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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad LII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

W środę, 26 października 2022 roku, odbyła się LII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, której głównymi 
tematami były służba zdrowia i działalność Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. W trakcie obrad zatwier-
dzono również uchwały dotyczące m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgody 
na nabycie nieruchomości, określenia stawek podatku od nieruchomości czy zmian w bieżącym budżecie. 
Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski. Materiały i uchwały omawiane 
podczas obrad wraz z nagraniem są dostępne w serwisie www.mszczonow.esesja.pl.

Służba zdrowia

Dyskusję na temat działalności 
placówek służby zdrowia rozpo-
częły wystąpienia ich przedsta-
wicieli, którzy przedstawili przy-
gotowane sprawozdania. Jako 
pierwszy o działalności szpitala 
opowiedział Marcin Pluta, prezes 
Zarządu spółki Centrum Zdrowia 
Mazowsza Zachodniego w Żyrar-
dowie. Podobnie, jak kolejni 
mówcy, przedstawił działalność 
swojej jednostki oraz dane doty-
czące m.in. przyjętych pacjentów 
czy ilości wykonanych zabiegów. 
Kierujący szpitalem odpowie-
dział również na pytania obecnej 
na sali radnej powiatowej Beaty 
Sznajder. Przewodniczący Łukasz 
Koperski złożył prezesowi wyrazy 
uznania dla jego działalności.

O funkcjonowaniu swoich 
placówek opowiedzieli również: 
kierownik NZOZ Przychodnia 
Medycyny Rodzinnej Sławomir 
Myszkowski, kierownik NZOZ 

„PRO-MED” Janina Szymańska, 
koordynator Punktów Rehabi-
litacyjnych Magdalena Dubie-
lecka, kierownik NZOZ Pielę-
gniarstwa Środowiskowo-Am-
bulatoryjnego Ewa Boniecka 
oraz dyrektor NZOZ Medycyna 
Rodzinna w Osuchowie Michał 
Sutkowski. W dyskusji dotyczącej 
służby zdrowia na terenie gminy 
udział wzięli przewodniczący 
Łukasz Koperski, wiceprzewodni-
czący Marek Zientek, radny Miro-
sław Wirowski, radna Barbara 
Gryglewska.

Mszczonowski Ośrodek 
Kultury

Działalność Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury w 2022 r. podsu-
mowała jego dyrektor, Grażyna 
Pływaczewska. Mijający rok 
upłynął w instytucji pod hasłem 
świętowania jubileuszu 645-lecia 

WIEŚCI Z RATUSZA

http://www.mszczonow.esesja.pl
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nadania praw miejskich dla miasta. Okazja ta sprawiła, 
że oprócz standardowych zajęć czy imprez, MOK zorgani-
zował wiele wydarzeń, mających na celu integrację miesz-
kańców oraz przekazywanie wiedzy o Mszczonowie i jego 
społeczności.

W bieżącym roku wśród propozycji stałych zajęć Ośrodka 
znalazły się m.in. zajęcia plastyczne, taneczne i wokalne, 
nauka gry na gitarze czy karaoke. Oprócz tego MOK 
prowadzi również Uniwersytet Trzeciego Wieku i w jego 
ramach zaprasza np. na gimnastykę zdrowotną, aerobik 
wodny oraz taniec fitness.

W ramach swojej działalności Ośrodek zorganizował 
również zajęcia dla uczniów podczas ferii zimowych 
czy charytatywny koncert na rzecz pomocy uchodźcom 
w Ukrainy. Kalendarz propozycji MOK-u obejmował też 
tradycyjne święta, jak na przykład Dzień Sołtysa i odpust 
św. Rocha w Lutkówce. Z okazji jubileuszu 645-lecia 
Mszczonowa w cyklu wydarzeń znalazły się m.in. spotkania 
ze słynnymi mieszkańcami (np. aktor Sylwester Macie-
jewski) oraz historyczne spacery po mieście. Ośrodek był 
również głównym organizatorem centralnej imprezy rocz-
nicowej. Po zakończeniu wystąpienia dyrektor Grażyny 
Pływaczewskiej głos w dyskusji zabrali radny Mirosław 
Wirowski, radna Barbara Gryglewska i przewodniczący 
Łukasz Koperski.

Podjęte uchwały

Projekt dokumentu dotyczący wyznaczenia obszarów 
zdegradowanego i rewitalizacji na terenie gminy 

Mszczonów przedstawił Karol Pacholak. Kolejną uchwałę, 
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia, zapre-
zentowała naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
Taida Sochańska. Uzasadnienie takiej decyzji odczytał 
radny Andrzej Osial, przewodniczący Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji. Naczelnik Taida Sochańska omówiła także 
trzy kolejne projekty uchwał dotyczące przystąpienia 
do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miejscowości Wymy-
słów oraz działek położonych w Mszczonowie i Badowo-
Dańkach. Nieruchomości były tematem kolejnych doku-
mentów zaprezentowanych przez kierującą Wydziałem 
Rozwoju Gospodarczego, a dotyczyły one oddania 
w najem części działki w Grabcach Józefpolskich, zgody 
na ustanowienie służebności przesyłu, zgód na zbycie 
i nabycie nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku 
od nieruchomości przedstawiła zgromadzonym zastępca 
skarbnika gminy Edyta Fedorowicz. Aneta Ciechańska-
Gołyńska, skarbnik, omówiła z kolei zmiany w bieżącym 
budżecie i wynikające z nich korekty w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej.

Działalność Komisji Rewizyjnej i burmistrza

Sprawozdanie z działalności organu złożył jego przewod-
niczący Krzysztof Krawczyk. W okresie pomiędzy sesjami 
Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie kontrolne w Centrum  
Usług Wspólnych, oceniając wydatki na oświatę. W wyniku 
analizy nie stwierdzono nieprawidłowości.

Sprawozdanie z działalności burmistrz złożyła jego zastęp-
czyni Halina Wawruch. W okresie pomiędzy sesjami 
włodarz wydał czternaście zarządzeń w sprawie m.in. 
zmian budżetowych czy ogłoszenia przetargów.

Interpelacje, zapytania i wolne wnioski

Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie Krzysztof 
Puszcz poinformował o powołaniu nowego dzielnico-
wego dla terenów wiejskich gminy. Funkcję tę od 1 wrze-
śnia pełni sierżant Paweł Nietrzebka. Przewodniczący 
na zakończenie zapoznał zgromadzonych z pismami, które 
wpłynęły do niego w okresie pomiędzy sesjami.

Dagmara Bednarek, GCI

WIEŚCI Z RATUSZA
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Już od 18 lat „Rzeczpospolita” ocenia działania polskich 
samorządów, a wyniki swojej analizy publikuje w formie 
Rankingu, który jest jednym z najbardziej prestiżowych 
i wiarygodnych w Polsce.

Gmina Mszczonów co roku klasyfikuje się w czołówce 
swojej kategorii – gmin miejskich i miejsko-wiejskich. 
W edycji podsumowującej 2021 r. zajęła bardzo wysokie, 
3 miejsce. 

Tegorocznym rankingiem objęto 64 miasta na prawach 
powiatu, 881 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 
1 523 samorządów wiejskich. Właśnie na takie trzy kate-
gorie podzieleni zostali uczestnicy.

Wszystkie samorządy oceniane były przez Kapitułę, którą 
od lat kieruje Jerzy Buzek, były premier, europoseł i były 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Oprócz niego 
w jury zasiadają przedstawiciele „Rzeczpospolitej” a także 
reprezentanci środowisk samorządowych i społecznych. 

Kapituła ocenia uczestników na podstawie danych 
udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny, Mini-
sterstwo Finansów oraz informacji podanych przez samo-
rządy w specjalnej ankiecie konkursowej. W tym roku 
analizie poddano łącznie ok. 50 wskaźników, podzielo-
nych na cztery, główne obszary – finanse i rozwój, dbałość 
o mieszkańców, czyste środowisko i jakość zarządzania. 

W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich najlepsze 
okazały się Starachowice, drugie miejsce zajął Halinów, 
a trzecie przypadło dla Mszczonowa. Różnice pomiędzy 
czołowymi lokatami były jednak niewielkie, a o osta-
tecznym układzie tabeli zadecydowały detale. W tego-
rocznym rankingu gmina Mszczonów uzyskała 72,32 pkt, 
co ostatecznie dało jej „brązowy medal”.

Tekst: Dagmara Bednarek, GCI
Foto: „Rzeczpospolita”

Mszczonów trzeci w prestiżowym 
Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej”!

Ranking

WIEŚCI Z RATUSZA
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W środę, 23 listopada, w sali kinowej Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury spotkali się samorządowcy oraz osoby 
odpowiedzialne za dystrybuowanie dotacji europejskich 
na obszarze centralnej Polski. Konferencja regionalna 
„Przyszłość Mazowsza z Funduszami Europejskimi” była 
okazją do podsumowania wykorzystania środków unijnych 
w subregionie żyrardowskim oraz omówienia kolejnej 
perspektywy wsparcia. Spotkanie odbyło się w ramach 
cyklu „Fundusze dla Mazowsza”.

Organizatorami konferencji byli żyrardowska Delegatura 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unij-
nych. Konferencję poprowadził Grzegorz Dobrowolski, 
dyrektor pierwszej z wymienionych instytucji, który wraz 
z gospodarzem terenu, Burmistrzem Mszczonowa Józefem 
Grzegorzem Kurkiem, powitał zgromadzonych.

Jako pierwszy głos zabrał Wiesław Raboszuk, wicemar-
szałek województwa mazowieckiego, który krótko podsu-
mował wykorzystanie funduszy europejskich w minio-
nych perspektywach. W swoim wystąpieniu przedstawił 
również krótki zarys kolejnego okresu unijnego wsparcia.

Kolejnym punktem konferencji były wystąpienia samorzą-
dowców z subregionu żyrardowskiego, którzy opowiadali 
o tym, w jaki sposób projekty zrealizowane ze wspar-

ciem funduszy europejskich odmieniły teren ich gmin 
lub powiatów. Tę część rozpoczął burmistrz Józef Grze-
gorz Kurek, który przedstawił korzyści z pozyskiwania 
dotacji, które udało się osiągnąć na Ziemi Mszczonow-
skiej. W ciągu 18 lat członkostwa Polski w Unii, gmina 
pozyskała łącznie ok. 61 mln zł wsparcia z funduszy euro-
pejskich.

W dalszej części konferencji o inwestycjach z unijnym 
dofinansowaniem opowiadali samorządowcy z subre-
gionu żyrardowskiego: Starosta Powiatu Grójeckiego 
Krzysztof Ambroziak, Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania 
Funduszy Pozabudżetowych Urzędu Gminy Teresin Julita 
Labus-Kowalska i Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa 
Adam Lemiesz. Kilka słów o znaczeniu funduszy europej-
skich, które oni również dostrzegają, powiedzieli także 
zaproszeni na spotkanie przedstawiciele Młodzieżowego 
Sejmiku Wojewódzkiego.

Konferencja regionalna była także okazją do zdobycia 
nowej wiedzy. Krystian Melasa z Mazowieckiego Regio-
nalnego Fundusz Pożyczkowego opowiadał o możliwości 
pozyskania przez samorządy i przedsiębiorstwa nisko-
oprocentowanych pożyczek, które można wykorzystać np. 
na pokrycie wkłady własnego w projektach unijnych. 

Na zakończenie spotkania Elżbieta Szymanik, zastępca 
dyrektor ds. EFS z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych podsumowała wykorzystanie 
funduszy europejskich w województwie mazowieckim 
i subregionie żyrardowskim. Przedstawiła również ogólne 
założenia nowej perspektywy finansowej.

Dagmara Bednarek, GCI

Konferencja „Fundusze 
dla Mazowsza” w Mszczonowie

Fundusze unijne

Z ŻYCIA GMINY
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Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Mszczo-
nowie odbyły się w poniedziałek, 17 października. Galę, 
którą dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych 
przygotowano w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, otwo-
rzyła dyrektor Centrum Usług Wspólnych Ewa Zielińska. 
W pierwszej kolejności złożyła ona życzenia z okazji 
niedawno obchodzonego święta dyrektorom, wicedyrek-
torom, nauczycielom czynnym i emerytowanym, pracow-
nikom administracji i obsługi ze Szkół Podstawowych 
(w Osuchowie, Mszczonowie, Piekarach, Bobrowcach, 
Lutkówce i Wręczy), przybyłym przedstawicielom Liceum 
Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół w Mszczonowie, Miej-
skiego Przedszkola w Mszczonowie, Przedszkola „Smer-
folandia”, Przedszkola „Bajkowa Kraina” oraz wszystkim 
pracownikom Centrum Usług Wspólnych. Powitała też 

zaproszonych do udziału w uroczystym wieczorze: burmi-
strza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka, wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej Waldemara Suskiego, a także 
przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
radną Barbarę Gryglewską. 

Zaraz po wystąpieniu dyrektor Ewy Zielińskiej, podczas 
którego przybliżyła ona również genezę Dnia Edukacji 
Narodowej, rozpoczął się koncert Kuby Michalskiego. 
Wszechstronnie utalentowany artysta jest wokalistą, gita-
rzystą, a także kompozytorem i autorem tekstów. W prze-
szłości był nauczycielem i to… matematyki. Królowa nauk 
musiała jednak ulec, gdy jego duszą zawładnęła muza 
poezji śpiewanej. Zaprezentowane przez muzyka utwory 
Leonarda Cohena były nagrodzone gromkimi brawami. 
Podczas wieczoru śpiewał on ponadto poezję Mickiewicza 
i innych znanych polskich poetów. 

Gdy zamilkły dźwięki gitary Kuby Michalskiego na scenę 
MOK-u ponownie wyszła dyrektor Ewa Zielińska, a wraz 
z nią zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych. 
Jako pierwszy życzenia wszystkim obecnym na sali złożył 

Tak świętowano z okazji Dnia 
Nauczyciela 

CUW

Z ŻYCIA GMINY
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burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Zaraz po nim do zebra-
nych zwrócili się też przewodnicząca Komisji Oświaty 
Barbara Gryglewska oraz wiceprzewodniczący RM 
Waldemar Suski. Następnie samorządowcy przystąpili 
do wręczania corocznych Nagród Burmistrza Mszczonowa 
dla wyróżniających się pedagogów oraz dyrektorów gmin-
nych placówek oświatowych. Listę nagrodzonych, a także 
tekst przemówienia dyrektor Ewy Zielińskiej, zamiesz-
czamy poniżej. 

Nauczyciele, którzy otrzymali w tym roku Nagrody 
Burmistrza Mszczonowa: 
- Justyna Matukin (SP we Wręczy), 
- Angelika Woźniak (SP w Bobrowcach), 
- Ewa Termena  
  (SP im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie), 
- Monika Własiuk  
  (SP im. Majora Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce), 
- Natalia Głowa - Szkup (SP w Piekarach), 
- Magdalena Gryz  
  (Miejskie Przedszkole nr 1 w Mszczonowie).

TREŚĆ WYSTĄPIENIA DYREKTOR EWY ZIELIŃSKIEJ 
(CUW Mszczonów)

14 października 1773 r., w celu przeprowadzenia 
reformy szkolnictwa w Polsce, powołano Komisję 
Edukacji Narodowej - pierwsze ministerstwo oświaty. 
W przyszłym roku będziemy świętować okrągłą 
rocznicę tego wydarzenia - 250 lat. 50 lat temu, 
w 1972 r. na mocy ustawy - Karta praw i obowiązków 
nauczyciela ustanowiono Dzień Nauczyciela, a po dzie-
sięciu latach, od tamtego wydarzenia - na mocy 
ustawy - Karta Nauczyciela, Dzień Nauczyciela prze-
mianowany został na Dzień Edukacji Narodowej, który 
do dziś obchodzimy. To szczególne święto, pozwala 
nam zatrzymać się na chwilę i docenić wielką wartość, 
jaką w życiu każdego człowieka stanowi możliwość 
zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności. Przypo-
mina nam o tym, jak piękna i pełna wyzwań jest praca 
z dziećmi i młodzieżą. I o tym, że jest to praca bardzo 
trudna i niezwykle odpowiedzialna. Praca, której nie 
da się rzetelnie wykonywać bez prawdziwego oddania, 
bez zamiłowania, pasji i powołania. Praca często nie 
doceniana - bo nie da się jej łatwo wymierzyć i bardzo 
trudno ją ocenić. 

Dlatego korzystając z dzisiejszego spotkania pragnę 
wszystkim pracownikom oświaty podziękować za ich 
codzienny trud. Za rzetelność, wytrwałość, poświe-
cenie i zaangażowanie. Za niegasnący zapał. 

Nauczycielom za ciągłe poszukiwania drogi pozwa-
lającej dotrzeć do dzieci. Za odkrywanie nowych 
talentów. Za motywowanie uczniów do podejmo-
wania nowych, coraz trudniejszych wyzwań. 

Pracownikom administracji i obsługi za pełną poświę-
cenia opiekę i troskę, za codzienną żmudną pracę, 
dzięki której nasze dzieci dobrze czują się w szkołach 
i przedszkolach, a placówki dobrze na co dzień funk-
cjonują.

Dziękuję też władzom samorządowym za to, że nasza 
mszczonowska oświata zawsze była i jest dla Was 
Samorządowców ważna, że dzięki Państwa przychyl-
ności, mimo ciągłego niedoszacowania przez kolejne 
władze państwowe kosztów edukacji, dzięki wywa-
żonym i przemyślanym decyzjom, nasze dzieci, nasza 
młodzież mogą uczyć się i wychowywać w godnych 
warunkach, w przyjaźnie zorganizowanych i dobrze, 
nowocześnie wyposażonych placówkach, a pracow-
nicy oświaty - terminowo otrzymywać należne wyna-
grodzenia, rozwijać się zawodowo, zdobywać dodat-
kowe kwalifikacje i realizować pasje.

Z ŻYCIA GMINY
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Z ŻYCIA GMINY

Październik co roku jest miesiącem, w którym odbywają 
się imprezy gminnych nestorów. Właśnie w nim bowiem 
przypada Europejski Dzień Seniora, który jest doskonałą 
okazją do spotkań i wspólnego świętowania. W piątek, 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy, którzy otrzymali w tym 
roku Nagrody Burmistrza Mszczonowa:
- Grażyna Frelik dyrektor SP w Bobrowcach,
- Urszula Gowin dyrektor SP im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego 
w Osuchowie, 
- Małgorzata Janiszek dyrektor SP we Wręczy,
- Grzegorz Olczak dyrektor SP im. Majora Józefa Wiśniew-
skiego w Lutkówce,
- Katarzyna Podlaska dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 
w Mszczonowie,
- Anna Rusinowska dyrektor SP im. J. A. Maklakiewicza 
w Mszczonowie,

- Małgorzata Sekulska dyrektor SP w Piekarach,
- Krystyna Wójcik wicedyrektor SP im. Jana Adama Makla-
kiewicza w Mszczonowie,
- Ewa Zabłocka wicedyrektor SP im. Jana Adama Makla-
kiewicza w Mszczonowie,
- Jarosław Sawicki wicedyrektor SP im. Jana Adama Makla-
kiewicza w Mszczonowie. 

Nagroda organu prowadzącego Niepublicznego Przed-
szkola Bajkowa Kraina przyznana została Klaudii 
Krzysztoń. 

Dzień Seniora

Senioralne świętowanie
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21 października, odbyło się kolejne wydarzenie z tego 
cyklu. Tym razem swoje święto celebrowali członkowie 
Klubu Seniora „Złota Jesień”, którzy z tej okazji zebrali się 
w sali klubowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca zrzeszenia Barbara 
Pniewska, która złożyła najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim zgromadzonym. Ciepłe słowa w imieniu swoim 
i wszystkich samorządowców skierowała do seniorów 
również zastępca burmistrza Halina Wawruch. Do życzeń 
przyłączyła się także Monika Malczak, dyrektor Centrum 
Usług Społecznych, które współpracuje z Klubem.

Zanim przyszła pora na poczęstunek i taneczną zabawę, 
przewodnicząca Barbara Pniewska wraz z zarządzającymi 
organizacją wręczyła prezenty dla świętujących okrągłe 

urodziny jubilatów. Z tej okazji upominki od Klubu otrzy-
mali: Romuald Dobrzyński, Halina Hys, Janina Mikołaj-
czyk, Janina Boczkowska, Zofia Ziółkowska, Eugeniusz 
Borowiec, Teresa Falęcka, Jerzy Kotermanowicz i Tadeusz 
Kulicki. Wszyscy jubilaci wraz z kierującymi organizacją 
zapozowali również do pamiątkowej fotografii.

Po części oficjalnej seniorzy zasiedli za stołem i oddali się 
rozmowom. Pokrzepieni przygotowanym posiłkiem mogli 
także potańczyć przy dźwiękach zaproszonego zespołu. 
Impreza przygotowana przez członków Klubu „Złota 
Jesień” upływała więc, jak zawsze w atmosferze przyjaźni 
i radości, prawdziwego świętowania! 

Dagmara Bednarek, GCI

GCI

Pierwsza wizyta w Izbie Pamięci

13 października Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
odwiedziły trzy grupy przedszkolne z Przedszkola Miej-
skiego w Mszczonowie wraz z opiekunkami: Motylki, 
Biedronki i Krasnale. Spotkanie rozpoczęło się od przy-
witania i przybliżenia uczniom historii domu Maklakiewi-

Z ŻYCIA GMINY
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czów. Dzieci poznały definicję eksponatu, a także różnicę 
pomiędzy zabytkiem a repliką.

Przed rozpoczęciem zwiedzania wspólnie obejrzały bajkę 
o kotku i wiewiórce, dzięki której poznały zasady zwie-
dzania muzeów oraz Izb Pamięci. Po niej przyszedł czas 
na samodzielne zwiedzanie wystawy stałej oraz czasowej 
w dużej sali wystawowej Izby Pamięci Rodziny Maklakie-
wiczów w tle uczniom towarzyszyła muzyka skompono-
wana przez Jana Adama Maklakiewicza.

W kolejnej części spotkania prowadząca zajęcia oprowa-
dziła uczniów po wystawie czasowej „Pojazdy, samoloty 
i okręty z II wojny światowej – seria historycznych klocków 
Cobi”. Wystawa wywarła na uczniach ogromne wrażanie 
– każdy zgodnie przyznał, że uwielbia i składa klocki 

w domu. Największe emocje wzbudzały szczególnie, 
ogromne okręty pancerne, czołgi oraz myśliwce zawie-
szone nad głowami zwiedzających. Wystawa stała również 
została odebrana z wielkim zaciekawianiem, maska Jana 
Adama i pukiel jego włosów, cieszyły się największym 
zainteresowaniem zwiedzających.

Podczas kolejnej części spotkania, przedszkolaki wraz 
z ciociami zamienili się w muzycznych wirtuozów i zagrali 
na instrumentach: fisharmonii, pianinie, keyboardzie, 
gitarze, tamburynie i marakasie. Na zakończenie każdy 
z uczniów zaprojektował samodzielnie odznakę małego 
muzealnika, nie zabrakło również wpisu do księgi pamiąt-
kowej oraz wspólnego zdjęcia. 

ak, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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Przez miesiąc, od końca września do końca października, 
odwiedzający prowadzoną przez GCI Izbę Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów (IPRM) mogli podziwiać wystawę 
czasową „Pojazdy, samoloty i okręty z II wojny światowej 
- seria historycznych klocków Cobi”. Ekspozycja zgroma-
dziła modele, które pozwoliły choć na chwilę przenieść się 
do tamtego okresu. Twórcą wystawy był Mateusz Jaku-
biak, pasjonat historii, rekonstruktor i absolwent szkoły 
podstawowej w Mszczonowie.

GCI

Nietypowa podróż po kartach historii

Z ŻYCIA GMINY
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Opiekująca się zbiorami zgromadzonymi w IPRM Alek-
sandra Kacprzak z okazji otwarcia nowej ekspozycji zapra-
szała do lokalnego mini muzeum szczególnie najmłod-
szych mieszkańców. Łącznie w zajęciach udział wzięło 501 
uczniów i przedszkolaków z Mszczonowa i Osuchowa. 
Oczywiście, modele podziwiali także inni odwiedzający 
Izbę. 

Każda wizyta rozpoczynała się oglądaniem wystawy 
klocków i krótką gawędą o pojazdach, a także wyposa-
żeniu żołnierzy z czasów II wojny światowej. W jej trakcie 
najmłodsi poznawali m.in. przeznaczenie i możliwości 
bojowe danych samolotów czy okrętów. 

Kolejnym punktem spotkania była projekcja filmu eduka-
cyjnego. Uczniowie klas 1-5 poznawali przebieg II wojny 
światowej oglądając bajkę, której narratorem był miś 

Z ŻYCIA GMINY
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W mieście systematycznie pojawiają się studenci, którzy 
przyjeżdżają do Mszczonowa, by podpatrywać lokalne 
„dobre praktyki”. Środa, 26 października, przyniosła 
kolejną wizytę. Tym razem w Mszczonowie gościli studenci 
trzeciego roku kierunku Gospodarka przestrzenna SGGW, 

Wizyta studyjna

Studencka wizyta w Mszczonowie

Wojtek. Niedźwiedź ten był członkiem wojsk dowo-
dzonych przez gen. Władysława Andersa i wraz z nimi 
zdobywał m.in. wzgórze Monte Cassino. Sympatyczny 
futrzak, opowiadając uczniom swoją historię, przeka-
zywał także ogólną wiedzę o tym najdramatyczniejszym 
konflikcie w dziejach świata.

Starsze roczniki, klasy 6-8, uczestniczyły zaś w projekcji 
filmu z rekonstrukcji Bitwy Mszczonowskiej. Walki 
żołnierzy 31 pułku Strzelców Kaniowskich z niemieckim 
okupantem odbyły się w mieście w nocy z 10 na 11 wrze-
śnia 1939 r. Warto przypomnieć, że była to jedna z nielicz-
nych bitew wygranych przez Polaków w trakcie Wojny 
Obronnej przeciwko hitlerowskiej agresji.

Ostatni punkt spotkań w dawnej kamienicy Maklakiewi-
czów miał charakter muzyczno-historyczny. Zorganizo-
wano go we współpracy z Orkiestrą Dętą OSP Mszczonów. 
W trakcie zabawy pod nazwą „Jaka to melodia?” reper-

tuar wojskowy na saksofonie wykonywała kierownik 
Zespołu Dagmara Bednarek. Także instrument, wyko-
rzystany podczas krótkich pokazów, ma charakter histo-
ryczny. Prezentowany uczniom saksofon altowy pochodzi 
bowiem z 1941 r. i został wyprodukowany w nieistniejącej 
już dziś na mapach Czechosłowacji. W trackie zabawy nie 
zabrakło także historycznych ciekawostek o patriotycz-
nych utworach, których tytuły zgadywano.

Zorganizowane spotkania okazały się pasjonującymi 
podróżami po kartach historii. Przybliżanie dawnych 
dziejów w taki nietypowy sposób to dobry pomysł 
na zaciekawienie młodych tą dziedziną wiedzy. Modele, 
film i muzyka pozwoliły im przenieść się w czasie i poczuć 
atmosferę rzeczywistości, która otaczała ówczesnych 
żołnierzy, walczących na frontach drugiej wojny świa-
towej.

Dagmara Bednarek, GCI

Z ŻYCIA GMINY
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którzy w ramach przedmiotu Ocena oddziaływania 
na środowisko poznawali praktyczną stronę tego zagad-
nienia w małych miastach. Opiekunem grupy był dr hab. 
Roman Wójcik, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wizytę zorganizo-
wało Gminne Centrum Informacji, a przewodnikiem gości 
po Mszczonowie była jego dyrektor Beata Sznajder.

Pierwszym przystankiem studentów była Spółka 
Geotermia Mazowiecka, w której poznawali oni możli-
wości wszechstronnego wykorzystywania ciepłej wody, 
będącej ekologicznym źródłem energii. W trakcie wizyty 
zdobyli wiedzę o wydobywaniu naturalnego bogactwa 
Ziemi Mszczonowskiej, poznali wykorzystywany sprzęt, 
obejrzeli ujęcia, a także byli na placu budowy nowego 
odwiertu. „Spotkania z ciepłą wodą” poprowadził Piotr 
Siedlecki, reprezentujący Spółkę.

Kolejnym punktem wizyty było krótkie spotkanie 
w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. O budowanym 

obecnie przez gminę Punkcie Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych zgromadzonym opowia-
dała naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu 
Miejskiego Renata Wolak. Prelegentka odpowiedziała 
również na zadane pytania, uszczegóławiając interesujące 
odbiorców kwestie.

W trakcie wizyty w Mszczonowie grupa z SGGW udała 
się na Termy, po których oprowadził ich dyrektor Michał 
Szymański. Tu studenci poznali kolejną możliwość wyko-
rzystania ciepłej wody z wnętrza Ziemi, a także jej 
prozdrowotne właściwości, które sprawiają, że wizyta 
w kompleksie to nie tylko odpoczynek, ale także korzyść 
dla ludzkiego organizmu. Na zakończenie goście odwiedzili 
jeszcze Deepspot, najgłębszy basen dla nurków w Europie 
i drugi pod tym względem na świecie.

Dagmara Bednarek, GCI 

Z ŻYCIA GMINY
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1 listopada na nekropoliach gminy Mszczonów
Przedstawiamy fotorelację z obchodów Dnia Wszystkich Świętych na Ziemi Mszczonowskiej.

Z ŻYCIA GMINY
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1 listopada po raz kolejny zorganizowana została kwesta 
na rzecz renowacji zabytków mszczonowskich cmentarzy. 
Przyniosła ona rekordowy efekt. Wolontariuszom udało 
się zebrać aż 8203,15 zł plus 40 hrywien! Zebrane fundusze 
posłużą na dokończenie renowacji grobu Marianny 
z Wróblewskich Sarosiek z 1898 roku, który zlokalizo-
wany jest w północno-zachodnim rogu nowego cmen-
tarza. Po konsultacjach z renowatorem Zarząd podejmie 
też decyzję o rozpoczęciu prac przy kolejnej zabytkowej 
mogile. Wynik zbiórki daje taką możliwość. Wcześniej nie 
dokonano wyboru kolejnego pomnika do naprawy, gdyż 
nikt nie spodziewał się aż tak rewelacyjnych wyników 
kwesty. 

***

Przypomnijmy, że mszczonowskie kwesty cmentarne 
odbywają się od 2011 roku. Podczas pierwszej zbierane 
były fundusze na przebudowę leśnej mogiły nieznanego 
żołnierza poległego w 1939 roku w Gnojnie. Kolejne 
zbiórki były już dedykowane ratowaniu zabytków miej-
scowych cmentarzy. Przez lata uczestniczyli w nich: człon-
kowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego, 
rekonstruktorzy z GRH STRZELCY im. 31 pSK, a także 
strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 5132 „Strzelcy Rzeczypo-
spolitej” i harcerze Hufca ZHP Mszczonów. 

Za pieniądze pozyskane przez wolontariuszy odrestau-
rowane już zostały nagrobki: śp. burmistrza Franciszka 
Kumorskiego i jego żony śp. Stefanii Walentyny z Pogo-
rzelskich (mogiła dawnego burmistrza Mszczonowa i jego 

małżonki znajduje się na nowym cmentarzu, tuż przy 
dzwonnicy), byłego proboszcza Parafii pw. Świętego 
Jana Chrzciciela (budowniczego kościoła) śp. ks. Marcina 
Polkowskiego (lok. na starym cmentarzu), śp. księdza 
Józefa Filipowicza (lok. na starym cmentarzu) i płyta 
nagrobna z mogiły śp. Walerii Reuttowiczowej (lok. 
na starym cmentarzu – przy nagrobku wspomnianego 
ks. Filipowicza). Ze zbiórek organizowanych przez MSH 
sfinansowano też lapidarium przy wspomnianych mogi-
łach kapłanów na starym cmentarzu, a także pobudowany 
został grób zasłużonych na lokalnej społeczności dzie-
dziców majątku Gnojna śp. Eugenii i Henryka Bieleckich 
(lok. nowy cmentarz). Dodatkowo Mszczonowskie Stowa-
rzyszenie doprowadziło ponadto do odnowienia wspo-
mnianej wcześniej leśnej mogiły nieznanego żołnierza 
poległego w 1939 roku w Gnojnie.

Tegoroczna zbiórka nosiła numer 2022/4449/OR. Zebrane 
w jej trakcie hrywny (40 hr) zostały wymienione zgodnie 
z decyzją Zarządu MSH po oficjalnym kursie z dnia 
2.11.2022 roku (0,13 zł) i wpłacone na konto Stowarzy-
szenia. Tym samym końcowy efekt zbiórki 2022 roku 
wyniósł 8208,35 zł. To najwyższy wynik listopadowej 
zbiórki od początku jej prowadzenia. 

Zarząd MSH dziękuje wszystkim, którzy wsparli akcję!

Rekordowa kwesta na rzecz ratowania 
zabytków mszczonowskich cmentarzy

MSH

Z ŻYCIA GMINY
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Syn słynnego, wielowiekowego dębu Bartek został 
w niedzielę, 23 października, posadzony przed kaplicą 
Parafii Św. Ojca Pio. O tym, jak młody Bartek trafił 
do Mszczonowa zebranym w kaplicy parafianom opowie-
dział po zakończonej sumie wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Zientek. 

Drzewko zostało podarowane Parafii przez Nadleśnictwo 
Grójec. O jego autentyczności świadczy specjalny certy-
fikat, w którym zapisano, że: „(…) sadzonka dębu szypuł-
kowego jest oryginalnym potomkiem najsłynniejszego 
w Polsce pomnika przyrody DĄB BARTEK, rosnącego 
na terenie Nadleśnictwa Zagnańsk”. 

W sadzeniu drzewka wzięli udział: nadleśniczy Nadle-
śnictwa Grójec Mariusz Wertka, leśniczy Leśnictwa 
Osuchów Paweł Budzik, proboszcz Parafii pw. Św. Ojca Pio 
ks. kanonik Sławomir Tulin, burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, dwaj wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Marek Zientek i Waldemar Suski, przewodnicząca Komisji 

Oświaty i Spraw Społecznych RM Barbara Gryglewska, 
przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
RM Ryszard Stusiński, a także wielu mieszkańców, którzy 
po zakończeniu niedzielnej Mszy Świętej przyłączyli się 
do tej niezwykle sympatycznej uroczystości. 

Ciekawostką jest, że podczas sumy odbył się chrzest 
Bartłomieja Marka Włodarskiego. Z powodu zbieżności 
imion burmistrz Kurek nie omieszkał zaprosić do sadzenia 
drzewka ojca nowo ochrzczonego – pana Norberta 

Parafia św. Ojca Pio

Bartek zagościł u Ojca Pio

Z ŻYCIA GMINY
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Drewniana świątynia na skraju lasu, otoczona staro-
drzewem i spowita listopadową, poranną mgłą... Jest 

3 listopada - wspomnienie Świętego Huberta. Przed 
godziną 7:00 przy kościele zaczynają się gromadzić myśliwi 
z dwóch zaprzyjaźnionych kół łowieckich. Formują szyk. 
Na przedzie stają dwa poczty sztandarowe - KŁ JENOT 
z Grójca i KŁ LIS z Mszczonowa. W kościele ze wszystkimi 
wita się kapelan myśliwych, proboszcz Parafii Lutkówka, 

Koła Łowieckie

Jak Hubertus to tylko w Lutkówce!

Z ŻYCIA GMINY

Włodarskiego. Jakież było zdziwienie uczestników wyda-
rzenia, gdy wraz z nim zgłosił się do wykonania zaszczytnej 
czynności również ojciec chrzestny – Paweł Gębski, 
a przedstawiając się oświadczył zebranym, że mieszka 
nieopodal… a i owszem - Zagnańska, z którego przywie-

ziono drzewko. Ot ciekawostka – takie miłe zaskoczenie. 
Panu Gębskiemu przyszło więc w niedzielę, 23 paździer-
nika, być chrzestnym dwóch Bartków. Gratulujemy! 

MM
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ks. prałat Zbigniew Chmielewski. Sam też jest w myśliw-
skim uniformie. 

Za chwilę rozpoczyna się Msza Święta, koncelebrowana 
przez wspomnianego ks. kapelana i ojca doktora Józefa 
Aszyka – wykładowcę Kolbianum przy UKSW. Uroczysta 
oprawa i niezapomniany klimat hubertusowych uroczy-
stości wywiera na wszystkich zebranych niezapomniane 
wrażenie. Ojciec Józef wygłasza homilię, podczas której 
mówi o nawróceniu Świętego Huberta. Odwołuje się przy 
tym do naszych codziennych, małych nawróceń. Do życio-
wych refleksji i ciągłego poszukiwania Boga. 

- Jeśli chcesz odnaleźć Stwórcę – spójrz na jego dzieła, 
spójrz na naturę - te słowa kapłana brzmią bardzo dobitnie. 
Za chwilę mówi też o roli myśliwych we współczesnym 
świecie i o tym jak ważne jest, aby dbali oni o właściwe 
funkcjonowanie ekosystemów na powierzonych im tere-
nach łowieckich. Podczas tej Eucharystii były też inne 
nawiązania do tradycji łowieckich. Sekretarz Koła Łowiec-
kiego JENOT Krzysztof Czarnecki ofiarę zamiast na tacę 
zebrał do myśliwskiego kapelusza. Dał też znak, aby przed-
stawiciele myśliwskich organizacji zanieśli do ołtarza dary 
lasu w wiklinowym koszu. 

We Mszy Świętej uczestniczyli prezesi obu Kół Łowieckich: 
Paweł Jędrzejczak (KŁ JENOT) oraz Sławomir Wisławski 
(KŁ LIS). Gośćmi honorowymi obchodów byli: przewodni-
czący Rady Gminny Pniewy Grzegorz Sowiński oraz radny 
Rady Miejskiej Mszczonowa Marek Baumel. Całodzienne 
świętowanie zakończyło się wieczorną, hubertusową 
biesiadą, która w tym roku odbyła się w Koniach. Zapro-
szenie na nią otrzymały: radna powiatowa Beata Sznajder 
oraz przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej w Mszczonowie Barbara Gryglewska. 

Przed biesiadą przyznano medale króla i wicekróla 
hubertusowych łowów. Dwa zaszczytne tytuły przypadły 
myśliwym, którzy gościnnie polowali na terenie KŁ JENOT. 
Królem został Robert Marchewka z KŁ SOBOL z Sobolewa, 

zaś wicekrólem Michał Matuszewski z KŁ ŁOŚ z Kozietuł. 
Medal „króla pudlarzy” odebrał Grzegorz Czarnecki z KŁ 
JENOT. 

* * *

Hubertus ma niezwykle długą tradycję. W Europie obcho-
dzono go już ponoć w połowie XV wieku. Do Polski święto 
zawitało w okresie saskim (XVIII wiek) i często zwano 
je też hubertowinami. W dwudziestoleciu międzywo-
jennym w hubertowinach uczestniczył sam prezydent 
Ignacy Mościcki. Nieodłącznymi elementami święta myśli-
wych są uroczyste Msze Święte, odprawiane w intencji 
pasjonatów łowiectwa, a także polowania, prowadzone 
z zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów, 
w tym m.in. sygnałów łowieckich.

Msze odprawiane są w kościołach położonych w pobliżu 
lasów lub nawet przy leśnych kapliczkach, poświęconych 
patronowi myśliwych - Świętemu Hubertowi. Wspo-
mnienie tego świętego w kościele katolickim przypada 
właśnie na 3 listopada. Hubertowskie polowania najczę-
ściej kończone są biesiadami przy ogniskach. 

MM
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Listopadowe (9.11) spotkanie Forum 
Samorządowego Organizacji Pozarzą-
dowych, które odbyło się w sali wido-
wiskowej MOK-u, zostało w całości 
poświęcone tematyce strażackiej. 
Wzięli w nim udział reprezentanci 
poszczególnych jednostek OSP, działa-
jących na terenie gminy Mszczonów, 
a także kierownik Orkiestry Dętej OSP 
Mszczonów Dagmara Bednarek. 

Z druhami spotkał się burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, 
radni Rady Miejskiej Mszczonowa 
(wiceprzewodniczący RM Waldemar 
Suski, Dorota Kaźmierczak i Marek 
Baumel) oraz inspektor Urzędu Miej-
skiego ds. Przeciwpożarowych – 
Mieczysława Korzonkowska. 

Przedstawiciele jednostek OSP poru-
szali kwestie potrzeb zakupowych 
nowych mundurów oraz brakującego 
sprzętu p.poż., który nie tylko ulega 
niszczeniu podczas prowadzenia akcji 
ratowniczych, ale też niejednokrotnie 

musi zostać zastąpiony nowym 
ze względu na upływający okres certy-
fikatów, dopuszczających do jego 
wykorzystywania.

Podjęty też został temat remontów 
strażnic. Niedawno zostały oddane 
do użytku nowe remizy w Grabcach 
Towarzystwo i Zbiroży. Cały czas trwają 
natomiast jeszcze prace moderniza-
cyjne w strażnicy Piekarach. Druhowie 
zgłaszali ponadto potrzeby moder-
nizacji i zakupów wozów bojowych, 
jak też finansowania przez gminę 
niezbędnych szkoleń, które są 
konieczne, aby członkowie OSP naby-
wali nowe umiejętności i przedłużali 
uprawnienia, jakie nabywali podczas 
wcześniejszych kursów. 

Burmistrz i radni wysłuchali wszyst-
kich zgłaszanych potrzeb. Omawiali 
poszczególne kwestie i zapewnili 
druhów, że w miarę posiadanych 
możliwości budżetowych, będą 
przeznaczać środki na pokrycie 
niezbędnych wydatków, związanych 
z zapewnieniem w gminie ochrony 
przeciwpożarowej.

MM

Forum NGO

Spotkanie ze strażakami

Z ŻYCIA GMINY



październik-listopad 2022 / nr 10 (318)   23

11 listopada Mieszkańcy Gminy Mszczonów uczestniczyli 
obchodach Święta Narodowego. Mszczonowskie uroczy-
stości z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Rzeczpospolitą tradycyjnie rozpoczęły się zbiórką 
wszystkich uczestników patriotycznej demonstracji przed 
Domem Strażaka. Tam, tuż przed godziną 10:00, do stra-
żaków, rekonstruktorów i harcerzy dołączyły poczty sztan-
darowe: pięciu jednostek OSP (z Mszczonowa, Wręczy, 
Zbiroży, Osuchowa i Grabców Towarzystwo), Cechu 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości, mszczonowskiej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Adama Maklakiewicza, Zespołu 

Szkół, Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów, 
Szkoły Podstawowej im. Ks. kan. Mariana Lipskiego 
z Osuchowa, Hufca ZHP Mszczonów i PSL-u. Swoje miejsce 
w szeregu zajął też proporzec Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej z OSP Zbiroża. 

Następnie spod Domu Strażaka komendant gminny OSP 
druh Tomasz Nowakowski poprowadził cały pochód 
na Plac Piłsudskiego, gdzie czekali już przedstawiciele 
miejskich władz samorządowych z burmistrzem Józefem 
Grzegorzem Kurkiem na czele. Druh komendant złożył 
burmistrzowi meldunek o gotowości do oficjalnego rozpo-
częcia uroczystych obchodów Święta Narodowego. 

Pierwszym ich punktem było odegranie Hymnu Państwo-
wego oraz podniesienie Flagi Państwowej. Jak co roku 
tę zaszczytną funkcję powierzono druhowi Arkadiuszowi 
Bieńkowskiemu z OSP Mszczonów, któremu towarzyszyły 

Narodowe Święto Odzyskania 
Niepodległości w Mszczonowie

Święto Niepodległości
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przedstawicielki Mszczonowskiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego – Małgorzata Dymecka i Ewa Słotwińska. Wartę 
honorową przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego 
zaciągnęli rekonstruktorzy: Cezary Dębski i Jakub Dymecki. 

Później patriotyczna demonstracja udała się do kościoła 
farnego, gdzie odprawiona została Msza Święta w intencji 
Ojczyzny. Koncelebrowali ją: proboszcz Parafii pw. Św. 
Ojca Pio ks. kanonik Sławomir Tulin (który jest kapelanem 
strażaków powiatu żyrardowskiego) wraz z ks. wikariu-
szem Markiem Węgrzynowiczem. 

W wygłoszonej homilii ks. proboszcz Sławomir Tulin 
dziękował Bogu za wskrzeszoną Polskę i przywoływał 
liczne przejawy heroicznych czynów, które doprowa-
dziły do tego, co wydarzyło się w pamiętnym roku 1918. 
Czytania w trakcie Eucharystii powierzono wiceprzewod-
niczącemu Rady Miejskiej Waldemarowi Suskiemu oraz 
przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
Rady Miejskiej Barbarze Gryglewskiej, która odczytała 
również modlitwę wiernych. W oprawie muzycznej Mszy 
obok organisty Zygmunta Łęczyckiego uczestniczyła Orkie-
stra Dęta OSP Mszczonów. 

Z ŻYCIA GMINY
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Po powrocie na Plac Piłsudskiego kierowanie gminnymi 
obchodami przejął wiceprzewodniczący RM Waldemar 
Suski. Na wstępie przywitał on w imieniu władz samorzą-
dowych wszystkich przybyłych na świąteczne obchody, 
a następnie zapowiedział przemówienie burmistrza Józefa 
Grzegorza Kurka. Włodarz Mszczonowa mówił o tym, jak 
ważna i cenna jest wolność oraz w jaki sposób powinniśmy 
ją wykorzystywać dla rozwoju zarówno naszej Wielkiej – 
narodowej jak i Małej – lokalnej Ojczyzny. Na zakończenie 
wystąpienia burmistrz złożył wszystkim Mieszkańcom 
życzenia radosnego i patriotycznego świętowania. 

W chwilę później w imieniu Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego Barbara Gryglewska przeka-
zała przedstawicielce Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Janinie Dymeckiej Nagrodę 
Ziemowita, którą Zarząd Stowarzyszenia od dekady przy-
znaje osobom i instytucjom zasłużonym dla kultywowania 
historii Ziemi Mszczonowskiej oraz wspierającym działal-
ność MSH. 

W tej części uroczystości sekretarz Sądu Chorągwi Mazo-
wieckiej ZHP druh harcmistrz Zbigniew Grabek wraz 

z komendantem Hufca ZHP Mszczonów podharcmistrzem 
Przemysławem Zawadzkim wręczyli Odznaki Chorągwi 
Mazowieckiej ZHP wspierającym działalność Hufca: 
druhnie Magdalenie Majewskiej, przewodnik Izabeli 
Sosnowskiej, przewodnikowi Tomaszowi Majewskiemu 
oraz przewodnikowi Pawłowi Sosnowskiemu.

Ostatnim punktem części oficjalnej obchodów był koncert 
Orkiestry Dętej OSP, która pod przewodnictwem kapel-
mistrza Szczepana Bieszczada zaprezentowała się Miesz-
kańcom z podniosłym, narodowym repertuarem. 

Popołudniowa część Święta Narodowego w Mszczonowie 
odbyła się w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Dyrektor 
MOK-u Grażyna Pływaczewska przy wsparciu Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorga-
nizowała koncert patriotyczny „Nie rzucim ziemi, skąd 
nasz ród” w wykonaniu Danuty Stankiewicz z zespołem. 
W obchody Święta Narodowego wpisał się też repertuar 
kinowy MOK-u z wieczornymi seansami „Orła”. 

MM 
Foto: Marek Wardak 
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Przemówienie Burmistrza 
Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka 

z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości 

Szanowni Państwo,

każde z narodowych świąt jest okazją do refleksji 
o tym, jak burzliwe karty składają się na historię 
naszego kraju. Celebrując 104. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości przypominamy sobie 
długą, bo trwającą aż 123 lata, drogę do wolności, 
okupioną przelaną krwią, bohaterstwem i cierpie-
niem nie tylko walczących, ale również ludności 
cywilnej.

Historia tego okresu naznaczyła również naszą 
Ziemię Mszczonowską. Także jej Mieszkańcy nie 
mogli pogodzić się z tym, że Polska została wykre-
ślona z map świata. Jeszcze przed wybuchem 
Powstania Styczniowego, w naszym mieście odby-
wały się patriotyczne demonstracje. Mszczonów 
zjednoczył się przeciwko wspólnemu wrogowi tak 
bardzo, że reprezentanci carskich władz nie byli 
w stanie ustalić osób odpowiedzialnych za mani-
festacje polskości. 

W trakcie Powstania Styczniowego w sąsiedz-
twie naszego miasta utworzonych zostało łącznie 
pięć oddziałów walczących o wolność Polaków. 
Najsłynniejszy z nich, „Dzieci Warszawy”, sfor-
mował w podosuchowskim folwarku Dęby 
naczelnik sił zbrojnych powiatów warszawskiego 
i rawskiego Ludwik Żychliński. Dowódca ten utwo-
rzył zresztą również szwadron strzelców konnych, 
składający się z samych Mieszkańców Mszczo-
nowa. Oczywiście, za bunt przeciwko caratowi 
miasto po zakończeniu zrywu musiało ponieść karę 
finansową. Ksiądz Władysław Polkowski, oskar-
żony o pełnienie funkcji powstańczego naczel-

nika Mszczonowa, został skazany na syberyjskie 
zesłanie, z którego już nie powrócił. Represje 
dotknęły zaś wszystkich, podejrzewanych o sprzy-
janie walczącym.

Dramatyczne losy Polaków w okresie zaborów, 
a także pełne poświęcenia zrywy narodowo-
wyzwoleńcze sprawiły, że radość z odzyskania 
niepodległości była ogromna. Szczególnie mani-
festowano ją w miastach, których mieszkańcy 
tłumnie wychodzili na ulice, by wspólnie cieszyć 
się z wolności swojej Ojczyzny. Nie inaczej było 
z pewnością i w Mszczonowie, w którym carat nie 
dał rady stłumić społecznego patriotyzmu.

Odzyskanie niepodległości było momentem prze-
łomowym, nie tylko dla Polski, ale i dla naszego 
terenu. Od 1918 roku aż do wybuchu II wojny 
światowej trwała odbudowa kraju, podzielonego 
przez zaborców. Kontynuowano ją następnie 
po 1945 roku, a także gdy udało się zrzucić kajdany 
komunizmu. Historia pokazuje więc, że my, Polacy, 
mamy ogromną wolę przetrwania jako naród, 
ogromną siłę, która pozwalała nam raz za razem 
podnosić się z kolan i z najbardziej dramatycznego 
położenia wychodzić zwycięsko. 

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie jedność, zgoda 
i współpraca. Właśnie one sprawiały, że nasi 
przodkowie stawali obok siebie ramię przy 
ramieniu bez względu na to, czy trzeba było 
chwycić za broń, czy układać cegły, by odbudować 
miasto. W takim dniu jak dziś myśląc o przeszłości 
warto pamiętać o tym, że wszystkie karty chwały, 
którymi wypełniona jest historia Polski, były zapi-
sane miłością do Ojczyzny, ale również zgodą 
i braterstwem, które prowadziły do odbudowy 
i rozwoju wspólnej wizji przyszłości. O tej lekcji, 
udzielonej nam przez przodków, nie możemy 
zapomnieć i dziś, bo wolność nie jest nam dana 
raz na zawsze.

Dziękuję za uwagę!
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Czy dziesięć to dużo? 

Wizyta przedszkolaków w bibliotece jak zawsze dostar-
czyła nam odpowiedniej dawki przemyśleń i nowej wiedzy. 
Na spotkaniu, które odbyło się 6 października w naszej 
filii w Osuchowie, wspólnie z dzieciakami z miejscowego 
Oddziału przedszkolnego zastanawialiśmy się między 
innymi, nad tytułową sprawą – Czy 10 to dużo? 

Jak każdy rodzic zapewne wie, dzieci zadają mnóstwo 
pytań. Staramy się być cierpliwi i na wszystkie wyczer-
pująco odpowiadać, nawet na te najdziwniejsze. Dzięki 
tym pytaniom i naszym odpowiedziom nasza latorośl jest 
w stanie lepiej poznać i zrozumieć otaczający je świat 
i prawa, jakimi się rządzi.

I tu poznajemy naszych bohaterów – literacko prze-
nosimy się z naszego bibliotecznego dywanu do lasu, 
by tam poznać Tatę Wilka oraz Małego Wilczka oraz 
wysłuchać historii opowiedzianej przez Sabine Bohlmann 

oraz pięknie zilustrowanej przez naszą rodzimą autorkę 
i artystkę Emilię Dziubak – książki pt. „Tatusiu, czy dziesięć 
to dużo?”.

Mały Wilczek zadaje Tacie Wilkowi bardzo dużo pytań. 
Czy jestem szybki? Czy jestem głośny? Czy jestem silny? 
To tylko kilka z nich. Tata na wszystko ma odpowiedź, 
ale wcale nie taką prostą. Świat jest przecież skompli-
kowany. Tylko jedno jest proste. Niezależnie od tego, 
czy Wilczek jest szybki, głośny czy silny, tata kocha 
go równie mocno! Jest to piękna opowieść o relacji 
dziecka i rodzica. 

Co jeszcze robiliśmy po przeczytaniu tej opowieści? Zosta-
liśmy w lesie, by przypomnieć sobie, jakie jeszcze stwo-
rzenia w nim mieszkają. Na koniec dzieci podzieliły się 
na dwie dzielne grupy poszukiwaczy, których zadaniem 
było znalezienie 10 mrówek i 10 małpek – nie było łatwo!

Patroni Roku 2022 – warsztaty z Moniką Sawicką

„Patroni roku 2022” – pod takim hasłem odbyły się w SP 
w Osuchowie i SP w Mszczonowie warsztaty z Moniką 
Sawicką. Młodzież z klas 6-8 wzięła udział w warszta-
tach poświęconych twórczości Józefa Wybickiego oraz 
Marii Konopnickiej, którzy literacko wyróżniają się wśród 
patronów 2022 roku.

Młodzież w czasie treściwej prezentacji poznała życiorysy 
bohaterów zajęć, by później skupić się na zadaniach przy-
gotowanych im przez prowadzącą. Uczniowie mieli okazję 
przypomnieć sobie informacje z podręczników historii – 
życie i twórczość omawianych postaci, ale też zebrać garść 
informacji dotyczących polskich pieśni hymnicznych oraz 
tej najważniejszej pieśni – „Mazurka Dąbrowskiego”.

W roku 2022 przypadają dwusetne urodziny epoki 
Romantyzmu i jest to dobry powód do przypomnienia 
duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni 
bohaterowie, artyści i myśliciele. W tegorocznej uchwale 
sejmowej zaznaczono, iż „pamięć romantyzmu polskiego 

MBP

Wydarzyło się w Bibliotece
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jest pamięcią najważniejszych znaków określających naro-
dową tożsamość”.

Na patronów roku 2022 zostali wybrani: Ignacy Łuka-
siewicz, Józef Mackiewicz, Maria Grzegorzewska, Maria 
Konopnicka, Wanda Rutkiewicz i Józef Rufin Wybicki.

Czy miejsce urodzenia wpływa na dalsze życie 
człowieka? – Spotkanie DKK

Na kolejnym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki rozma-
wialiśmy o książce „Chrobot” Tomasza Michniewicza. 

Zastawialiśmy się nad tym, czy i jak miejsce urodzenia 
wpływa na dalsze losy człowieka, na jego rozwój oraz 
poczucie bezpieczeństwa. Swoimi spostrzeżeniami dzie-
liliśmy się na podstawie 7 historii 7 zupełnie zwykłych 
osób urodzonych w różnych miejscach na świece. Książka 
wywołała burzliwą dyskusję, ale też skłoniła czytelników 
do refleksji nad stwierdzeniem „czy mniej znaczy więcej?”.

Cichutko! Cii! Zajęcia z grupą Krasnale

Cichutko! Cii… Tak sugestywnie ćwiczyliśmy uciszanie 
z grupą Krasnale, która w piątek, 21 października, odwie-
dziła naszą bibliotekę.

Po wakacyjnej przerwie wracamy z cyklicznymi spotka-
niami w bibliotece. Rok szkolny rozkręcił się na dobre, 
więc to dobry moment, by powrócić do naszych książ-
kowych spotkań z przedszkolakami. Dziś odwiedziła nas 
grupa Krasnali z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mszczo-
nowie, by wraz z Panią Natalią powędrować po literackim, 
jesiennym lesie.

Książki „Ciii…Cichutko!” Nicoli Kinnear oraz „Reksio. 
Czytanki z obrazkami” okazały się świetną lekturą 
dla małych czytelników i fantastycznie wprowadziły 
je w jesienny klimat. W pierwszej z naszych lektur pozna-
liśmy małą lisiczkę, która bardzo lubiła ciszę, bo mogła 
dostrzec więcej z tego, co się dzieje w lesie. Jednakże jej 
przyjaciele lubili głośną zabawę, przez którą nie zauwa-
żyli zagrożenia… jak się skończyła ta historia? Zapraszamy 
do wypożyczania!

Drugą wybraną książeczką były „Czytanki z obrazkami”, 
w której razem z Reksiem odbyliśmy dwie literackie 
wyprawy – jesienną wycieczkę rowerową do lasu oraz 
wiosenną wyprawę w góry. Po części literackiej przy-
szedł czas na pracę twórczą. Na podstawie liści zebranych 
na spacerze dzieci stworzyły kreatywne leśne zwierzątka.

Anatom, anatomia, ciało człowieka – zajęcia 
z przedszkolakami

Z ilu kości składa się ciało człowieka? Jaki układ odpo-
wiada za krążenie, jaki za oddychanie? Kim jest anatom 
albo paleontolog? Na te i wieeele innych pytań odpo-
wiedziało 11 przedszkolaków z osuchowskiego Oddziału 
Przedszkolnego, którzy 25 października odwiedzili naszą 
filię biblioteczną. Na kolejnych literackich zajęciach 
zostały przedstawione 3 arcyciekawe książki, które fascy-
nują nie tylko dzieci: „Anatomicum” Jennifer Z. Oaxton; il. 
Katy Wiedermann; Jak to działa? Ciało człowieka” Nikola 
Kucharska i „Księga ciała” Hannah Alice.

Nie starczyłoby czasu, by podczas zajęć przeczytać 
dokładnie – od deski do deski – wszystkie trzy książki, 
ale zainteresowaliśmy dzieci tematem tej cudownej 

Z ŻYCIA GMINY
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maszyny, jaką jest ludzkie ciało. Spotkanie rozpoczęliśmy 
zagadkami, a jedną z nich umieszczamy tutaj. Kto zgadnie?

Jest ich wiele w ciele człowieka,
podporą są dla ciała.
Gdy którąś z nich się złamie
– bieda jest niemała!

Przy okazji odbyliśmy spotkanie z cyklu „A jak będę 
dorosły”, podczas którego dzieci dowiedziały się wielu 
informacji o zawodzie paleontologa oraz o osobie zawo-
dowo zajmującej się anatomią – nauką o budowie orga-
nizmów żywych, czyli anatomie. Dodatkowo po powrocie 
do przedszkola dzieci wykonały czarno-białe ilustracje – 
swoje portrety, ale w wersji szkieletowej.

Album rodzinny

We wtorek, 25 października, mieliśmy okazję zorgani-
zować spotkanie „wspominajkę”, na którym pierwsze 
skrzypce grało nasze piękne miasteczko – Mszczonów.

Mszczonów obchodzi w tym roku swoje 645-lecie, dlatego 
uczestnicy spotkania mieli za zadanie przynieść własne 
fotografie, które można było obejrzeć i zobaczyć zmiany, 
jakie dokonały się w naszej miejscowości. A przyznać 
trzeba, że zmieniło się wiele – rozrosła się osada fabryczna; 
dzięki obwodnicy miasta ulicą Tarczyńską i Dworcową nie 
jeżdżą już samochody ciężarowe i tiry, które pamiętamy 
ze swądu spalin i trzęsących się szyb w oknach bloków 
na ulicy Dworcowej. 

Zmieniło się targowisko miejskie, które pamiętamy jako 
miejsce pełne dołków i kałuż. Ulica Sienkiewicza jest naszą 
reprezentacyjną ulicą, a przykościelny park jest obecnie 
miejscem, w którym mszczonowiacy chętnie spędzają 
swój wolny czas. W Amfiteatrze dzieje się wiele wydarzeń, 
w których uczestniczą mieszkańcy.

A czy pamiętacie Państwo jak wyglądał skwerek przy 
blokach na ulicy Północnej? Albo czy pamiętacie boisko 

niedaleko Geotermii? Dziś znajduje się tam tężnia, która 
dopełnia rekreacyjno-wypoczynkowy charakter miasta.

Zmienił się również teren przy ratuszu miejskim. W latach 
90-tych w obecnym gmachu władz miasta była kwia-
ciarnia, a na piętrze mieścił się lokal naszej biblioteki. 
Na pewno wielu z mieszkańców Mszczonowa pamięta 
przystanek PKS i krocie autobusów.

Nasi goście chętnie przeglądali przyniesione przez siebie 
zdjęcia. Na wielkie brawa zasłużyły również fotografie 
pana Roberta Bartosiaka, który pokazał nam zdjęcie 
z jednego z głównych wydarzeń miasta – Jarmarku 
Mszczonowskiego z roku 1997, kiedy to oprócz występów 
gwiazd muzycznych, jedną z atrakcji był barwny korowód 
historyczny – inscenizacja nadania praw miejskich. 

Pan Robert przyniósł także fotografie teraźniejszego 
Mszczonowa, na których mogliśmy podziwiać piękne 
zachody słońca, panoramę miasta, Dworzec Kolejowy 
i jego okolice. Możemy śmiało napisać, że mamy bardzo 
utalentowanych fotografów w Mszczonowie!

A my, jako biblioteczna rodzina pochwaliłyśmy się naszymi 
kronikami, które również kryją w sobie wiele zdjęć i cieka-
wych wspomnień. Kilka naszych czytelniczek odnalazło się 
na zdjęciach sprzed lat. Był to ciepły i pełen wspomnień 
jesienny wieczór w MBP. Dziękujemy!

Dekorowanie dyni

To już kolejny rok, kiedy dynie zagościły w naszej bibliotece. 
Tym razem zaprosiłyśmy młodych artystów w biblioteczne 
progi, aby wraz z Paniami Natalią i Karoliną udekorowali 
jesienne dynie. Wyświetlone na ekranie inspiracje okazały 
się dobrym początkiem i wskazały artystom kierunek. 
Prace trwały ponad godzinę, techniki były przeróżne, 
pomysły wyszukane i... wszystkie chwyty dozwolone. 
Jedno jest pewne, za rok dyniowa biblioteka powróci!

MBP Mszczonów
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Klasy 1A, 1B, 2B, 2C, 2D przystąpiły w tym roku do projektu 
English Special Days, którego celem jest zaintereso-
wanie dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzenie 
na zajęciach scenariuszy zajęć dni nietypowych. 

26 października świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień 
Dyni. Na zajęciach oprócz dyni udało się przemycić nazwy 
emocji w języku angielskim. Na koniec uczniowie stwo-
rzyli swoje dynie, które teraz ozdabiają naszą szatnię. 

SP Mszczonów 
G. Zajączkowska 

Wycieczka  
do Mandorii

Mandoria – miasto przygód 
i rozrywki. W dniu 5 października 
po wspaniałe przygody i rozrywkę 
wyruszyła tam klasa 1 e – oddział 
przygotowawczy i klasa 2 e. 

Zabawa była świetna, dzieci korzy-
stały ze wszystkich atrakcji, jakie 
zaoferowała Mandoria: rollerco-
aster, latające helikoptery, pływa-
jące gondole, łódki, gokarty i wiele 
innych. 

Zwiedziliśmy również wspaniałe sale 
urządzone w stylu antycznym i obej-
rzeliśmy stroje z minionych epok. 
Dzieci brały również udział w warsz-
tatach rycerskich. Po skorzystaniu 
ze wszystkich uciech, dzieci kupiły 
sobie pamiątki i zrobiliśmy wspólne 
zdjęcie. Po południu zmęczeni, 
ale bardzo zadowoleni i z głową 
świetnych wrażeń, wróciliśmy 
do domów.

SP Mszczonów 
Ewa Skoneczna  

i Magdalena Krawczyk

SP MSzczonów

National Pumpkin Day

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Światowy Dzień Oszczędzania

31 października obchodziliśmy Światowy Dzień Oszczę-
dzania, czyli święto, które powinno uświadomić nam, 
jak ważne jest oszczędzanie. Powstało na prośbę przed-
stawicieli banków europejskich i na początku dotyczyło 
oszczędzania pieniędzy. Obecnie dużą uwagę zwracamy 
na oszczędzanie pieniędzy, energii, wody, gazu, odzieży 
czy jedzenia. Wszystko po to, by dbać o naszą planetę 
Ziemię. 

W Szkole Podstawowej w Mszczonowie z okazji Świa-
towego Dnia Oszczędzania został ogłoszony konkurs 
na Skarbonkę z recyklingu, na który wpłynęło ponad 70 
prac. Oglądaliśmy je na wystawie w naszej szkolnej szatni. 
Komisja, składająca się z dyrektorów oraz pracowników 
szkoły, wyłoniła 9 laureatów, którymi zostali Maja Iżycka, 
Filip Sieczkowski, Sebastian Wrochna, Zuzia Zarębska, 
Mateusz Nowis, Kamil Kępa, Łucja Kowalska, Małgosia 
Konsek, Izabela Domasiak. Przyznano także 8 wyróż-

nień, a otrzymali je Bartłomiej Podgórski, Zuzanna Biega-
nowska, Aleksander Kopera, Igor Grabowski, Sandra 
Zaborska, Lena Gaik, Nadia Ogórek, Alicja Kiejrys. 

Dyplomy i nagrody uczniowie otrzymali na uroczystym 
apelu z rąk Pani wicedyrektor Ewy Zabłockiej i Opiekuna 
SKO z ramienia Banku PKO BP Pani Urszuli Grudzińskiej. 
Podczas akademii SKOwicze z klas drugich recytowali wier-
szyki o oszczędzaniu i zaśpiewali piosenkę „SKO to jest to”. 

Do SKO należy prawie jedna trzecia uczniów klas I – III. 
SKOwicze chętnie oszczędzają na swoich książeczkach 
SKO. Co miesiąc wyłaniany jest Mistrz oszczędzania, 
czyli osoba, która dokonała najwięcej wpłat i uzyskała 
największą kwotę w danym miesiącu. Mistrzem oszczę-
dzania miesiąca września została Zofia Szczygielska z klasy 
3b, a października - Mateusz Wacyk z klasy 1a.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy sukcesów 
w oszczędzaniu.

SP Mszczonów
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Dzień Edukacji Narodowej jest obchodzony 14 paździer-
nika, w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, 
od której rozpoczęła się reforma szkolnictwa w naszym 
kraju. Święto ważne dla każdego obywatela, bo czym 
byłaby Polska, gdyby nie było komu kształcić młodzieży?

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej Szkole odbyły 
się 13 października. Uczniowie klas IV-VII pod okiem 
Pań: Marty Kowalskiej, Natalii Czarneckiej, Natalii Głowy
-Szkup oraz Edyty Tomczyk przygotowali i zaprezentowali 
program artystyczny. O godzinie 9:00 wszyscy uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali się w sali gimna-
stycznej. Występ rozpoczął się od skeczu. Uczennice 
w strojach czarownic w żartobliwy sposób przedstawiły 
podstawowe cechy wzorowego nauczyciela. Następnie 
nasi wychowankowie wierszem i piosenką podziękowali 
nauczycielom za trud przekazywania wiedzy, za poświę-
cony czas, wyrozumiałość, cierpliwość i każde miłe słowo. 

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Małgo-
rzata Sekulska. W swym przemówieniu przedstawiła 
genezę nauczycielskiego święta oraz złożyła życzenia 
wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

W tym dniu społeczność szkolna pamiętała również o tych 
nauczycielach i pracownikach, którzy odeszli na wieczną 
służbę. Szóstoklasiści wraz z wychowawczynią odwie-
dzili cmentarze w Osuchowie i Mszczonowie oraz zapa-
lili znicze na nagrobkach byłych dyrektorów, nauczycieli, 
katechetów i pracowników niepedagogicznych, którzy 
w przeszłości pracowali w naszej Szkole.

Natalia Czarnecka

„Tym, którzy prowadzą nas do źródeł 
wiedzy...”, czyli szkolne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej

SP Piekary

Wycieczka – Mandoria Miasto Przygód 

Uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej w Piekarach wybrali 
się na jesienną wycieczkę do Parku Rozrywki Mandoria. 
Na samym początku obejrzeli projekcję filmu eduka-
cyjnego „Zaczarowany Globus”. Następnie, uczniowie 

ruszyli po niezapomniane przygody. Atrakcje, jakie na nich 
czekały, to karuzele, rollercoastery, rowerki wodne, 
lustrzany labirynt, „bal butów”, zjeżdżalnia czy olbrzymi 
małpi gaj i wiele innych. Z pewnością dla uczniów była 
to świetna przygoda, ponieważ w cudownych nastrojach 
wrócili do domu. 

SP Piekary, Natalia Czarnecka
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Wycieczka do parku trampolin

W październiku uczniowie klas 1-3, wraz z nauczycielami 
p. M. Biernatem, p. N. Czarnecką, p. N. Głową-Szkup, p. 
M. Kowalską, p. D. Zaniewską, p. J. Zdulską wybrali się 
na wycieczkę do Warszawy, do parku trampolin ,,Stacja 
grawitacja”. Uczniowie mieli możliwość skorzystania 
z różnych rodzajów trampolin, materacy gimnastycznych, 
parku linowego.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się trampo-
liny zeskokowe – wieże, z których można było skakać. 
Uczniowie bardzo aktywnie spędzili czas w parku tram-
polin. Zabawom towarzyszyło wiele radości. W drodze 
powrotnej uczestnicy wycieczki wstąpili do restauracji, 
aby posilić się po dniu pełnym aktywności. Park trampolin 
spodobał się wszystkim.

J. Zdulska

Ślubowanie kl. I

26 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia 
Szkoły Podstawowej w Piekarach. Tego dnia pierwszo-
klasiści oficjalnie zostali przyjęci do naszej społeczności. 

Zanim odbyła się uroczystość, dzieci przez kilka tygodni 
pod opieką wychowawczyni Bogumiły Zygier przygotowy-
wały specjalną część artystyczną. 

Śpiewając, recytując wiersze i odpowiadając na bardzo 
dużo trudnych pytań, pokazały wszystkim, ile zdążyły się 
już nauczyć. Pierwszaki zaprezentowały się znakomicie, 

 MERKURIUSZ SZKOLNY
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Dyniowe święto

Dnia 28 października w Szkole Podstawowej w Piekarach 
obchodzone było Święto Dyni, wydarzenie, które 
nie posiada stałej daty. Obchodzi się je najczęściej 
w październiku, na koniec jesiennych zbiorów. Dynia 
świetnie nadaje się na jesienne dekoracje, ale również jest 
wykorzystywana do wielu przepisów kulinarnych

W związku ze świętowaniem, w naszej szkole pod okiem 
Pani Natalii Czarneckiej oraz Pani Moniki Dudek, powstała 
wystawa edukacyjna. Zawierała ona gazetkę z informacjami 
o tym, skąd pochodzi dynia, jakie właściwości i walory 
smakowe posiada, w jakich odmianach występuje oraz 
gdzie odbywają się festiwale dyni. Na wystawie znalazły 
się również naturalne okazy różnych odmian dyni. 
Dodatkową atrakcją była własnoręcznie przygotowana 
fotobudka „Zmień się w dynię”.

Uczniowie bardzo chętnie korzystali z zaproponowanych 
atrakcji oraz czytali informacje zawarte w gazetce. 
Dla społeczności szkolnej był to ciekawy i na pewno 
inspirujący dzień. 

SP Piekary

zdając tym samym egzamin, po którym mogły wypowie-
dzieć słowa ślubowania. Obiecały być dobrymi Polakami, 
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, być dobrymi kole-
gami i zachowywać się tak, aby sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. 

Po wypowiedzeniu tych ważnych słów nastąpił moment 
kulminacyjny. Dyrektor Małgorzata Sekulska jednym 
dotknięciem ołówka przyjmowała pierwszaków do braci 
uczniowskiej. Dzieci z powagą i zainteresowaniem 
odebrały swój pierwszy dokument, legitymację szkolną, 
i podpisały się w kronice szkolnej odciskając palec. Usły-

szały tego dnia od zebranych dużo ciepłych słów, otrzy-
mały również upominki i dyplomy.

Uroczystości towarzyszyły wzruszenie i radość, a także 
ogromna duma rodziców, którzy z uśmiechem na twarzy 
obserwowali to wyjątkowe wydarzenie, z którego 
z pewnością pozostaną liczne zdjęcia w domowych i szkol-
nych archiwach.

B. Zygier

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Dzień Dyni w oddziale przedszkolnym 
w Osuchowie

W piątek, 28 października, w naszym oddziale przed-
szkolnym obchodziliśmy „Dzień Dyni”. To warzywo 
niewątpliwie zostało gwiazdą naszych jesiennych zbiorów. 
Podczas przedszkolnego święta dzieci dowiedziały się, jak 
wartościowa jest dynia i w jaki sposób można ją wyko-
rzystać w kuchni (sałatki, zupy, kompoty, desery, ciasta 
czy placki). Pomarańczowa kula zainspirowała nas też 
do wykonania prac plastycznych i zabaw muzyczno-ru-
chowych. 

Przedszkolaki dzięki bardzo pouczającej prezentacji 
dowiedziały się dużo o rodzajach, kolorach i rozmia-
rach dyń. Miały możliwość porównać te przyniesione 
do przedszkola. Wspaniałą zabawą okazał się dyniowy 
slalom. Za wykonanie takiego zadania każdy przedszkolak 
dostał warzywną odznakę. Dzieci miały też możliwość 
wydrążenia największej dyni w przedszkolu oraz wykonały 
własne z papieru. 

W tym dniu podopieczni oddziału przedszkolnego 
w Osuchowie poznali, jak różnorodne mogą być dynie. 
Wszystkie dzieci z ogromną ochotą brały udział w licz-
nych zabawach i konkursach. To był dzień pełen wrażeń 
i radości dla całej naszej społeczności przedszkolnej. 

SP Osuchów

14 października odbyły się pierwsze z cyklu warsz-
tatów zaplanowanych w ramach projektu „Matematyka 
w grach”. Projekt otrzymał dofinansowanie w IX edycji 
programu mPotęga. W zajęciach wzięli udział chętni 
uczniowie z klas IV –VI, a głównym celem tych zajęć było 
stworzenie gry „Memory”.

Dzieci pracowały w grupach lub indywidualnie. Uczniowie 
klasy czwartej mieli za zadanie zrobić grę z tabliczki 
mnożenia, uczniowie klasy piątej robili grę z cyfr rzym-
skich, a klasy szóstej z dodawania, odejmowania, 
mnożenia i dzielenia liczb całkowitych. 

Wszyscy od początku do końca pracowali bardzo wytrwale 
i z dużym zaangażowaniem. Prace uczniów zostały zalami-
nowane, aby nie uległy zniszczeniu podczas użytkowania, 

i zapakowane do opisanych odpowiednio pudełek. Zajęcia 
prowadziła p. Ewa Termena – koordynator projektu. 
Projekt dofinansowała Fundacja mBanku.

SP OsuchówWarsztaty z tworzenia gier 
matematycznych

SP Osuchów
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Matematyka w grach

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa 
w Osuchowie bierze udział w IX edycji programu mPotęga. 
Na 478 złożonych wniosków, 114 otrzymało dofinanso-
wanie, w tym wniosek autorstwa p. Ewy Termeny „Mate-
matyka w grach”. W ramach projektu prowadzone są 
zajęcia warsztatowe z uczniami, na których przygotowują 
gry matematyczne (np. memory, planszówki, domino, 
gry karciane). Podczas tworzenia gier uczniowie pogłę-
biają i rozwijają zainteresowania matematyczne, poznają 
również ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu.

27 października odbyły się drugie warsztaty z tworzenia 
gier (poprzednie miały miejsce 14 października, uczniowie 

zrobili na nich grę „Memory”). Uczniowie z klas 4-6 
pod kierunkiem p. Ewy Termeny przygotowali grę karcianą 
„Ja mam, kto ma?”, w którą może zagrać cała klasa (można 
też bawić się w mniejszych grupach). Polega ona na tym, 
że jedna osoba czyta co ma na karcie, np. Ja mam 105, kto 
ma 12 – 18? Zadaniem uczniów jest słuchanie w skupieniu 
i znalezienie wyniku. W tym wypadku powinien odezwać 
się uczeń, który ma na karcie napisane: Ja mam - 6, kto 
ma….? Gra „Ja mam, kto ma?” jest grą uniwersalną, 
można ją zastosować na każdym przedmiocie. 

Uczniowie wykonali gry dostosowane do ich możli-
wości. Powstały następujące zestawy: dodawanie liczb 
w zakresie 1000, odejmowanie liczb w zakresie 1000, 
tabliczka mnożenia w zakresie 100, dodawanie i odejmo-
wanie liczb całkowitych, mnożenie i dzielenie liczb całko-
witych. Podobnie, jak podczas poprzednich warsztatów, 
pracowali z dużym zaangażowaniem. Do wykonania gier 
zostały wykorzystane materiały zakupione dzięki dofinan-
sowaniu projektu przez Fundację mBanku.

ET
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„Co to jest niepodległość? Teraz wiem 
już na pewno, każde dziecko dziś 
woła, to polski dom, polska szkoła”

17 listopada w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. 
Lipskiego w Osuchowie uroczyście obchodzono 104. 
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W związku z obchodami tego wyjątkowego święta 
uczniowie klas IV, V i VIII pod kierunkiem dyrektor szkoły, 
pani Urszuli Gowin, przygotowali akademię.

W tym dniu nie mogło zabraknąć występu przedszkolaków, 
którzy pod opieką wychowawczyni, pani Anety 
Piaseckiej, wyśpiewali radość z odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.

Akademia przede wszystkim miała przypomnieć tamte 
ciężkie czasy, ale także wzbudzić poczucie dumy z naszych 
przodków, którzy walczyli o wolność swojego kraju. Część 
artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę 
wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. 
W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, 
która miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości. 

Utwory poetyckie podkreślały nastrój lat walki i zmagań 
z zaborcami. Ich uzupełnieniem były pieśni patriotyczne: 
„Co to jest niepodległość?”, muzyczna opowieść Emila 
Dębskiego, „Jest takie miejsce, jest taki kraj” i „Biały 
krzyż”w pięknym wykonaniu Pawła Olborskiego , a także 
„Rozkwitały pąki białych róż”, które zaśpiewał Olek 
Płuciennik.

Dzień ten dla naszej szkoły był swoistą lekcją patriotyzmu 
i historii. Poprzez coroczne uczestnictwo w obchodach 
Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych 
wszystkich, którzy oddali życie za ojczyznę, i dzięki którym 
możemy żyć w wolnej Polsce.

Uczniowie klasy VIII, SP Osuchów

 MERKURIUSZ SZKOLNY
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W życiu każdego ucznia są wyjątkowe chwile, które pozo-
staną w pamięci przez długie lata. Należy do nich z pewno-
ścią uroczystość ślubowania klasy pierwszej. Stało się ono 
już tradycją w kalendarzu uroczystości Szkoły Podsta-
wowej w Bobrowcach. 

Planowanie tej uroczystości trwało od początku roku szkol-
nego. Klasa I przygotowała na ten dzień część artystyczną, 
aby zaprezentować swoje umiejętności przed licznie zgro-

madzoną publicznością. Dzieci pilnie ćwiczyły wiersze 
i piosenki. Część artystyczna wykonana przez pierwszo-
klasistów dowiodła, że najmłodsi uczniowie są gotowi 
do odpowiedzialnego życia uczniowskiego. 

Po zakończonej części artystycznej w podniosłej atmos-
ferze uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, po którym 
nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie. Pani dyrektor 
ołówkiem pasowała na ucznia każde dziecko. Miłym 
akcentem dla pierwszaków były upominki, którymi obda-
rowali ich pozostali uczniowie szkoły. Rodzice również 
włączyli się w uroczystość i przygotowali poczęstunek. Ten 
dzień pierwszakom na długo zostanie w pamięci.

Ewelina Olesińska

SP Bobrowce

Pasowanie na ucznia klasy I

Narodowe Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada w Szkole Podstawowej w Bobrowcach 
odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodle-
głości. Apel miał na celu przede wszystkim wzbogacenie 
wiedzy uczniów o historycznych wydarzeniach sprzed lat, 
rozwijanie szacunku dla poprzednich pokoleń oraz wzbu-
dzenie wśród zebranych refleksji. 

Uczniowie uroczystość rozpoczęli od odśpiewania hymnu 
punktualnie o godz. 11.11. Następnie montaż słowno-mu-
zyczny wprowadził zgromadzonych w atmosferę tamtych 

wydarzeń. Duży nacisk położono na ukazanie ducha 
narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli wychodził 
z inicjatywą walki o własne państwo. 

Święto to sprawia, że w zabieganym, codziennym życiu 
zatrzymujemy się na chwilę i wspominamy tych, którzy 
walczyli o wolność. Wszyscy uczniowie, pod kierunkiem 
swoich wychowawczyń, włączyli się w uświetnienie tej 
uroczystości. Na wyróżnienie zasługuje piękny śpiew 
podopiecznych, duża ilość wykonanych utworów związa-
nych ze świętem oraz taniec z flagami.

H. Żukowska
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27 października w naszym przedszkolu odbyła się 
zabawa jesienna. W tym dniu przedszkolaki przebrały 
się za bajkowe postacie. Podczas spotkania dzieci miały 

okazję uczestniczyć w atrakcjach muzyczno-ruchowych 
i różnych konkurencjach. 

Wszystkim podobała się zabawa w gronie najbliższych 
kolegów i koleżanek. Serdecznie dziękujemy Radzie 
Rodziców za zorganizowanie zabawy, a firmie MONDI 
za przekazanie słodkości i kartonowych dyń, które zostały 
wykorzystane podczas zajęć w Dniu Dyni.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Miejskie Przedszkole Nr 1

Zabawa jesienna
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Konkurs „Najpiękniejsza dynia”

W ostatnim dniu października nastąpiło rozstrzygnięcie 
konkursu plastyczno-technicznego pt. „Najpiękniejsza 
dynia”. Zmagania skierowane były do dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat. Celem konkursu było rozwijanie aktywności 
twórczej, inwencji plastyczno-technicznej poprzez 
wykorzystanie materiału przyrodniczego, rozwijanie więzi 
emocjonalnych pomiędzy poszczególnymi członkami 
rodziny podczas wykonywania prac. 

Jury przyznało pierwsze trzy miejsca i wyróżnienia. 
Składamy gratulacje wszystkim przedszkolakom 
i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Warsztaty „Poznajemy barwy 
narodowe”

Dnia 8 listopada grupa Motylki odwiedziła Izbę Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów. Przedszkolaki zostały zapoznane 
z historią tego miejsca, a głównym celem spotkania były 
warsztaty poświęcone obchodom Dnia Niepodległości. 

Dzieci obejrzały animację historyczną, której bohaterem 
była Niedźwiedzica Baśka, opowiadająca o historii 
Państwa Polskiego. Druga animacja dotyczyła symboli 
narodowych. Po obejrzeniu dzieci układały puzzle „Godło 
Polskie”. Następnym punktem spotkania były warsztaty 
plastyczne, podczas których każdy przedszkolak robił 
swojego „Flagusia”. Całość spotkania odbywała się 
pod hasłem: Barwy Narodowe. Dziękujemy za ciekawe 
spotkanie z historią!

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Konkurs recytatorski „Wiersze Juliana 
Tuwima”

W dniu 8 listopada odbył się konkurs recytatorski 
„Wiersze Juliana Tuwima”. Został on zorganizowany 
w ramach ogólnopolskiego Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictw 2.0. Do konkursu przystąpiły dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat. Celem konkursu było rozwijanie 
zdolności recytatorskich, mowy i dykcji, popularyzowanie 
poezji Tuwima oraz zachęcanie do występów przed 
publicznością. 

Do konkursu zgłosiło się 37 dzieci. Zmagania były podzielone 
na dwa etapy. Pierwszy, wewnątrzprzedszkolny, odbył się 
17 października i zostały w nim wyłonione osoby, które 
zakwalifikowały się do dalszego udziału. Drugi etap odbył 
się 8 listopada w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. 

Wszyscy uczestnicy konkursu za piękną recytację i udział 
otrzymali gromkie brawa, pamiątkowe dyplomy i drobne 
upominki. Dzieciom gratulujemy, a rodzicom dziękujemy 
za przygotowanie. Życzymy wszystkim przedszkolakom 
dalszych sukcesów.

Miejskie Przedszkole Nr 1

„Szkoła do hymnu”

W dniu 10 listopada nasze przedszkole już po raz piąty 
wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji 
i Nauki „Szkoła do hymnu”. 

Z tej okazji przypomnieliśmy sobie symbole narodowe. 
Przedszkolaki wykonały biało-czerwone kotyliony 
i flagi Polski. Punktualnie o godzinie 11:11 każda grupa 
w odświętnych strojach odśpiewała uroczyście hymn 
Polski „Mazurek Dąbrowskiego”, aby uczcić pamięć 
o bohaterach narodowych.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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Dzień Dyni

W dniu 28 października nasze przedszkole obchodziło Dzień 
Dyni. Wśród przedszkolaków ubranych na pomarańczowo, 
można było poczuć się jak w dyniowej krainie. 

W trakcie zajęć dzieci wzbogaciły wiedzę na temat tego 
warzywa. Dowiedziały się, że dynia jest bardzo zdrowa 
i można z niej przygotować różne dania. Następnie 

przedszkolaki wzięły udział w degustacji warzyw w postaci 
różnych przetworów. 

Kolejnym zadaniem dzieci było uczestniczenie w zabawach 
muzyczno-ruchowych i w wykonaniu prac plastycznych. 
Ten dzień przyniósł przedszkolakom wiele ciekawych 
wiadomości i niezapomnianych wrażeń.

Miejskie Przedszkole Nr 1

MERKURIUSZ SZKOLNY / REKLAMA

Międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to święto 
ustanowione w rocznicę urodzin Walta Disneya, jednego 
z najpopularniejszych autorów animowanych bajek 
dla dzieci. Z tej okazji 7 listopada w naszym przedszkolu 
dzieci przebrały się za swoje ulubione, bajkowe postacie. 

Nie zabrakło Księżniczek, Myszki Miki, Elzy, Kubusia 
Puchatka i wielu innych bohaterów opowieści.

Przedszkolaki zaprezentowały swoje stroje podczas 
wspólnych tańców i zabaw w sali. Wysłuchały również 
fragmentów najbardziej znanych baśni i bajek, 
rozpoznawały ich bohaterów oraz odszukiwały ich 
atrybuty. Na koniec bajkowego, pełnego radości i dobrej 
zabawy dnia, dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie oraz 
otrzymały medale.

Miejskie Przedszkole Nr 1
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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

Żywy karp - na zapisy - sprzedaż od 22 XII. br.

Oferujemy konkurencyjne ceny na towary, 
m.in.: 
 -  świąteczne wyroby czekoladowe
 -  chleb wypiekany na zakwasie
 -  Olej Polski 1 l.
 -  Olej Kujawski 1 l.

 -  ser biały, śmietany, masło 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
 -  Chipsy Long - różne smaki
 -  koncentrat pomidorowy 190 g. Łowicz
 -  ciasta domowe o wybornym smaku 

WYNAJMĘ:
- pomieszczenia biurowe o pow. 16,70; 
15,50; 14,30 m2 w budynku „Hermes” (2 
piętro) w Mszczonowie, ul. Warszawska 6/8
-  kontakt: 606 389 428

 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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