecną nazwę, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mszczonowie, organizacja zyskała w 1921 r., kiedy to podczas 
ogólnopolskiego zjazdu delegatów straży ustalono jednolite 
miano dla wszystkich tego typu zrzeszeń. 

W 1939 r. Niemcy spalili ogromną część miasta, w tym 
zlokalizowaną w nim remizę wraz ze zgromadzonym w niej 
sprzętem bojowym. Ogromną stratą dla OSP była też śmierć 
wieloletniego prezesa doktora Stanisława Zarachowicza, 
który został przez najeźdźców rozstrzelany pod ścianą kościoła 
farnego. Mszczonowska straż czasowo przestała więc istnieć.

Jeszcze na początku II wojny światowej reaktywował ją 
były naczelnik Ignacy Szustkiewicz.  Po około roku Niemcy pod 
pretekstem zabezpieczenia miasta stworzyli jednak straż przy-
musową, w skład której wchodziło 26 osób. Na jej czele stanął 
komendant Kazimierz Lachowski, który funkcję tę sprawował do 
1966 r. Merytorycznie wspierał go wspomniany Ignacy Szustkie-
wicz. Oczywiście, powołana przez okupanta formacja miała na 

0 Mszczonowscy strażacy z przełomu lat 20-tych i 30-tych XX w.
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celu nie ochronę Mszczonowa, ale zablokowanie działalności 
jednostki stworzonej przez samych mieszkańców.

Lokalni strażacy przyczynili się do wyzwolenia miasta 
w 1945 r. Dzięki ich pomocy radzieckie czołgi zostały wprowa-
dzone w Mszczonowa poza wykonanymi rowami przeciwczoł-
gowymi. Umożliwiło to okrążenie przebywających w mieście 
Niemców. Ten dzień był także okazją do wykazania się ratun-
kową sprawnością, za sprawą pożaru miejskiej szkoły. Z nara-
żeniem życia ogień w budynku ugasili Kazimierz Lachowski 
i Andrzej Jackowski. 

Po wyzwoleniu Mszczonowa z inicjatywy prezesa Józefa 
Żukowskiego w czerwcu 1945 r. zwołano zebranie członków 

OSP, na którym wybrano Zarząd organizacji w składzie: Józef 
Żukowski – prezes, Kazimierz Lachowski – naczelnik, Stefan 
Czarnecki - gospodarz i Jan Ciszewski – skarbnik. 

Czasy powojenne utrudniały funkcjonowanie jednostki. 
Szczególnymi problemami były te związane z ponownym zgro-
madzeniem sprzętu przeciwpożarniczego a także brakiem odpo-
wiedniej remizy. Początkowo, na cel ten zaadaptowano niewy-
kończone skrzydło budynku szkoły podstawowej. 12 września 
1948 r. dzięki zaangażowaniu Zarządu i mszczonowskiej społecz-
ności, poświęcono kamień węgielny pod nową siedzibę OSP. 
W roku 1950 jednostka przeniosła się do nowych pomieszczeń, 
co stało się katalizatorem rozwoju formacji. 
W 1957 roku powołano nowy Zarząd z prezesem Zygmuntem 
Dziadkiewiczem i naczelnikiem Mieczysławem Świderskim. 
Jego zadaniem było zintensyfikowanie działań dotyczących 
budowy remizy, zakupienia pojazdów i wyposażenia. Udało 
się również powiększyć liczbę członków OSP, które w 1970 r. 
liczyła już 120 osób, podzielonych a sekcję gaśniczą i orkiestrę. 
Kiedy 26 listopada 1972 r. uroczyście otwierano nową straż-
nicę, w szeregach jednostki działało już 249 członków, w tym 37 
członków orkiestry, 50 członków Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej, 93 członków popierających, 25 członków dożywotnich 
oraz 50 członków czynnych. W rocznicę 105-lecia powstania 
OSP w Mszczonowie w 1985 roku skład zarządu przedstawiał 
się następująco: Bogdan Karliński – prezes, Roman Popławski 
- v-ce prezes, Mieczy-

Budowa remizy OSP Mszczonów

Remiza OSP Mszczonów w 1960 r.
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Wóz OSP Mszczonów - początek lat 60-tych XX w.

Pogrzeb strażaków, którzy zginęli w trakcie służby - lata 60-te XX w.

Fragment Sprawozdania rocznego z 1899 r.Fragment pierwszego Regulaminu z 2.12.1880 r.

sław Świderski – naczelnik, Władysław Gręda – zastępca naczel-
nika, Edmund Wiśniewski – sekretarz, Mieczysław Dorociński 
– skarbnik i Edward Klepacz – gospodarz. W organie kieru-
jącym znaleźli się także członkowie: Czesław Narożny, Mirosław 
Zielonka, Jan Szczepanik, Marian Górecki.

W 1980 roku kierowana przez Mariana Góreckiego OSP 
zrzeszała w swoich szeregach 174 strażaków, w tym 24 osobową 
drużynę młodzieżową oraz 32 drużynę harcersko- pożarniczą. 
W 1990 roku prezesem został Roman Popławski a naczelnikiem 

Grzegorz Koperski. W 1995 roku prezesem został Alfred Aren-
darczyk, naczelnikiem Roman Popławski. W 2001 roku prezesem 
został Janusz Legięcki a naczelnikiem Roman Popławski. W 2009 
roku naczelnikiem został Grzegorz Koperski, zastępcą naczelnika 
Tomasz Nowakowski, a sekretarzem Grzegorz Walczak. 

Oprac. Dagmara Bednarek, GCI
na podst. broszury autorstwa Waldemara i Mateusza 

Suskich
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13 grudnia 1981 r. o godz. 6 Polskie Radio wyemitowało 
przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym 
ogłosił on wprowadzenie stanu wojennego. Słuchacze usły-
szeli m.in. takie słowa: Zwracam się dziś do Was  jako żołnierz 
i  jako  szef  rządu polskiego.  Zwracam się do Was w  sprawach 
wagi  najwyższej.  Ojczyzna  nasza  znalazła  się  nad  przepaścią. 
Dorobek  wielu  pokoleń,  wzniesiony  z  popiołów  polski  dom 
ulega  ruinie.  Struktury  państwa  przestają  działać.  Gasnącej 
gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia 
przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Przez każdy zakład 
pracy, przez wiele polskich domów, przebiegają linie bolesnych 
podziałów.  Atmosfera  niekończących  się  konfliktów,  nieporo-
zumień,  nienawiści  –  sieje  spustoszenie  psychiczne,  kaleczy 
tradycje  tolerancji.  Strajki,  gotowość  strajkowa,  akcje  prote-
stacyjne  stały  się  normą.  Wciąga  się  do  nich  nawet  szkolną 
młodzież.  Wczoraj  wieczorem  wiele  budynków  publicznych 
było  okupowanych.  Padają  wezwania  do  fizycznej  rozprawy 
z „czerwonymi”, z  ludźmi o odmiennych poglądach. Mnożą się 
wypadki  terroru,  pogróżek  i  samosądów  moralnych,  a  także 
bezpośredniej przemocy. [...] Już nie dni, lecz godziny przybliżają 
ogólnonarodową  katastrofę.  […]  Niechaj  w  tym  umęczonym 
kraju, który zaznał już tyle klęsk, tyle cierpień, nie popłynie ani 
jedna kropla polskiej krwi. Powstrzymajmy wspólnym wysiłkiem 
widmo  wojny  domowej.  [...]  Zwracam  się  do Was,  robotnicy 
polscy:  wyrzeknijcie  się  dla  ojczyzny Waszego  niezbywalnego 
prawa  do  strajku  na  taki  okres,  jaki  okaże  się  niezbędny  dla 
przezwyciężenia najostrzejszych trudności. [...] Zwracam się do 
Was, polskie matki, żony i siostry: dołóżcie wszelkich starań, aby 
w polskich  rodzinach nie przelewano więcej  łez. Swoje wystą-
pienie gen. Jaruzelski zakończył cytatem z polskiego hymnu: 
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Trudno nie dostrzec 
pewnej ironii w wykorzystaniu tych słów w przemówieniu ogła-
szającym wprowadzenie stanu wojennego.

Co w ogóle oznacza to wyrażenie? Stan wojenny to jeden 
ze stanów nadzwyczajnych, polegający na przejęciu admini-

stracji przez wojsko. Rząd danego kraju może go wprowadzić 
w celu przywrócenia porządku publicznego po zamachu stanu 
lub po to, by stłamsić opozycję polityczną.   

Ostateczna decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego 
w Polsce zapadła 12 grudnia 1981 r. po godz. 15. Formalnie miał 
on zacząć obowiązywać o północy z 12 na 13 dnia ostatniego 
miesiąca roku. Decyzja o objęciu terenu całego kraju stanem 
wyjątkowym była najściślej strzeżoną tajemnicą państwową. 
Rządzącym zależało przede wszystkim na ukryciu tej informacji 
przed członkami Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność”, który w latach 1980-1981 był potężnym 
politycznym przeciwnikiem polskich komunistów.

Zresztą to powstanie „Solidarności”, które było efektem 
ogólnopolskich strajków z sierpnia 1980 r., rozpoczęło największy 
polityczny kryzys w czasach PRL. Związek był niebagatelną siłą, 
ponieważ zrzeszał prawie 10 mln obywateli. Mógł więc sobie 
pozwolić na rzucenie wyzwania komunistom; domaganie się 
przejrzystych zasad rządzenia i poszerzenia wolności Polaków. 

Choć władze musiały zgodzić się na powstanie NSZZ, to, 
oczywiście, nie oznacza to, że miały zamiar pozwolić na dłuższą 
działalność Związku. Musiało jednak minąć szesnaście miesięcy, 
by komuniści zdali sobie sprawę, że nie uda im się zahamować 
„Solidarności” bez radykalnych działań. Zdecydowano więc 
o masowym użyciu siły. Władze musiały niechętnie przyznać, że 
bez wykorzystania wojska, nie odzyskają kontroli nad sytuacją 
w kraju.

Karykatura z broszury wydanej w drugim obiegu

Oddział funkcjonariuszy MO i ZOMO blokujący ulicę w Łodzi, 13 
grudnia 1981 r.

Rocznica

Rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego
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Mieszkańcy Gdańska zgromadzeni przed Stocznią im. Lenina podczas 
strajku, 14 grudnia 1981 r.

Jako oficjalne przyczyny wprowadzenia stanu nadzwy-
czajnego w Polsce władza podała pogarszającą się sytuację 
gospodarczą w kraju a także zagrożenie bezpieczeństwa ener-
getycznego w okresie zimowym. Głównym argumentem 
była groźba interwencji zbrojnej pozostałych państw Układu 
Warszawskiego, jednak w dniu wprowadzenia stanu wojen-
nego nie zanotowano żadnych ruchów wojsk radzieckich. 
Prawdziwym celem władz, które zdecydowały się na radykalny 
krok, była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie 
procesów demokratyzacyjnych, zainicjowanych w sierpniu 1980 
roku przez „Solidarność”.

 Wieczorem, 12 grudnia 1980 r., na ulicach polskich 
miast można było zaobserwować przemarsze oddziałów milicyj-
nych i wojskowych, będące efektem rozkazów przesłanych do 
komend wojewódzkich, które miały uruchomić przygotowane 
uprzednio procedury na czas stanu nadzwyczajnego. Jeszcze 
przed północą tego dnia rozpoczęła się realizacja operacji 
„Azalia”, która miała na celu opanowanie  węzłów łączności 
oraz ośrodków radia i telewizji. W jej efekcie w Polsce telefony 
zamilkły na miesiąc. 

O północy rozpoczęły się z kolei działania o kryptonimie 
„Jodła”, czyli akcja internowania aktywnych członków „Solidar-

ności”, opozycjonistów i, dla zachowania pozorów, niektórych 
przedstawicieli ekipy Gierka a nawet jego samego. Rozliczenie 
odsuniętych od stanowisk polityków komunistycznych miało 
uwiarygodnić działania ich następców. W efekcie prowadzo-
nego tłamszenia opozycji i zachowywania pozorów, już pierwszy 
dzień stanu wojennego przyniósł prawie 3,5 tys. internowań. 

Choć władze zmobilizowały siły milicyjne i wojskowe 
niektórzy robotnicy pomimo tego próbowali podejmować 
strajki. Oddziały ZOMO brutalnie pacyfikowały jednak takie 
protesty. Szczególnie głośna była interwencja podczas strajku 
górników z kopalni „Wujek”. W jej trakcie zastrzelono 9 protestu-
jących a kolejnych 21 zostało rannych. 17 grudnia podczas soli-
darnościowych strajków w Gdańsku zginęła jedna osoba, a dwie 
zostały poszkodowane. Zamordowany został również ks. Jerzy 
Popiełuszko, który był związany z „Solidarnością” i otwarcie 
krytykował władze komunistyczne podczas odprawianych przez 
siebie mszy w Warszawie.

Od 13 grudnia do czasu zakończenia stanu wojennego 
internowano łącznie 10 131 działaczy związanych z „Solidarno-
ścią”, a życie straciło ok. 40 osób. Nadzwyczajny stan w Polsce 
zniesiono 22 lipca 1983 r., ale mocy nie straciło wprowadzone 
ustawodawstwo antydemokratyczne.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: Archiwum IPN

Wojskowe transportery opancerzone na ulicach Gdańska, 15 grudnia 
1981 r.

Nadzwyczajne wydanie „Trybuny Ludu” z 13 grudnia 1981 r.
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W niedzielę, 6 grudnia, w kościele farnym w Mszczo-
nowie zainstalowana została wystawa pn. „Solidarność 
w okresie stanu wojennego, czyli jak walczono o wolność 
i godność narodu”. Gazety, ulotki, zdjęcia i wszystkie inne mate-
riały, składające się na prezentowany zbiór, pochodzą z kolekcji 
Julity Sander i Piotra Dymeckiego. 

Wystawa przygotowana została przez Gminne Centrum 
Informacji oraz Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Jej patro-
nami są Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Koperskim oraz 
Radnymi Rady Miejskiej. Pomysłodawczynią i konsultantką 
przedsięwzięcia jest twórczyni Izby Pamięci Ziemi Mszczonow-

skiej Barbara Gryglewska. Wystawa powstała w porozumieniu 
z dziekanem Dekanatu Mszczonów ks. prałatem Tadeuszem 
Przybylskim – proboszczem Parafii pw. Świętego Jana Chrzci-
ciela w Mszczonowie. 

W roku 2021 będziemy obchodzić tragiczną 40- tą 
rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. W okresie od grudnia 
2020 roku do grudnia 2021 roku GCI Mszczonów wraz z wolon-
tariuszami Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej przygotuje szereg 
wydarzeń, odwołujących się do historii Solidarności, a także 
doświadczeń mieszkańców gminy Mszczonów z okresu stanu 
wojennego 1981-1983. Oficjalne otwarcie wystawy „Solidar-
ność w okresie stanu wojennego, czyli jak walczono o wolność 
i godność narodu” zaplanowano na niedzielę, 13 grudnia, 
a więc dokładnie w 39. rocznicę pamiętnych wydarzeń. Wtedy 
o godzinie 17:00 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji 
Ofiar stanu wojennego.

MM

Rocznica

Wystawa z okazji rocznicy wybuchu 
stanu wojennego
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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 21.11-8.12.2020 r.

Białek Genowefa, 82 lata
Bodecka Marianna Regina, 78 lat
Borowska-Centkowska Anna, 36 lat
Brzycka Stanisława, 90 lat
Gołyński Zygmunt Tadeusz, 71 lat
Jarząbek Marian, 81 lat
Majewska Alfreda, 91 lat
Olborska Wanda Danuta, 85 lat
Osiński Mieczysław, 83 lata

Oskiera Stefania, 87 lat
Pietrzak Włodzimierz, 70 lat
Potrzebowski Piotr, 43 lata
Rybkowski Edward Zdzisław, 79 lat
Seliga Grzegorz Tomasz, 63 lata
Stelmasiński Jan, 67 lat
Szczepańska Jadwiga, 81 lat
Wrzodak Halina Kazimiera, 71 lat

ODESZLI…
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Ogólnopolski Konkurs Matematyczno-Informa-
tyczny InstaLogik

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej 
szkoły zakwalifikowali się do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu 
Matematyczno-Informatyczny InstaLogik. 

Konkurs organizowany jest przez  InstaKod  Sp z o.o., 
twórcę programu nauczania, środowiska programistycznego 
i podręczników informatyki w klasach 4-8 oraz Ośrodek Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań Komputerów  w Warszawie, 
publiczną placówkę doskonalenia nauczycieli. Honorowym 
Patronem Konkursu jest Wydział Matematyki Informatyki 
i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem jest Olim-
piada Informatyczna Juniorów

Uczniowie w I etapie rozwiązywali zagadki logiczne, 
zadania matematyczne i programistyczne, bowiem celem 
konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych 
i programistycznych oraz propagowanie myślenia komputacyj-
nego.

Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie, są uczest-
nikami koła informatycznego. Biorą udział w zajęciach realizo-
wanych w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informa-
tycznego”, wspieranego przez pięć polskich politechnik: łódzką, 
wrocławską, gdańską, warszawską i krakowską AGH. 

Większość z uczniów rozwija swoje umiejętności progra-
mistyczne od wielu lat pod okiem nauczycielki informatyki 
Małgorzaty Woźniak. Dlatego z wielką radością dołącza się 
do gratulacji i cieszy się ze słów, które zostały skierowane do 
uczestników od organizatorów konkursu: „serdecznie gratulu-
jemy wszystkim uczestnikom odwagi, a osobom zakwalifiko-
wanym do II etapu - pierwszego sukcesu.”

Do II etapu InstaLogik na podstawie klasyfikacji ogólno-
polskiej zaklasyfikowani zostali:
Norbert Kiełczewski z klasy 4c
Błażej Kubiak z klasy 5c
Agnieszka Nowis z klasy 7c
Weronika Potasiak z klasy 7c

Wszystkim dziękuję za udział, za laureatów I etapu 
trzymam kciuki życząc sukcesów w II etapie.

Małgorzata Woźniak

FAJNE GRANTY T-MOBILE 2019
Szkoła Podstawowa w Mszczonowie znalazła się wśród 

laureatów III edycji PROGRAMU GRANTOWEGO T-MOBILE 
POLSKA Z FUNDACJĄ CODERDOJO POLSKA. Grantem zostali 
wyróżnieni  pasjonaci  nowych technologii, chętni do działania. 
Grantobiorca, Małgorzata Woźniak, opracowała scenariusz zajęć 
wraz z listą materiałów, które musiały zmieścić się w pudełku. 

Projekt skierowany był do uczniów klas czwartych szkoły 
podstawowej. Założeniem projektu było stworzenie mate-
riałów pozwalających wykorzystać roboty i programowanie 
w nauce przedmiotów szkolnych. Do programowania wykorzy-
stany został robot edukacyjny mTiny. Uczniowie  układali  mapy 

SP Mszczonów

Wieści ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Adama Maklakiewicza 
w Mszczonowie

https://instakod.pl/
https://www.oeiizk.waw.pl/
https://www.oeiizk.waw.pl/
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oparte na historyjkach i wykorzystując bloki programowali 
robota. Robot z kontrolerem Top Pen wzbudzał wielkie zainte-
resowanie. Uczniowie sprawdzali  możliwości robota. Okazało 
się, że ten uroczy robot świetnie radzi sobie z muzyką.

Uczniowie wykorzystywali nowoczesne technologie 
do uczenia się, utrwalania, powtarzania, sprawdzania wiedzy 
z różnych przedmiotów szkolnych. Była to nauka poprzez 
zabawę z wykorzystaniem zestawu mTiny. Tworzone były maty 
edukacyjne z zadaniami wprowadzającymi, utrwalającymi czy 
sprawdzającymi np. słownictwo z języka angielskiego, działania 
matematyczne, znajomość lektury itp. Młodzi programiści 
tworzyli trasy, układali programy dla robota, którego zadaniem 
było „udzielać” poprawnej odpowiedzi.

Małgorzata Woźniak

Code Week
Europejski Tydzień Kodowania to inicjatywa zapocząt-

kowana w 2013 r. i realizowana w całej Europie. Ma na celu 
promocję programowania. Nauka kodowania pomaga zrozu-
mieć otaczający świat.

 W Szkole Podstawowej w Mszczonowie CodeWeek 
zadomowił się na dobre i od wielu lat organizowane są tu wyda-
rzenia nierozerwalnie związane z programowaniem. W tym 

roku ze względu na bezpieczeństwo, działania zostały przenie-
sione do internetu. Specjalnie na okazję tegorocznego wyda-
rzenia, nauczycielka informatyki przygotowała dla uczniów 
szereg zadań, które łączyły zabawę z elementami poznawczymi. 
Przenosząc się w wirtualny świat, na platformę dec.toys, bez 
konieczności bezpośredniego spotkania, uczestnicy wykony-
wali zadania online. Uczniowie, zamieniając się w detektywów, 
starali się poznać odpowiedzi na zaszyfrowane pytania, wyja-
śniali zagadki i szukali tropów dających rozwiązanie tajemnic, tak 
by stać się odpowiedzialnymi użytkownikami internetu. Dzięki 
przeniesieniu się do wirtualnej rzeczywistości, wydarzenie było 
bezpieczne. Umieszczenie inicjatywy na stronie https://code-
week.eu/ dało jej bardzo duży zasięg. Udział w Eropejskim Tygo-
dniu Kodowania potwierdzają przyznane przez organizatorów 
certyfikaty, choć oczywiście najważniejsze są zdobyte umiejęt-
ności uczestników wydarzenia.

 Mamy też dodatkowy powód do radości. Wydarzenie 
zorganizowane przez Małgorzatę Woźniak, „Zakodowany Pokój 
Zagadek” zostało zgłoszone do konkursu, którego organizatorem 
jest NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Okazało się, że znaleźliśmy 
się w gronie zwycięzców.

https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/
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Zgodnie z harmonogramem działań przewidzianych 
w projekcie „Matematyka – bez niej ani rusz!”, 30 listopada 
odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców pt. „Matematyka 
w kuchni”. Zajęcia miały odbyć się w formie stacjonarnej, ale 
pandemia pokrzyżowała nam plany. 

Celem warsztatów było pokazanie wszechstronnych 
zastosowań matematyki, tym razem w kuchni. Podczas plano-
wania i przygotowywania posiłków nie można uwolnić się od 
„królowej nauk”: przygotowując zakupy musimy oszacować ile 
czego kupić, czy dana kwota wystarczy nam na zakup potrzeb-
nych produktów; korzystając z przepisów musimy odmierzyć 
produkty; przygotowując potrawy musimy wykazać się umie-
jętnością przeliczania wagi na objętość oraz wieloma innymi 
sprawnościami matematycznymi.

Podczas zajęć uczestnicy poznali kilka przepisów (na 
pierniczki, pizzę i gofry) i przeliczali, ile składników będą potrze-
bować na przygotowanie połowy porcji, a ile na przygotowanie 
1,5 lub 2 porcji. Prowadząca zachęciła do przeliczenia testo-
wego (z użyciem wagi kuchennej, szklanki o pojemności 250 
ml, łyżki stołowej i łyżeczki) aby uzyskać odpowiedzi na pytania: 
Ile waży szklanka mąki/cukru pudru/kaszy manny/ryżu? Ile 
szklanek mąki można nasypać z 1 kilograma? Ile waży jajko 
(małe, średnie, duże)? Czy litr mleka waży tyle co litr wody? Co 
jest cięższe? Ile waży łyżka masła? Ile płaskich łyżeczek mieści 
torebka proszku do pieczenia ważąca 30 g? 

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się również, czym jest 
carving oraz jakie znaczenie mają procenty w kuchni. Przeli-
czano czy ciasto z brytfanki pomieści się w tortownicy, wykorzy-

stując wzory na objętość walca i prostopadłościanu. Warsztaty 
zakończyły się wierszem, dzięki któremu dzieci na pewno zapa-
miętają pojęcia: „brutto”, „netto” oraz „tara”.

W listopadzie uczniowie klas IV –VI brali udział 
w konkursie matematycznym, który również był jednym z plano-
wanych działań. Konkurs odbył się na platformie Classroom. 
Zadania dla uczestników zostały przygotowane na platformie 
Testportal. Ponadto uczniowie klas IV –VI brali udział w konkur-
sach: plastycznym, literackim oraz na grę matematyczną. Wyniki 
zmagań zostaną ogłoszone jeszcze przed świętami. 

Serdecznie dziękuję Rodzicom za przesłanie zdjęć 
z warsztatów online „Matematyka w kuchni” oraz wszystkim, 
którzy brali udział w zajęciach.
Koordynatorka Projektu

Ewa Termena

SP Osuchów

mPotęga – działamy online!

SW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEKULTURASW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNYSW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Mikołaju, Mikołaju… przybądź do nas 
z dalekiego kraju!

Do oddziału przedszkola przy Szkole Podstawowej im. 
Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie Święty Mikołaj zawitał 
7 grudnia. Tego dnia wszystkie dzieci przyszły do przedszkola 
w mikołajkowych czapkach oraz świątecznych ubraniach. Nasi 
milusińscy od rana wyczekiwali na przybycie tego niezwykłego, 
wyjątkowego gościa, który jak wszystkim wiadomo, zawsze ma 
dla grzecznych dzieci niespodzianki – prezenty. 

Święty Mikołaj zawitał z wielkimi workami prezentów 
równo o 10.00. Zanim jednak rozdał je dzieciom, porozmawiał 

z nimi, spytał czy były grzeczne i czy chętnie chodzą do przed-
szkola. Najmłodsi pięknie odpowiadali na pytania gościa. 
Z ogromną radością zaśpiewali też piosenki i mówili nauczone 
wcześniej wierszyki.

Święty Mikołaj nie miał żadnych wątpliwości, czy dzieci 
zasłużyły na prezenty. Zaprosił każde z nich po upominek oraz do 
wykonania pamiątkowego zdjęcia. Prezenty zostały zakupione 
przez Radę Oddziałową Rodziców. Dzieci z ogromną radością 
zaprosiły Świętego Mikołaja za rok, obiecując, że będą bardzo 
grzeczne! Tą drogą serdecznie dziękujemy Radzie Oddziałowej 
Rodziców za piękne upominki dla dzieci i Pań a Mikołajowi za 
wspaniałą zabawę.

Aneta Piasecka 

W dniu 1 grudnia w naszej placówce odbyła się zabawa 
mikołajkowa. Przedszkolaki przebrane w swoje świąteczne 
stroje uczestniczyły we wspólnych tańcach, zabawach 
i konkursach. Zabawę uświetnił św. Mikołaj, który tańczył 
i bawił się wspólnie z dziećmi. Każdy przedszkolak zakończył ją 
z uśmiechem na twarzy i na długo zapamięta to wydarzenie.

Miejskie Przedszkole nr 1

Miejskie Przedszkole nr 1

Zabawa mikołajkowa
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Zabawę uświetnił św. Mikołaj

Zabawa mikołajkowa
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dotyczący zakwalifikowania do udziału w zajęciach Klubu „Senior +” w Mszczonowie. 
Wnioskuję o zakwalifikowanie mnie do udziału w zajęciach, które będą realizowane w Klubie „Senior 
+” w Mszczonowie.

IMIĘ I NAZWISKO…………………………………………………………………………...

DATA URODZENIA…………………………………………………………………………..

ADRES ZAMIESZKANIA……………………………………………………………………

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO………………………………………………………

DODATKOWE INFORMACJE:
Jestem osobą:*

€	 nieaktywną zawodowo
€	 samodzielną
€	 wymagającą częściowej opieki i pomocy
€	 wymagającą stałej i długotrwałej opieki i pomocy osoby drugiej
€	 zamieszkującą samotnie 
€	 zamieszkującą z rodziną

Jestem zainteresowany/a wsparciem w zakresie aktywizacji:*
€	 ruchowej
€	 edukacyjnej
€	 muzycznej
€	 kulturalnej
€	 rekreacyjnej

*właściwe zaznaczyć

OŚWIADCZENIA:
•	 Oświadczam, iż informacje przedłożone w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym są zgodne 

ze stanem faktycznym .

…………………………….                                      ……………………………………………
                   data                                                                    czytelny podpis wnioskodawcy

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

Grójecka 45, 96-320 Mszczonów tel. (46) 857 12 73, fax (46) 857 27 82, e-mail: mops@mszczonow.pl .
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań, na podstawie przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 
lit.g  RODO oraz Uchwała 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustanowienia programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015–2020, w przypadku dobrowolnego 
udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę 
legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych 
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

0. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do 
czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

0. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautoma-
tyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

0. Państwa dane osobowych mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) odbiorcy jakim jest Facebook z siedzibą w USA

0. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
0. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
a. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
b. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobo-
wych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

0. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem 
prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym 
mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpo-
znanie sprawy. 

0. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia prze-
twarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa. #

https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/
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#
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Życzenia od Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”
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OGOSZENIA / INFORMACJE
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INFORMACJA / OGŁOSZENIA

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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OGLOSZENIE
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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
- czekolady „Wedel” w asortymencie
- świąteczne produkty
- mąki, m.in. Szadkowska, Dalachowska 
- 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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Karp żywy we wszystkich sklepach Spółdzielni od 22.XII.2020r.
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