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WIEŚCI Z RATUSZA

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie koordynowało 
organizację spotkania informacyjnego dla rodzin, które przyjęły 
obywateli Ukrainy. Spotkanie odbyło się w sali widowiskowej 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Wszystkich na nie przyby-
łych przywitał burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. 
Podziękował on niosącym pomoc za ich ofiarność. Następnie 
przedstawił ogólną informacje o aktualnej sytuacji obywa-
teli Ukrainy w Gminie Mszczonów (miejsca zakwaterowania, 
źródła pomocy itp.), a także poinformował o wpłatach daro-
wizn przez firmy, działające na terenie gminy. Kwoty przeka-
zane na specjalnie utworzone subkonto posłużą, oczywiście, 
na finansowanie pomocy dla poszkodowanych przez działania 
wojenne, które toczą się u naszego wschodniego sąsiada. 

Następnie głos zabrała przedstawicielka Powiatowego Urzędu 
Pracy w Żyrardowie Beata Kolińska (doradca klienta, pośrednik 
pracy). Podczas swojego wystąpiła wyliczyła ona wszystkie 
formy pomocy świadczonej uchodźcom przez PUP. 

O opiece medycznej, zakresie świadczeń zdrowotnych oferowa-
nych obywatelom Ukrainy przez placówki medyczne opowie-
dzieli: Monika Jasek z BIMED-u oraz Andrzej Barbulant - lekarz 
NZOZ „Przychodnia Medycyny Rodzinnej”. 

Formalności związane z nadawaniem numeru PESEL (procedurę 
składania wniosku, sposób zapisywania, niezbędne dokumen-
tach) omówiły wspólnie - przedstawicielka GCI Dorota Kurzepa 
i tłumaczka Urzędu Miejskiego Daria Kovalenko. 

Dyrektor Centrum Usług Społecznych Monika Malczak przy-
bliżyła zebranym kwestie świadczeń pieniężnych dla Polaków, 
zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywateli 
Ukrainy. 

Zagadnienia dotyczące edukacji dzieci ukraińskich (zapis dzieci 
do szkół i przedszkoli, organizacja zajęć i przebieg edukacji) 
przedstawiła dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska. 

Kwestie zatrudnienia na terenie gminy Mszczonów, pozyski-
wania informacji o aktualnych ofertach pracy i procedurze 
rejestracyjnej, prowadzonej w Gminnym Centrum Informacji, 
a także o sprawach wydawania kart SIM dla uchodźców i sporzą-
dzania wniosków na świadczenie „500+” omówiła przedsta-

wicielka GCI Anna Łojszczyk. Informacje w sprawie możliwości 
znalezienia zatrudnienia przez uchodźców w Suntago przed-
stawiła natomiast dyrektor personalna Global Park Małgorzata 
Karwacka. 

Kolejnymi prelegentami podczas spotkania byli: dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna Czarnecka, dyrektor 
OSiR-u Michał Szymański oraz kierownik Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury Marek Baumel. Reprezentanci trzech insty-
tucji przedstawili ofertę kulturalno-sportową dla ukraińskiej 
młodzieży, przebywającej obecnie na terenie gminy. 

Jako ostatnia w pierwszej części spotkania głos zabrała dyrektor 
Gminnego Centrum Informacji Beata Sznajder. Złożyła ona 
informację na temat zaangażowania lokalnych organizacji 
pozarządowych, które włączyły się w akcję niesienia pomocy 
dla uchodźców. Kierująca instytucją omówiła też temat przy-
gotowywanego Punktu „Centrum Pomocy Ukrainie”, a także 
opisała działalność GCI, w którym udzielane jest teraz wszech-
stronne wsparcie uchodźcom (działania instytucjonalne, pomoc 
w znalezieniu zatrudnienia, wypełnianie dokumentów, zbie-
ranie i wydawanie darów dla obywateli Ukrainy, wydawanie 
kart SIM itp.). 

Druga cześć spotkania polegała na zadawaniu pytań przedsta-
wicielom wszystkich wspomnianych jednostek budżetowych 
gminy, reprezentantom instytucji oraz firm, a także burmi-
strzowi Mszczonowa. 

Inicjatywa zorganizowania spotkania informacyjnego dla rodzin, 
które przyjęły obywateli Ukrainy, zaowocowała wyjaśnieniem 
wielu istotnych kwestii. Mieszkańcy mogli wymienić się swoimi 
doświadczeniami oraz podzielić się licznymi wątpliwościami 
co do sytuacji, w której znaleźli się po przyjęciu do swoich 
domów uchodźców. Osoby, które zaoferowały wsparcie obywa-
telom Ukrainy usłyszały, że mogą liczyć na wsparcie samorządu 
i gminnych instytucji. Obecni na spotkaniu nie kryli natomiast 
swego sceptycyzmu co do obiecywanej pomocy ze strony 
państwa.

Wszystkie zgłoszone podczas spotkania postulaty są realizowane 
przez Gminne Centrum Informacji. Wśród zadań tych wymienić 
można prowadzenie Centrum Pomocy Ukrainie, wsparcie 
w wypełnianiu wniosków czy poszukiwaniu zatrudnienia. GCI 
stara się również na bieżąco dostosowywać swoją działalność 
w tym zakresie do potrzeb gości z ogarniętego wojną kraju.

MM

GCI

Spotkanie informacyjne
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W czwartek, 14 kwietnia, w Izbie Pamięci Rodziny Maklakie-
wiczów odbyły się plastyczne warsztaty wielkanocne, które 
zorganizowało Gminne Centrum Informacji. Spotkanie popro-
wadziła Aleksandra Kacprzak, rozpoczynając je od opowieści 
o świątecznych tradycjach i symbolach. Z uwagi na artystyczny 
charakter zajęć, nie mogło także zabraknąć rozmowy o kolo-
rach, wiążących się z Wielkanocą. Młodzi artyści wykazali się 
dużą wiedzą o tych wiosennych świętach. Chętnie też dzielili się 

opowieściami o tym, jak wyglądają tradycje wielkanocne w ich 
rodzinach.

Po krótkim wstępie i rozmowie o świętach, dzieci przystąpiły 
do wykonywania swoich prac plastycznych. Zainspirowani 
słowami prowadzącej w skupieniu i z wielkim zaangażowa-
niem przenosili na bawełniane serwety swoje artystyczne 
wizje. W efekcie dość szybko skrawki materiału zapełniły się 
kolorowymi zajączkami, kurczaczkami, barankami i pisankami. 
Własnoręcznie wykonane serwety każdy z uczestników mógł 
zabrać ze sobą do domu, by w ten sposób upiększyć świąteczny 
stół podczas wielkanocnego śniadania. 

Dagmara Bednarek, GCI

GCI

Wielkanocne warsztaty GCI 

Z ŻYCIA GMINY
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DNIA DZIECKA

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
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Zarząd Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Mszczonowie 
uzyskał absolutorium. Członkowie Cechu jednogłośnie wyrazili 
zaufanie do działań Zarządu podczas Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego, które odbyło się w sobotę, 9 kwietnia. 
Obrady miały miejsce w siedzibie Cechu przy ulicy Żyrardow-
skiej. Jako goście zaproszeni uczestniczyli w nich dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy Jan Maciejewski i prezes Cechu 
w Żyrardowie Jan Kaliński. 

Wszystkich przybyłych na Zgromadzenie przywitał prezes 
Zbigniew Bednarek. Następnie na przewodniczącego obrad 
wybrano wiceprezesa Wojciecha Łuczyńskiego. Nim doszło 
do głosowania nad udzieleniem absolutorium przyjęte zostały 
sprawozdania z działalności Zarządu, finansowe i Komisji 
Rewizyjnej. Członkom Zgromadzenia przedstawili je kolejno 
prezes Zbigniew Bednarek, kierownik biura Cechu Katarzyna 
Skórzyńska oraz przewodniczący KR Piotr Chyła. 

Sprawozdania zostały przez uczestników obrad przyjęte 
bez zastrzeżeń. Członkowie Cechu podczas Zgromadzenia zagło-
sowali też za przyznaniem honorowego członkostwa w organi-
zacji państwu Iwonie i Januszowi Michalakom. 

W punkcie przewidzianym na dyskusje goście obrad pogratu-
lowali Zarządowi uzyskania absolutorium. Następnie dyrektor 

PUP Jan Maciejewski przybliżył zebranym, jak obecnie wyglą-
dają staże zawodowe, które przestały być już tak popularnym 
i szeroko używanym instrumentem aktywizacji osób krótko- 
lub długotrwale bezrobotnych, a także sposobem na wejście 
na rynek pracy dla osób, które zakończyły edukację i szukają 
pierwszej pracy w zawodzie. Dyrektor zaapelował ponadto 
do Zarządu Cechu o wytypowanie swego kandydata do Powia-
towej Rady Rynku Pracy. 

Prezes Jan Kaliński swym wystąpieniem zapoczątkował dyskusję 
o egzaminach czeladniczych, a także kosztach utrzymania 
uczniów i niewystarczających refundacjach za ich kształcenie. 
Zdaniem zgromadzonych zakłady rzemieślnicze w dużej mierze 
zastąpiły tak popularnie niegdyś szkoły zawodowe, ale, niestety, 
ich wkład w kształcenie młodzieży nie jest należycie doceniany 
przez państwo. 

Przypomnijmy, jak wyglądają obecne władze mszczonowskiego 
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości: prezes Cechu 
- Zbigniew Bednarek, wiceprezes - Mariusz Dąbrowski, wice-
prezes - Wojciech Łuczyński, sekretarz - Jan Wacławek, skarbnik 
- Elżbieta Kustosz, członkowie Zarządu - Sławomir Wojtczak 
i Dariusz Zapadka. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Piotr 
Chyła, Członkowie KR – Piotr Woźniak i Robert Chodkowski. 
Przewodniczący Sądu Cechowego – Wojciech Kwiatkowski. 
Członkowie Sądu Cechowego - Adam Narożny i Krystyna Federo-
wicz. Delegat do Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia 
w Warszawie – Wojciech Łuczyński. Skład pocztu sztandarowego 
Cechu - Sławomir Wojtczak, Jan Wacławek i Mateusz Piasek. 

MM

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Absolutorium dla Zarządu Cechu

Z ŻYCIA GMINY
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Od 2004 roku, decyzją Rządu, 2 maja przypada święto naszych 
narodowych barw – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
Symbol ten (a przynajmniej kombinacja kolorów) od setek 
lat towarzyszył naszym rodakom podczas doniosłych uroczy-
stości, ale także, na przykład, wydarzeń sportowych. Co ozna-
czają barwy, z których składa się nasza flaga i dlaczego ma ona 
właśnie taki wygląd? Zapraszamy w krótką podróż przez historię 
jednego z najważniejszych, polskich symboli.

Zacznijmy od obecnego wyglądu polskiej flagi. Uważni obser-
watorzy pewnie niejednokrotnie zauważyli, że występuje ona 
w dwóch wersjach. Biało-czerwony prostokąt, który wywie-
szamy przed naszymi domami z okazji narodowych świąt, 
czasem jest także wzbogacony o polskie godło w górnej części. 
Taki wariant państwowego symbolu może być wykorzystywany 
jedynie przez oficjalne przedstawicielstwa kraju za granicą, 
cywilne lotniska i samoloty, kapitanaty portów oraz rodzime 
statki morskie. Przed domami czy urzędami wywiesza się biało
-czerwone prostokąty bez narodowego godła. Zgodnie z tzw. 
etykietą flagową, nigdy nie powinny one dotykać ziemi.

Kolory polskiego symbolu są ściśle powiązane z godłem naszego 
kraju. Biel odnosi się do orła, a czerwień – do tarczy herbowej. 
Pierwszy raz takie barwy oficjalnie pojawiły się w 1792 r., 
w trakcie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 maja. Świętujący Polacy uczcili ten dzień zakładając biało
-czerwone szarfy i przypinając wstęgi w takich właśnie kolorach.

Rodzima flaga w obecnej formie oficjalnie została wprowa-
dzona przez ustawę z 1 sierpnia 1919 r. Nasz narodowy symbol 
ma więc już ponad wiek oficjalnej historii. W 1980 roku, 
zatwierdzono odcienie kolorów, które znajdują się na polskiej 
fladze. Zgodnie z dokumentami tak naprawdę biel i czerwień, 
to karmazyn i srebrna barwa herbowego ptaka.

Oczywiście, państwowe barwy mają także swoje metaforyczne 
znaczenie. Biel symbolizuje dobro oraz czystość polskiego 
narodu. Czerwień oznacza z kolei dostojność i majestat rodzi-
mych władców. W innych wyjaśnieniach można także znaleźć 
odniesienie do burzliwej i dramatycznej historii kraju. Biel 
to niewinność i czystość obrońców Polski a czerwień – symbol 
krwi, przelewanej w imię jej wolności.

Dagmara Bednarek, GCI

Święto

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
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Klub Seniora „Złota Jesień”

Wiosenne świętowanie

Pojawianie się coraz większej liczby oznak wiosny zwiastuje 
bliskość świąt Wielkiej Nocy. Z tej okazji w poniedziałek, 
11 kwietnia, w sali klubowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
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W przedświąteczną środę wielkanocną radością podczas 
spotkania w sali klubowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
podzielili się członkowie dwóch Klubów Senior + oraz pracow-
nicy Centrum Usług Społecznych. Symboliczne śniadanie rozpo-
częła jego gospodyni, dyrektor instytucji Monika Malczak, 
która złożyła życzenia wszystkim uczestnikom tego wspólnego 
posiłku. 

Ciepłe słowa do zebranych skierowali też zaproszeni goście, 
wśród których znaleźli się Przewodniczący i Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski oraz Waldemar Suski, 
Zastępca Burmistrza Halina Wawruch, a także Przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych radna Barbara Gryglewska. 
Symbolicznym jajkiem ze swoimi podopiecznymi podzieliła 
się również Monika Kubiak, która z ramienia Centrum Usług 
Społecznych koordynuje działalność obydwu Klubów Senior +.

Oprócz świątecznych pyszności na stołach znalazły się też 
wielkanocne ozdoby, które nestorzy własnoręcznie wykonali 
podczas zajęć plastycznych prowadzonych w ramach funkcjono-
wania wspomnianych miejsc spotkań.

Dagmara Bednarek, GCI

spotkali się członkowie Klubu Seniora „Złota Jesień”. Trady-
cyjne śniadanie wielkanocne rozpoczęła prezes stowarzyszenia, 
Barbara Pniewska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim 
przybyłym na uroczystość „dzielenia się jajkiem”. Ciepłe słowa 
do lokalnych seniorów skierowali również goście spotkania – 
zastępca burmistrza Halina Wawruch i dyrektor Centrum Usług 
Społecznych Monika Malczak.

db, GCI

CUS i Klub „Senior +”

Podzielili się wielkanocną radością

Z ŻYCIA GMINY
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W 2021 r. na polskich drogach doszło do prawie 23 tys. 
wypadków. Życie straciło w nich 2 245 osób, a 26 tys. 415 zostało 
rannych. Choć w porównaniu do 2020 r. liczby te zmniejszyły 
się, to jednak nadal są przerażające.

Wpływ na bezpieczeństwo na drogach ma każdy z nas. Nie 
tylko kierowcy, ale także np. ci, którzy nie pozwalają innym 
wsiąść do samochodu po alkoholu. Piesi z kolei mogą zadbać 
o swoją widoczność przyczepiając elementy odblaskowe 
do ubrania czy plecaków. 

O bezpieczeństwo własne i innych postanowili również zadbać 
członkowie Klubu Motocyklowego „Dusze Mazowsza”, który 
działa na terenie gminy Mszczonów. Wspólnie z Policją zorgani-
zowali akcję „Patrz w lusterka! Motocykle są wszędzie”. Człon-
kowie Klubu wraz z dzielnicowym asp. sztab. Sławomirem Zieliń-
skim i jego kolegami rozdawali odblaski oraz naklejki, podkre-
ślające to, że poruszający się jednośladami są równorzędnymi 
użytkownikami drogi. 

W sumie przekazano ponad 100 kompletów gadżetów, które 
mają przypominać kierowcom samochodów o ostrożności, 
a także wspólnym bezpieczeństwie. Motocykliści i policjanci 
zatrzymywali pojazdy na parkingu przy ul. Tarczyńskiej. Wieść 
niesie, że w sobotnie przedpołudnie był to najbezpieczniejszy 
fragment miasta. Niektórzy kierowcy, widząc policjantów 
zatrzymujących pojazdy, wybierali wręcz inną drogą. Wszyscy 

Klub Motocyklowy „Dusze Mazowsza”

Bezpieczniej na drodze



10    kwiecień-maj 2022 / nr 4 (312)       

Niedziela Palmowa w Parafii pw. Świętej Trójcy w Lutkówce. 
Parafianie wierni tradycji. Tu palmy są najpiękniejsze. Co roku 
do wykonania jak największej ilości palm zachęca pani Irmina 
Słojewska z Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Nosy 
Poniatki. Tak było i tym razem.

Pani Irmina wraz z księdzem 
proboszczem Zbigniewem 
Chmielewskim wszystkie 
dzieci, które przyniosły 
do świątyni swoje palemki, 
nagradzała cukierkami rozda-
wanymi z wielkiego, wiklino-
wego kosza. 

Na zakończenie sumy na scho-
dach lutkówieckiej świątyni 
wykonano tradycyjne zdjęcie, 
do którego pozowali właści-
ciele najokazalszych palm. Pięć 
z nich - w tym palma Szkoły 
Podstawowej w Lutkówce - 
miały naprawdę imponujące 
rozmiary. 

Wspaniała tradycja podtrzymywana przez parafian sprawia, 
że co roku do Lutkówki na sumę Niedzieli Palmowej przyjeżdżają 
goście z całej Ziemi Mszczonowskiej. Podobnie jest z Lanym 
Poniedziałkiem - Lutkówka jest znana z kultywowania wielka-
nocnych zwyczajów. 

MM

Parafia pw. Świętej Trójcy w Lutkówce

Tylko w Lutkówce takie palmy

zaś, poruszający się tego dnia w okolicach miejskiego targo-
wiska, zachowywali większą ostrożność i pilnowali, by ich jazda 
nie naruszała przepisów ruchu drogowego.

O tym, jak ważna była sobotnia akcja KM „Dusze Mazowsza” 
i Policji świadczą kolejne dane statystyczne. W 2021 r. wyda-
rzyło się ponad 2 tys. wypadków z udziałem motocykli. 
Śmierć poniosło w nich 207 kierujących i 8 pasażerów, zaś 
1 706 kierujących i 178 pasażerów zostało rannych. Na szczę-
ście, dzięki kolejnej, społecznej inicjatywie lokalnych motocykli-
stów, jest szansa, by liczby te zmniejszyły się w przyszłym roku.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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Wierni z dwóch mszczonowskich parafii przeszli ulicami miasta 
w tradycyjnej Drodze Krzyżowej. Nabożeństwo odprawione 
zostało 8 kwietnia. Drewniany Krzyż niesiony był przez przedsta-
wicieli mszczonowskich stanów, instytucji i organizacji społecz-

nych - od kościoła pw. Świętego Jana Chrzciciela aż do kaplicy 
Parafii pw. Świętego Ojca Pio. 

Uczestnicy miejskiej Drogi Krzyżowej przeszli ulicami Żyrar-
dowską, Rawską, Sienkiewicza, Dworcową, Tarczyńską, More-
lową, Jeżynową, Brzoskwiniową i ponownie Tarczyńską. Krzyż, 
który przyniesiony został do kaplicy, został potem umieszczony 
nad Grobem Pańskim, który tradycyjnie zbudowano przy reli-
kwiarzu.

Tekst: MM
Foto: ks. Sławomir Tulin

Droga Krzyżowa na ulicach 
Mszczonowa

Wielkanoc
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Ciemnice  w świątyniach Ziemi Mszczonowskiej - kościół farny 
pw. św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie, kaplica Parafii pw. św. 
Ojca Pio, kościół pw. św. Stanisława Męczennika w Osuchowie 
i kościół pw. Świętej Trójcy w Lutkówce.

Wielki Czwartek w lokalnych 
kościołach 

Wielkanoc

Z ŻYCIA GMINY
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Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii Grobów Pańskich 
w świątyniach Ziemi Mszczonowskiej - kościół farny pw. św. 
Jana Chrzciciela w Mszczonowie, kaplica Parafii pw. św. Ojca 
Pio, kościół pw. św. Stanisława Męczennika w Osuchowie 
i kościół pw. Świętej Trójcy w Lutkówce.

MM

Groby Pańskie w mszczonowskich 
świątyniach

Wielkanoc
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Tegoroczne widowisko pasyjne w Lutkówce odbyło się 
w piątek, 8 kwietnia. Zostało ono zorganizowane przez miej-
scową Parafię pw. Świętej Trójcy we współpracy z Gminnym 
Centrum Informacji, Kołem Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 
Nosy Poniatki, a także Mszczonowskim Stowarzyszeniem 
Historycznym. 

Tradycyjnie o nagłośnienie przedstawienia zadbał Mszczonowski 
Ośrodek Kultury. W widowisku wystąpiła liczna grupa parafian 
wspieranych przez członków MSH. Przybyłych na to nieco-
dzienne wydarzenie przywitał ks. proboszcz Zbigniew Chmie-
lewski. Podziękował wszystkim odważnym, którzy pomimo 
niekorzystnej pogody, odważyli się jednak uczestniczyć w wido-
wisku Męki Pańskiej, które stało się już lokalną tradycją. 

Głos zabrał też wiceprezes MSH Piotr Dymecki, który poprosił 
rodziców dzieci obecnych na przedstawieniu, o przygotowanie 
swych pociech na specyficzny charakter widowiska, które 
ze zrozumiałych względów zawiera elementy przemocy. Zwrócił 
się też do obecnych z prośbą o wsparcie finansowe i rzeczowe 

Fotorelacja z wart przy Grobach Pańskich w świątyniach Ziemi Mszczonowskiej

Wielkanoc

Pasja w Lutkówce

Z ŻYCIA GMINY
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zbiórki, którą GCI i MSH zorganizowało wspólnie z parafią 
na rzecz dwóch polskich parafii, funkcjonujących na terenie 
ogarniętej wojną Ukrainie. Zbiórka była kontynuowana także 
w niedzielę palmową, a jej efekt w postaci ok. 1 800 zł (1670 zł 
zebrano w gotówce plus dodatkowe dary w formie rzeczowej) 
został już przekazany Fundacji Lwowa i Kresów, która zadba 
o ich dostarczenie do docelowych odbiorców. 

Osoby występujące w widowisku: Sławomir Wacławek(-
Jezus), Barbara Osińska (Maryja), Piotr Słojewski (Piłat), Aniela 
Dymecka (św. Weronika), Maryna Mohoruk (Maria Magda-
lena), Adam Domasiewicz (Szymon Cyrenejczyk),  Irmina 
Słojewska, Agnieszka Pawlak i Ilona Banasiewicz (niewiasty 
płaczące), Cezary Dębski (łotr I), Mateusz Banasiewicz (łotr II), 
Jakub Dymecki i Piotr Dymecki (oprawcy), Stanisław Witkowski 
(dowódca straży), Paweł Słojewski, Roman Basiński, Edward 
Piernikowski, Marek Sztreflik, Jarosław Dębski, Robert Jaku-
biak i Hubert Wierzbicki (żołnierze), Krystyna Basińska, Artur 
Banasiewicz, Waldemar Słojewski, Małgorzata Słojewska, Beata 
Janowska, Barbara Piernikowska, Grzegorz Pawlak, Łukasz 
Pawlak, Nikodem Janowski, Jaś Koper, Krzysztof Grabski i Jakub 
Banasiewicz (lud Jerozolimy). 

***

Organizatorzy widowiska szczególne podziękowania składają 
Markowi Baumelowi i ekipie nagłośnieniowej z Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury. 

MM
Foto: Marek Wardak
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Triduum Paschalne to najważniejsze wydarzenie w roku 
liturgicznym katolików, którego istotą jest celebracja 
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. 

Wielki Czwartek 

W Wielki Czwartek w Kościele rozpoczęły się obchody Triduum 
Paschalnego. Tym samym wierni przystąpili do rozpamięty-
wania męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. Podczas 
liturgii wspominana była Ostatnia Wieczerza, w trakcie której 
nastąpiło ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Z tego powodu 
Wielki Czwartek zwany jest również dniem kapłańskim. 

Wierni w świątyniach dziękowali swoim duszpasterzom. Tak 
też było w mszczonowskich świątyniach. Przedstawiciele para-
fialnych organizacji obdarowali kapłanów symbolicznymi, 
białymi różami. W farze reprezentanci Rycerstwa Niepokalanej 
dodatkową różę ofiarowali symbolicznemu księdzu z cierpiącej 
Ukrainy, któremu w ten szczególny dzień nikt z racji wojny 
życzeń nie składał. 

W kaplicy Parafii pw. świętego Ojca Pio ksiądz proboszcz 
Sławomir Tulin odebrał natomiast wraz z kwiatami podzię-
kowania za swą postawę w okresie pandemii. Podziękowano 
mu za to, że kaplica parafialna zawsze była otwarta dla wiernych, 
a on sam, wbrew panującej wtedy atmosferze, nie zamykał się 
na ludzkie potrzeby. 

Msza Święta Wielkiego Czwartku odprawiona została przy 
pustym tabernakulum. Pozostało ono takie aż do Nocy Zmar-
twychwstania. Po homilii dziekan Mszczonowa ks. prałat Tadeusz 

Wielkanoc

Święte Triduum Paschalne
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Liturgia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
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Przybylski – tak jak wielu innych kapłanów na całym świecie – 
umył i ucałował stopy dwunastu mężczyznom, symbolizującym 
apostołów. Ten gest był odwołaniem się do czynu samego 
Zbawiciela, który w taki sposób pokazał swoim uczniom, iż ci, 
którzy pragną iść jego drogą, muszą wybrać pokorną służbę. 

Po Eucharystii Najświętszy Sakrament został procesyjnie prze-
niesiony do ciemnicy, gdzie rozpoczęła się jego adoracja. 
To symboliczne nawiązanie do pojmania i osadzenia Pana Jezusa 
w miejscu, w którym oczekiwał na osądzenie. Zbawiciel zniknął, 
a jego uwięzienie obrazował ogołocony ołtarz świątyni. 

Wielki Piątek 
Wielki Piątek to jedyny dzień w roku bez Mszy Świętej. Spra-
wowana jest natomiast Liturgia Męki Pańskiej. Odbywa się też 
adoracja Krzyża. Po jej zakończeniu Najświętszy Sakrament 
zostaje przeniesiony z ciemnicy do grobu, a Tabernakulum 
pozostaje otwarte i puste. Ołtarz „goły”, bez obrusa, to symbol 
Jezusa odartego z szat. Kapłan sprawujący liturgię w Wielki 
Piątek ma czerwony ornat. 

Gdy Pan Jezus pod postacią Najświętszego Sakramentu zostaje 
złożony w grobie, natychmiast przy nim zaciągnięte zostają 
symboliczne warty. W mszczonowskiej Parafii pw. świętego Ojca 

Z ŻYCIA GMINY
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Pio, tą zaszczytną służbę pełnili członkowie mszczonowskiej OSP 
oraz rekonstruktorzy z GRH „STRZELCY” im. 31 pSK. W farze 
czuwali strażacy z OSP Mszczonów i Wręcza. Warty trwały 
aż do niedzielnego poranka, kiedy to rozpoczęła się Rezurekcja.

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna 
Wielka Sobota to czas trwania Kościoła przy Grobie Pańskim. 
Rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Trwa adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. Tego dnia zwyczajowo wierni odwiedzają 
Groby Pańskie urządzone w kościołach, przy których trzy-
mana jest symboliczna straż. Istnieje też tradycja udawania 
się na cmentarze do grobów bliskich osób. Od rana w świąty-
niach odbywa się święcenie pokarmów. Wielka Sobota posiada 
tylko teksty Liturgii Godzin, nie ma natomiast formularza Mszy 
Świętej, a Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli 
Zmartwychwstania. 

Podczas Liturgii Światła przed kościołem kapłan święci ogień, 
od którego zapala się paschał symbol Chrystusa. Później nastę-
puje Liturgia Słowa. W trakcie Liturgii Chrzcielnej, która nastę-
puje po homilii, śpiewana jest Litania do Wszystkich Świętych. 
Następnie celebrans błogosławi wodę chrzcielną, zanurzając 
w niej trzy razy paschał. 

Liturgia Eucharystyczna ma przebieg podobny do Liturgii 
Eucharystycznych innych niedziel. Ceremonię kończy dopiero 
uroczysta Procesja Rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem. 
Procesja ta odbywa się w niedzielny poranek o godzinie 6:00. 

W kaplicy Parafii pw. św. Ojca Pio po wielkosobotniej Liturgii 
odbyło się czuwanie przy Grobie Pańskim, podczas którego 
młodzież z parafialnej Scholii zaprezentowała program słowno
-muzyczny „Droga Światła”. Ujmujący montaż był prawdziwą 
ucztą dla duszy. Osoby, które go wysłuchały, nagrodziły młodych 
artystów zasłużonymi, gromkimi brawami. 

Niedziela Wielkanocna 
Niedziela Wielkanocna rozpoczyna się Rezurekcją, która jest 
odprawiana o świcie, o godzinie 6:00, choć jeszcze w XVIII wieku 
rozpoczynano ją o północy. 

Na początku Najświętszy Sakrament jest przez kapłana zabie-
rany z symbolicznego Grobu Pańskiego i niesiony w procesji 
wokół świątyni albo ulicami miejscowości. Podczas procesji 
śpiewane są pieśni wielkanocne. Cały czas biją też dzwony. 
Dawniej strzelano również z armat, aby podkreślić wyjątkowe 
znaczenie wydarzenia. Obecnie, ze zrozumiałych względów, 
asysta procesji ogranicza się jedynie do odpalania petard. 
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Lany Poniedziałek w Lutkówce jest naprawdę LANY. Tu o tradycję 
wraz z proboszczem Zbigniewem Chmielewskim dbają strażacy 
z OSP Zbiroża. Ks. prałat nie oszczędza swych parafian. Już 
podczas świątecznej sumy obficie darzy ich wodą święconą. 
Jednak prawdziwie „mokro” robi się dopiero po Mszy. 

Zaraz po jej zakończeniu proboszcz chwyta za strażacki wąż, 
aby tego szczególnego dnia nikt ze świątyni suchy nie wyszedł. 
Sam też jest przez wiernych sowicie oblewany. Już podczas 
zbierania na tacę dosięgają go pierwsze strugi wody. „Zama-
chowcy”, uzbrojeni w karabiny na wodę, tradycyjnie czają się 
na niego w oknie nad głównym wejściem do świątyni. To jednak 
dopiero preludium przed tym, co zaczyna się dziać, gdy wszyscy 
zaczynają opuszczać kościół. Wtedy rozpoczyna się prawdziwa 
wodna bitwa. 

Strażacy obstawiają wszystkie drogi na przyświątynne parkingi. 
Nie ma szans, aby uniknąć zmoczenia. Gdy wszyscy wierni 
zostają już „odpowiednio pokropieni” druhowie rozpoczy-
nają bratobójcze starcie. Poszczególne zespoły OSP bez taryfy 
ulgowej kierują na siebie strugi pod odpowiednim ciśnieniem. 
Wodne starcie trwa aż do opróżnienia zbiorników strażackich 
wozów bojowych. 

W Lutkówce nikt za oblewanie się nie obraża. Zasada jest prosta. 
Pojawiasz się na sumie – wiadomo, że do domu wrócisz mokry. 
Tradycja kontynuowana jest od lat, bez względu na pogodę. 
Tylko raz, gdy w Lany Poniedziałek spadł obfity śnieg, oblewanie 
zastąpiono pojedynkiem na śnieżne piguły. Zgodnie stwier-
dzono, że to przecież też woda, tylko w innym stanie skupienia. 
Jeśli chcesz zaznać prawdziwego oblewania w drugi dzień Świąt 
Wielkanocnych zapraszamy do Lutkówki. Zapewne za rok też 
będzie tu wyjątkowo mokro!

MM

Wielkanoc

W Lutkówce znowu było mokro

Parafianie z fary podczas procesji otoczyli swą świątynie trzy-
krotnie. W Parafii pw. św. Ojca Pio procesja poprowadzona 
została ulicami: Tarczyńską, Spółdzielczą, Wschodnią i ponownie 
Tarczyńską. Po powrocie do świątyni zaintonowany został dzięk-
czynny hymn katolicki „Ciebie Boga wysławiamy”. W ten sposób 
wierni uczcili Zmartwychwstanie Chrystusa – czyli zwycięstwo 
ZBAWICIELA nad grzechem i śmiercią.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najdawniejszym 
świętem w Kościele. Było ono obchodzone jeszcze w czasach 
apostolskich. W naszym kraju obchody rezurekcyjne nazywane 
są Wielkanocą (Wielką Nocą) – czyli czasem, gdy Pan Jezus 
powstał z martwych.

MM

Z ŻYCIA GMINY
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Efekty konkursu na najpiękniejszą pisankę przeprowadzo-
nego przez sołectwo Grzegorzewice, zostały zaprezentowane 
w kościele w Lutkówce. Kolorowe jajka zdobiły boczny ołtarz 
świątyni. Gratulujemy talentów wszystkim uczestnikom pisan-
kowej rywalizacji!

MM

Setne urodziny to zawsze piękny powód 
do świętowania. Tym razem burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek z okazji tak zacnej 
rocznicy odwiedził panią Janinę Kępień, 
by złożyć życzenia, a także wręczyć kwiaty 
i pisemne gratulacje. Podczas uroczystości 
nie zabrakło również tortu z napisem 
„100 lat”, który tym razem miał zupełnie 
wyjątkowy wymiar.

Jubilatka urodziła się w Wiatrowcu, który administracyjnie przy-
należy do gminy Pniewy, ale również do parafii w Lutkówce. 
Rodzice pani Janiny Kępień przed wojną prowadzili skład 
węgla w Warszawie, więc jej familia pomieszkiwała w stolicy. 
Niemieckie bombardowania sprawiły jednak, że z uwagi 
na swoje bezpieczeństwo, powrócili do domu w Wiatrowcu.

Pani Janina z powodzeniem wykorzystywała mieszkanie 
w takiej okolicy, doskonaląc umiejętność jazdy konnej. Oprócz 
tego zawsze pasjonowała się także zbieraniem grzybów. Częste 
przejażdżki wierzchem pozwoliły jej na bardzo dobre poznanie 
bliskiego sąsiedztwa, co przydało się w trudnym, wojennym 
czasie. Pani Janina przeprowadzała wówczas partyzantów 
z okolicznych lasów do Warszawy. Dostarczała również żywność 
mieszkańcom stolicy.

Po zakończeniu II wojny światowej na stałe osiadła 
w Wiatrowcu, zajmując się rodzinnym gospodarstwem. Właśnie 
w tej miejscowości poznała swojego przyszłego męża, z którym 
wspólnie wydzierżawili 15 ha ziemi. Całe życie utrzymywali się 
z rolnictwa i hodowli zwierząt. Doczekali się 2 synów, 2 wnuków 
i 3 prawnuków.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: Dorota Kurzepa, GCI

Wielkanoc

Pisankowy konkurs

Jubileusz

„Sto lat” to za mało!
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W Międzynarodowy Dzień Ziemi (22.04) Koło Gospodyń i Gospo-
darzy Wiejskich Nosy Poniatki zorganizowało sprzątanie wsi. 
Mieszkańcy i członkowie KGiGW licznie przybyli na spotkanie, 
w trakcie którego błyskawicznie zostały przydzielone ulice 
do sprzątania, rozdane worki i rękawice. 

Wszyscy, a zwłaszcza dzieci, z wielkim zapałem zabrali się 
do pracy. Sprzątających w sumie było 44 osoby. Uzbieraliśmy 
ponad 50 worków śmieci.

Po zakończonej pracy spotkaliśmy się „pod dębem”, aby przy 
ognisku wysłuchać legend i opowieści od najstarszych miesz-
kańców. Dowiedzieliśmy się, że nasz wspaniały „Dąb”, który 
rośnie na terenie naszego sołectwa może mieć około 300 lat, 
a jego wymiary to 430 cm w obwodzie mierzone na wysokości 
130 cm.

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Nosy Poniatki bardzo 
dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w naszym projekcje  
„Czysta wieś - nasza wspólna sprawa”. Brawo dla wszystkich 
chętnych!!! Już nie możemy się doczekać następnego spotkania 
„pod dębem”.

KGiGW Nosy Poniatki

Dzień Ziemi

„Czysta wieś - nasza wspólna sprawa”
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O tym, że była pierwszą spisaną w Europie i drugą na świecie 
wie prawie każdy – z mediów lub lekcji historii. Jak jednak 
doszło do tego, że 3 maja 1791 r. w Polsce uchwalono tak nowa-
torską Konstytucję?

Zacznijmy od tego, że wówczas wcale nie nosiła ona takiej 
nazwy, jaką nadajemy jej dziś. Dokument, który zatwier-
dzono tamtego dnia, na stronie tytułowej miał napis „Ustawa 
Rządowa”. Choć w praktyce zmieniła ona ustrój Rzeczypospo-
litej zaledwie na kilkanaście miesięcy swojego obowiązywania, 
to na zawsze stała się dla Polaków niedoścignionym wzorem 
a przede wszystkim symbolem marzeń o wolności wszystkich 
obywateli i niezawisłości państwa.

Dlaczego? Warto pamiętać, że ówcześnie nasze tereny suwe-
renne były jedynie w zasadzie „z nazwy”. Państwo znajdowało 
się w niepokojącym stanie i już od końca XVII w. było protekto-
ratem Rosji. Stało się tak w okresie rządów władców z saskiej 
dynastii Wettynów, a konkretnie – za czasów Augusta II i jego 
syna, Augusta III. Momentem kulminacyjnym problemów 
Rzeczypospolitej był rok 1772, gdy Austria, Prusy i Rosja 
w drodze cesji przejęły część jej terytoriów. 

Dla naszych ówczesnych rodaków był to swego rodzaju „zimny 
prysznic”. Sejm rozbiorowy, który wydał zgodę na oddanie 
części ziem, stworzył również Komisję Edukacji Narodowej. Ten 
centralny organ władzy oświatowej Rzeczypospolitej powstał 
14 października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku w Polsce 
obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.

Wracając jednak do Komisji, to nie jest żadnym przypadkiem, 
że właśnie z nią związanych było czterech najważniejszych 
twórców trzeciomajowej Konstytucji. Powstanie KEN było 
bowiem jednym z królewskich działań, zmierzających do odzy-
skania suwerenności kraju. Niestety, Sejm rozbiorowy powołał 
także (na wniosek Rosjan) Radę Nieustającą, która miała ogra-
niczać władzę monarchy i blokować zaplanowane przez Ponia-
towskiego reformy.

Rzeczypospolita miała jednak dużo szczęścia. W drugiej połowie 
lat 80-tych XVIII w. sytuacja na arenie międzynarodowej osła-
biła pozycję zaborców. Rosja prowadziła wojnę z Turcją a Austria 
włączyła się do tego sporu. Mocarstwa były więc zbyt zajęte 
swoimi sprawa, co król postanowił wykorzystać, by umocnić 
swoją władzę i uniezależnić się od carycy Katarzyny II.

Trzeba przyznać, że drogę do osiągnięcia tego celu Poniatowski 
wybrał dość zaskakującą. Zwołany Sejm miał zatwierdzić sojusz 
z Rosją i włączenie się w wojnę z Turkami. Zgromadzona podczas 
obrad szlachta chciała jednak zerwać stosunki z krajem carycy. 
Pierwszym krokiem do tego była likwidacja Rady Nieustającej. 
W trakcie obrad niemożliwe było zastosowanie liberum veto, 

ponieważ Sejm miał charakter skonfederowany, a więc decy-
dowała większość głosów zebranych. Dzięki temu można było 
rozpocząć wprowadzanie planu naprawczego dla kraju.

Od grudnia 1790 roku w tajemnicy spotykali się najważniejsi 
przedstawiciele obozu reformatorskiego: Stanisław Mała-
chowski, Hugo Kołłątaj, Julian Ursyn Niemcewicz, Ignacy Potocki 
i Tadeusz Matuszewicz. Z czasem ich grono sięgnęło 60 osób 
cieszących się wsparciem króla. Podczas spotkań zastanawiano 
się nad kształtem zmian, m.in. analizując pierwszą na świecie, 
amerykańską konstytucję, którą uchwaloną w 1787 roku, 
a także prace francuskiego Zgromadzenia Narodowego.

Działania reformatorów przyspieszyła sytuacja międzynaro-
dowa. Przegłosowanie ustawy zmieniającej ustrój zaplano-
wano na czas tuż po Wielkanocy, gdy większość posłów miała 
przebywać wciąż w swoich oddalonych często o setki kilome-
trów dworach. 2 maja 1791 roku w Pałacu Radziwiłłowskim 
(obecnym Prezydenckim) odczytano projekt ustawy. Tego 
samego dnia, w domu ambasadora Rosji, obradowali z kolei 
przeciwnicy reform.

Obrady sejmowe rozpoczęły się rankiem 3 maja 1791 r. na Zamku 
Królewskim. Budynku strzegły oddziały wojskowe, którymi 
dowodził książę Józef Poniatowski. Po rozpoczęciu obrad odczy-
tano odpowiednio dobrane depesze dyplomatyczne wskazu-
jące, że Polsce grozi kolejny rozbiór. Ignacy Potocki zwrócił się 
do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z prośbą „abyś 
nam odkrył widoki swoje ku ratowaniu ojczyzny”, na co Ponia-
towski odparł, że jest to uchwalenie wielkiej reformy. Natych-
miast przegłosowano uchwalenie Ustawy Rządowej, a król 
zaprzysiągł Konstytucję: „Przysięgłem Bogu, żałować tego nie 
będę”. W tym samym czasie przed Zamkiem Królewskim groma-
dził się rozentuzjazmowany tłum, który owacyjnie przyjął prze-
głosowanie ustawy zasadniczej.

Konstytucja 3 Maja składała się z 11 artykułów i wprowadzała 
w Rzeczypospolitej trójpodział władzy na ustawodawczą, wyko-
nawczą i sądowniczą. Naczelnym organem pozostawał Sejm, 
który wykonywał pierwszą ze wspomnianych – funkcję prawo-
dawczą. W trakcie jego obrad uchwalany miał być budżet i usta-
nawiane podatki. Sejm miał również kontrolować rząd. Konsty-
tucja zmniejszyła rolę senatu, ostatecznie zlikwidowała liberum 
veto oraz odebrała uczestnikom obrad możliwość zawiązywania 
konfederacji. Zgodnie z jej zapisami w Rzeczypospolitej wpro-
wadzono pierwszy na świecie system rządów parlamentarnych. 

Rocznica

Jak uchwalono Konstytucję 3 Maja?
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Trzeciego maja w Mszczonowie tradycyjnie obchodzone były 
dwie uroczystości - Święto Narodowe i Dzień Strażaka. Dziekan 
Dekanatu Mszczonów ksiądz prałat Tadeusz Przybylski przed 
rozpoczęciem uroczystej Mszy w intencji Ojczyzny przypomniał 
też zebranym wiernym, iż tego szczególnego dnia oddajemy 
ponadto hołd Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski. Święto 
głównej Patronki naszego kraju zostało ustanowione w roku 

1920 przez papieża Benedykta XV na prośbę polskich biskupów 
z racji odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości. 

Potrójne świętowanie w Mszczonowie rozpoczęło się już 
od wczesnych godzin porannych. Z racji wspomnienia patrona 
straży świętego Floriana mszczonowscy druhowie jeszcze 
przed rozpoczęciem oficjalnych uroczystości miejskich udali 
się na nowy cmentarz, aby zapalić znicze pamięci na grobach 
swych organizacyjnych przyjaciół, a następnie przy dźwiękach 
Orkiestry Dętej przemaszerowali ulicami Mszczonowa, budząc 
mszczonowian i tym samym zapraszając ich do wzięcia udziału 
w świątecznych obchodach. 

Wszyscy uczestnicy patriotycznej demonstracji mieli wyzna-
czone miejsce zbiórki przed Domem Strażaka. Tam do strażaków, 
harcerzy i rekonstruktorów dołączyły poczty sztandarowe: 

Uchwalenie Konstytucji miało również ogromne znaczenie 
dla społeczeństwa. Ustawa Rządowa osłabiła pozycję magna-
terii, umożliwiała nobilitację mieszczan a mieszkańcom miast 
królewskich zapewniała wolności osobiste i prawo sprawo-
wania urzędów.   Najmniejsze zmiany nastąpiły w położeniu 
chłopów: utrzymano poddaństwo, a wolność osobistą otrzymali 
tylko przybysze z zagranicy. Na ogół chłopów rozciągnięto nato-
miast „opiekę prawa i rządu krajowego”. 

W zamierzeniu jej twórców, Konstytucja 3 Maja miała stanowić 
punkt wyjścia dla dalszych przemian ekonomiczno-społecznych 
i politycznych. Niestety, konfederacja targowicka, a więc spisek 
magnatów wspieranych przez carycę Katarzynę II, sprzeciwiła 
się reformom a po przejęciu władzy jej członkowie unieważ-
nili większość uchwał Sejmu Wielkiego (Czteroletniego), w tym 
m.in. Konstytucję 3 Maja. 

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Źródło obrazu „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” Jana Matejki: 

Wikipedia

3 maja w Mszczonowie – podwójne, 
a nawet potrójne świętowanie…

Święto
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trzech jednostek OSP (z Mszczonowa, Wręczy i Osuchowa), 
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości, mszczonowskiej Szkoły 
Podstawowej, Zespołu Szkół, Liceum Ogólnokształcącego im. 
Szarych Szeregów, Szkoły Podstawowej z Osuchowa, Hufca 
ZHP Mszczonów, KS „Mszczonowianka” i PSL-u. Swoje miejsce 
w szeregu zajął też proporzec Młodzieżowej Drużyny Pożarni-
czej z OSP Zbiroża. 

Następnie spod Domu Strażaka naczelnik OSP Mszczonów druh 
Krzysztof Cieślik poprowadził cały pochód na Plac Piłsudskiego, 
gdzie czekali już przedstawiciele miejskich władz samorządo-
wych z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem na czele. 
Druh naczelnik złożył burmistrzowi meldunek o gotowości 
do oficjalnego rozpoczęcia uroczystych obchodów Święta 
Narodowego. Pierwszym ich punktem było odegranie Hymnu 
Państwowego oraz podniesienie Flagi Narodowej. Jak co roku, 
tę zaszczytną funkcję powierzono druhowi Arkadiuszowi Bień-
kowskiemu z OSP Mszczonów, któremu towarzyszyły przed-
stawicielki Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego - 
Beata Sznajder i Małgorzata Dymecka.

Później patriotyczna demonstracja udała się do kościoła 
farnego, w którym odprawiona została Msza Święta w intencji 
Ojczyzny, a także członków OSP i władz samorządowych. Konce-
lebrowali ją dwaj mszczonowscy proboszczowie – ks. dziekan 
Tadeusz Przybylski oraz ks. kanonik Sławomir Tulin, który z racji 

tego, iż jest kapelanem strażaków powiatu żyrardowskiego, był 
podczas tej świątecznej Eucharystii głównym celebransem. 

Po powrocie na Plac Piłsudskiego kierowanie gminnymi obcho-
dami przejął przedstawiciel OSP Mszczonów druh Grzegorz 
Koperski. Na początku zapowiedział on przemówienie burmi-
strza Józefa Grzegorza Kurka. Włodarz Mszczonowa mówił 
w nim o znaczeniu Konstytucji 3 Maja z 1791 roku, a także złożył 
druhom strażakom gratulacje z okazji ich święta. 

Po przemówieniach odbyły się dekoracje medalami i odznacze-
niami zasłużonych druhów z jednostek strażackich całej gminy 
Mszczonów. Nowe kierownictwo Orkiestry Dętej OSP podzięko-
wało też oficjalnie za lata pracy swym poprzednikom – druhom 
Januszowi Kozińskiemu, Piotrowi Olczakowi i Pawłowi Laso-
niowi. Oficjalna część gminnych obchodów Święta Narodowego 
zakończona została krótkim koncertem w wykonaniu Orkiestry 
Dętej OSP Mszczonów i pokazem umiejętności strażackiego 
zespołu mażoretek. Uroczystości zakończono odprowadzenie 
pocztów sztandarowych do Domu Strażaka. 

***

Lista druhów i druhen odznaczonych podczas gminnych 
obchodów Święta Narodowego – 3 maja 2022 roku

Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - Ariel Leszczyński 

***
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Uchwała nr 1/2022 r. z dn. 12.01.2022 roku Prezydium Zarządu 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Mszczonowie nadało 
odznakę „Wysługa Lat” następującym druhom OSP Mszczonów: 
65 lat - Ireneusz Nalej 
60 lat - Jerzy Narożny 
55 lat - Jerzy Mroczkowski 
50 lat - Jan Chałuś, Grzegorz Koperski, Piotr Cegielski, Mirosław 
Zielonka 
45 lat – Jacek Klepacz, Piotr Olczak
40 lat – Wojciech Kwiatkowski 
30 lat - Grzegorz Siedlecki Monika Płuzińska 
25 lat - Jacek Dynarowski, Jan Pędelski

20 lat - Krzysztof Cieślik, Marek Listowski 
10 lat - Damian Szczepanik, Wioletta Szustkiewicz, Medrad 
Kacała, ks. Sławomir Tulin. 
Wręczenia dokonali w dniu Święta Narodowego 3 maja wice-
prezes Zarządu Miejsko-Gminnego dh Bartłomiej Legięcki oraz 
komendant Zarządu Miejsko-Gminnego dh Tomasz Nowa-
kowski. 

***

Uchwała nr 1/2022 r. z dn. 12.01.2022 roku Prezydium Zarządu 
Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Mszczonowie nadało 
odznakę „Wysługa Lat” następującym druhom OSP Wręcza: 
40 lat – Waldemar Ciecharowski, Dariusz Dubel, Benedykt 
Modzelewski, Grzegorz Modzelewski, Roman Michalski, Miro-
sław Nowecki, Tomasz Nowecki
30 lat - Tomasz Domasiak 
25 lat – Zbigniew Bernaciak 
10 lat – Janusz Kuleta i Kami Włodarski 

Wręczenia dokonali w dniu Święta Narodowego 3 maja - wice-
prezes Zarządu Miejsko-Gminnego dh Krzysztof Bodecki oraz 
komendant Zarządu Miejsko-Gminnego dh Tomasz Nowa-
kowski. 

MM

Foto: Marek Wardak 
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Przemówienie burmistrza mszczonowa 

Józefa GrzeGorza kurka
z okazji Święta konstytucji 3 Maja

Szanowni Państwo,
uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja była nie tylko najwyższym aktem prawnym Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Przede wszystkim była dokumentem, który dawał ówczesnym Polakom nadzieję  
na pozytywne zmiany. Pierwszy raz w naszej historii słowo „naród” dotyczyło wszystkich, a nie tylko 
wybranej, najbogatszej grupy obywateli. Oprócz wzmocnienia władzy państwowej i wprowadzenia tak 
koniecznych reform, Konstytucja 3 maja, była gwarancją równości wobec prawa oraz jego opieki, która  
od tego momentu dotyczyć miała nie tylko szlachty, ale również mieszczan i chłopów.
 Zapisy te, dające obywatelom nadzieję na lepszą przyszłość, a Polsce szansę na rozwój,  
nie spodobały się jednak wszystkim mieszkańcom naszego kraju. To, co dla jednych było szansą,  
dla innych było znakiem ograniczenia ich dotychczasowych przywilejów. Część bogatej szlachty  
i magnaterii postanowiła nie poddawać się prawom zapisanym w Konstytucji 3 maja. Przedkładając własne 
interesy ponad dobro Ojczyzny zawiązali spisek, konfederację targowicką, której celem było obalenie 
nowatorskiej ustawy zasadniczej. Efektem braku zgody w społeczeństwie było nie tylko zniesienie 
Konstytucji, ale także chaos i bezprawie, które umożliwiły Rosji i Prusom dokonanie drugiego rozbioru 
naszego kraju.
 Dlatego właśnie dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją do refleksji dotyczącej zgody i realizowania 
wspólnej wizji przyszłości. Nie tylko na szczeblu centralnym, państwowym, ale również tym bliższym, 
lokalnym. Myśląc o uchwaleniu Konstytucji 3 maja i wydarzeniach, które potem nastąpiły, jestem 
tym bardziej szczęśliwy, że nasza „mała Ojczyzna” przed ponad 30 lat, które minęło od przywrócenia 
samorządności, mogła się cieszyć zgodną współpracą burmistrza, Rady Miejskiej i mieszkańców. 
 Realizując wizję rozwoju Ziemi Mszczonowskiej patrzyliśmy w tym samym kierunku, kierując 
się tylko dobrem naszego terenu, a nie prywatnymi interesami. Uniknęliśmy więc sytuacji, która miała 
miejsce pod koniec XVIII wieku. Tak, jak w słowach znanego, polskiego przysłowia, zgoda pomagała 
budować współczesne oblicze gminy. Jej brak z pewnością doprowadziłby do zahamowania rozwoju tak, 
jak to miało miejsce w latach po uchwaleniu Konstytucji. 
 Współpraca oraz jedna wizja rozwoju zawsze były siłą Ziemi Mszczonowskiej i jej motorem 
napędowym. Patrząc w przyszłość nie zapomnieliśmy o przeszłości, wyciągając wnioski z burzliwych losów 
naszej Ojczyzny. Tak właśnie definiuje się mądrość narodu. Pielęgnując swoją tożsamość, upamiętniając 
dzieje swojego państwa, powinien on potrafić wyciągnąć wnioski z błędów przeszłości i osiągnąć sukces 
wykorzystując je jako przestrogę a także motywację do pozytywnych zmian.

Józef Grzegorz Kurek

Burmistrz Mszczonowa

Mszczonów, 03.05.2022
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W ramach trwających obchodów 645 rocznicy nadania praw 
miejskich Mszczonowski Ośrodek Kultury zaproponował miesz-
kańcom spotkania z osobami, które rozsławiają naszą „małą 
Ojczyznę”. Wybór pierwszego gościa mógł być tylko jeden - 
Sylwester Maciej Maciejewski, znany z wielu wybitnych ról 
filmowych i teatralnych aktor rodem z Mszczonowa. Spotkanie 
odbyło się 2 kwietnia w sali klubowej MOK-u. Wszystkich przy-
byłych na nie mieszkańców przywitał kierownik Marek Baumel. 
Rozmowę z gwiazdą wieczoru poprowadziła dziennikarka 
Justyna Napierała. 

Sylwester Maciej Maciejewski swoje mszczonowskie wspo-
mnienia rozpoczął od opowieści rodzinnych i szkolnych. Jak 
sam podkreślał, talent zawdzięcza rodzicom oraz nauczycielom, 
którzy pomogli mu rozwinąć wrodzone zdolności. Mama uwiel-
biała śpiewać, natomiast ojciec zawsze spełniał się plastycznie. 
Przystrajał grób pański w kościele pw. świętego Jana Chrzci-
ciela, budował co roku jeden z ołtarzy na procesję Bożego Ciała, 
a także namalował portret Ojca Świętego Jana Pawła II, który 
do dziś wisi w kościele farnym. 

Zdolności artystyczne młodego Sylwestra odkryła jego nauczy-
cielka Helena Olejnik. Następnymi pedagogami, którzy pomogli 
rozwinąć talent byli: Barbara Dudzińska, Stanisław Szymański 
oraz Danuta Wiktorzak, dzięki której zaczął brać udział w konkur-
sach recytatorskich. Wybór szkoły aktorskiej jako pierwszy zasu-
gerował mu kolega Szymon Redlich. Gość MOK-u wspominał, 
jak to z wymienionym przyjacielem oraz Łukaszem Koperskim 
(obecnym przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszczonowie), 
Janiną Zgagą i Agnieszką Laskowską przeżywali harcerskie przy-
gody. 

W tym samym czasie młodym harcerzem był też dzisiejszy 
kierownik MOK-u Marek Baumel. Pan Marek jest wirtuozem 
gitary, więc od razu padła propozycja wspólnego przypomnienia 
kilku harcerskich przebojów, śpiewanych przez mszczonow-
skich druhów w latach 70tych. Trio Sylwester Maciej Macie-
jewski, Marek Baumel oraz obecna też na spotkaniu Agnieszka 

Laskowska (obecnie Dobrzyńska) wykonało po mistrzowsku 
niezapomnianych „Mszczonowiaków” oraz „Błękit jeziora”. 

Słynny mszczonowianin podzielił się też z przybyłymi 
na spotkanie mieszkańcami opowieściami dotyczącymi 
początków swej aktorskiej drogi. Zaczął, oczywiście, od wspo-
mnień z PWST, gdzie – jak to podkreślił - wykładał wtedy 
sam Aleksander Bardini – aktor, reżyser teatralny i filmowy 
oraz pedagog. To właśnie dzięki niemu udało się świeżo 
upieczonemu absolwentowi uczeni aktorskiej trafić do Teatru 
Komedia, którym kierowała Olga Lipińska. Do PWST – jak wspo-
minał Sylwester Maciej Maciejewski – za jego czasów starało się 
o przyjęcie 365 osób, dostało się jedynie 25, a edukację w jego 
roczniku ukończyło zaledwie 15.

Wymagania stawiane studentom były bardzo wysokie. Zawód 
aktora jest stresujący i wyczerpujący. Wymaga ciągłego podno-
szenia kwalifikacji. Praca sceniczna jest dla aktora najistot-
niejsza. Gość MOK-u zadziwił wszystkich stwierdzeniem, 
że nigdy nie miał marzenia, aby zagrać Hamleta. Ponoć najwięcej 
satysfakcji przyniosła mu rola służącego Filipa w „Dożywociu” 
Fredry. W filmie takim wspominanym wcieleniem był Bogumił 
Maślanka jeden z głównych bohaterów komedii „Pieniądze 
to nie wszystko” Juliusza Machulskiego. Co się zaś tyczy przy-
gody serialowej, to dla nikogo nie było zaskoczeniem wskazanie 
na słynnego Solejuka z „Rancza”. 

Publiczność wieczoru usłyszała wiele anegdot związanych 
z pracą na planie tego jakże popularnego przeboju TVP. Okazuje 
się, że aktor nigdy nie spróbował nawet tak zachwalanych 
pierogów swej serialowej żony, ani nie zakosztował trunku, 
z którego zasłynęła wilkowyjska ławeczka. Jednak rolą życia 
dla Sylwestra Macieja Maciejewskiego jest, jak się dowiedzieli 
wszyscy uczestnicy sobotniego spotkania, rola dziadka. Pan 
Maciejewski jest zakochany w swojej wnuczce i to ona jest 
dla niego najważniejsza. 

Słynny mszczonowianin mieszka dziś w Królewie, w powiecie 
płońskim. W jego miejscowości – jak dodał z uśmiechem - nie 
wszyscy wiedzą, gdzie stoi dom Sylwestra Maciejewskiego, 
za to każdy potrafi wskazać drogę do Solejuka. Artysta godzi 
się z tym, iż ta rola tak do niego przylgnęła, choć podkreśla, 
że dla aktora takie zaszufladkowanie nie jest korzystne 
i zapewnia, że potrafi odnaleźć się w różnych scenicznych 
i filmowych wcieleniach.

W rodzinnym mieście zagrał kiedyś księcia Ziemowita III, 
podczas hucznie obchodzonego święta miasta. Jak zaznaczył 

Sylwester Maciej Maciejewski – 
Artysta rozsławiający Mszczonów
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czuje się cały czas mszczonowianinem i uwielbia przyjeżdżać 
w rodzinne strony. 

Podczas spotkania w MOK-u jego krewni, państwo Staszewscy, 
wspólnie z prowadzącą rozmowę Justyną Napierałą przygo-
towali niespodziankę w postaci prezentacji starych fotografii, 
które rozbudzały wspomnienia rodzinne. Ta fotograficzna 
podróż bardzo spodobała się publiczności. 

Przedstawiciele MOK-u na zakończenie wieczoru wręczyli 
swemu gościowi cały pamiątkowy zestaw, wypełniony różnego 

rodzaju mszczonowskimi gadżetami. Za niezwykle udane 
spotkanie podziękował też aktorowi obecny w sali klubowej 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Obiecał mu ponadto posta-
wienie symbolicznej „ławeczki Solejuka” w jednym z mszczo-
nowskich parków. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych RM Barbara Gryglewska gratulując swemu byłemu 
uczniowi wielu udanych ról poprosiła natomiast o przekazanie 
do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej pamiątek związanych 
z zawodową drogą artysty. 

MM

Każdy, kto w weekendowe popołudnie udał się do MOK-u, mógł 
przekonać się, czym są prawdziwa pasja i talent. W ramach 
obchodów 645-lecia nadania praw miejskich dla Mszczonowa 
w Małej Galerii instytucji zorganizowana została wystawa lokal-
nego artysty, malarza Romana Zabłockiego. Wernisaż ekspo-
zycji o nazwie „Przestrzenie miasta, przestrzenie koloru – prze-
strzenie kształtu” odbył się w sobotę, 23 kwietnia.

Spotkanie otworzyła dyrektor MOK Grażyna Pływaczewska, 
która powitała licznie zebranych uczestników wydarzenia. 
Wśród tłumu, który zgromadził się w Małej Galerii, można 
było spotkać rodzinę i przyjaciół artysty, ale także przedstawi-
cieli lokalnych organizacji pozarządowych czy samorządu, który 
reprezentowali m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski i burmistrz Józef Grzegorz Kurek. 

Po gospodyni wydarzenia głos zabrał sam autor, również rozpo-
czynając od podziękowań dla przybyłych na wernisaż. Artysta 
opowiedział też pokrótce o sobie i swojej twórczości, a także 
wyraził wdzięczność dla organizatorów wystawy – dyrektor 
Grażyny Pływaczewskiej i wszystkich pracowników Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury. Kierująca instytucją wraz z opiekunką 
Małej Galerii Anną Lipińską-Brodą w ramach podziękowania 
za udostępnienie prac, wręczyły bohaterowi wydarzenia piękny 
bukiet kwiatów. Na zakończenie głos zabrała przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych radna Barbara Gryglewska, 
która nie kryła uznania dla talentu mszczonowskiego artysty.

Na zorganizowanej w Małej Galerii MOK wystawie można 
podziwiać obrazy olejne o różnorodnej tematyce. Wśród nich 
znajdują się portrety, płótna religijne, martwa natura, pejzaże, 

a także dzieła abstrakcyjne. Uważni obserwatorzy wśród gości 
wernisażu mogli dostrzec jedną z modelek mszczonowskiego 
Mistrza Pędzla. Jej portret również podziwiać można w Małej 
Galerii MOK. Niestety, zdecydowana większość prezentowa-
nych obrazów została wypożyczona od obecnych właścicieli. 
Właśnie dlatego w Małej Galerii oglądać je można było zale-
dwie przez tydzień. Patrząc na zgromadzone dzieła nikt chyba 
jednak nie miał wątpliwości, dlaczego posiadacze tak magicz-
nych płócien nie chcą się z nimi rozstawać na zbyt długo.

Prezentowane na wystawie obrazy dowodzą ogromnej wrażli-
wości malarza i uwagi, z jaką obserwuje on otaczającą go rzeczy-
wistość – miejsca i ludzi. Płótna abstrakcyjne zaskakują z kolei 
artystyczną wizją, dowodzącą niezwykłej wyobraźni artysty. 
Choć Roman Zabłocki nie uważa się za zawodowego malarza, 
a jedynie pasjonata, to jednak jego ogromny talent wyróżniłby 
stworzone przez niego dzieła nawet spośród obrazów w znanej 
galerii sztuki. Sobotni wernisaż pokazał, że prawdziwa pasja 
powiązana z talentem sprawia, że powstaje piękno, które trudno 
opisać słowami. Piękno, które po prostu trzeba zobaczyć!

***

Roman Zabłocki całe swoje życie jest związany z Mszczonowem, 
w którym mieszka. Swoją artystyczną pasję zaczął realizować 
w 1989 r. Sam podkreśla, że talent odziedziczył po dziadku. 
Początkowo, artysta nie upubliczniał swoich dzieł. Na szczę-
ście dla wszystkich wielbicieli jego talentu, w końcu odważył 
się pokazać swoje płótna innym. Dziś, po latach od tego wyda-
rzenia, jest cenionym artystą nie tylko lokalnym. Jego obrazy 
zdobią ściany domów nie tylko w Polsce, ale także w Szkocji, 
Belgii, Holandii czy na dalekiej Syberii. Prace Romana Zabłoc-
kiego można oglądać na fanpage`u na Faceboku, który nosi 
nazwę „Malowanie z Papużką”. To nawiązanie do wiernego 
towarzysza artystycznych podróży Mistrza – papużki Papciusia. 
Zachęcamy do obserwowania tej strony i kibicowania wyjątko-
wemu, mszczonowskiemu Artyście!

Dagmara Bednarek, GCI

MOK

Obrazy malowane Sercem
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Taki tytuł nosił wieczór wspomnień poświęcony śp. Jackowi 
Zielonce, byłemu kapelmistrzowi Orkiestry Dętej OSP 
Mszczonów, który odbył się w sobotę 7 maja, w Mszczonow-
skim Ośrodku Kultury. Jego główną organizatorką była dyrektor 
MOK-u Grażyna Pływaczewska. Jako współgospodarze uroczy-
stości wystąpili na scenie ośrodka: Orkiestra Dęta pod przewod-
nictwem obecnego kapelmistrza Szczepana Bieszczada oraz byli 
uczniowie Jacka Zielonki zasilający teraz grupy artystyczne, dzia-
łające przy MOK-u. Gośćmi honorowymi wieczoru wspomnień 
byli żona i syn zmarłego - Joanna Nowak-Zielonka oraz Artur 
Zielonka, który na rozpoczęcie spotkania odegrał na trąbce 
skomponowany przez ojca „Hejnał Mszczonowa”. 

W chwilę później wszystkich przybyłych do sali widowiskowej 
Ośrodka przywitała prowadząca wieczór Justyna Napierała. 
Następnie odbyła się projekcja prezentacji multimedialnej 
ukazującej, na podstawie zgromadzonych zdjęć, historię życia 
Jacka Zielonki. Po niej mikrofon został przekazany osobom 
chcącym podzielić się wspomnieniami związanymi z przedwcze-
śnie zmarłym, wspaniałym muzykiem i pedagogiem. 

Jako pierwszy głos zabrał dziekan Dekanatu Mszczonów ks. 
prałat Tadeusz Przybylski. W imieniu przyjaciół z okresu studenc-
kiego przemówiła Małgorzata Szyszka. Swe refleksje na temat 

wpływu, jaki Jacek Zielonka wywarł na wychowanie młodych 
pokoleń mszczonowian oraz rozwój kultury Ziemi Mszczonow-
skiej, wyrazili też: burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek 
i przedstawiciel „Merkuriusza Mszczonowskiego” Piotr Dymecki. 

Jacek Zielonka przez swe życie kroczył otoczony muzyką, 
więc na wieczorze wspomnień o nim nie mogło jej zabraknąć. 
Na scenie MOK-u prezentowali się kolejno: Mateusz Bechcicki 
(z utworem „Niepokonani” Perfectu), Studio Piosenki „Woka-
liza” Iwony Skwarek, w składzie  Emil Dębski, Agata Pleśniero-
wicz, Małgorzata Potrzebowska, Małgorzata Szmigielska, Oliwia 
Baranek i Aleksandra Dropińska („Zacznij od Bacha” i „Co nam 
w duszy gra”), Joanna Pływaczewska („Zamiast” Edyty Gepert), 
Joanna Pływaczewska i Mateusz Bechcicki („Szczęśliwej drogi już 
czas”) oraz Iwona Skawrek i Oliwia Baranek („What a Wonderful 
World” Louisa Armstronga). 

Honorowe miejsce w programie wieczoru zarezerwowano, 
oczywiście, dla Orkiestry Dętej OSP Mszczonów, która zapre-
zentowała między innymi utwory swego byłego kapelmistrza - 
„Marsz” zwany potocznie „Żwawy Jacuś”, „Letni Poranek’” oraz 
składankę „Kuplety Futbolowe”. Strażakom towarzyszył zespół 
rewelacyjnych mażoretek. Dziewczęta zaprezentowały przed 
publicznością nowe układy choreograficzne. 

W finale części oficjalnej uroczystości dyrektor MOK-u Grażyna 
Pływaczewska wraz z kierownikiem MOK-u Markiem Baumelem 
wręczyli pani Joannie Nowak-Zielonce bukiet kwiatów, po czym 
małżonka zmarłego wraz z synem zwrócili się do zebranych 
z podziękowaniami za przybycie. Ostatni akord należał do Orkie-
stry, która podczas pożegnalnego utworu otrzymała od publicz-
ności brawa na stojąco. 

MOK

Jacku, to dla Ciebie
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Wystawa samorządowa w Małej 
Galerii

MOK

W wieczorze wspomnień uczestniczyli m.in.: wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej Waldemar Suski, dyrektor Gminnego 
Centrum Informacji Beata Sznajder, dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej Anna Czarnecka, wicedyrektorzy Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie - Ewa Zabłocka, Krystyna Wójcik i Jaro-
sław Sawicki oraz prezes Klubu Sportowego „Mszczonowianka” 
Adam Bechcicki. 

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem w sali klubowej 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 

***

Jacek Zielonka zmarł 21.01.2021 roku w wieku 53 lat. Jego 
pogrzeb odbył się 30 stycznia. Zmarły od września 2001 r. 

był kapelmistrzem Orkiestry Dętej i Członkiem Zarządu OSP 
Mszczonów. Przez wiele lat kształcił muzycznie młodzież w szko-
łach gmin Mszczonów i Radziejowice. 

Za działalność społeczną Jacek Zielonka został odznaczony: 
brązowym, srebrnym i złotym medalem ,,Za zasługi dla pożar-
nictwa”, odznaką ,,Wzorowy Strażak”, „Złotą Odznaką” Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr, a także Medalem im. Bolesława 
Chomicza. Przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
uhonorowany odznakami ,,Zasłużony Działacz Kultury” (2000 r.) 
i ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2010 r.).

MM

Pod koniec kwietnia członkowie dwóch, mszczonowskich 
Klubów „Senior +” mogli wziąć udział w wyjątkowych zaję-
ciach plastycznych. Poprowadził je sam lokalny Mistrz Roman 
Zabłocki. Warsztaty odbyły się w obydwu miejscach spotkań 
seniorów, które znajdują się na osiedlu Dworcowa III (ul. Jeży-
nowa) oraz na plebani parafii pw. św. Ojca Pio. 

Artystyczne spotkania rozpoczęło krótkie wprowadzenie teore-
tyczne. Prowadzący Roman Zabłocki przedstawił seniorom 

podstawowe wiadomości niezbędne malarzom. Uczestnicy 
dowiedzieli się więc ciekawych rzeczy o świetle czy mieszaniu 
barw. 

Po krótkiej części teoretycznej klubowicze rozpoczęli wykony-
wanie swoich dzieł. Pod czujnym okiem Mistrza powstały krajo-
brazy letnie i zimowe, które na pewno ozdobią ściany domów 
ich autorów. Kiedy rozpoczynając zajęcia Roman Zabłocki 
powiedział, że malowanie jest łatwe, z pewnością wielu uczest-
ników spotkania uśmiechnęło się w myślach. Dzięki wska-
zówkom Mistrza okazało się jednak, że pod kierunkiem cier-
pliwego, dobrego nauczyciela nawet „dwie lewe ręce” mogą 
wyczarować piękny obraz.

Dagmara Bednarek, GCI  

Klub „Senior +”

Uczyć się od Mistrza

W sobotę, 14 maja, w Mszczonowskim Ośrodku Kultury otwarto 
wystawę „Samorząd terytorialny Mszczonowa na przestrzeni 
32 lat”. Jednocześnie w Małej Galerii MOK-u wyeksponowano 
prace wykonane w ramach Gminnego Konkursu Plastycznego 

„Mszczonów dawnych lat”. Patronat honorowy nad konkursem 
sprawowali burmistrz Mszczonowa i przewodniczący Rady 
Miejskiej. W jury artystycznego współzawodnictwa zasiedli: 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, dyrektor MOK-u Grażyna 
Pływaczewska, instruktorka MOK-u Anna Lipińska-Broda 
i kierownik administracyjny MOK-u Marek Baumel. 

Pierwsze miejsce ex aequo jurorzy przyznali Julii Wojtczak 
i Magdalenie Woś. Drugie miejsce, także wspólnie, zajęli Kamil 
Dębski i Ewelina Kowalska. Trzecią lokatą podzielili się Iga Czar-
necka i Agnieszka Mentek. Wyróżnienia otrzymały natomiast 
Krystyna Penczonek, Ewa Mrówczyńska, Aneta Czarnecka 
i Anna Orłowska. 

Nim jednak doszło do wręczenia dyplomów wszystkim nagro-
dzonym i wyróżnionym, obecni w Małej Galerii przedstawiciele 
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Maj to dla katolików czas szczególnego zwracania się 
do Maryi oraz wspominania papieża Jana Pawła II. Najsłyn-
niejszy z Polaków, a od 2014 r. także święty, urodził się bowiem 
18 dnia tego miesiąca. Z tej okazji Mszczonowski Ośrodek 
Kultury przygotował dla mieszkańców niezwykłą niespodziankę 
artystyczną. W niedzielę, 15 maja, w amfiteatrze odbył się 
Koncert Papieski w wykonaniu Danuty Stankiewicz i zaproszo-
nych przez nią gości. Tego dnia towarzyszyli jej Piotr Kubacki 
(instrumenty klawiszowe), Wojciech Pajka (gitara) oraz aktor 
Filip Borowski.

Podczas recitalu piosenkarki, która już nie pierwszy raz 
miała okazję śpiewać w Mszczonowie, można było usłyszeć 
znane pieśni religijne, taki jak „Czarna Madonna”, „Barka” oraz 
utwory z repertuaru wokalistki, m.in. „Miastu i Światu” czy „Nasz 
czas jest smutkiem”. Wszystkie one znalazły się na płycie Danuty 
Stankiewicz pod tytułem „Divide Amorem” (łac. „dzielić się 
miłością”), którą, jaka sama podkreślała podczas recitalu, miała 
zaszczyt osobiście wręczyć Janowi Pawłowi II.

Popołudniowy koncert w parkowym amfiteatrze miał 
charakter programu poetycko-muzycznego. Oprócz utworów 

z przesłaniem o miłości i dobru, można było podczas niego 
wysłuchać również  fragmentów książki „Wstańcie, chodźmy” 
czy też wierszy polskich poetów bliskich papieżowi (np. księdza 
Jana Twardowskiego). Podczas recitalu nie zabrakło także osobi-
stych wspomnień artystów, związanych, oczywiście, z papieżem 
Janem Pawłem II.

Niedzielne wydarzenie w amfiteatrze miało bardzo 
duchowy wymiar. Połączenie dźwięków i słów skłaniało 
do chwili refleksji nie tylko o uczuciach, ale też o sensie oraz 
celu ludzkiego życia.

Dagmara Bednarek, GCI

samorządu w swoich wystąpieniach dzielili się wspomnieniami 
na temat trzech dekad dynamicznego rozwoju gminy. Wywiady 
z nimi przeprowadzały przedstawicielki MOK-u - dyrektor 
Grażyna Pływaczewska oraz Justyna Napierała. 

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek przypomniał, że krokiem 
milowym dla rozwoju Mszczonowa było rozpoczęcie eksplo-
atacji wód geotermalnych i pojawienie się Geotermii. Zaczerp-
nięcie z bogactwa, którym są ciepłe źródła, dało – jego zdaniem 
- innowacyjny impuls całej Ziemi Mszczonowskiej i umożli-
wiło późniejsze pojawienie się takich inwestycji jak Termy, 
czy Suntago. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Suski podzię-
kował burmistrzowi za jego pracę i podkreślił, że jest on najdłużej 
urzędującym burmistrzem w Polsce. Wiceprzewodniczący Suski 
wyraził ponadto swą wdzięczność za olbrzymią pracę wszystkim 
mszczonowskim wiceburmistrzom: śp. Marianowi Jackow-
skiemu, śp. Grzegorzowi Kozłowskiemu oraz obecnej wicebur-
mistrz Halinie Wawruch. 

Słów uznania dla obecnego włodarza Mszczonowa nie szczędził 
też radny Marek Baumel. Jak stwierdził - dla miejskiego charak-
teru miejscowości nad Okrzeszą najwięcej uczynili - książę 
Ziemowit III nadając jej prawa miejskie i właśnie burmistrz 
Kurek modernizując i unowocześniając Mszczonów. 

Swoimi doświadczeniami w pracy samorządowej podzieliła się 
również z obecnymi w MOK-u radna Dorota Kaźmierczak. Przy-
pomniała ona, że jako nastolatka została wybrana do Młodzie-
żowej Rady Miejskiej i powierzono jej wtedy nawet funkcję 
młodzieżowego burmistrza. 

Dodatkowym elementem wystawy samorządowej, którą cały 
czas podziwiać można w Małej Galerii, są portrety obecnych 
radnych wykonane przez członkinie Grupy Plastycznej KOLOR, 
działającej w MOK-u pod kierunkiem instruktor Anny Lipińskiej
-Brody. 

MM

MOK

Podzielić się muzyką i miłością
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Kolejna odsłona Nocy Muzeów w Mszczonowie miała miejsce 
w niedzielę, 15 maja. Tym razem Gminne Centrum Informacji, 
prowadzące lokalne Izby Pamięci, zaprosiło wszystkich na przy-
godę w stylu Indiana Jonesa. Tematem tegorocznej Nocy 
Muzeów była bowiem archeologia.

Lokalna odsłona ogólnopolskiej akcji rozpoczęła się w Izbie 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów (IPRM) już we wczesnych 
godzinach popołudniowych warsztatami „Yabadabadoo”, 
w których udział wzięło 25 młodych uczestników w różnym 
wieku. Podczas zajęć dowiedzieli się wielu archeologicznych 
ciekawostek. O czym rozmawiano? Między innymi o prehisto-
rycznej sztuce, ubraniach czy zdobywaniu ognia. Prowadzący 
nie poprzestał jednak na prezentacji multimedialnej i poga-
wędce. Ważnym elementem zajęć była możliwość przyjrzenia 
się rekonstrukcjom dawnych przedmiotów, np. skalnego malo-
widła czy futer.

Uczestnicy mieli również możliwość, by sami poczuć się jak jaski-
niowcy – wykonując odcisk dłoni, naszyjniki z muszelek czy krze-
sając ogień. Podczas warsztatów można było nawet spróbować 
stworzyć w drewnie otwór za pomocą zrekonstruowanej 
wiertarki zamachowej z drewna, fragmentów skór i kamieni. 
Każdy z młodych archeologów zrobił również swoją figurkę 
z gliny. Wszystkie powstałe podczas zajęć symbole prehistorii 
uczestnicy mogli zabrać ze sobą do domu, by przypominały 
im o niezwykłym spotkaniu z przeszłością.

Na parkingu pomiędzy IPRM a dawnym budynkiem komisariatu 
na wszystkich gości Nocy Muzeów czekało plenerowe stoisko 
archeologiczne z licznymi atrakcjami. Każdy, kto tego dnia wziął 
udział w wydarzeniu, mógł się dowiedzieć wielu ciekawostek 
o prehistorycznych czasach. Jedną z widowiskowych atrakcji 
była edukacyjna piaskownica, w której spoczywał… kościotrup. 
Oczywiście, nie była to żadna ofiara zbrodni, a jedynie plasti-
kowy rekwizyt, dzięki któremu można było poczuć się niczym 

Indiana Jones i odkopać swoje pierwsze „znalezisko” archeolo-
giczne. Oprócz tego najmłodsi mogli sprawdzić swoje zdolności 
manualne (i cierpliwość!) sklejając porozbijane skorupy replik 
dawnych naczyń. Na dzieci czekały również magnetyczne puzzle 
i warsztaty konserwacji zabytków. Każdy z uczestników otrzy-
mywał pamiątkowy dyplom Małego Archeologa.

Ciekawym elementem stoiska była prezentacja zrekonstruowa-
nych i prawdziwych znalezisk. Wśród zgromadzonych przed-
miotów znalazły się dawne naczynia, ozdoby, zabawki, a nawet 
instrumenty muzyczne takie jak okaryna. Każdego z nich można 
było dotknąć, a opiekunka małej wystawy chętnie odpowiadała 
na pytania i przedstawiała zastosowanie elementów stoiska. 

Archeolog nie może opierać się wyłącznie na swojej wiedzy 
historycznej. Do wykonywania swojej pracy potrzebuje także 
konkretnych narzędzi. Również je można było podziwiać 
na stoisku. Miarki, łopatki, szczotki czy wykrywacze metalu 
nikogo pewnie nie zaskoczyły. Okazało się jednak, że arche-
ologowie podczas wykopalisk wykorzystują także narzędzia 
medyczne, które służą im do delikatnego oczyszczania znalezio-
nych pozostałości prehistorii.

Kolejnym punktem Nocy Muzeów było rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego „Mszczonowskie legendy”. Jak łatwo się domyślić, 
zadanie polegało na wykonaniu dowolną techniką ilustracji 
do jednej z lokalnych opowieści. Konkurs był skierowany 
do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mszczonów. 
Łącznie w zmaganiach plastycznych udział wzięło 51 dzieci, 
a 36 z nich pojawiło się wraz z opiekunami podczas uroczy-
stego rozstrzygnięcia. Ceremonię wręczania nagród rozpoczęła 
zastępca dyrektor GCI Magdalena Podsiadły, która wyjaśniła, 
jakie elementy były oceniane przez konkursowe jury. Oprócz 
estetyki czy pomysłowości ważna była samodzielność wyko-
nania pracy. 

Zdaniem jury najlepsze prace stworzyli: Małgorzata Glezner 
(SP Mszczonów), Milena Nalej (SP Osuchów) i Joanna Gromek 
(SP Mszczonów). Wszystkie laureatki otrzymały równorzędne 
nagrody główne w postaci zestawów plastycznych, które 
na pewno pomogą w rozwijaniu ich talentu. Oprócz tego przy-

GCI

Archeologiczna Noc Muzeów 2022
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znano również wyróżnienia, a uzyskały je: Aurelia Konarska, 
Nadia Pawelska i Amelia Piotrowska (wszystkie SP Mszczonów). 
Do każdej z dziewczyn także trafił komplet akcesoriów artystycz-
nych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali zaś dyplomy, gry 
planszowe i słodycze.

Stałym punktem lokalnej Nocy Muzeów jest gra terenowa. Tym 
razem jej centralną postacią był Stefan Krukowski, polski arche-
olog pochodzący z Mszczonowa, a tematem – jego dziedzina 
działalności. Tegoroczna gra terenowa polegała na rozwią-
zywaniu zadań kryjących się za kodami QR rozmieszczonymi 
w przykościelnym parku. Oczywiście, zagadki dotyczyły pracy 

archeologów, m.in. zastosowań ich znalezisk, prehistorycznych 
epok oraz dawnej sztuki. Łącznie w grze terenowej udział wzięło 
16 patroli, składających się z 3-5 osób, co dało 52 uczestników. 
Na wszystkich, którzy poprawnie rozwiązali dziesięć zagadek, 
czekały drobne upominki.

W tym roku przypada 645-lecie nadania praw miejskich dla 
Mszczonowa. Z tej okazji na parkingu przy IPRM podczas Nocy 
Muzeów wybijano specjalną monetę jubileuszową. 1 mszczon, 
bo taką nosi ona nazwę, został ozdobiony rocznicowym logo. 
Jego wybijaniem zajmowali się przedstawiciele Mszczonow-
skiego Stowarzyszenia Historycznego, którzy na wydarzenie 
przybyli w specjalnych, historycznych ubraniach. Właścicielami 
pamiątkowych mszczonów tego dnia stało się ponad 200 osób.

Noc Muzeów to zawsze również okazja, by zwiedzić lokalne Izby 
Pamięci – Ziemi Mszczonowskiej i Rodziny Maklakiewiczów. 
Z wieczornego oglądania ekspozycji skorzystało w każdej z nich 
kilkadziesiąt osób.

Archeologiczna Noc Muzeów okazała się świetną propozycją 
dla dużych i małych. Podczas wydarzenia każdy mógł się prze-
nieść w czasie, poczuć jak jaskiniowiec lub bohater filmów akcji. 
Przede wszystkim mógł jednak zdobyć wiedzę o czasach, które 
dla współczesnych ludzi są zupełnie obce. 

Dagmara Bednarek, GCI
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Regulamin akcji „Zapisz się 
do biblioteki 2.0”

1. Organizatorem konkursu jest Miejska 
Biblioteka Publiczna w Mszczonowie, zwana 
dalej MBP.

1. Uczestnikami konkursu są wszyscy użytkownicy 
MBP w wieku od 13 roku życia wzwyż, którzy 
w czasie trwania akcji zapiszą się do biblioteki. 

2. Celem akcji jest:
- promowanie działalności Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mszczonowie i Filii w Osuchowie,
- zwiększenie liczby aktywnych użytkowników 
obu placówek.

3.  W  akcji  udział  biorą  osoby,  które  założą 
konto  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej 
w Mszczonowie  lub w  jej  Filii w Osuchowie 
w  okresie  od  16.05.2022 
do  31.10.2022  i  pozostają  jej 
użytkownikami  w  momencie 
losowania  nagrody.  Nie biorą 
udziału w akcji osoby, które założą 
konto w ww. okresie, ale na dzień 
zakończenia akcji nie posiadają już 
aktywnego konta w placówkach MBP. 

4.  Do  akcji  dołącza  czytelnik,  który 
po  zapisaniu  do  biblioteki  wypełni 
konkursową  kartę  zgłoszeniową 
z niezbędnymi danymi, tj. imię, 
nazwisko, numer karty bibliotecznej 
oraz dane kontaktowe (numer 
telefonu lub adres mailowy) i umieści 
ją w skrzynce konkursowej. 

5. Akcja dotyczy czytelników 
zapisujących się do biblioteki 
po raz pierwszy. Nie dopuszcza się, 
aby czytelnik w okresie trwania 
akcji zamknął konto biblioteczne, 
a następnie ponownie je otworzył, 
aby móc dołączyć do akcji. 

6. Wyłonienie zwycięscy nastąpi drogą 
losowania. Losowanie transmitowane 
będzie na żywo na kanale 
biblioteki na Facebooku. O dacie 
i godzinie losowania organizator 
poinformuje z minimum 3 dniowym 

wyprzedzeniem na swojej stronie Internetowej 
oraz kanałach social media.

7. Nagrodą w akcji jest czytnik e-booków 
InkBOOK Calypso plus.

8. Nagroda nie podlega spieniężeniu 
lub wymianie na inną rzecz. 

9. O wygranej zwycięzca zostanie poinformowany 
drogą telefoniczną lub mailową.

10. Nagrodę należy odebrać w ciągu 14  dni 
od ogłoszenia wyników akcji lub umówić się 
z organizatorem na inny termin.

11. W przypadku nieodebrania nagrody w ww. 
terminie Organizator zastrzega sobie prawo 
do ponownego losowania zwycięzcy.

12. Zgłoszenie chęci udziału w konkursie jest 
jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz 
przepisów o Ochronie Danych Osobowych.
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Jak co roku, w maju obchodzimy Święto Bibliotekarza i Bibliotek, 
które trwa cały tydzień, nieprzerwanie od 8 do 15 maja. Akcja 
jest ogólnopolska i nosi honorową nazwę Tygodnia Bibliotek. 

Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Biblioteka – Świat 
w jednym miejscu”. O haśle i jego interpretacji możemy prze-
czytać na stronie tydzienbibliotek.sbp.pl: Zarząd Główny Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonał wyboru hasła promu-
jącego XIX edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek. 
Hasło brzmi „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

Hasło, zaproponowane przez Grażynę Piskorz, wicedyrektor 
Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, odnosi się do biblioteki jako 
mikro- i makrokosmosu jednocześnie. Z jednej strony książnica 
to swoista oaza w mieście, mały jego fragment, zaledwie punkt, 
z drugiej strony – drzwi do Universum.

Wystarczy wejść i można być tu, a zarazem wszędzie. Wystarczy 
sięgnąć po tę lub inną książkę, by znaleźć się w XIX-wiecznej 
Anglii, w starożytnym Rzymie, na Tasmanii, Alasce, Antarktydzie, 
podróżować po Bliskim Wschodzie z Aleksandrem Macedoń-
skim, a po Galii z Juliuszem Cezarem, budować kolej birmańską 
z jeńcami wojennymi lub przemycać literaturę wspólnie z biblio-
tekarzami z Timbuktu. Albo wyruszyć w Kosmos – ten rzeczy-
wisty (z Johnem D. Barrowem, ze Stephenem Hawkingiem) 
lub wyimaginowany (z bohaterami Trylogii kosmicznej C.S. 
Lewisa).

Jest jeszcze jeden wymiar owego bibliotecznego Universum: 
tu zebrana jest wiedza o wszystkim. Tu można szukać odpo-
wiedzi na pytania o literaturę i fizykę kwantową, o historię 
świata i wędkarstwo, o zmiany klimatyczne i twórczość El Greco. 
I żadne z tych pytań nie będzie głupie. Żadne nie pozostanie 
bez odpowiedzi.

Nasza biblioteka przygotowała w tym roku szereg wyda-
rzeń zarówno dla dzieci, młodzieży jak i czytelnika dorosłego. 
W poniedziałek przedszkolaki poznały sekrety Magicznej Księgi. 
Spektakl teatralny wykonał dobrze zaprzyjaźniony z biblioteką 
Teatr Maska.

Drugim wydarzeniem tego dnia było spotkanie autorskie z Beatą 
Majewską. Na spotkaniu z pisarką zjawili się nie tylko zaznajo-
mieni z piórem autorki czytelnicy. Tego popołudnia nasi czytel-

MBP

Tydzień Bibliotek w Mszczonowie
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Nadejście maja oznacza, że przyroda znajduje się w swoim 
pełnym rozkwicie i zachwyca feerią barw. Soczyście zielone 
liście, kolorowe kwiaty i przysiadające na nich owady. Wszystko 

to można podziwiać spacerując po Mszczonowie i uważnie 
rozglądając się dookoła. Zapraszamy do obejrzenia fotoga-
lerii zdjęć miejskiej przyrody, wykonanych przez Justynę Orze-
chowską. 

Część prezentowanej zieleni została zasadzona w ramach reali-
zacji Projektu „Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej 
w Mszczonowie”.

Fotoreportaż

Wiosenna przyroda

nicy mieli okazję przenieść się do egzotycznych Emiratów Arab-
skich i gorącego Egiptu, a to wszystko za sprawą opowieści 
zaproszonej autorki, która wprowadziła nas w klimat swojej 
najnowszej serii arabskiej. 

Mieliśmy okazję zastanowić się jak to jest mieć 4 żony oraz 
czy warto byłoby mieć 4 mężów (hmm). Dowiedzieliśmy się 
wielu ciekawostek o kulturze wyznawców Islamu, a także o tym, 
jak tworzy się serię z takimi bohaterami. Autorka opowiedziała 
nam także o innych swoich książkach i zachęciła do sięgnięcia 
po nie. 

Relację ze spotkania z autorką i innych wydarzeń organizowa-
nych w ramach Tygodnia Bibliotek można usłyszeć na stronie 
Radia Victoria „Między Łodzią a Warszawą”.

Wtorek, środa i czwartek to dni, w których gościliśmy w naszych 
bibliotekach (w Osuchowie i w Mszczonowie) przedszkolaków 
z Oddziału Przedszkolnego w Osuchowie oraz uczniów Szkół 

Podstawowych w Lutkówce i Bobrowcach. Specjalnie dla 
nich wybraliśmy trzy ciekawe lektury – „TYPOGRYZMOL” Jana 
Bajtlika, „Brud. Cuchnąca historia higieny” Piotra Sochy oraz 
„Wynalazcy – poznaj zwierzęta, które inspirują świat nauki” C. 
Dorion i m. Herby. Każda z lektur dała nam niesamowitą okazję 
by wspólnie pogadać, pobawić się, pobazgrolić i pobrudzić 
(!) oraz, oczywiście, dowiedzieć się wielu rzeczy z wybranych 
lektur, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia.

Piątek zakończyliśmy równie kreatywnie – o 17:30 do biblioteki 
zawitała zapisana grupa uczestników aby odbyć warsztaty malo-
wania ekotoreb – za pomocą kilku kolorowych farb i małych 
szablonów powstały galanteryjne cudeńka.

Biblioteka to cały świat w jednym miejscu – i cały czas się kręci. 
Zapraszamy do nas!

MBP Mszczonów
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W dniu 23 kwietnia spotkaliśmy się po dwóch latach przerwy 
na XXV Wiosennych Biegach Przełajowych w Osuchowie. 
Dobrze przygotowane trasy biegowe, poczęstunek dla uczniów 
i opiekunów, nagrody, dyplomy oraz opieka ratowników 
medycznych. Wszyscy bardzo dobrze się bawili w duchu 
sportowej rywalizacji. 

Tego dnia znów obiekty Szkoły Podstawowej im. ks. kan. 
Mariana Lipskiego w Osuchowie stały się dobrym miejscem 
dla sportowej rywalizacji, przyjacielskich spotkań naszych 
absolwentów, rodziców i przyjaciół. Jako gospodarze jesteśmy 
usatysfakcjonowani z przebiegu i atmosfery panującej w czasie 
zawodów.

W rywalizacji sportowej wzięło udział 94 zawodników 
(według protokołów końcowych z poszczególnych biegów) 
reprezentujących: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
z powiatu żyrardowskiego, sochaczewskiego i warszawskiego. 
Zawodnicy wszystkich szkół startowali na dystansie 650 m. 

Klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych:
1. SP Korytów  178 pkt., 7 miejsc na podium
2. SP Osuchów  178 pkt., 5 miejsc na podium
3. SP Mszczonów  130 pkt.
4. SP Piekary  92 pkt.
5. SP Lutkówka  81 pkt.
6. SP Kampinos  43 pkt. 
7. SP Radziejowice 41 pkt.
8. SMS Warszawa 15 pkt.
9. SP Leszno   10 pkt.

Dziewczynki rocznik 2011 r. i młodsze 
1. Pola Giejbatow –Teresin
2. Maja Szustakiewicz – Piekary
3. Liwia Mońka – Korytów

Chłopcy rocznik 2011 r. i młodsi
1. Marcel Małecki – Radziejowice
2. Dawid Wald –Lutkówka 
3. Krzysztof Wroczyński – Korytów

Dziewczynki rocznik 2010 r. 
1. Martyna Gapys – Korytów
2. Julia Barej – Korytów
3. Weronika Utkowska – Osuchów

Chłopcy rocznik 2010 r.
1. Miłosz Kołodziejski – Korytów
2. Julian Kiełkiewicz – Osuchów
3. Szymon Bagiński – Mszczonów

Dziewczynki rocznik 2009 r.
1. Karina Małecka – Radziejowice
2. Zofia Kaczorowska – Mszczonów 
3. Maria Małecka – Osuchów

Chłopcy rocznik 2009 r. 
1. Kamil Gronkiewicz – Osuchów
2. Kacper Poświata – Mszczonów
3. Dominik Soszalski – Lutkówka

Dziewczynki rocznik 2008 r.
1. Julia Giejbatow – Kampinos
2. Martyna Nowakowska – Mszczonów
3. Dominika Małecka – Radziejowice

Chłopcy rocznik 2008 r.
1. Bartosz Gapys – Korytów
2. Michał Lewandowski – Kampinos
3. Filip Kwaczyński – Mszczonów

Dziewczynki rocznik 2007 r.
1. Regina Brydny– SMS Warszawa
2. Oliwia Bator - Mszczonów
3. Gabriela Barej - Korytów

Chłopcy rocznik 2007 r. 
1. Aleksy Malowaniec – Mszczonów
2. Szymon Wojczak – Mszczonów
3. Kacper Chojecki – Osuchów

Klasyfikacja drużynowa szkół ponadpodstawowych:
1. ZS nr 1 w Żyrardowie     30
2. LO Błonie      28
3. LO Grójec      15
4. LO Mistrzostwa Sportowego Warszawa   13
5. ZS Mszczonów     11
6. LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie  10
   
Dziewczęta 
1. Aleksandra Sokół - LO Błonie
2. Karina Szklarska – LO Błonie

Chłopcy 
1. Łukasz Centkowski – LO Grójec
2. Szymon Jasiński – LO MS Warszawa
3. Igor Nowakowski – ZS Mszczonów

Najlepszym zawodnikom i zawodniczkom nagrody, medale 
i dyplomy wręczali:
−	 Pani Urszula Gowin - Dyrektor SP w Osuchowie
−	 Pan Zbigniew Kozera - Prezes PZLZS
−	 Pan Sylwester Pindor - Sekretarz PZLZS
Sędziami głównymi zawodów byli Krzysztof Kurzepa i Stanisław 
Zdunek

XXV Wiosenne Biegi Przełajowe - 
Osuchów 2022 r.

Zawody sportowe
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40    kwiecień-maj 2022 / nr 4 (312)       

Sponsorami imprezy byli:
−	 BURMISTRZ MSZCZONOWA
−	 STAROSTA POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO
−	 POWIATOWE ZRZESZENIE LZS
−	 SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.KAN. MARIANA LIPSKIEGO 

W OSUCHOWIE
−	 LUDOWY KLUB SPORTOWY OSUCHÓW
−	 RADA RODZICÓW przy SP W OSUCHOWIE

Na zakończenie imprezy Dyrektor SP w Osuchowie Pani Urszula 
Gowin podziękowała uczniom, nauczycielom i pracownikom 
obsługi, którzy przyczynili się do zorganizowania imprezy 
sportowej. Zapraszała na Jesienne Biegi Przełajowe, które 
odbędą się w październiku.

Ze sportowym pozdrowieniem 
Organizatorzy

Zapraszamy za rok!

W dniu 23 marca w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytel-
niczy dla uczniów klas siódmych zatytułowany „z piratami 
na wyspie skarbów”. Dotyczył znajomości książki Roberta Louisa 
Stevensona „Wyspa skarbów”.

Jedna z konkurencji polegała na tym, że każda drużyna miała 
wykonać pracę plastyczną - dowolną techniką, i dostarczyć 
ją dzień przed konkursem do biblioteki szkolnej. Przedstawiciele 
klas, po przeczytaniu książki, mieli wykonać portret przydzielo-
nego im bohatera książki (tak, jak sobie go wyobrażali). Drużynę 
B reprezentowali uczniowie klasy VII B: Cieplak Blanka, Jędrusz-
czak Krzysztof i Włodarczyk Martyna. Uczniów z klasy VII C będą-
cych drużyną C reprezentowali: Sielska Maria, Sobol Amelia 
i Wojtczak Jan. Drużynę D prezentowały uczennice z klasy VII D: 
Jankowska Maja, Zabłocka Gabriela i Żaboklicka Zofia. Drużynę 
E reprezentowały uczennice z klasy VII E: Banasiewicz Antonina, 
Dobrzyńska Ewa i Rybińska Roksana. Drużynę F stanowiły uczen-
nice z klasy VII F: Nowakowska Martyna i Święconek Katarzyna. 

Konkurs przygotowała i poprowadziła pani Elżbieta Grzybowska. 
W jury zasiadły: wicedyrektor szkoły Krystyna Wójcik, nauczy-
ciel edukacji wczesnoszkolnej Magdalena Krawczyk i bibliote-
karz Ewa Bińkowska.

Konkurs składał się z siedemnastu różnych konkurencji: m.in. 
rozwiązywania krzyżówki, quizu, przyporządkowywania ilustracji 

do nazw bohaterów, ustalania piratów należących do załogi 
Kapitana Flinta, rozpoznawania dźwięków puszczanych z płyty, 
itp. 

W ramach konkurencji sprawnościowej należało wykonać 
statek metodą origami. Następnie poprzez dmuchanie sprawić, 
by pokonał wyznaczoną trasę. Ta zabawa była wykonywana 
na czas. Wyścig wygrała drużyna C.

Ostatecznie w całym konkursie I miejsce zajęli uczniowie z klasy 
VII B zdobywając 54,5 pkt. II miejsce wywalczyły uczennice 
z klasy VII F z ilością 40,5 pkt, zaś III miejsce przypadło uczen-
nicom z klasy VII D - uzbierały 40 punktów. O wynikach konkursu 
poinformowała dzieci pani Wicedyrektor Szkoły Krystyna 
Wójcik. Prace plastyczne wszystkich drużyn można obejrzeć 
na gazetce przed wejściem do biblioteki.

Za trud włożony w przygotowanie do konkursu każdy uczestnik 
otrzymał słodki upominek. Zwycięskie drużyny w najbliższym 
czasie zostaną nagrodzone książkami i dyplomami. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy!!!

SP Mszczonów

SP Mszczonów

Szkolny konkurs czytelniczy

SPORT / MERKURIUSZ SZKOLNY
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W piątek, 22 kwietnia, w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. 
Lipskiego w Osuchowie odbył się po raz pierwszy „Dzień Dobra”. 
Na tę uroczystość zostali zaproszeni wszyscy rodzice oraz 
uchodźcy z Ukrainy, którzy mieszkają w naszej miejscowości. 
W ramach tych działaniach przygotowano spektakl, koncert 
uzdolnionych muzycznie uczniów, oraz słodki poczęstunek 
dla wszystkich.

Spektakl „Serce wielkie nam daj” przygotowany został 
przez szkolne koło Caritas pod kierunkiem Pani Elżbiety Olbor-
skiej. Szkolne koło Caritas działa w naszej szkole od 2017 r. 
Obchody tego dnia były inspiracją do przeżywania Dnia Dobra, 
jako wielkiego święta dzielenia się radością i miłością. Hasłem 
tegorocznego Dnia Dobra jest „Miejsce, które jest domem””.

W trakcie obchodów członkowie Caritas zbierali datki, które 
zostały przekazane na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.

Maria Małecka, ucz. kl. VII SP Osuchów

W dniu 13 kwietnia w Szkole Podstawowej w Bobrowcach 
odbyła się uroczysta akademia związana z nadchodzącymi 
świętami Wielkanocnymi.

Z polskimi tradycjami zapoznali wszystkich obecnych uczniowie 
klasy III, którzy pod kierunkiem p. Grażyny Frelik przygotowali 
montaż słowno-muzyczny. Dzieci przypomniały o znanych 
tradycjach takich jak: wyplatanie palm i noszenie do kościoła 
w Niedzielę Palmową, święcenie pokarmów, uroczyste śnia-
danie, a podczas śniadania dzielenie się jajkiem i święconką, 
składanie sobie wielkanocnych życzeń, śmigus-dyngus.

Uczniowie przypomnieli także o zwyczajach dawnych, które 
obecnie tylko w niektórych regionach Polski się kultywuje, a są 
nimi: chodzenie po wsi  z drewnianym kurkiem i zbieranie świą-
tecznych datków, zwyczaje związane z palmami i pisankami.  
Swoimi występami uświetniły akademię także dzieci z oddziału 
przedszkolnego, klasy I i II. Uczestnikami występów były także 
dzieci ukraińskie. Wspólne śpiewanie piosenki „Święta wielka-
nocne” dostarczyło wszystkim wiele radości. 

O piękną oprawę plastyczną uroczystości (gazetka, stół wiel-
kanocny) zadbała p. Hanna Żukowska, a oprawę muzyczną p. 
Angelika Woźniak. Po programie  świąteczne życzenia  złożyły 
dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły przewodni-
cząca Rady Rodziców p. Justyna Jankowska i dyrektor szkoły  
p. Grażyna Frelik. Jak ma tradycję przystało, podzieliliśmy się 
także jajkiem - symbolem odradzającego się życia.

Grażyna Frelik

SP Osuchów

„Dzień Dobra” w szkole w Osuchowie

SP Bobrowce

Szkolne świętowanie

MERKURIUSZ SZKOLNYMERKURIUSZ SZKOLNY
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Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce 
w czwartek, 28 kwietnia, uczestniczyli w niezwykłej lekcji 
ekologii i przyrody, którą zorganizowali dla nich myśliwi z Koła 
Łowieckiego JENOT z Grójca. Zajęcia w plenerze poprowadzili 
Julisz Prytycki i Krzysztof Czarnecki. 

Myśliwi przeszli z uczniami od szkoły aż do zbiornika wodnego 
w Nosach Poniatkach, gdzie na dzieci czekało ognisko z kiełba-
skami, a także imponująca kolekcja trofeów, będąca własnością 
Krzysztofa Czarneckiego. Interesująca gawęda dotyczyła piękna 
polskiej przyrody i bogactwa, jakim są dla nas wszystkich lasy. 

Dzieci chętnie słuchały opowieści. Dowiedziały się z nich wielu 
ciekawostek, m.in., że myśliwy nie zawsze chodzi do lasu 
z bronią. Równie często ma on w swoich dłoniach aparat foto-
graficzny. Krzysztof Czarnecki na dowód tego zaprezentował 
uczniom pokaźny album fotografii zwierzyny, który został 
wydany z wykorzystaniem zdjęć jego autorstwa. 

Juliusz Prytycki opowiadał o roli myśliwych dla utrzymania 
równowagi w leśnym ekosystemie. Mówił też o tym, jak człon-
kowie Koła Łowieckiego dokarmiają zwierzynę w najtrudniej-
szym dla niej okresie, czyli podczas śnieżnej i mroźnej zimy. 

Myśliwi mówiąc o celach plenerowej lekcji tłumaczyli, że zale-
żało im na tym, aby zmienić powszechnie panującą, niekorzystną 
opinię, która przylgnęła do wykonywanego przez nich zajęcia. 
Jest ona upowszechniana przez osoby zupełnie nie rozumiejące 
celów, jakie spełniają Koła Łowieckie. 

Na zakończenie zajęć wszyscy ich uczestnicy skosztowali kieł-
basek przyrządzonych na grillu i podgrzewanych następnie 
w płomieniach nastrojowego ogniska. O stronę kulinarną 
spotkania zadbali: Agnieszka Pawlak wraz z małżonkiem Krzysz-
tofem Pawlakiem (myśliwym z KŁ JENOT).

Lekcje w plenerze są przez Koło Łowieckie Jenot organizo-
wane już od 12 lat. Na przemian biorą w nich udział uczniowie 
z Lutkówki i Karolewa.

MM

SP Lutkówka i KŁ JENOT

Kim jest współczesny myśliwy?
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Światowy Dzień Ziemi

W dniach 22 i 25 kwietnia w naszym przedszkolu odbyły się 
obchody Dnia Ziemi. Z tej okazji wszystkie przedszkolaki miały 
ubrania w zielonym kolorze. 

Dzieci podczas zajęć dowiedziały się, jak postępować, by zostać 
„przyjacielem przyrody” oraz wykonały eko-grzechotki. 
Kulminacyjnym punktem naszego święta był przemarsz ulicami 
miasta z transparentem głoszącym hasła ekologiczne i sadzenie 
roślin na terenie ogrodu przedszkolnego.

Miejskie Przedszkole nr 1 w Mszczonowie

W dniu 13 kwietnia nastąpiło rozstrzygniecie konkursu 
plastycznego „Najpiękniejsza  wielkanocna ozdoba”. Zawody 
przeznaczone były dla przedszkolaków w poszczególnych 
kategoriach: dzieci 3-4 letnie i dzieci 5-6 letnie. Celem konkursu 
było pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej najmłodszych 
oraz podtrzymywanie tradycji Świąt Wielkanocnych. 

Do zmagań przystąpiło 48 dzieci z naszego przedszkola. Komisja 
konkursowa przyznała trzy pierwsze miejsca, a pozostali 

uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w zabawie. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy!

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wizyta pszczelarza
W dniach 4-5 maja nasze 
przedszkolaki miały okazję 
uczestniczyć w warsztatach 
„Pszczoły”. Zajęcia odbyły się 
w ramach doradztwa zawodowego 
realizowanego w naszym 
przedszkolu. Podczas warsztatów 
dzieci miały możliwość wysłuchania 
wielu informacji i ciekawostek 

Miejskie Przedszkole Nr 1

Najpiękniejsza ozdoba wielkanocna
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Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Pana Andrzeja Mrówczyńskiego

pełniącego przez wiele lat funkcję członka Rady 
Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie

Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy 
dla całej rodziny pogrążonej w żałobie składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Mszczonowie

ZARZĄDZENIE NR 31/22 
BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 roku  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. 
z 2022r.  poz. 559) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 1 Zarządzenia Nr 15/02 Burmistrza Miasta Mszczonów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie 
określenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy 
Mszczonów z późn. zmianami, wprowadza się zmiany: 

1) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) czyszczenie lub udrożnianie kanalizacji urządzeniem wysokociśnieniowym HD50 za 1 godz. pracy -  
230,00 zł + podatek VAT.”;; 

2) po punkcie 13 dodaje się pkt 13a, który otrzymuje brzmienie: 

„13a) czyszczenie lub udrożnianie kanalizacji pojazdem specjalistycznym z wysokociśnieniową instalacją 
płucząco-ssącą za 1 mth pracy - 600,00 zł + podatek VAT.”. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Gminy Mszczonów. 

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 01 maja 2022 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie i prasie lokalnej. 

 

   

Burmistrz Mszczonowa 
 
 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek 

 

Id: C09C6045-888C-4878-99AF-EDDEB2C619C5. Podpisany Strona 1
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o pracy pszczelarza 
i z życia pszczół. 
Dowiedziały się, 
że rój składa się 
z królowej, robotnic 
i trutni. Zapoznały 
się z akcesoriami 
p s z c z e l a r s k i m i 
oraz z procesem 
powstawania miodu. 
P o d s u m o w a n i e m 
zajęć było wykonanie 
świec z węzy 
pszczelej.
Miejskie Przedszkole 

Nr 1
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PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

REREKLAMY
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

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

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

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

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

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

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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

Sklep spożywczy w pawilonie 
„Hermes” zaprasza do zakupów

Oferujemy konkurencyjne ceny na towary, 
m.in.: 
- soki „Tymbark” ( trójpak )
- figurki wielkanocne
- 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
- mąki, m.in. Szadkowska, Dalachowska 
- wyroby cukiernicze firmy Roshen
- świeże warzywa i owoce
- kasze, fasola - na wagę
- produkty vege - szeroki asortyment
- ciasta domowe o wybornym smaku 

 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”

 ZATRUDNIĘ:

- Sprzedawcę do sklepu 
w Bobrowcach 
tel. 602 521 019
- Sprzedawcę do sklepu 
w Piekarach tel. 668 893 490

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. Ościeżnica „70” szt.    9

2.
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
• sól kamienną 

workowaną
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