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Głównymi tematami posiedzenia Komisji były analiza wydatków 
oświatowych w minionym roku szkolnym oraz ocena stanu przy-
gotowań do rozpoczęcia kolejnych miesięcy edukacji.

Posiedzenie Komisji otworzyła jej przewodnicząca, radna 
Barbara Gryglewska. W pracach uczestniczyli także członkowie: 
radna Katarzyna Ciećwierska, radny Krzysztof Krawczyk, radny 
Andrzej Osial, radny Waldemar Suski i radny Mirosław Wirowski.

Informacje dotyczące wydatków ponoszonych na oświatę 
przedstawiła dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska. 
Nakłady te w sprawozdaniu zostały ukazane w podziale 
na siedem gminnych placówek edukacyjnych: miejskie przed-
szkole i sześć szkół podstawowych w Mszczonowie, Osuchowie, 
Lutkówce, Bobrowcach, Piekarach i Wręczy. W swoim wystą-
pieniu dyrektor Ewa Zielińska na prośbę zastępcy burmistrza 
Haliny Wawruch przedstawiła również kwoty subwencji i dotacji 
oświatowych, a także ich procentowy udział w ogólnych 
wydatkach na nauczanie najmłodszych mieszkańców.

Radna Barbara Gryglewska po zakończeniu wystąpienia pytała 
o wysokość stypendium i zasiłku losowego dla uczniów. Radnego 
Krzysztofa Krawczyka interesował sposób radzenia sobie 
placówek z rosnącymi wydatkami na np. energię elektryczną 
z uwagi na zwiększenie cen prądu. Dyrektor Ewa Zielińska udzie-
liła wyjaśnień w tych kwestiach.

Kierująca Centrum Usług Wspólnych omówiła również stan 
przygotowań gminnych instytucji oświatowych do nowego roku 
szkolnego. W tym punkcie obrad zaprezentowała dane dotyczące 
m.in. planowanej liczby pedagogów, uczniów i klas w każdej 
z placówek. Przewodnicząca Komisji Barbara Gryglewska wyra-
ziła uznanie dla ogromu pracy włożonej przez CUW i wszystkich 
pracowników szkół w przygotowania do nowego roku edukacyj-
nego. 

Radny Andrzej Osial poruszył temat przeglądów budowlanych 
w placówkach i ich częstotliwości. Dyrektor Ewa Zielińska udzie-
liła szczegółowych informacji w tym zakresie. Wiceprzewodni-
czący Waldemar Suski pytał o dynamikę zmian ilości uczniów. 
W odpowiedzi został poinformowany, że ich liczba wzrosła 
za sprawą uchodźców przyjętych do placówek gminnych. 

WIEŚCI Z RATUSZA

Zmiana numeru połączeń przychodzących z Urzędu Miejskiego! 
Urząd Miejski w Mszczonowie informuje, że wszystkie połą-
czenia telefoniczne realizowane przez jego pracowników, 
na wyświetlaczu będą się pojawiały jako połączenia z numeru  
22 100 81 87.

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych



4    sierpień 2022 / nr 8 (316)       

Gminie Mszczonów udało się pozyskać dotację w pilotażowym 
naborze wniosków w ramach Funduszu Szerokopasmowego 
2022, ogłoszonym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 
Kwota wsparcia przyznanego na zwiększenie dostępu do szyb-
kiego i stabilnego Internetu to ok. 4,95 mln zł, a łączna wartość 
całej inwestycji wyniesie niecałe 6,2 mln zł. Projekt będzie 
realizowany przez samorząd w latach 2022-24 i obejmie swoim 
zasięgiem tereny wiejskie gminy Mszczonów.

Głównym celem projektu jest wyeliminowanie białych plam 
telekomunikacyjnych w gminie poprzez objęcie zasięgiem 
szybkiej sieci światłowodowej co najmniej 2 400 gospodarstw 
domowych z miejscowości wiejskich. Istotny będzie także zakła-
dany rozwój społeczeństwa cyfrowego poprzez dostęp do tech-
nologii wymagających niezawodnego Internetu.

W 2022 r. w ramach projektu zaplanowano działania polega-
jące na wyborze operatora telekomunikacyjnego oraz opraco-
waniu koncepcji przebiegu sieci. Zadania te będą realizowane 
w ostatnim kwartale bieżącego roku, rozpoczynając wdrażanie 
całego projektu.

db, GCI

Odnowiona kapliczka z 1903 roku, stojąca przy rondzie u zbiegu 
ulic Tarczyńskiej i Warszawskiej, została w niedzielę, 28 sierpnia, 
poświęcona przez ks. Jana Lewandowskiego. Wcześniej 
w kościele farnym ks. dziekan Tadeusz Przybylski odprawił Mszę 
dziękczynną w intencji osób, które przyczyniły się do odrestau-
rowania zabytku. 

Pierwsze czytanie podczas Mszy przypadło w udziale Andrze-
jowi Jackowskiemu (przedstawicielowi grupy inicjatywnej prze-
prowadzenia renowacji). Drugie czytanie powierzono zastępcy 
przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemarowi Suskiemu 
(reprezentującemu władze samorządowe, które sfinansowały 
remont). Modlitwę wiernych odczytała przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych RM i reprezentantka Mszczonow-
skiego Stowarzyszenia Historycznego Barbara Gryglewska. Pani 
przewodnicząca po Eucharystii podziękowała też wszystkim 
osobom, które wsparły renowację, a także opowiedziała historię 
zabytkowej kapliczki.

MM

WIEŚCI Z RATUSZA

Prawie 5 mln zł dotacji 
na szerokopasmowy Internet 
na obszarze wiejskim gminy!

Inwestycje

Remont

Odnowienie kapliczki

Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Społecznych 
za pierwsze półrocze 2022 r. przedstawiła dyrektor instytucji 
Monika Malczak. W swoim wystąpieniu szczegółowo omówiła 
dane dotyczące realizacji planu finansowego jednostki w tym 
przedziale czasowym. Przewodnicząca Barbara Gryglewska 

podziękowała za złożone sprawozdanie oraz wiele informacji 
wyjaśniających, dotyczących bieżącej działalności CUS. Na tym 
zakończono obrady Komisji.

Dagmara Bednarek, GCI



sierpień 2022 / nr 8 (316)    5

WIEŚCI Z RATUSZA
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Z ŻYCIA GMINY

W dniu 30 sierpnia 2021 r. Gmina Mszczonów podpisała 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie Aneks do Umowy o dofinansowanie nr 
POIS.02.02.00-00-0029/19 z dnia 19.10.2020 r. Na mocy niniej-
szego Aneksu zmieniony został zakres rzeczowy  i finansowy 
przedsięwzięcia.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, na terenie którego zbierane  
i magazynowane będą odpady komunalne, dostarczone 
przez mieszkańców Gminy Mszczonów. PSZOK zlokalizowany 
będzie w miejscowości Wymysłów na terenie targowiska rolno 
-zwierzęcego.

PSZOK będzie obszarem ogrodzonym, na terenie którego prze-
widziano plac utwardzony oraz wiatę magazynową, a także 
pomieszczenie magazynowe i pomieszczenie socjalno-biurowe, 
wokół których będzie wykonana ścieżka edukacyjna. Wokół 
placu utwardzonego i przy ścieżce przewiduje się nasadzenia 
zieleni ozdobnej i izolacyjnej. W ramach wyposażenia PSZOK 
planowany jest zakup m. in. kontenerów i pojemników do segre-
gacji poszczególnych rodzajów odpadów, ładowarki kołowej 
z osprzętem (zamiatarka, podnośnik palet, łyżka, krokodyl), 
wagi samochodowej najazdowej z montażem i oprogramowa-
niem (40 t), dwóch przyczepek samochodowych lekkich, rębaka 
do gałęzi, agregatu prądotwórczego, tablic informacyjnych 
i edukacyjnych, ławek przy ścieżce edukacyjnej, wyposażenie 
warsztatu, wyposażenie kontenera socjalno-biurowego. 

Budowa PSZOK ma na celu stworzenie warunków dla miesz-
kańców gminy do prowadzenia kompleksowej selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy gminy będą 
prowadzić selekcję wytworzonych przez siebie odpadów 
„u źródła” celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji, które 
będą dostarczać do odpowiednich kontenerów, pojemników 
i pomieszczeń stanowiących wyposażenie PSZOK. Budowa 
i późniejsza eksploatacja PSZOK będzie zmierzała do poprawy 
stanu środowiska przyrodniczego. W PSZOK przewiduje się 
utworzenie Punktu zbiórki i przygotowania do ponownego 
użycia rzeczy używanych oraz odpadów, celem ponownego 
wykorzystania odpadów oraz zapobiegania ich powstawaniu.
 
W ramach PSZOK odpady komunalne z gospodarstw 
domowych będą zbierane od mieszkańców Gminy bezpłatnie. 
Budowa PSZOK będzie zakończona do  końca 2022 r.

Wartość projektu: 2 599 569,95 PLN
Wydatki kwalifikowane: 2 105 871,50 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 1 789 990,77  PLN, co stanowi 
85% wyd. kwalifikowanych
Wkład własny: 809 579,18 PLN
Beneficjent:  Gmina Mszczonów
Okres realizacji: do dnia 31.12.2022 r.
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa: Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, 
w tym adaptacja do zmian klimatu
Działanie: Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi
Numer umowy o dofinansowanie: POIS.02.02.00-00-0029/19
Aneks nr POIS.02.02.00-00-0029/19-01
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.10.2020 r.
Data podpisania Aneksu: 30.08.2021 r.

 
Urząd Miejski w Mszczonowie

Budowa Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
na terenie Gminy Mszczonów

Inwestycje
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Z ŻYCIA GMINY

Koncepcja PSZOK
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Z ŻYCIA GMINY

Rozmawiając z dorosłymi mieszkańcami Mszczonowa o czasach 
ich dzieciństwa, można odnieść wrażenie, że w większości 
opowieści pojawia się ten sam motyw – harcerskich przygód 
i anegdot. Większość społeczności miasta albo sama nale-
żała do lokalnego Hufca ZHP, albo też miała w swojej rodzinie 
czy kręgu znajomych druhów tej jednej z najstarszych organi-
zacji w Polsce. Popularność harcerskiej lilijki na Ziemi Mszczo-
nowskiej zainspirowała pomysłodawców wydarzenia „Braterski 
Krąg Pokoleń”, które odbyło się w piątek, 12 sierpnia.

Dawni i obecni druhowie, a także współpracownicy oraz sympa-
tycy miejskiego Hufca zebrali się w Centrum Rekreacyjnym 
Hotelu Panorama w Zbiroży. Starsze pokolenie harcerzy od lat 
marzyło o takim spotkaniu. Wyrazicielem tego pomysłu podczas 
jednych z obrad Rady Miejskiej był radny Robert Głąbiński. 
Organizacji „Braterskiego Kręgu Pokoleń” podjęli się Hufiec ZHP 
Mszczonów, Mszczonowski Ośrodek Kultury i Gminne Centrum 
Informacji. Powstał również nieformalny komitet wspierający, 
w skład którego weszli: burmistrz Józef Grzegorz Kurek, prze-
wodniczący Łukasz Koperski, radny Marek Baumel i jego siostra 
Elżbieta Gołyńska, komendant Przemysław Zawadzki, dyrektor 
MOK Grażyna Pływaczewska, dyrektor GCI Beata Sznajder, 

a także Janina Koperska, Agnieszka Dobrzyńska, Jadwiga 
Laskowska, Agnieszka Piotrowska i Paweł Sosnowski. Dodat-
kowo wsparcia udzielili również: Małgorzata i Paweł Wiśniewscy 
– firma Pamavi (ofiarowanie pamiątkowych chust), Grzegorz 
Janas i hotel Panorama (udostępnienie miejsca), KS „Mszczo-
nowianka” (transport uczestników), Janina i Łukasz Koperscy 
(darowizna finansowa), a także władze samorządowe.

Zanim Komendant Hufca ZHP Mszczonów Przemysław Zawadzki 
uroczyście rozpoczął spotkanie, zebrani mieli okazję obejrzeć 
wystawę fotografii. Zgromadzone na niej zdjęcia stanowiły 
wizualną podróż przez historię miejskiego harcerstwa, a także 
życiowe losy wielu z licznie przybyłych uczestników.

Prawdziwym przebojem okazała się ścianka upamiętniająca 
645-lecie Mszczonowa, na tle której można było zrobić sobie 
pamiątkową fotografię. Kolejka chętnych do wspólnego zdjęcia 
rosła z każdą chwilą i kolejnymi, pojawiającymi się uczestnikami 
wydarzenia. Na tle ścianki odbywały się też pierwsze spotkania 
dawnych kolegów z harcerskich drużyn. Grupowe fotografie 
w wielu przypadkach nawiązywały do tych wykonanych przed 
laty – w innym miejscu i czasie, ale w takim samym składzie, 
który dzięki wydarzeniu, mógł spotkać się ponownie i powspo-
minać minione przygody.

Centralnym punktem „Braterskiego Kręgu Pokoleń” było 
uroczyste rozpalenie tradycyjnego ognia, oczywiście, przy 
akompaniamencie znanego wszystkim utworu „Płonie ognisko 
i szumią knieje”. Komendant Przemysław Zawadzki mianował 

ZHP

Wszyscy jesteśmy harcerzami!
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również strażników tego ważnego, harcerskiego symbolu. Maje-
statyczne płomienie towarzyszyły uczestnikom aż do samego 
końca spotkania, a wokół nich utworzył się krąg dawnych i obec-
nych druhów, a także sympatyków mszczonowskiego Hufca.

Kiedy ognisko miało już swoich strażników, przyszedł czas 
na harcerskie gawędy. O minionych dziejach i znaczeniu Hufca 
ZHP Mszczonów dla terenu całej gminy, opowiadali komendant 
Przemysław Zawadzki, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz 
Koperski, aktor Sylwester Maciejewski i Burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek. Głos zabrały również druhny Agnieszka 
Piotrowska (z domu Wojdalska), Janina Koperska (Zgaga) i Kata-
rzyna Kurzepa (Laskowska), przedstawiając ludzi, którzy są 

symbolami mszczonowskiego harcerstwa – Bogdanie Laskow-
skim, Jerzym Zgadze, Bogdanie Karlińskim, Jerzym Drozdow-
skim i Zbigniewie Grabku. Wystąpieniom i wspomnieniom 
towarzyszyła prezentacja historycznych zdjęć, na których mogli 
się odnaleźć uczestnicy. 

ZHP to jednak nie tylko gawędy, ale również piosenki. Podczas 
spotkania nie mogło więc zabraknąć gitar i wspólnego wykony-
wania harcerskich szlagierów. Szczególny entuzjazm wzbudził 
lokalny utwór „Mszczonowiacy”, który był i nadal jest nieod-
łącznym elementem spotkań dawnych druhenek i druhów. 
Przed jego odśpiewaniem spontanicznie rozdano flagi z herbem 
miasta. Trzymając je i wykonując piosenkę, wszyscy uczest-

Z ŻYCIA GMINY
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nicy kręgu na pewno poczuli się niczym jedna, wielka rodzina 
mszczonowskich harcerzy.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia było puszczenie 
w kręgu tzw. „iskry”, czyli uściśnięcia dłoni sąsiada przy jedno-
czesnym wypowiedzeniu tradycyjnego pozdrowienia „czuwaj”. 
Każda kolejna osoba przekazywała ją dalej, by na koniec wróciła 
ona do rozpoczynającego komendanta. W ten sposób zgroma-
dzeni kolejny raz pokazali jedność, wiążącą się z przynależno-
ścią do harcerskiej braci. Zanim dogasł blask płomieni, nastą-
piło jeszcze ogniobranie. Zebrani odpalili świeczki, z których 

następnie ułożono jaśniejący w ciemnościach skrót ZHP. Także 
i przy nim uczestnicy pozowali do pamiątkowych fotografii.

Pierwsze spotkanie mszczonowskich harcerzy okazało się być 
niezwykłym przeżyciem, a także okazją do odnowienia dawnych 
znajomości i zawarcia nowych. Pomysł „Braterskiego Kręgu 
Pokoleń” spodobał się druhnom i druhom tak bardzo, że obie-
cali sobie, iż jeszcze nie raz zbiorą się przy ognisku, by wspólnie 
wspominać, śpiewać i opowiadać anegdoty. 

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: GCI

Z ŻYCIA GMINY

Centrum Usług Społecznych wraz z Gminną Komisją Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Mszczo-
nowskim Ośrodkiem Kultury i gminą zaprosili mieszkańców 
na „Zdrowe Spotkanie”. Odbyło się ono w ostatnią sobotę 
sierpnia (27.08) na błoniach. Podczas tego wydarzenia zapre-
zentowało się wiele miejscowych organizacji i instytucji, między 
innymi: Komisariat Policji w Mszczonowie, OSP Mszczonów, OSP 
Zbiroża, WOPR Mszczonów, Centrum Medyczne BIMED, Klub 
Seniora Mszczonów, Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich 
z Nosów Poniatek, Amazonki Żyrardów oraz Zrzeszenie Produ-
centów Owoców i Warzyw POLSAD. 

Każdy z uczestników przygotował prezentacje, odnoszące się 
do prowadzonej działalności. Dzięki temu mieszkańcy, którzy 
pojawili się tej upalnej soboty na błoniach, mogli uczestniczyć 
w badaniach profilaktycznych, pokazach pierwszej pomocy 
i ratownictwa wodnego, zapoznać się z fantomami mammogra-
ficznymi, skorzystać z alkogogli i narkogogli, spróbować smako-
łyków serwowanych przez Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiej-
skich oraz lokalnych producentów owoców. Nie zabrakło też, 
oczywiście, konkursów dla dzieci, dmuchańców i wszelkiego 
rodzaju wesołych zabaw. Nad przebiegiem imprezy czuwała 
osobiście dyrektor CUS Monika Malczak. 

Promocja zdrowia jest szalenie ważna. Propagowanie właści-
wego trybu życia to klucz do utrzymywania dobrej kondycji. 
Warto utrwalać zdrowe nawyki i unikać szkodliwych używek. 
Trzeba też mieć pasje, które możemy dzielić z przyjaciółmi, 
co niewątpliwie wpływa na nasze korzystne samopoczucie. 
Przykłady takich postaw odnaleźć można było na błoniach. 
Wszystko okraszone było dobrym i życzliwym klimatem, jaki 
stworzony został przez uczestników zabawy. Miejmy nadzieję, 
że podobne spotkania będą się częściej odbywały w naszym 
mieście. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował 
Burmistrz Mszczonowa. 

Tekst: MM 
Foto: ZD

Zdrowe spotkanie z CUS i GKRPA 
w Mszczonowie

CUS
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W Lutkówce odbył się tradycyjny Odpust Świętego Rocha, połą-
czony z festynem, noszącym wdzięczną nazwę „Owocowe Świę-
tego”. Głównym organizatorem tegorocznej edycji tego niezwy-
kłego wydarzenia, które zaistniało w niedzielę, 21 sierpnia, była 
Rada Rodziców miejscowej szkoły podstawowej, wspomagana 
przez Parafię pw. Świętej Trójcy. Nagłośnienie imprezy zapewnił 
Mszczonowski Ośrodek Kultury. 

Niezmiennie od wielu lat odpust, będący największym świętem 
Lutkówki, wspierają ponadto wszystkie działające lokalnie 
organizacje, a także szereg osób prywatnych. Tak też było 
i tym razem. Swe stoiska na przykościelnych błoniach, gdzie 
poprowadzono festynowe atrakcje, rozstawili: Koło Gospodyń 
i Gospodarzy Wiejskich z Nosów Poniatek, OSP w Zbiroży, 
Związek Sadowników RP, a także Koła Łowieckie Jenot z Grójca 
i Lis z Mszczonowa. 

Nim jednak rozpoczęła się zabawa wszyscy mieszkańcy 
zebrali się w kościele, aby wziąć udział w odpustowej sumie. 
Celebrował ją gościnnie ks. prałat doktor Jerzy Karbownik, 
kustosz sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku 

Na św. Rocha w Lutkówce znowu 
owocowo

Odpust

Z ŻYCIA GMINY
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Kamiennej. Kapłan podkreślał swe zaskoczenie niespotykaną 
atmosferą, panującą w Lutkówce. Pobożnością mieszkańców, 
a także współpracą Parafii z lokalnymi instytucjami, w tym 
z samorządem. Na zakończenie Eucharystii wokół świątyni prze-
szła uroczysta procesja. 

Po niej orkiestra dęta OSP z Lipna poprowadziła uczestników 
święta na błonia, gdzie na rozstawionej scenie mieszkańców 
i gości przywitali kolejno: ks. prałat Zbigniew Chmielewski – 
proboszcz Parafii Lutkówka, wspomniany ks. prałat Karbownik, 
przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski, miejscowy 
radny Andrzej Osiński, burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz 
Kurek, a także główna organizatorka zabawy – przewodnicząca 
Rady Rodziców SP w Lutkówce Agnieszka Pawlak. Konferan-
sjerem festynu był kierownik MOK-u Marek Baumel. 

Jako pierwsza na scenie wystąpiła przywołana już Orkie-
stra Dęta OSP z Lipna, której koncert zasponsorowany został 
przez radnego Osińskiego. Następie uczestnicy festynu mogli 
się bawić przy dźwiękach przebojów zespołu ExProblem. 
W dalszej części zabawy dla najmłodszych wystąpił Teatr MASKA 
z Krakowa. Przedstawienie „Złośliwości jej królewskiej mości” 
zakończone zostało puszczaniem baniek przed sceną, co dzie-
ciom sprawiło największą frajdę. Kolejnym koncert dała Schola 
parafialna Oto Jestem, prowadzona przez pana Marka Baumela. 
Gwiazdą wieczoru była grupa biesiadna To My. 

Owocowe Święto miało też swoje atrakcje sportowe. Mecz 
pomiędzy drużynami sadowników i ministrantów wygrali 
piłkarze spod znaku komży 5:2. Puchar proboszcza odebrał 
najmłodszy z ministrantów Nikodem Janowski, a statuetkę 
pocieszenia duszpasterz Lutkówki wręczył kapitanowi sadow-
ników Krzysztofowi Czarneckiemu. W konkursach podnoszenia 
ciężarów o beczki pełne piwa wygrali – pani Anna z Grodziska 
Mazowieckiego, a w grupie mężczyzn pan Robert z Wygnanki, 
który tradycyjnie zdeklasował rywali. Nagrody zwycięzcom 

przekazał przedstawiciel sponsora (Koła Gospodyń i Gospo-
darzy Wiejskich w Nosach Poniatkach) Piotr Słojewski. 

Budżet Rady Rodziców lutkówieckiej szkoły wsparty został 
podczas festynu dzięki loterii fantowej poprowadzonej 
przez rodziców i nauczycieli, w tym przez samego dyrektora 
SP Lutkówka Grzegorza Olczaka. Zasponsorować Radę można 
też było kupując porcję pieczonego dzika, przygotowanego 
przez myśliwych z Kół Jenot i Lis (z Grójca i Mszczonowa), a także 
licytując kosze specjałów własnej produkcji, które ufundowało 
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Nosach Poniatkach. 

Na zakończenie warto upublicznić listę sponsorów festynu, 
odczytaną ze sceny przez przewodniczącą RR Agnieszkę Pawlak. 
Znaleźli się na niej: Duże Drzewo A. i K. Malik, Grzegorz Antolak, 
W. i P. Słojewscy, A. i K. Pawlak, Ryszard Kędra, Art. Serwis I. 
i A. Banasiewicz, Pracownia Fryzjerska Mariola Dobrosz, BIMED 
Mszczonów, OSKROBA, Danna Mszczonów, Papirus Mszczonów, 
Lewiatan Mszczonów, Stacja Paliw Zbiroża, TERMY Mszczonów, 
Elfruit, Koła Łowieckie Jenot i Lis, Związek Sadowników RP, Betro-
nika, Gama, Winnica Dwórzno, Koło Gospodyń i Gospodarzy 
Wiejskich Nosy Poniatki, Pizzeria Sztos, PABAX, D. i S. Sadowscy, 
TOPSIL, Sklep Spożywczy P. Kunc, S. i D. Soszalscy, Kwiaciarnia 
Magnolia, Krzysztof Kłopotowski, Piotr Stegenka, Agnieszka 
i Adam Czarneccy, OSP Zbiroża, Anna i Michał Penczonek oraz 
mieszkańcy wsi Nosy Poniatki, Patrykozy, Wygnanka i Broni-
sławka. 

Lutkowka to część największego sadu Europy, rozciągającego się 
od tego miejsca aż daleko za rejon grójecki. Prawdziwymi gwiaz-
dami zabawy były przepyszne owoce, które można było znaleźć 
na stoiskach KGiGW oraz Sadowników RP. Warto pamiętać 
o Owocowym Święcie - jego kolejna edycja już za rok. Gorąco 
zapraszamy! 

MM

Z ŻYCIA GMINY
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W kolejny, sierpniowy weekend Mszczonowski Ośrodek Kultury 
zaprosił mieszkańców do parkowego amfiteatru na prawdziwą 
podróż przez różne gatunki muzyczne. Przez trzy dni ze sceny 
rozbrzmiewały zarówno taneczne utwory, jak i melodie operowe 
czy międzywojenne. Każdy mógł więc znaleźć dla siebie coś 
interesującego.

Amfiteatralne imprezy weekendowe rozpoczęły się trady-
cyjnie w piątek od ćwiczeń zumby. Cykliczne zajęcia ruchowe 
przy muzyce zyskały już wielu stałych uczestników, a ich liczba 
systematycznie się powiększa. Zumba porywa do zdrowotnego 
tańca nie tylko w piątki. Prowadząca zajęcia Monika Wicińska 
do aktywnego spędzania wolnego czasu zaprasza do amfiteatru 
w każdy poniedziałek, środę, czwartek i piątek od godz. 19.

W sobotnie popołudnie w świat muzyki musicalowej i operet-
kowej mieszkańców przeniósł Krzysztof Gwiazda. Znany lokalnej 
społeczności artysta, kompozytor i pedagog, na mszczonow-
skiej scenie wystąpił w towarzystwie Klaudii Kwaśny i Pauliny 
Domańskiej. Trójka wokalistów zaprezentowała wiele znanych 
przebojów, m.in. „Gdybym był bogaczem”, arię torreadora 

z opery „Carmen”, „Don`t cry for me Argentina” czy „Przetań-
czyć całą noc”. W amfiteatrze rozbrzmiało również ponadcza-
sowe „Memory” z wielkiego, musicalowego hitu „Koty”. Warto 
przypomnieć, że Krzysztof Gwiazda przez lata swoim głosem 
uświetniał również występy Orkiestry Dętej OSP Mszczonów.

Po światowych hitach musicali i operetek MOK zaprosił miesz-
kańców na cykliczną potańcówkę, która, z uwagi na deszczową 
aurę, odbyła się w sali klubowej Ośrodka. Impreza jak zawsze 
okazała się wspaniałą zabawą, na którą przybyło liczne grono 
uczestników.

Niedziela należała do kolejnego, muzycznego gatunku. Ferajna 
Jastrzębskiego to zespół, który wykonuje utwory międzywo-
jenne. W klimat tamtych czasów grupa przeniosła mieszkańców 
wykonując m.in. polki, foxtroty, walczyki i tanga. Nie zabrakło 
muzycznych szlagierów tamtych lat, które sprawiły, że nogi 
same rwały się do tańca, stopy wystukiwały rytm, a z gardeł 
płynął śpiew.

Kolejny „Weekend w amfiteatrze” zapewnił mieszkańcom 
różnorodne, artystyczne doznania. Można było i poćwiczyć przy 
muzyce, i potańczyć, i pośpiewać, i przypomnieć sobie utwory 
z teatralnych scen. W ten weekend w Mszczonowie królowały 
muzyka oraz dobra zabawa.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: GCI

MOK

Podróż przez muzyczne gatunki

Z ŻYCIA GMINY
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Kolejna odsłona „Weekendu w Amfiteatrze” - wakacyjnej 
propozycji Mszczonowskiego Ośrodka Kultury - zorganizowana 
została przy wsparciu przedsiębiorstwa Hetman. Wszystko 
rozpoczęło się w piątek, 19 sierpnia, warsztatami art-recy-
klingu. Wzięli w nich udział najmłodsi mieszkańcy Mszczonowa, 
dla których chwilę później wystąpili aktorzy Teatru TAK w spek-
taklu „Śmieciaki ratują świat”. Dzieci, oglądając przedstawienie, 
uczyły się, jak segregować odpady, a także jak oszczędzać 
surowce. Edukacyjny spektakl zakończony został eko-paradą. 

Kolejnym punktem „Weekendu…” była tradycyjna piątkowa 
zumba. „Wyginam śmiało ciało, czyli zumba po mszczonowsku” 
z tygodnia na tydzień zyskuje coraz więcej sympatyków. Zapra-
szamy do spróbowaniu swych sił w tym szalonym tańcu. 

Dla tych, którzy wolą jednak spokojniejsze rytmy, już w sobotę 
wieczorem (20.08) koncertował zespół SAMI SWOI. Ten miej-
scowy band grał do wieczornej potańcówki, która dzięki niesa-
mowicie ciepłemu wieczorowi cieszyła się tym razem wyjąt-
kowym zainteresowaniem. Pogoda sprzyjała wesołej zabawie. 
Amfiteatr i park miejski tętniły życiem. Kolejna potańcówka już 
za tydzień.

MM

MOK

Przetańczony weekend
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Ostatni wakacyjny „Weekend w mszczonowskim amfiteatrze” 
był połączeniem zabawy i historycznej edukacji. Mszczonowski 
Ośrodek Kultury dał możliwość spędzenia mieszkańcom nieza-
pomnianych chwil. 

Tradycyjnie piątkowy wieczór należał do grupy zumby. Ta propo-
zycja cieszy się niesłabnącą popularnością. Aż trudno sobie 
wyobrazić, że po zakończeniu wakacji wspólne „zumbowe” 
ćwiczenia mogłyby zniknąć z miejskiego parku. 

W sobotę także było tanecznie. Wieczór należał do zespołu 
ExProblem, który bawił mieszkańców na wieczornej potań-
cówce. Wcześniej jednak również nie brakowało atrakcji. 
Teatr Młodego Widza wystawił spektakl dla najmłodszych, 
zatytułowany „Balonowe Podróże”. Mocnymi punktami 
programu były też dwa koncerty. Najpierw publiczność wysłu-
chała znanych rockowych rytmów w wykonaniu zespołu 

Lockdown z Grodziska Mazowieckiego, a następnie wszystkich 
zebranych w amfiteatrze porwała grupa Ale Skład, która staje 
się niekwestionowaną, lokalną gwiazdą estrady. 

Niedziela odbywała się już w klimatach historycznych. Amfi-
teatr i cały park opanowała Grupa Sarmata, która zapropo-
nowała mieszkańcom podróż w czasie aż do XVII wieku. Były 

walki bezpieczną bronią, strzelanie z łuku, zagadki, zabawy, 
prezentacja dawnych strojów oraz technik posługiwania się 
szablą. Na wszystkich olbrzymie wrażenie zrobiły pokazy strze-
leckie z muszkietów oraz armaty. 

Ostatnim akcentem „Weekendu…” były występy Stowarzyszenia 
Kultury Fizycznej Fresh. Dziewczęta zdążyły tuż przed burzą, 
która przyspieszyła nieco zakończenie niedzielnego programu. 

Mszczonowski, zrewitalizowany park ze swym amfiteatrem 
tętnił życiem przez całe wakacje. W zamyśle projektowym miał 
być miejscem odpoczynku i wesołej zabawy. Jak się okazuje, 
idealnie spełnia teraz swą rolę. Liczymy, że ciepły wrzesień 
także da możliwość organizowania w nim ciekawych imprez 
dla mieszkańców. 

MM

MOK

Na zakończenie wakacji w amfiteatrze
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Romantycznie rozpoczął się wrzesień w przykościelnym parku 
miejskim. Już pierwszego dnia tego miesiąca Miejska Biblio-
teka Publiczna w Mszczonowie zaprosiła mieszkańców na lite-
racko-muzyczne spotkanie. Okazja do niego była nie byle jaka. 
W czwartek, 1 września, strażniczki książek zorganizowały 
lokalną odsłonę Narodowego Czytania.

Tegoroczna edycja tej ogólnopolskiej akcji była już jedenastą. 
Zapoczątkował ją w 2012 r. ówczesny prezydent Polski. Od tego 
momentu początek września zawsze jest czasem czytania dzieła 
literackich najznamienitszych, rodzimych twórców. W tym roku 
lektorzy w całym kraju przybliżają Polakom „Ballady i romanse” 

Adama Mickiewicza. Nie inaczej było też podczas spotkania, 
zorganizowanego przez Bibliotekę. 

Z amfiteatralnej sceny w czwartkowe popołudnie rozbrzmiało 
wiele utworów wieszcza, a wśród nich znalazły się te znane 
wszystkim, jak „Pani Twardowska”, „Świtezianka” czy „Roman-
tyczność”, oraz te mniej popularne, np. „Pierwiosnek” czy „Tukaj 
albo próby przyjaźni”. Pochodzące z epoki romantyzmu ballady 
czytali przedstawiciele samorządu, przyjaciele biblioteki oraz 
młodzież. Tegorocznymi lektorami byli: wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Waldemar Suski, radni Barbara Gryglewska 
i Ryszard Stusiński, dyrektor CUS Monika Malczak, nauczyciele 
szkoły podstawowej w Mszczonowie: Emilia Mirocha, Aneta 
Dropińska, Monika Kurowska, Ida Gontarz, Jolanta Wacławek, 
Elżbieta Grzybowska, Gabriela Czarnecka i Jarosław Sawicki 
wraz z uczniami, Dagmara Bednarek z Gminnego Centrum 
Informacji, Krystyna Iżycka i młodzież Liceum Ogólnokształcą-

MBP

Romantyczne spotkanie w parku
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Ponad ośmiuset uczniów pierwszego września przekroczyło 
drzwi Szkoły Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza, 
by rozpocząć kolejny rok edukacyjny. Najmłodsi, pierwszokla-
siści, dopiero rozpoczynający naukę, zgromadzili się na hali 
sportowej. Pozostałe roczniki tłumnie zajęły murawę boiska 
Orlik.

W nowym roku szkolnym klasy II – VIII powitała dyrektor 
placówki, Anna Rusinowska, która złożyła życzenia swoim 
podopiecznym, ich rodzicom, a także pracownikom „podsta-
wówki”. Ciepłe słowa do licznie zebranych uczniów i ich bliskich 
skierowała także przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw 

Społecznych Rady Miejskiej, emerytowana nauczycielka 
Barbara Gryglewska. Towarzyszył jej wiceprzewodniczący RM 
Waldemar Suski. Po oficjalnym rozpoczęciu roku wychowan-
kowie szkoły wraz z wychowawcami udali się do klas, by przy-
witać się po wakacjach i poznać grafiki swoich zajęć.

Na płycie hali sportowej spotkali się z kolei najmłodsi, pierwszo-
klasiści, którzy rozpoczęli swój ośmioletni cykl edukacji. Choć 
niektórzy z nich wyglądali na lekko oszołomionych nowym miej-
scem i ludźmi, dzielnie rozwiązywali zagadki, by udowodnić, 
że zasługują na przyjęcie w poczet szkolnej społeczności. 
Do grona uczniów, pasując drewnianym piórem, oficjalnie 
przyjęła ich dyrektor Anna Rusinowska. Życzenia powodzenia 
w nauce, oprócz niej najmłodszym złożyli również przedsta-
wiciele samorządu. Pierwszoklasiści, podobnie jak ich starsi 
koledzy, z hali także przemieścili się do klas, by zaznajamiać się 
z nową rzeczywistością i czekającymi na nich obowiązkami. 

Dagmara Bednarek, GCI

Szkolne bramy znowu szeroko 
otwarte

SP Mszczonów
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cego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie, a także Katarzyna 
Palaszek.

Ponadczasowa poezja romantyczna była podczas Narodowego 
Czytania przeplatana muzyką. Na amfiteatralnej scenie zapre-
zentował się bowiem, znany już mszczonowskiej publiczności, 
Kuba Michalski, który wykonał ballady wieszcza. Poezja śpie-
wana to piękny sposób przybliżania odbiorcom dzieł literackich. 
Tego dnia muzyk, oprócz utworów Mickiewicza, zaprezentował 
również m.in. jeden z liryków Norwida oraz polską wersję 
„Hallelujah” Leonarda Cohena.

Podczas kolejnej edycji Narodowego Czytania w przykościelnym 
parku można było również wykonać sobie „zdjęcie z Adasiem”, 
czyli zapozować na ściance z podobizną Mickiewicza. Na uczest-

ników literacko-muzycznego wydarzenia czekały również pyszne 
owoce i okolicznościowa pieczęć, którą organizatorki chętnie 
przybijały w przyniesionych książkach i na pamiątkowych kart-
kach.

Wspólne czytanie dzieł polskiej literatury z roku na rok gromadzi 
coraz większą liczbę mieszkańców, chcących w ten sposób zgłę-
biać rodzimą kulturę. Tegoroczne wydarzenie, wzbogacone 
również o poezję śpiewaną, wypełniło widownię parkowego 
amfiteatru. Romantyczny nastrój słów i melodii przyciągnął 
mieszkańców, którzy dzięki Bibliotece mogli choć na chwilę 
przenieść się do czasów Mickiewicza i oderwać od codzien-
ności, dając się porwać magii poezji i muzyki.

Dagmara Bednarek, GCI
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Kilka tygodni temu w słuchawce usłyszałam jakby znajomy głos:

- Dzień dobry! Z tej strony Monika Lipińska, pamięta mnie 
pani? Chciałam prosić o udostępnienie szkoły na spotkanie 

gimnazjalne klasy 3 c, spotkanie 
po 20 latach.

Monikę, oczywiście, pamię-
tałam - wysoka, ciemnowłosa, 
z grubym warkoczem, sportsmenka. 
I faktycznie w tym roku upłynęło 
20 lat, odkąd jej klasa w 2002 r. 
jako pierwszy rocznik gimnazjalny 
ukończyła naszą szkołę. Podeszłam 
do tablo wiszącego na ścianie kory-
tarza i patrzyłam na buźki szesna-
stolatków, myśląc z ciekawością, 
czy je rozpoznam?

Byli niezwykli, inteligentni, trochę 
niezdyscyplinowani, trochę nad wiek 
dojrzali i ciekawi wszystkiego, 
co należało do świata dorosłych, 
w który tak bardzo już chcieli wejść. 
Oczywiście, z wielką radością zapro-
siłam ich na spotkanie, bardzo 
chciałam ich zobaczyć i usłyszeć, jak 
potoczyło się ich życie.

Tak oto 10 czerwca dziewiętnastu 
uczniów stawiło się w szkole. Zbieg 
okoliczności sprawił, że dzień wcze-
śniej rocznik 2007 r. żegnał się 

Gimnazjum

Spotkanie po latach…

Na dole od lewej: Magdalena Korzonkowska, Iwona Zaszewska, Agnieszka Piotrowska 
(wychowawca), Monika Szustkiewicz

Po środku: Anna Dłużniak, Katarzyna Krześniak, Katarzyna Chałuś, Ewa Śmiech, 
Agnieszka Barbulant

U góry: Piotr Olczak, Kamil Chojnacki, Michał Kiejrys, Anna Rusinowska (dyrektor), 
Marcin Michalski, Paweł Delekta, Radosław Kopczak
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ze szkołą i hol został wspaniale udekoro-
wany. Goście wchodzili i zdziwieni pytali: 

- To dla nas? 

Weszli do sali nr 11, usiedli w swoich 
ławkach (niemal wszyscy pamiętali, 
które miejsce było ich), a wychowawca 
klasy, Agnieszka Piotrowska, sprawdziła 
obecność. 

Przygotowali się do tego spotkania, 
bo większość naprawdę nie widziała 
się kilkanaście lat, ja większości całe 
dwadzieścia. Chcieli dowiedzieć się, 
na jakim etapie życia są, ale i przypo-
mnieć sobie ciekawostki z życia klasy. 
Przygotowali pytania, które wzbu-
dziły wiele śmiechu i wywołały nostal-
giczne wspomnienia. Rozpierzchli 
się po świecie – żyją od Australii 
po Norwegię, niewielu z nich zostało 
w Mszczonowie. Robią przeróżne rzeczy. 
Pracują w biznesie, mediach, zajmują 
się medycyną, prawem, sportem. Inni 

mówili, że największym skarbem, który 
odnaleźli, są najbliżsi – samo życie.

Słuchałam ich z ogromną przyjemno-
ścią. Piękne było to, że choć upłynęło 
tak wiele lat, nie byli skrępowani. Zapa-
nowała atmosfera otwartości, radości, 
rozbrzmiewały salwy śmiechu i często 
przewijające się pytanie:

- A pamiętasz?! 

I pamiętali, tak wiele, i tak zaskakujących 
szczegółów. 

Słuchając ich pomyślałam, że tak wielu 
młodych ludzi przeszło przez moją szkołę, 
a tylko oni byli dla siebie tak ważni i tak 
sobie bliscy, że marzyli o ponownym 
spotkaniu. O spotkaniu przyjaciół 
z Gimnazjum im. Jana Adama Makla-
kiewicza w Mszczonowie, bo właśnie 
tu narodziły się ich przyjaźnie.

Mam nadzieję, że do zobaczenia!

Anna Rusinowska

MERKURIUSZ SZKOLNY / OGŁOSZENIA / REKLAMY
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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.: 
- chleb wypiekany metodą tradycyjną, 
na zakwasie 
- olej kujawski 1 l.
- koncentrat pomidorowy 190 g. „Łowicz”

- ser biały z mleczarni w Grodzisku Maz.
- śmietana z mleczarni w Grodzisku Maz.
- sery żółte - szeroki wybór
- 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
- ciasta domowe o wybornym smaku 

 SPRZEDAM:
- Zgrzewarka do worków 
foliowych, tel. 694 929 537

 ZATRUDNIĘ:

- Sprzedawcę do sklepu 
w Bobrowcach 
tel. 602 521 019

- Sprzedawcę do sklepu 
spożywczego w Mszczonowie, 
pawilon „Hermes”, 
tel. 600 669 080

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.    5

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, 

otręby, kukurydzę
• sól kamienną 

workowaną
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REREKLAMY
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