
Merkuriusz
s
z
c
z
o
n
o
w
s
k
i

1377-2004

627 lat Mszczonowa

AKTUALNOŒCI, WYWIADY, OG£OSZENIA

Gminny Biuletyn Informacyjny

NR 7 (93) 2004 / lipiec / egzemplarz bezp³atny / ISSN: 1730-8186

Uroczystoœæ otwarcia obwodnicy Mszczonowa 21.07.2004r

Mszczonów ma obwodnicê 

Mszczonów ju¿ po raz trzeci ujêty 
w czo³ówce rankingu 

PROFESJONALNA GMINA 
PRZYJAZNA INWESTOROM

Eksperci Unii 
uwa¿aj¹, ¿e 
lepszy jest 

Mszczonów

¯ycie Warszawy (z dn. 
30.czerwca) w artykule 
zatytu³owanym „Targ o 
lotnisko” podaje ,  i¿  
eksperci unijni s¹ zdania, 
¿e nowy centralny port 
l o t n i c z y  p o w i n i e n  
p o w s t a æ  p o d  
M s z c z o n o w e m .  
Ostateczna decyzja w 
sprawie lokalizacji portu 
lotniczego - zdaniem 
ministra Pi³ata - ma zapaœæ 
do koñca tego roku.

czytaj str. 5

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek 6 lipca odebra³ w 
Sali Kolumnowej Sejmu nagrodê - PROFESJONALNA GMINA 
PRZYJAZNA INWESTOROM.  W tym roku Mszczonów zosta³ 
sklasyfikowany na drugiej pozycji w kategorii gmin do 15 tysiêcy 
mieszkañców. W dwóch ubieg³ych latach tak¿e by³ notowany w 
pierwszej dziesi¹tce niewielkich polskich gmin. 

czytaj str. 4

J a k  w a ¿ n e  i  p o t r z e b n e  b y ³ o  przebiega³a jeszcze do niedawna trasa nr 50. To 
wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum w³aœnie tym mszczonowianom codz ienn ie 
Mszczonowa najlepiej wiedz¹ ci mieszkañcy, przeje¿d¿a³o pod oknami niemal¿e 16 tysiêcy aut 
których domy zlokalizowane s¹ przy ulicach przemieszczaj¹cych siê w stronê Sochaczewa lub 
Grójeckiej ,  Dworcowej,  Tarczyñskiej ,  Grójca.  
Warszawskiej i ¯yrardowskiej, po których czytaj str 6

Siódma Edycja 
Rankingu „Z³ota 

Setka Samorz¹dów”

MSZCZONÓW 
„MISTRZEM 

Z£OTEJ SETKI”

czytaj str. 3
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Zarówno ponadpodstawowe szko³y mszczonowskie jak i inne z 
terenu powiatu maj¹ ustawione profile nauczania pod potrzeby 
rynku pracy. Niestety najlepsi absolwenci mszczonowscy 
wybieraj¹ licea w ¯yrardowie i Puszczy Mariañskiej. St¹d te¿ 
wniosek burmistrza, aby zastanowiæ siê nad powo³aniem klasy 
najlepszych uczniów, która mog³aby siê staæ lokomotyw¹ 
napêdow¹ mszczonowskiego liceum. Miasto bowiem dynamicznie 

Ostatn i¹ przed wakacyjn¹ przerw¹ sesjê Rady Miejsk iej siê rozwija i bêdzie potrzebowa³o szybko miejscowych, œwiat³ych i 
Mszczonowa, która odby³a siê 28 czerwca, bez przesady mo¿na wykszta³conych ludzi. St¹d taka troska w³adz samorz¹dowych o 
nazwaæ sesj¹ maratoñsk¹. Radni obraduj¹cy pod przewodnictwem sprawy oœwiaty.
£ukasza Koperskiego mieli w programie 23 punkty, w tym do 
podjêcia 15 wa¿nych uchwa³. Czêœæ sprawozdawcza by³a tym Wodoci¹gi, kanalizacja, drogi
razem poœwiêcona ocenie pracy placówek oœwiatowych na terenie 
miasta i gminy za rok szkolny 2003/2004. To jeszcze nie Dyskusja oœwiatowa zabra³a kilka godzin. PóŸniej prawie dwie 
wyczerpywa³o tematu oœwiatowego. Na ¿yczenie radnych i godziny trwa³a dyskusja nad wyra¿eniem zgody na wejœcie 
burmistrza Józefa Grzegorza Kurka z udzia³em dyrektorów Mszczonowa do regionalnego projektu informatycznego 
miejscowych szkó³ œrednich, wicestarosty Wojciecha zatytu³owanego e.Mazowsze, który bêdzie finansowany ze 
Szustakiewicza i kierownika wydzia³u oœwiaty w starostwie œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tej 
Gra¿yny Beliniak, odby³a siê ciekawa dyskusja na temat profili sytuacji przedyskutowany w komisjach i przekonsultowany 
nauczania w szko³ach ponadpodstawowych zlokalizowanych w spo³ecznie Wieloletni Plan Inwestycyjny przyjêto niejako z 
gminie Mszczonów i na terenie powiatu ¿yrardowskiego. Innym marszu. Plan wymienia planowane do realizacji ze œrodków 
istotnym punktem obrad XX Sesji by³o przyjêcie dla gminy w³asnych i pieniêdzy pozyskanych z zewn¹trz priorytetowe 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2008. inwestycje na terenie miasta i gminy Mszczonów. WPI towarzyszy 

to¿samy z nim plan wydatków inwestycyjnych.
Oœwiata bli¿ej potrzeb Plan jest dostosowany do przyjêtej wczeœniej strategii rozwoju i 

planów zagospodarowania przestrzennego. Zachowuje 
dotychczasowe priorytety jak budowanie sieci wodoci¹gowych, W czêœci oœwiatowej radni wys³uchali sprawozdañ dotycz¹cych 
kanalizacji oraz dróg. Jest ustawiony wariantowo, to znaczy, ¿e w pracy mszczonowskiego przedszkola, szkó³ podstawowych w 
przypadku zdobycia funduszy z UE inwestycja bêdzie szybciej Bobrowcach, Mszczonowie, Lutkówce, Osuchowie i Piekarach 
realizowana. W przypadku realizacji ze œrodków w³asnych oraz gimnazjów w Mszczonowie i Osuchowie. Przedstawicieli 
póŸniej. Plan dok³adnie okreœla w latach poszczególne zadania samorz¹du bardzo ucieszy³a informacja o dobrych wynikach, jakie 
przewidziane do realizacji. Znajdujemy w nim równie¿ zapisy uczniowie szkó³ podstawowych z terenu gminy uzyskali podczas 
odnoœnie modernizacji Mszczonowskiego Oœrodka Kultury, czy egzaminów przeprowadzonych w klasach szóstych. Nienajgorzej 
budowy kompleksu basenów geotermalnych, które maj¹ szansê na wypad³y te¿ egzaminy w szko³ach gimnazjalnych, choæ mog³oby 
dofinansowanie w 75 proc. z funduszy unijnych. W planach jest byæ lepiej. Zwracano uwagê, ¿e nauczyciele musz¹ przestawiæ 
budowa nowego ratusza oraz budynków komunalnych w G¹bie i swoj¹ pracê pod k¹tem sprawdzianów ich uczniów, bowiem teraz 
Ciemno Gnojnej.jest to powszechny miernik oceny poziomu nauczania i pracy 
WPI obejmuje cztery lata musi funkcjonowaæ równolegle z dydaktyczno-wychowawczej.
Wieloletnim Planem Finansowym. Oba plany w pewien sposób Dyrektorzy szkó³ dziêkowali równie¿ za pomoc, jak¹ œwiadczy ich 
porz¹dkuj¹ politykê inwestycyjn¹ gminy. Stanowi¹ podstawê do placówkom samorz¹d i Urz¹d Miejski na czele z burmistrzem. 
wprowadzania ka¿dego roku kolejnych inwestycji do bud¿etu w Planowo s¹ realizowane remonty termomodernizacyjnie. Obecnie 
miarê posiadanych lub zabezpieczonych œrodków. W tym miejscu najwiêksze prace remontowe trwaj¹ przy modernizacji i 
warto uzupe³niæ, ¿e Mszczonow od wielu lat bardzo du¿o œrodków przebudowie pomieszczeñ szko³y podstawowej w Mszczonowie. 
z w³asnego bud¿etu przeznacza na inwestycje. Obecnie na wydatki Zaoszczêdzone pieni¹dze na cieple w szko³ach mo¿na przeznaczyæ 
inwestycyjne przeznacza siê tutaj 30 proc. w³asnego bud¿etu.na inne cele.

Samorz¹d pomaga nie tylko w doposa¿eniu szkó³, fundowaniu 
stypendiów dla najlepszych uczniów, ale równie¿ rozszerza opiekê Inne decyzje
nad ich bezpieczeñstwem. Niedawno do wszystkich placówek 
zakupiono specjalne testery pozwalaj¹ce sprawdziæ, czy uczniowie Podczas poniedzia³kowego maratonu samorz¹dowego przyjêto 
nie za¿ywaj¹ narkotyków. uchwa³y w sprawie nadania statutu Zespo³u Obs³ugi Placówek 
Dyskusja o profilach nauczania w szko³ach ponadpodstawowych Oœwiatowych i statutu Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej do 
dotyczy³a zasadniczo problemu, czy te szko³y dobrze czego obliguj¹ przyjête niedawno przez Sejm nowe ustawy 
przygotowuj¹ m³odych ludzi do ¿ycia i poszukiwania pracy. reguluj¹ce inaczej ni¿ by³o dotychczas prowadzenie w terenie 
Burmistrz J. G. Kurek by³ zdania, ¿e dla uczniów mniej zdolnych opieki spo³ecznej. Podjêto decyzje odnoœnie odp³atnoœci za us³ugi 
trzeba tworzyæ szko³y zawodowe, gdzie zdobywaliby przydatne na opiekuñcze i œwiadczenie pomocy spo³ecznej.
rynku pracy kwalifikacje. W Mszczonowie mo¿naby zrobiæ Radni udzielili zgody na zaci¹gniêcie w Wojewódzkim Funduszu 
specjalnoœæ pracownika nowoczesnego magazynu. Burmistrz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej po¿yczek umarzalnych 
podkreœli³ równie¿ potrzebê stworzenie w miejscowym liceum i pomostowych na realizacjê sieci wodoci¹gowej w Zimnicach, 
klasy, gdzie m³odzi ludzie mogliby siê realizowaæ i skutecznie Kowiesach, Kowiesowie, Piekarowie, Piekarach oraz budowê 
póŸniej rywalizowaæ w walce o indeksy wy¿szych uczelni. Ta kanalizacji œciekowej na osiedlu Józefpolska. Uzyskano zgodê 
troska burmistrza jest spowodowana tym, ¿e ma³o m³odych ludzi z samorz¹du na zaci¹gniêcie po¿yczki w Europejskim Funduszu 
Mszczonowa studiuje na studiach dziennych. Burmistrzowi Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na realizacjê 
replikowa³a G. Beliniak dowodz¹c, ¿e m³odzie¿ unika nauki w modernizacji Szko³y Podstawowej w Mszczonowie.
szko³ach zawodowych. Maciej Widawski

XX Sesja Rady Miejskiej Mszczonowa

Oœwiata i inwestycje
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Siódma Edycja Rankingu „Z³ota Setka 
Samorz¹dów”

MSZCZONÓW „MISTRZEM 
Z£OTEJ SETKI”

Gmina Mszczonów ju¿   po raz szósty znalaz³a siê w Z£OTEJ 
SETCE   SAMORZ¥DÓW. Ranking, jaki od 7 lat jest sporz¹dzany 
przez redakcjê dziennika    Rzeczpospolita i    Centrum Badañ 
Regionalnych,   ogólnie rzecz ujmuj¹c wyró¿nia te samorz¹dy, które 
decyduj¹ siê    na inwestycje. 
Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek dyplom œwiadcz¹cy o 
wyró¿nieniu gminy odebra³ podczas gali zorganizowanej 6 lipca w 
siedzibie redakcji Rzeczpospolitej. Jest to wyró¿nienie szczególne, 
gdy¿   nadaje gminie a¿   dwa tytu³y: *MISTRZA 
ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU -za inwestycje w rozwój lokalny 
w latach 2001-2003 oraz co najistotniejsze tytu³ *MISTRZA Z£OTEJ 
SETKI- za wieloletni rozwój gminy wyra¿ony kilkuletnim ujmowaniem   
gminy w presti¿owym rankingu. Podobny tytu³ przyznano jeszcze tylko 
piêciu innym gminom w Polsce.   Dyplom Z³otej Setki gmina 
Mszczonów otrzymywa³a kolejno w latach: 1998, 2000, 2001, 2002, 
2003 i obecnie, czyli   w roku 2004.

Odbieraj¹c wyró¿nienie burmistrz Kurek zosta³ przedstawiony 
przez prowadz¹cych galê,    jako „unikalny burmistrz, unikalnego 
miasta,   który   stara siê   obecnie wygraæ wielki wyœcig o budowê 
nowego lotniska”. Prowadz¹cy nie mieli jednoczeœnie w¹tpliwoœci kto 
zwyciê¿y w tym wyœcigu, gdy¿ ich zdaniem „to czego podejmuje siê 
burmistrz Mszczonowa   musi przynieœæ oczekiwane efekty” . 

W siódmej    edycji   Z£OTEJ SETKI SAMORZ¥DÓW 
najlepsza okaza³a siê   Krynica Morska, natomiast Mszczonów zosta³ 
sklasyfikowany na odleg³ej 97 pozycji. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w 
tym roku o kolejnoœci   na liœcie w znacznym stopniu zawa¿y³y dotacje 
przyznane ze œrodków unijnych, na które niestety gminy Mazowieckie 
mia³y bardzo znikome szanse, jako ¿e Mazowsze zosta³o uznane za 
region stosunkowo zamo¿ny. Tym samym po raz pierwszy w historii 
rankingu w czo³ówce listy w ogóle zabrak³o gmin mazowieckich. 
Wp³yw na odleg³¹   pozycjê Mszczonowa mia³y   te¿ ponoszone od 
dwóch lat du¿e wydatki   w zwi¹zane z budow¹ obwodnicy. Zdaniem 
mszczonowskich   samorz¹dowców zawód budzi to, ¿e   organizatorzy   
rankingu   nie uwzglêdnili   w rachubach   inwestycyjnych tego co 
wydane zosta³o   na wykup terenów   pod budowê   obwodnicy. Dla   
mszczonowian jest to jednak przedsiêwziêcie nr 1 i na pewno nie mo¿na 
by³o z niego zrezygnowaæ. 

W rankingu   Z³otej Setki   oceniane   s¹   gminy , które   zachowuj¹    
dyscyplinê   finansow¹, czyli   ich deficyt lub nadwy¿ka   jest poni¿ej   
25 % gminnego bud¿etu. Kryteriami   rankingu   s¹ te¿:

- wielkoœæ inwestycji z ostatnich trzech lat,
- inwestycje finansowane poza bud¿etem gminy, czyli   

inwestycje finansowane przez osobne fundusze lub   
dokonywane   przez   spó³ki sektora   us³ug komunalnych 
bêd¹ce w³asnoœci¹ gminy,

- wysi³ek inwestycyjny, czyli   procent dochodów 
przeznaczonych   na inwestycje-wymagane minimum Z³otej 
Setki   wynosi 30%

- aktywnoœæ spo³eczna-³¹czny wskaŸnik, na który   sk³adaj¹   
siê: frekwencja w wyborach   samorz¹dowych, liczba 
organizacji   non profit, dzia³alnoœæ bibliotek   publicznych, 
liczba czytelników oraz 

- zdolnoœæ   przyci¹gania   nowych mieszkañców- wskaŸnik   
dla   bilansu   migracji   i budownictwa mieszkaniowego w 
okresie   trzyletnim.

M.L. 
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sklasyfikowany na drugiej pozycji w 
kategorii gmin do 15 tysiêcy mieszkañców. 
W dwóch ubieg³ych latach tak¿e by³ 
notowany w pierwszej  dziesi¹tce 
niewielkich polskich gmin. 

Burmistrz Kurek nie kry³ swego 
zadowolenia z racji otrzymanej nagrody. 
Podkreœli³ jednak, ¿e marzy mu siê miejsce 
pierwsze. Trudno jednak bêdzie pokonaæ 
podwarszawsk¹ gminê Lesznowola, która z 
racji swego jak¿e korzystnego po³o¿enia ju¿ 
od kilku lat rozwija siê bardzo dynamicznie. 
W grupie Mszczonowa trzecie nagrodzone 
miejsce przypad³o gminie Bierawa, zaœ dwa 
kolejne, za które przyznawano ju¿ tylko 
wyró¿nienia, gminom Twardogóra i 
Pajêczno. 

Z naszych najbli¿szych s¹siadów 
t y l k o  d w i e  m i e j s c o w o œ c i  b y ³ y  
klasyfikowane w rankingu. ¯abia Wola 
zajê³a 21 pozycjê w kat. miejscowoœci do 15 
tys. mieszkañców, a Grodzisk Mazowiecki 
otrzyma³ wyró¿nienie za wywalczenie 
czwartego miejsca w kat. miejscowoœci 15 -
40 tys. mieszkañców. 

Po zakoñczeniu gali, w trakcie 
której przyznano nagrody i wyró¿nienia 
najlepszym polskim gminom, zgromadzeni 
w sali kolumnowej dziennikarze przyst¹pili 
do zadawania pytañ laureatom. Burmistrz 
Kurek udzieli³ wywiadów dziennikarzom - 
rozg³oœni „Radio dla Ciebie”, redakcji „Puls 
Biznesu” oraz telewizyjnej PANORAMIE. 
Ekipa Panoramy tego samego dnia 
odwiedzi³a te¿ Mszczonów, gdzie 

Burm istr z Mszc zono wa Józe f gminami. Udzia³ w nim wziê³o w tym roku sfilmowa³a budowan¹ obwodnicê, dzielnicê 
Grzegorz Kurek 6 lipca odebra³ w Sali przesz³o 500 miast i gmin z ca³ego kraju. przemys³ow¹ i tereny przewidziane pod 
K o l u m n o w e j  S e j m u  n a g r o d ê  -  Gremia oceniaj¹ce bra³y pod uwagê cztery lokalizacjê nowego lotniska dla Warszawy. 
P R O F E S J O N A L N A  G M I N A  obszary ¿ycia gospodarczego i spo³ecznego M a t e r i a ³  z  M s z c z o n o w a  z o s t a ³  
PRZYJAZNA INWESTOROM. Tytu³ ten polskich gmin. Oceniano -(1) organizacjê wyemitowany tego samego dnia w 
nadaje Fundacja  Rozwoju Demokrac ji wewnêtrzn¹ i jakoœæ obs³ugi interesantów, wieczornym wydaniu programu. 
Lokalnej oraz Konferencja Inwestorów i (2) zarz¹dzanie finansami, (3) zarz¹dzanie  MP
firma doradcza Wolska & Jefremienko. rozwojem,  a tak¿e  (4)  par tycypacjê  
Ranking zos ta³ stworzony z myœl¹ o mieszkañców i komunikacjê spo³eczn¹. Wyniki rankingu - na nastêpnej stronie
podnoszeniu poziomu zarz¹dzania W tym roku Mszczonów zosta³ 

 

Mszczonów ju¿ po raz trzeci 
ujêty w czo³ówce rankingu 

PROFESJONALNA GMINA 
PRZYJAZNA INWESTOROM
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- Piotrków Trybunalski -173 
punkty (3) 

- Jarocin -169 (4)
- Pi³a -161 (7)
- ¯ory -160 (6)
- Kêdzierzyn KoŸle -150

Pierwsza pi¹tka polskich gmin do 15 15 do 40 tysiêcy mieszkañców: Pierwsza pi¹tka polskich miast i gmin 
tysiêcy mieszkañców: - Limanowa -177 punktów (2) powy¿ej 100 tysiêcy mieszkañców:

- Lesznowola -187 punkty (2) - Paw³ów -174 (9)  
- Mszczonów -174 (7) - Kwidzyn - 168 - Poznañ -180 punkty (1)
- Bierawa - 163 (6) - Grodzisk Mazowiecki -162 (8) - Bydgoszcz -175
- Twardogóra - 161 (3) - Brodnica -159 - Rybnik -172 (4)
- Pajêczno -154 (1) - Tychy - 157 (5)

Pierwsza pi¹tka polskich miast i gmin od - Radom -156
Pierwsza piatka polskich miast i gmin od 40 do 100 tysiêcy mieszkañców:

Wyniki rankingu
PROFESJONALNA GMINA PRZYJAZNA 

INWESTOROM 
(w nawiasie podano miejsca zajête w roku ubieg³ym)

Wyst¹pienie nie tylko presti¿owe

¯ycie Warszawy (z dn. 30.czerwca) w artykule zatytu³owanym 
„Targ o lotnisko” podaje, i¿ eksperci unijni s¹ zdania, ¿e nowy centralny 
port lotniczy powinien powstaæ pod Mszczonowem. Autorowi artyku³u 
Marcinowi Hadajowi tak¹ w³aœnie opiniê przekaza³ odpowiedzialny za 
sprawy lotnictwa cywilnego, wiceminister infrastruktury Andrzej Pi³at. 
Niestety jak ustali³ dziennikarz opinie ekspertów nie przypad³y do gustu 
wielu naszym parlamentarzystom. W podtytule artyku³u -„Unia mówi 
Mszczonów, pos³owie -Modlin” najdobitniej zobrazowa³ on atmosferê 
panuj¹c¹ wokó³ planowanej inwestycji, któr¹ ju¿ teraz okreœla siê 
mianem najwiêkszego przedsiêwziêcia gospodarczego III RP. Za 
Mszczonowem zdaniem specjalistów przemawia g³ównie fakt 
korzystnego po³o¿enia pomiêdzy dwoma najwiêkszymi polskimi 
miastami Warszaw¹ i £odzi¹. Ostateczna decyzja w sprawie lokalizacji 
portu lotniczego -zdaniem ministra Pi³ata - ma zapaœæ do koñca tego roku 
i wtedy te¿ oka¿e siê, która opcja zwyciê¿y. 

M.L.

Eksperci Unii uwa¿aj¹, 
¿e lepszy jest Mszczonów

konkretne zyski gospodarcze. Rola PAIiIZ-u 
w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych 
jest bardzo znacz¹ca, a Mszcznów dziêki 
swym wysokim notom mo¿e siê staæ jednym z 
miast wskazywanych przez Agencjê nowym Burmis tr z Mszczonowa Józef  Prezes Zarz¹du PAIiIZ-u Andrzej 
f i rmom i  przedsiêbiors twom, jako Grzegorz Kurek 30 czerwca uczestniczy³ w Zdebski zapraszaj¹c burmistrza Mszczonowa 
miejscowoœæ atrakcyjna, pewna i mog¹ca zorganizowanej w Warszawie konferencji nt. do udzia³u w spotkaniu i do wyg³oszenia 
zaoferowaæ bardzo korzystne warunki. roli mediów w promocji gospodarczej kraju i pre lek cji  nap isa ³, ¿e Msz czo nów  jes t 

/pio/regionów. Organizatorami konferencji byli miastem, które mo¿e siê pochwaliæ du¿¹ 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji skutecznoœci¹ dzia³añ promocyjnych i 
Zagranicznych oraz Ministerstwo Spraw at rakcyjnoœc i¹  of er ty  
Zagranicznych. W spotkaniu wziêli udzia³ inw est ycy jne j. Udz ia³  
przedstawiciele mediów oraz administracji p r z e d s t a w i c i e l a  
rz¹dowej i samorz¹dowej. Uczestnicy mieli Mszczonowa w tak  
mo¿liwoœæ zapoznania siê z zagadnieniami istotnym wydarzeniu to 
polityki promocji poszczególnych regionów n i e w ¹ t p l i w e  
oraz sposobami na pozyskiwanie inwestycji w y r ó ¿ n i e n i e ,  k t ó r e  
zagranicznych. Burmistrz Kurek by³ jednym z o p r ó c z  k o r z y œ c i  
prelegentów konferencji. Jego wyst¹pienie p r e s t i ¿ o w y c h  i  
nosi³o tytu³  -„Profesjonalna oferta promocyjnych mo¿e siê 
inwestycyjna na przyk³adzie Mszczonowa. t e ¿  p r z e ³ o ¿ y æ  n a  
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Przedsiêwziêcie rozpoczêto od strony 
pó³nocnej, na wysokoœci wsi S³abomierz, 
w tym wydarzeniu uczestniczy³ burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, który 
wraz z dyrektorem WPRD Waldemarem 
G³ogowskim dokonali symbolicznego 
pierwszego sztychu. 
Wymogi zawarte w kontrakcie inwestycji 
by³y ca³y czas kontrolowane przez 
przedstawicieli europejskiego funduszu na trasê Warszawa - Katowice. Termin 
ISPA, z którego w przewa¿aj¹cej czêœci rozpoczêcia tej czêœci przedsiêwziêcia -jak 
finansowano budowê obwodnicy.  Postêpy informuje burmistrz Mszczonowa Józef 
w pracach obserwowali te¿ mieszkañcy, Grzegorz Kurek- jest uzale¿niony od 
dla których ju¿ od dawna by³o jasne, ¿e dzia³añ Brukseli, gdzie ju¿ niebawem ma 
wyprowadzenie ruchu tranzytowego z byæ zatwierdzony przetarg na wy³onienie 
miasta ca³kowicie odmieni Mszczonów. wykonawcy dokumentacji technicznej 
Ich opinie, ¿e miasto ma teraz szanse staæ trasy. 
siê bezpieczniejsze, spokojniejsze i Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e ju¿ 
czystsze podziela tak¿e burmistrz Kurek. uruchomienie dwóch pierwszych etapów 
Dodaje on te¿, ¿e obwodnica pozwoli obwodnicy pozwoli³o na wyprowadzenie 
w y g o s p o d a r o w a æ  n a  o b r z e ¿ a c h  r u c h u  t r a n z y t o w e g o  z  c e n t r u m  
Mszczonowa szereg nowych terenów Mszczonowa. Przez najbli¿sze dwa, trzy 
inwestycyjnych, a wiadomo, ¿e to lata bêdzie on teraz przebiega³ obrze¿ami 
zaowocuje póŸniej pojawieniem siê w miejscowoœci po ulicy Wschodniej. 
mieœcie kolejnych firm i co siê z tym wi¹¿e B u d o w a  o b w o d n i c y  t o  
dodatkowymi miejscami pracy oraz najwiêksza w dziejach Mszczonowa 
niebagatelnymi wp³ywami do bud¿etu. inwestycja budowlana i chocia¿by z tej 

Wykonawca mszczonowskiej r ac j i  wróæmy n ieco  pamiêc i¹  i  
o b w o d n i c y ,  W a r s z a w s k i e  przypomnijmy t¹ istotn¹ datê kiedy dosz³o 
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych, ju¿ d o  j e j  r o z p o c z ê c i a .  B u d o w ê  
od lat jest zwi¹zana z gmin¹ Mszczonów. zapocz¹tkowano 2 lipca 2003 roku 
Wystarczy tylko przypomnieæ, ¿e firma ta zaledwie w szeœæ dni po podpisaniu 
posiada w podmszczonowskim Czekaju kontraktu pomiêdzy Generaln¹ Dyrekcj¹ 
sw¹ bazê. Dyrektor WPRD W³odzimierz D r ó g  K r a j o w y c h  i  A u t o s t r a d  -Budowa dwóch pierwszych 
Zawadzki od samego pocz¹tku nie ukrywa³ reprezentowan¹ przez zastêpcê dyrektora (zasadniczych) etapów obwodnicy 
zadowolenia z faktu, ¿e to w³aœnie jego generalnego GDDKiA Zbigniewa Mszczonowa zosta³a ju¿ zakoñczona. 
przedsiêbiorstwo wygra³o przetarg. K o t l a r k a ,  a  w y k o n a w c ¹ ,  c z y l i  Teraz wszyscy oczekuj¹ na szybkie 

Rozmiar wykonanej inwestycji Warszawskim Przedsiêbiorstwem Robót rozpoczêcie etapu trzeciego, czyli 
najlepiej zobrazowa³ kierownik budowy Drogowych, w imieniu którego podpis powstania trasy od wsi Zbiro¿a do ronda 
Mariusz Goœciniak, który powiedzia³, ¿e z³o¿y³ dyrektor W³odzimierz Zawadzki. umo¿liwiaj¹cego zjazd z ulicy Wschodniej 
„budowa wêz³a nad tras¹ szybkiego ruchu 

Uroczystoœæ otwarcia obwodnicy 
Mszczonowa 21.07.2004r

Mszczonów ma obwodnicê 

Podpisanie kontaktu na budowê 
obwodnicy - 26.06.2003

Obwodnica - przebieg trasy 
Lini¹ przerywan¹ zaznaczono trzeci, nie wykonany jeszcze 

odcinek obwodnicy

Rozpoczêcie budowy - lipiec 2003
W tym wydarzeniu uczestniczy³ burmistrz Mszczonowa Józef 

Grzegorz Kurek, który wraz z dyrektorem WPRD Waldemarem 
G³ogowskim dokonali symbolicznego pierwszego sztychu. 
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Warszawa - Katowice i odcinka od wartoœci inwestycji i  stopnia jej Jak wa¿ne i potrzebne by³o 
sk rz y¿ ow an ia  ul ic y Ws ch od ni ej  z skomplikowania zakoñczone pierwsze wyprowadzenie ruchu tranzytowego z 
Warszawsk¹ do wsi S³abomierz to a¿ 120 dwa etapy obwodnicy Mszczonowa by³y centrum Mszczonowa najlepiej wiedz¹ ci 
tys iêc y met rów  sze œci enn ych  rob ót wiêkszym wyzwaniem ni¿ bêdzie o wiele mieszkañcy, których domy zlokalizowane 
ziemnych”. Jego zdaniem pod wzglêdem d³u¿szy, dopiero planowany etap trzeci . s¹ przy ulicach Grójeckiej, Dworcowej, 

Obwodnica - sierpieñ 2003

Rondo 2004-07-01

Ostatnie prace  2004-07-05Wiadukt 2004-07-05

Kierownik budowy
Mariusz Goœciniak

Budowa obwodnicy od samego pocz¹tku cieszy³a siê  du¿ym 
zainteresowaniem mediów
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wspó³uczestniczyæ w jej procesie 
inwestycyjnym. Gmina bra³a wiêc udzia³ w 
tworzeniu koncepcji obwodnicy, póŸniej 
jej projektu, a¿ po sam wykup gruntów. 
Wszystko po to, aby jak najszybciej 
r o z w i ¹ z a æ  p a l ¹ c y  p r o b l e m  
niebezpiecznego ruchu tranzytowego 
przetaczaj¹cego siê przez zat³oczone 
centrum Mszczonowa. Te dzia³ania trwa³y 
niespe³na dwa la ta .  Zachowanie  
ekspresowego tempa by³o mo¿liwe dziêki 
wspó³pracy Urzêdu Miejskiego z 
mieszkañcami i Dyrekcj¹ Okrêgow¹ Dróg 
Krajowych i Autostrad. 

Marcin LetkiewiczTa r c z y ñ s k i e j ,  Wa r s z a w s k i e j  i  stronê Sochaczewa lub Grójca. W³adze 
¯yrardowskiej, po których przebiega³a samorz¹dowe zdaj¹c sobie sprawê, czym 

* * *jeszcze do niedawna trasa nr 50. To w³aœnie jest mieszkanie przy tak intensywnie 
ty m ms zc zo no wi an om  co dz ie nn ie  eksploatowanej trasie ju¿ od lat czyni³y 

W nastêpnym numerze opublikujemy przeje¿d¿a³o pod oknami niemal¿e 16 wszystko , a by przyspie szyæ  bu dowê  
relacjê i fotoreporta¿ z uroczystoœci tysiêcy aut przemieszczaj¹cych siê w obwodnicy. Zdecydowano s iê nawet 
otwarcia obwodnicy 

Wiadukt 2004-07--05

Oficjalny serwis internetowy Mszczonowa zosta³ uznany internautów uczestniczy³o w Konkursie na Warszawskiego 
za najlepszy na Mazowszu. Wyró¿nienie to zosta³o miastu Internautê Roku 2004. Uczestnicy konkursu w ramach rywalizacji 
przyznane podczas czwartej edycji konkursu "MAZOWSZE W musieli odwiedziæ wszystkie stoiska pikniku i wykonaæ szereg 
INTERNECIE 2004", który jest organizowany przez Radê zleconych zadañ- w tym wytypowaæ najlepsze strony internetowe 
Pr og ra mu  Ed uk ac yj no -R oz wo jo we go  Sp o³ ec ze ñs tw a szkó³, miast, gmin i powiatów Mazowsza. Poni¿ej zamieszczamy 
Informacyjnego „Polska- Europa- Polonia” i przeprowadzany zwyciêzców wytypowanego przez nich rankingu:
corocznie podczas kolejnych czerwcowych Rodzinnych Pikników -kategoria - strony internetowe powiatów: 
Internetowych w Warszawie. Oficjalny serwis internetowy Warszawa i Radom - po 84 punkty, Grójec - 77, Wo³omin - 76, 
Mszczonowa zwyciê¿y³ w kategorii serwisów gminnych. W Siedlce - 71, P³ock - 70.
pierwszej szóstce obok Mszczonowa znalaz³y siê takie miasta jak: -kategoria - strony internetowe gmin: 
Mszczonów - 89 punktów, Nowy Dwór Mazowiecki - 81, Soko³ów Mszczonów - 89 punktów, Nowy Dwór Mazowiecki - 81, Soko³ów 
Podlaski - 77, ̄ yrardów - 75, M³awa - 68 i Ostro³êka - 64. Podlaski - 77,  ¯yrardów - 75, M³awa - 68 i Ostro³êka - 64

 -kategoria - strony internetowe szkó³: 
Rodzinny Piknik Internautów to impreza plenerowa w Liceum im. M. D¹browskiej z P³ocka - 82 punkty, Publiczna 

Warszawie organizowana corocznie przez Urz¹d Miasta st. Szko³¹ Podstawowa w Soko³owie Podl. - 81, Liceum im. St. 
Warszawy - Biuro Promocji Miasta w formie dwudniowego Staszica w Warszawie - 77, Zespó³ Szkó³ STO w Ostro³êce - 73 i 
festynu. Opieraj¹c siê na wieloletnich doœwiadczeniach Fundacji Liceum im. St. Ma³achowskiego - 65. 
dla Warszawy w ramach Programu Edukacyjno-Rozwojowego 
Spo³eczeñstwa Informacyjnego "Polska - Europa - Polonia" ma Ÿród³o www.waw.org.pl
zachêciæ ca³e rodziny do spêdzenia w bezpiecznych warunkach 
dwóch dni wolnych od pracy. Programowo Rodzinny Piknik 
Internautów nawi¹zuje czêœciowo do trzyletniej tradycji 
dotychczasowych imprez - "Parada Internautów", jednak nowa, 
rodzinna formu³a imprezy ma pozwoliæ na szeroki w niej udzia³ 
kilkunastu tysiêcy warszawiaków i mieszkañców Mazowsza oraz 
ma na sta³e wpisaæ siê do kalendarza imprez kulturalno - 
informacyjno - edukacyjnych stolicy Mazowsza i Polski.

W tym roku (w dniach 5 i 6 czerwca) w Miasteczku 
Internetowym przy Pa³acu M³odzie¿y PKiN odby³o siê wiele 
konkursów i koncertów, prezentowano oferty warszawskich 
uczelni oraz propozycje Programu Edukacyjno-Rozwojowego „P-
E-P”. W sobotê w ramach Pikniku odby³ siê te¿ czat z udzia³em ks. 
Mariana Szablewskiego z Australii, laureata Festiwalu 
Niepokalanów 2004. Oprócz tego w trakcie Pikniku 21 

Wed³ug mazowieckich internautów gmina 
Mszczonów ma najlepsz¹ stronê internetow¹
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odprawianych nabo¿eñstw kilkakrotnie 
podkreœla³, ¿e mszczonowska parafia jest 
mu bardzo bliska. Da³ te¿ wyraz temu jak 
z a  o d d a n i e  k o œ c i o ³ o w i  c e n i  Mszczonowsk¹ parafiê p.w. œw. 
mszczonowian oraz ich duszpasterza, Jana Chrzciciela 20 czerwca wizytowa³ 
ksiêdza pra³ata Lucjana Œwiderskiego, z biskup ³owicki Józef Zawitkowski. 
którym -jak wyzna³- g³êboka przyjaŸñ Ka¿da parafia podobnej wizytacji 
³¹czy go ju¿ od czasów studenckich.duszpasterskiej doœwiadcza co piêæ lat. W 

M.L.  trakcie pobytu w Mszczonowie ks. biskup 
spotka³ siê podczas Mszy Œwiêtych z 
dzieæmi oraz m³odymi matkami, a tak¿e 
udzieli³ sakramentu bierzmowania 
licznej grupie m³odzie¿y. W ramach 
wizytacji biskup Zawitkowski przyj¹³ 
tak¿e sprawozdania poszczególnych 
parafialnych grup. Relacje ze swej 
dzia³alnoœci z³o¿yli mu cz³onkowie: 
„¯ywego Ró¿añca”, ko³a „Rycerstwa 
Niepokalanej”, Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich”, Stowarzyszenia M³odzie¿y 
Katolickiej, parafialnego chóru mêskiego 
i Caritasu, a tak¿e ministranci i bielanki . 

Biskup podczas powitania i 

WIZYTACJA DUSZPASTERSKA 

R e p r e z e n t a c j a  wynik o przesz³o 40 punktów karnych 
mszczonowskiej OSP podobnie jak w gorszy - 187.23. Trzecie miejsce zajê³a 
ro ku  ub ie g³ ym  ba rd zo  wy ra Ÿn ie  OSP Bobrowce -198.76pkt., a czwarte 
pokona³a swych rywali, w rozegranych OSP Osuchów 211.16 pkt. Ostatnie 
20  czerwca gminnych  zawodach  miejsce w zawodach zdoby³a jednostka 
s p o r t o w o - p o ¿ a r n i c z y c h .   z Piekar, która za pope³nione b³êdy 
Ms zc zo no wi an ie  zw yc iê ¿y li  we  otrzyma³a w sumie a¿ 274.04 pkt 
wszystkich rozegranych konkurencjach W gr up ie  m³ od zi e¿ ow ej  
otrzymuj¹c  najmniej punktów karnych- wystartowa³a jedynie dru¿yna z OSP 
144.66. Druga w koñcowej klasyfikacji Mszczonów. Podobnie bez konkurencji 
jednostka stra¿acka ze Zbiro¿y mia³a s w e  u m i e j ê t n o œ c i  p o ¿ a r n i c z e  

Dla doros³ych wê¿e, dla 
najm³odszych s³odycze
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prezentowali m³odzicy z OSP Zbiro¿a. Osi¹gniêty przez nich zgodnie podkreœlali, ¿e jeœli tylko maluchom nie zabraknie chêci 
wynik wprawdzie nie by³ rewelacyjny, ale trudno mówiæ o do æwiczeñ, to w przysz³oœci Mszczonów z pewnoœci¹ bêdzie 
sukcesie, gdy pr¹dnica wa¿y tyle co po³owa zawodnika, spod zmuszony odst¹piæ Zbiro¿y palmê pierwszeñstwa i na bardzo 
du¿ego he³mu prawie nic nie widaæ, a bluzy przekazane przez d³ugo pogodziæ siê z czekaj¹cym go niechybnie drugim miejscem 
seniorów siêgaj¹ do kolan. Wszyscy jednak obecni na zawodach na podium. 
bili brawo juniorom ze Zbiro¿y. Pod ich adresem nie szczêdzono Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali puchary, 
pochwa³ za wytrwa³oœæ i okazanego ducha walki. Obserwatorzy dyplomy i wê¿e p.po¿. Zwyciêskim dru¿ynom z Mszczonowa i 

Zbiro¿y przyznano dodatkowe nagrody w postaci pr¹dnic. 
Natomiast najm³odszej dru¿ynie w nagrodê za udany start 
organizatorzy wrêczyli kosz s³odyczy.  (Zdjêcie grupy 
„m³odzików” wraz z prezesem OSP Zbiro¿a Markiem Cho³¹ 
zamieszczamy poni¿ej).

M.L.

Przez ca³y ten tydzieñ (5-9 lipca) w 
mszczonowskiej Przychodni Medycyny Rodzinnej 
mo¿na by³o zbadaæ za darmo ciœnienie oraz poziom 
cholesterolu i cukru. Badania odbywa³y siê w 
punkcie pomiarowym przychodni. Skorzysta³o z 
nich wielu mieszkañców gminy. 

„Tydzieñ dla serca” bo tak¹ nazwê nadano 
t e m u  p r o g r a m o w i  p r o z d r o w o t n e m u  
realizowanemu w 400 miastach finansowany jest 
ze œrodków Ministerstwa Zdrowia. Patronat 
honorowy nad nim sprawuj¹- Prymas Polski i 
Prezydent RP, zaœ jego organizatorami s¹ 
Akademia Medyczna w Gdañsku, Collegium 
Medicum UJ w Krakowie, Instytut Kardiologii w 
Warszawie, Akademia Medyczna w Poznaniu, 
Instytut  Onkologii w Warszawie oraz Uniwersytet 
Medyczny w £odzi.

M.L.

Tydzieñ dla serca

Najm³odsza dru¿yna zawodów - czyli “m³odzie¿ówka” OSP Zbiro¿a
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podyktowane jedynie nadgorliwoœci¹ w 
interpretowaniu przepisów przez  
urzêdników. W rezultacie zarabiaj¹ 
specjalistyczne firmy. Podobnie jest ze 
studium wykonalnoœci  inwestycji  
realizowanych przy udziale funduszy 
unijnych. Na dziœ dzieñ jeszcze dok³adnie 
nie wiadomo, jak ma wygl¹daæ takie 

Jak siê okazuje, do mediów ogólnopolskich p r o b l e m a c h  i  n i e  p o t r a f i ¹  i c h  
studium, co tegoroczne inwestycje 

mo¿na trafiæ nie tylko pokazuj¹c swoje wyeksponowaæ nale¿ycie. Do wyj¹tków 
terenowe stawia pod du¿ym znakiem 

niekwestionowane osi¹gniêcia. Mo¿na w nale¿¹ prezydenc i, burmistrzowie czy 
zapytania. O tych sprawach burmistrz 

nich zaistnieæ równie¿ poprzez zg³aszanie wójtowie, którzy nie owijaj¹ prawdy w 
Mszczonowa mówi³ obszernie na antenie 

krytycznych uwag na ogólnopolskich bawe³nê. Takich dziennikarze szczególnie 
RMF FM.

spotkaniach. Tak te¿ by³o z burmistrzem poszukuj¹, bo chodzi o prawdziwe ¿ycie i 
Inny problem, jaki poruszy³ w kontekœcie 

Mszczonowa J.G. Kurkiem, którego prawdziwe problemy - s³owem klasyczne 
w³asnych doœwiadczeñ, to zagadnienie 

wyst¹pienie podczas jednej z niedawnych ¿ycie na gor¹co!
energii odnawialnej, sprowadzane w 

warszawskich narad ¿ywo zainteresowa³o Szef  mszczonowskiego Ra tusza na  
centrali najczêœciej has³owo do spraw 

obecnych tam dziennikarzy znanej i pods tawie w³a snych doœwiadczeñ  z 
ekologii i ochrony œrodowiska. Tymczasem 

s³uchanej, ogólnopolskiej rozg³oœni RMF realizowaniem gminnych inwestycji i 
j a k o œ  p r z e m i l c z a n e  s ¹  s p r a w y  

FM. W ten sposób dosz³o do radiowego planowanych inwestycji Zwi¹zku Gmin 
ekonomiczne, bêd¹ce istotn¹ barier¹ w 

wywiadu z burmistrzem, który rozg³oœnia Mazowsza Zachodniego jes t bardzo  
realizowaniu inwestycji bazuj¹cych na 

wyemitowa³a na ogólnopolskiej antenie krytyczny wobec niektórych przepisów 
energii odnawialnej. Instalacje te s¹ bardzo 

kilkanaœcie dni temu. wprowadzaj¹cych obligo wykonywania 
drogie, a nikt przy tym nie liczy efektów 

Z e  s w o j e g o  w i e l o l e t n i e g o  studium wykonalnoœci na niektóre 
ekologicznych i zdrowotnych, które te¿ 

dziennikarskiego doœwiadczenia wiem, ¿e in we st yc je  cz y te ¿ od dz ia ³y wa ni a 
mo¿na przedstawiæ w postaci rachunku 

podczas ka¿dej z centralnych narad ludzie inwestycji na œrodowisko. Uwa¿a, ¿e tutaj 
ekonomicznego. Te sprawy ¿ywo 

terenu s¹ bardzo krytyczni wobec dzia³añ czêsto w terenie dochodzi do wylewania 
obchodz¹ Mszczonów, bo dzia³a tutaj jedna 

central i ,  a  szczególnie rz¹dowej  dzieck a z  k¹pi el¹ .  Ja k bowie m 
z nielicznych w Polsce instalacji 

administracji. Mówi¹ o tym szczerze w wyt³umaczyæ koniecznoœæ opracowania 
geotermalnych do ogrzewania domów, a 

ku lu ar ac h i  za po wi ad aj ¹ p od jê ci e kosztownej i pracoch³onnej dokumentacji 
miasto przymierza siê do budowy w 

kontrowersyjnych tematów w obecnoœci oddzia³ywania na œrodowisko w przypadku 
najbli¿szym czasie zespo³u basenów 

pr zy by ³y ch  pr ze ds ta wi ci el i w ³a dz . utwardzania gminnej drogi gruntowej, 
termalnych i szuka na tê inwestycjê 

Najczêœciej jednak na obietnicach siê która w danym miejscu istnieje i 
œrodków pozabud¿etowych.

koñczy.  Krytyczni  reprezentanci  funkcjonuje od wielu lat. To jest - zdaniem 
(vgl)

samorz¹dów, kiedy tylko znajd¹ siê na burmis trza J.G . Kurka niepot rzebne  
mównicy, jakoœ zapominaj¹ o istotnych wydawanie  gminnych  p ien iêdzy,  

Józef Grzegorz Kurek w RMF FM

Bez przesadnej nadgorliwoœci

w³asnych nik³ych zasobów finansowych 
nie s¹ one w stanie poradziæ sobie z APEL
zapewnieniem dzieciom godziwych 
warunków bytowych. Nie pozwólmy na to, 

Apelujemy do ludzi otwartego serca o aby wokó³ nas innym dzia³a siê krzywda. 
objêcie patronatu nad rodzinami, które Ludzi dobrej woli chêtnych do 
znajduj¹ siê w trudnej sytuacji ¿yciowej. udzielenia wsparcia potrzebuj¹cym 

Przyk³adem tych rodzin s¹ matki rodzinom prosimy o zg³aszanie siê do 
samotnie wychowuj¹ce kilkoro dzieci i Urzêdu Miejskiego w Mszczonowie ulica 
pe³ne rodziny wielodzietne, które nie Grójecka 45 (tel. 0-46 857-30-00), b¹dŸ do 
spe³niaj¹ kryteriów ustawy o pomocy Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w 
spo³ecznej, a mimo to ¿yj¹ w biedzie. Mszczonowie ulica Warszawska 23 (tel. 0-
Specyficzna sytuacja spowodowana 46 857-12-73).
zawi³oœciami prawnymi sprawia, ¿e Z powa¿aniem 
rodziny te nie mog¹ korzystaæ z pomocy Burmistrz Miasta 
œwiadczonej przez MOPS, choæ faktycznie Józef Grzegorz Kurek 
potrzebuj¹ natychmiastowego wsparcia. Z 
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Mszczonowskiego Oœrodka Kultury- jak 
twierdzi dyrektor MOK-u Gra¿yna 
P³ywaczewska - ma na celu promowanie 
miejscowych zespo³ów artystycznych. 
Pierwszej Biesiadzie Rodzinnej nadano W pierwszy lipcowy pi¹tek (2.07) Biesiada Rodzinna, czyli „impreza 
tytu³ „Niech ¿yj¹ wakacje”, gdy¿ tak siê przed budynkiem mszczonowskiego plenerowa dla wszystkich mieszkañców 
akurat z³o¿y³o, i¿ oficjalnie rozpoczê³a ona Gim naz jum  Pub lic zne go o dby ³a s iê gminy Mszczonów”. Ta nowa propozycja 

Biesiada burz¹ przerwana 

  

 

Informacje z Mszczonowa i okolic na 
falach eteru:

98,1 FM
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Ma³gorzata Kopera. Zaprezentowane 
przedstawienie, by³o niezwykle barwne i z 
pewnoœci¹ przyczyni³o siê jeszcze o 
zwiêkszen ia  g rupy  sympatyków 
n i e d a w n o  z a ³ o ¿ o n e g o  z e s p o ³ u .  
Prawdziwy show da³y te¿ dzieci ze Studia 
Piosenki i Formacji Tañca Disco -Iwony 
Skwarek i Jakuba Pankowskiego. Po 
bloku przygotowanym przez zespo³y z 
MOK-u przyszed³ czas na prawdziwie 
mocny akcent w wykonaniu Orkiestry 
Dêtej OSP. Stra¿acy, którzy s¹ prawdziw¹ 
wizytówk¹ mszczonowskiej kultury nie 
zawiedli i tym razem. Ich koncert 
wzbogacony prezentowanymi uk³adami 
tanecznymi w wykonaniu mar¿onetek i 
tamburmajorek wywo³a³ solidne oklaski. 
W chwilê póŸniej ze sceny rozleg³y siê 
hip-  hopowe rymy duetu TZW. 
Dziewczêta rozgrza³y publikê, która ju¿ 
podczas kolejnego punktu Biesiady, czyli 
koncertu Flash Dance zaczê³a mimo 
deszczu tañczyæ na przygimnazjalnym tegoroczn¹ akcjê LATO W MIEŒCIE . Imprezê otworzy³ wystêp 

placu. Uczestnikom zabawy nie przeszkadza³y nawet grzmoty i dziewcz¹t z Ko³a Przyjació³ Rock & Rolla prowadzonego przez 
b³yskawice, które zdaniem co dowcipniejszych „ca³kiem znoœnie Marka Baumela. Nastêpnie na scenie pojawili siê cz³onkowie 
zastêpowa³y dyskotekowe oœwietlenie”. Nasilaj¹ce siê opady grupy folklorystycznej TRADYCJA, którego instruktork¹ jest 
zmusi³y organizatorów do przerwania zabawy. Publicznoœæ jednak 
nie dawa³a za wygran¹ i aby podtrzymaæ zabawê zaczê³a nawet 
samodzielnie œpiewaæ. Dyrektor P³ywaczewska obieca³a wtedy, ¿e 
dla tak sympatycznej publiki kolejna impreza plenerowa zostanie 
zorganizowana ju¿ za dwa tygodnie. Podczas drugiej Biesiady 
odbêdzie siê pokaz KARAOKE i „seans filmowy pod gwiazdami”, 
dla których teraz pomimo zapowiedzi zabrak³o ju¿ czasu. 

Biesiada Rodzinna udowodni³a, ¿e mo¿na w 
Mszczonowie zorganizowaæ atrakcyjn¹ imprezê plenerow¹ 
jedynie w³asnymi si³ami. Koszty takiego mini festynu s¹ znikome, 
a zabawa równie dobra jak podczas drogiego Jarmarku. 

M.L. 

Wielkie chwile orkiestry 

Mszczonowska Orkiestra Dêta OSP prze¿ywa swe 
wielkie chwile. Po wywalczonym w maju zwyciêstwie w 
Powiatowym Konkursie Orkiestr OSP w Grodzisku 
Mazowieckim zapewni³a sobie ona prawo do udzia³u w 
Miêdzypowiatowym Przegl¹dzie Orkiestr w Radomiu. Tam 6 
czerwca mszczonowscy stra¿acy zajêli czwarte miejsce, na 
czternaœcie orkiestr startuj¹cych. Wysoka lokata da³a im 
mo¿liwoœæ zaprezentowania siê w nastêpnym przegl¹dzie, 
który odby³ siê 19 czerwca w Busku Zdroju. W tym znanym 
uzdrowisku mszczonowianie rywalizowali z 11 zespo³ami z 
ca³ej Polski i zajêli I miejsce w „kategorii przemarszu”. 

Nastêpna runda stra¿ackiej rywalizacji to ju¿ 
przysz³oroczny fina³owy Ogólnopolski Festiwal Orkiestr 
Dêtych OSP, w którym kapelmistrz Jacek Zielonka wraz ze 
swymi muzykami zmierzy siê z piêtnastoma innymi 
najlepszymi krajowymi zesp³ami. Trzymamy mocno kciuki, za 
nasz¹ orkiestrê, któr¹ ju¿ najchêtniej widzielibyœmy na 
najwy¿szym podium. 

/pio/
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Cz³onkowie Zwi¹zku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów z Mszczonwa wraz z grup¹ swych przyjació³ w 
dniach 26-29 czerwca uczestniczyli w wycieczce po Litwie. 
Mszczonowianie zwiedzili -Wilno, Troki i Kowno. W Wilnie 
modlili siê przed cudownym obrazem Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Ogl¹dali te¿ cmentarz na Rossie i cmentarz 
Antokolski. Ponadto widzieli: s³ynn¹ wie¿ê telewizyjn¹, 
Muzeum Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wileñski, Górê 
Trzykrzysk¹, katedrê na wzgórzu Giedymina i przepiêkne 
zabytkowe koœcio³y- Œw. Anny, Œw. Aposto³ów Piotra i Paw³a, 
Œw. Teresy, Œw. Janów oraz Œwiêtego Ducha, gdzie znajduje siê 
oryginalny obraz Pana Jezusa Mi³osiernego. Uczestnicy 
wycieczki byli tak¿e w domu, w którym œwiêta Faustyna 
mieszka³a i doznawa³a objawieñ. Wielce interesuj¹ce by³o 
równie¿ zwiedzanie Kowna i Troków, w których znajduje siê 
œredniowieczna warownia, bêd¹ca niegdyœ siedzib¹ ksi¹¿¹t 
litewskich Kiejstuta i Witolda. Wra¿eñ w trakcie wycieczki z nie 
zabrak³o, obejrzane zabytki i miejsca kultu wzbudza³y zachwyt. 
Podczas wyjazdu dopisa³a te¿ pogoda. 

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wyjazd na Litwê, by³ ju¿ w tym 
roku drug¹ d³ug¹ wycieczk¹, w której uczestniczyli cz³onkowie 
ZERiI. W maju odbyli bowiem czterodniow¹ podró¿ po trasie - 
Ojców, Wieliczka, £agiewniki, Kraków, Kalwaria 
Zebrzydowska i Wadowice. Oprócz tego mszczonowscy 
emeryci i renciœci skorzystali z trzech jednodniowych wyjazdów 
do: Czerwiñska, Lichenia i Czêstochowy, a w sierpniu planuj¹ 
kolejny - tym razem nad Ba³tyk.

JR¯ 

Mszczonowscy 
seniorzy na Litwie
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Ostra Brama

Zarz¹d Zwi¹zku Emerytów Rencistów i 
Inwalidów w Mszczonowie dziêkuje burmistrzowi 
Józe fowi  Grzegorzowi  Kurkowi  o raz  
przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej £ukaszowi 
Koperskiemu za wsparcie  i  pomoc w 
zorganizowaniu tegorocznych wycieczek, w 
których uczestniczyli mszczonowscy seniorzy. 

Ponadto wyra¿amy wdziêcznoœæ W³adzom 
Miejskim za przydzielenie lokalu, który pe³ni teraz 
rolê siedziby Zwi¹zku. 

*    *    *
Informujemy, ¿e nasi przedstawiciele 

dy¿uruj¹ w budynku przy ulicy Tarczyñskiej 31 
(budynek lecznicy) w ka¿dy czwartek w godzinach 
10.00- 13.00.

Wszystkich chêtnych zapraszamy do 
wst¹pienia do naszego Zwi¹zku i uczestnictwa w 
wycieczkach i ró¿nych zabawach, które regularnie 
organizujemy.  

Zarz¹d Zwi¹zku Emerytów Rencistów
 i Inwalidów w Mszczonowie

Cykl wakacyjnych zajêæ w Mszczonowskim Oœrodku 
Kultury organizowanych w ramach programu Lato w Mieœcie 
rozpocz¹³ siê integracyjn¹ zabaw¹ polegaj¹c¹ na kolorowaniu 
transparentu przedstawiaj¹cego flagi zjednoczonej Europy. Udzia³ 
w zajêciach wziê³y m.in. dzieci z Mszczonowskiej Œwietlicy dla 
Dzieci Niepe³nosprawnych. Malowanie transparentu na zajêciach 
rozpoczynaj¹cych wakacje w MOK-u to ju¿ tradycja. 
Pomys³odawczyni zabawy, instruktorka oœrodka Danuta Wójt - 
zaznacza, ¿e w niedalekiej przysz³oœci w MOK-u odbêdzie siê te¿ 
specjalny  konkurs dotycz¹cy znajomoœci flag, w którym wskazaæ 
trzeba  bêdzie bezb³êdnie  flagi dziesiêciu nowych pañstw 
cz³onkowskich Unii. Oczywiœcie dzieci uczestnicz¹ce w 

Transparent EUROPA 

K U L T U R A



malowania transparentu, bêd¹ mia³y u³atwione zadanie, gdy¿ na „bia³o-czerwonej” w³aœciwe miejsce w unijny szeregu. 
p³ótnie flagi nowych cz³onków by³y wyraŸnie oddzielone od barw Gotowy transparent zostanie wywieszony w hallu MOK-
starej czêœci kontynentu. Obie grupy dzieli³a umieszczona u, gdzie bêdzie go mo¿na ogl¹daæ a¿ do zakoñczenia wakacji.  
centralnie b³êkitna flaga unijna. Przypominamy, ¿e tym razem, podobnie jak i w 

Osoby pamiêtaj¹ce poprzednie wielkie malowanie w poprzednich edycjach malarskich zajêæ, które odbywaj¹ siê ju¿ od 
MOK-u  ¿artowa³y sobie, ¿e rok temu dzieci malowa³y „Poci¹g do kilku lat, p³ótno i umieszczone na nim szkice do pokolorowania  
Europy”, który jak siê okaza³o szczêœliwie dowióz³ nas do przygotowuje pani Helena Seliga. 
Wspólnoty, tak wiêc z pewnoœci¹ i teraz praca malarska m³odych M.L.
mszczonowian odniesie po¿yteczny skutek i zagwarantuje naszej 
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Hitem drugiego tygodnia prowadzonej przez 
Mszczonowski Oœrodek Kultury akcji LATO W MIEŒCIE by³ bez 
w¹tpienia pi¹tkowy bal (9.07). Letni¹ zabawê dla dzieci 
poprowadzi³a instruktorka MOK Ma³gorzata Mirgos. Uczestnicy 
balu brali udzia³ w licznych konkursach, zgadywankach i tañczyli 
w rytmie dyskotekowej muzyki, jak¹ tego dnia proponowa³ im, 
zasiadaj¹cy za konsolet¹, Piotr Sadowski. Najm³odsi uczestnicy 
wakacyjnego balu mieli mniej ni¿ roczek i bawili siê na rêkach 
swych mam. Najstarsi to natomiast uczniowie mszczonowskiego 
gimnazjum, którym nale¿¹ siê szczególnie du¿e brawa za odwagê i 
umiejêtnoœæ weso³ej, nieskrêpowanej zabawy.  

BAL WAKACYJNY

K U L T U R A



Po przeprowadzonym w trakcie imprezy konkursie  w poczêstunek z grilla, jaki dla dzieci przygotowa³y Danuta Seliga i 
odgadywanie odg³osów wydawanych przez zwierzêta, zabawie w E¿bieta Sybilska.  
poci¹g, który przemierza³ Europê, s³ynnym tañcu kaczuszek i Pi¹tkowy bal by³ te¿ imprez¹ integracyjn¹, z zaproszenia 
innych licznych atrakcjach przyszed³ te¿ czas na powa¿ny konkurs MOK-u skorzysta³y bowiem dzieci z mszczonowskiej Œwietlicy 
ze znajomoœci pañstw i flag Unii Europejskiej. Konkurs ten dla Dzieci Niepe³nosprawnych. Trzeba podkreœliæ, ¿e zwykle 
poprowadzi³a pomys³odawczyni balu, instruktorka MOK-u - bardzo  c hêtnie  korzys taj¹ one z propozycji  oœrodka. 
Danuta Wójt. Przypomnijmy tylko, i¿ w pierwszym tygodniu letniej akcji wziê³y 

Gdy ju¿ zakoñczono pierwsz¹, konkursowo- taneczn¹ udzia³ w zajêciach malowania transparentu z unijnymi flagami. 
czêœæ balu wszystkich uczestników zabawy zaproszono na M.L.
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Wystawa prac nades³anych na konkurs “Witaj Europo!” na Jarmarku Mszczonowskim

Do tematu Jarmarku powracamy 
w tym miesi¹cu tak¿e po to, aby wyró¿niæ 
wszystkich nagrodzonych w konkursie 
plastycznym „WITAJ EUROPO”. 

O te go ro cz ny m Ja rm ar ku  MOK-u za dobrze wykonan¹ pracê. Przypominamy, ¿e jurorami w tym 
Mszczonowskim zorganizowanym przez Szczególnie chylimy czo³a przed pani¹ konkursie byli m.in. goszcz¹cy w 
Mszczonowski Oœrodek Kultury bardzo dyrektor Gra¿yn¹ P³ywaczewsk¹, dla M s z c z o n o w i e  p o d c z a s  f e s t y n u  
obszernie pisaliœmy w poprzednim kt ór ej  Ja rm ar k b y³  pr aw dz iw ym  przedstawiciele bawarskiego miasta 
numerze Merkuriusza. By³a to impreza „chrztem bojowym”. To pierwsza tak Erding. Listy nagrodzonych zabrak³o w 
ze wszech miar  udana.  Sk³adamy du¿a impreza, jak¹ musia³a koordynowaæ naszej ostatniej publikacji za co 
serdeczne gratulacje dla ca³ej za³ogi w swej niedawno rozpoczêtej pracy. serdecznie przepraszamy. 

GRATULACJE za JARMARK 

K U L T U R A



Komu przyznaæ pierwsz¹ nagrodê 
konkursu plastycznego?
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Osoby nagrodzone w konkursie plastycznym „WITAJ EUROPO”, jaki 
by³ zorganizowany przez MOK oraz gminne szko³y podstawowe i gimnazja, a 
rozstrzygniêty podczas VIII Jarmarku Mszczonowskiego. 

1. Karolina Ob³êkowska -Szko³a Podstawowa w Mszczonowie,
2. Kacper Piotrowski- Szko³a Podstawowa w Mszczonowie,
3. Izabela Pawlak - Szko³a Podstawowa wLutkówce,
4. Piotr Maciszewski - Szko³a Podstawowa w Lutkówce,
5. Rafa³ Mentek - Szko³a Podstawowa w Lutkówce,
6. Sylwia Michalska - Szko³a Podstawowa w Lutkówce,
7. Marta Wald - Szko³a Podstawowa w Mszczonowie, 
8. Karolina S³ojewska - Gimnazjum Publiczne w Osuchowie,
9. Justyna Szatkowska - Gimnazjum Publiczne w Osuchowie. 
 

Redakcja MM 

3 lipca Mszczonowski Oœrodek 
Kultury zorganizowa³ drug¹ edycjê zabawy 
„Dinozaury na parkiecie”. Ca³onocna 
dyskoteka reklamowana jako „ zabawa dla 
ludzi dojrza³ych” i tym razem cieszy³a siê 
sporym zainteresowaniem. Organizatorzy 
imprezy zapewnil i  wszystkim jej  
uczestnikom jeden gor¹cy posi³ek oraz  
naczynia pod zak¹ski, a przede wszystkim 
mo¿liwoœæ weso³ej i atrakcyjnej zabawy 
przy znanych przebojach sprzed lat. Ju¿ dziœ 
w imieniu MK-u zapraszamy na nastêpn¹ 
dyskotekê dla DINOZAURÓW, która 
odbêdzie siê po wakacjach. 

/pio/

Dinozaury na parkiecie

Spektakl teatralny „Gargantua i Pantagruel”, jaki w Mszczonowskim Oœrodku 
Kultury wystawili aktorzy zwi¹zani z ³ódzkim Teatrem Nowym bez w¹tpienia mo¿na 
okreœliæ, jako bardzo odwa¿ny, a przede wszystkim zupe³nie niecodzienny. Wprawdzie 
Mszczonów „kulturalnym zag³êbiem” póki co jeszcze nie jest i prawdziwe spektakle 
teatralne wystawiane s¹ w nim stosunkowo rzadko i nie ciesz¹ siê zbytnim 
zainteresowaniem, ale i tak z pewnoœci¹ to co zaprezentowali ³ódzcy artyœci wywo³a³o w 
mieœcie spore zamieszanie i dyskusje typu -„... czegoœ takiego to tu jeszcze nie grali”. 
Wszystko za spraw¹ odwa¿nych opisów intymnych zachowañ dwójki tytu³owych 
olbrzymów. Mi³osne przygody Gargantui i Pantagruela choæ zabawnie przedstawione 
zmusi³y nawet kilka osób z publicznoœci do wczeœniejszego opuszczenia sali. Re¿yser 
sztuki Piotr Bikont z pewnoœci¹ musia³ siê liczyæ, ¿e nie wszystkim jego spektakl 
przypadnie do gustu. Ci jednak widzowie, którym ten typ humoru spodoba³ siê doczekali 
siê na zakoñczenie sztuki jeszcze jednej niespodzianki. Otó¿ aktorki, które przez ca³y 
spektakl opowiadaj¹c sobie przygody olbrzyma i olbrzymki przyrz¹dza³y na scenie 
przeró¿ne potrawy, na koniec zaprosi³y publicznoœæ do ich degustacji. Bigos, kluski œl¹skie 
i .... bimber smakowa³y wyœmienicie. Niektórzy ¿artowali sobie wtedy, ¿e gdyby w 
zaproszeniu zdradzono, na czym bêdzie polega³ fina³ przedstawienia z pewnoœci¹ 
publicznoœæ bardziej by tego wieczoru dopisa³a. 
Po poczêstunku jeden z widzów podsumowa³ w krótkim zdaniu przedstawienie jako- 
„wyœmienicie przyrz¹dzone i odpowiednio podlane, choæ mo¿e jednak  trochê przesolone  
jak na purytañski Mszczonów”. 

M.L.
* * *

„Gargantua i Pantagruel”,
(19.06.2004 -19.00 - MOK)
re¿yseria - Piotr Bikont
muzyka - Krzysztof Kinttel
scenografia- Aleksander Janicki
wyst¹pi³y: Joanna Fidler, Beata Kolak i Miros³awa Olbiñska.

Tego jeszcze w Mszczonowie nie grali 
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! dzia³ka w Kuklówce, przy sklepie SH-U, gm. RadziejowiceDo wydzier¿awienia:
! dzia³ka w Sku³ach , gm. ¯abia Wolapomieszczenia w pawilonie „Hermes" w Mszczonowie:
Wiadomoœæ: Mszczonów, ul. Warszawska 6/8* na II piêtrze pom. administracyjne o powierzchni:
tel. (046) 857-13-45, 0606 389 428- 30 m kw. z wod¹ bie¿¹c¹ 

- 12 m kw.
Zak³ad Piekarniczo-Cukierniczy w ¯abiej WoliPowierzchnie magazynowe w Mszczonowie przy 
- do sprzeda¿y, wydzier¿awienia lub inne propozycjeul. Grójeckiej 114 (ok. 300 m kw.)
Wiadomoœæ: (046) 857-13-45, 0606 389 428Wiadomoœæ: Mszczonów, ul. Warszawska 6/8 

tel.(046) 857-13-45, 0606 389 428
Zatrudnimy:
- Piekarza z praktyk¹Do sprzeda¿y:
- Blacharza obróbek i pokryæ dachowych budynek sklepu wraz z dzia³k¹ o powierzchni oko³o 445 m 
tel. (0-46) 857-13-45, 857-13-26,  kom. 0603 366 018kw. w Lindowie.

W atrakcyjnej cenie:

* Materia³y budowlane oraz pokryciowe
- p³yty laminowaneBazy magazynowe SH-U w 
- p³yty kartonowo - gipsowe „MORGIPS”Mszczonowie oraz w 

¯abiej Woli zapraszaj¹: * W promocji:
- okna z PCV

* Œrodki ochrony roœlin

Korzystaj¹c z naszych us³ug - zmniejszasz bezrobocie w gminie!

powiatu ¿yrardowskiego i grodziskiego ju¿ od ponad 10 lat. Agencja Ochrony Osób i Mienia 
Walcz¹c z przestêpczoœci¹ na przedstawionym terenie 

„ORZE£” oferuje Pañstwu swoje us³ugi. jesteœmy prekursorami w tym zakresie .

Obecnie stosujemy ceny promocyjne.
Jako Firma ciesz¹ca siê du¿ym zaufaniem w œrodowisku 
wspó³pracujemy obejmuj¹c ca³odobow¹ ochron¹ wiele 
instytucji, obiektów bankowych, szkó³, urzêdów, hurtowni, Agencja Ochrony
sklepów, obiektów sakralnych, domów mieszkalnych i 

Osób i Mienia letniskowych.
ORZE£

96-320 Mszczonów W zakresie swoich us³ug œwiadczymy równie¿:
ul. Warszawska 6/8 - ochronê fizyczn¹ obiektów i imprez 

masowych(0-46) 857 13 45 
- konwój wartoœci pieniê¿nych i osób0-606 389 428
- objêcie ochron¹ ca³odobowo obiektów 

wyposa¿onych w lokalne systemy alarmowe OFERTA    (przekazujemy Pañstwu lub wskazanym 
osobom informacjê o zdarzeniach : napad, PROMOCYJNA w³amanie, zanik napiêcia itp.)

Szanowni Pañstwo ! Wspó³praca Stron opiera siê na umowie 
cywilno-prawnej. 

Z przyjemnoœci¹ proponujemy Pañstwu jedn¹ z form 
ochrony opart¹ o najnowsz¹ technologiê GSM 

Zainteresowanych Pañstwa zapraszamy : MONITORING.
Mszczonów, ul. Warszawska 6/8 pawilon 

Agencja Ochrony Osób i Mienia „ORZE£" dzia³a na terenie „Hermes" IIp. (046)8571345, 0606389428.

Korzystaj¹c z naszych us³ug - zmniejszasz bezrobocie w gminie!

Jeœli chcesz aby Twoje niepe³nosprawne dziecko by³o pod opiek¹ specjalistów, sam potrzebujesz wsparcia, 
informacji...

PrzyjdŸ do nas !
 

Œwietlica Terapeutyczna
96-320 Mszczonów ul. Warszawska 27

00 00
poniedzia³ki, œrody , pi¹tki godz. 14   16

 

Jesteœmy Stowarzyszeniem, które pomaga chorym dzieciom, nasz¹ dzia³alnoœæ prowadzimy za pieni¹dze ze sk³adek 
cz³onkowskich. To za ma³o, aby pomóc dzieciom niepe³nosprawnym.
Prosimy o pomoc i wsparcie ludzi dobrej woli, aby nasze dzieci lepiej 

funkcjonowa³y w swoim otoczeniu i spo³eczeñstwie.

Nasze konto: 
Bank Spó³dzielczy w Bia³ej Rawskiej POB w Mszczonowie

92910001  413914  2706 / 1
 

Za ka¿d¹ pomoc serdecznie dziêkujemy i prosimy o kontakt !!!
 

Bo¿ena Majewska
Stowarzyszenie „ Uœmiech Dziecka ''

Tel. 046 / 8571841

UŒMIECH DZIECKA
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepe³nosprawnych

Ko³o plastyczne  przy Szkole Podstawowej  w Mszczonowie 

zwraca siê z proœb¹ do  wszystkich  rzemieœlników, przedstawicieli firm i 
w³aœcicieli sklepów o przekazywanie   materia³ów, które  mog¹ byæ 

wykorzystywane do wykonywania   prac plastycznych. 

Chêtnie przyjmiemy:

 farby, pêdzle, œcinki skórzane, listewki, deseczki, p³yty styropianowe, p³yty korkowe,  tkaniny, p³yty 
pilœniowe, p³ytki pleksi /sztuczne szk³o -przezroczyste - do  malowania/, kartony techniczne /wiêksze 
formaty/ , sztywne tektury /wiêksze formaty/,  ramki do obrazów, papier œcierny /mo¿e byæ zu¿yty, ale 

nie pognieciony/, papier pakowy, druty, p³ytki miedziane, pocztówki i stare kalendarze z 
reprodukcjami  malarskimi /kwiaty, martwe  natury, pejza¿e/ itp.  

Kontakt  w sprawie uzgodnienia  szczegó³ów odbioru -Szko³a Podstawowa,
 opiekun ko³a Emilia Kurowska - tel. 857 1232.



Gmina Mszcznów obejmuje 
swym zasiêgiem bardzo ciekawe  
tereny. Wystarczy tylko wspomnieæ, 
i¿ znajduje siê ona w najwy¿szym  
punkcie  Niziny  Mazowieckiej.  
Specyficzne  po³o¿enie, piêkna 
przyroda i  c iekawe obiekty 
zabytkowe - wszystko to sprawia, i¿ 
n a p r a w d ê  m a m y  s i ê  c z y m  
pochwaliæ.  Mo¿e  nie nale¿ymy  do  
krajowej czo³ówki pod wzglêdem 
walorów turystycznych, ale na 
pewno jesteœmy w tej mierze jedn¹ z 
ciekawszych gmin  na Mazowszu. 

W MERKURIUSZOWYM 
MINI-PRZEWODNIKU PO ZIEMI 
M S Z C Z O N O W S K I E J  
p r z e d s t a w i a m y  P a ñ s t w u  
najpiêkniejsze obiekty,  miejsca oraz 
zabytki Mszczonowa i okolic.  Warto 
je wszystkie zobaczyæ -s¹ naprawdê 
godne uwagi. 

Gmina Mszczonów nie jest 
obszarowo du¿a i w zasadzie 
wystarczy jeden dzieñ, aby rowerem  
przejechaæ j¹ ca³¹ wzd³u¿ i wszerz. 
Nasz¹ wyprawê mo¿emy wiêc 

MERKURIUSZOWY  MINI-PRZEWODNIK  
PO  ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ 

Ksi¹dz pra³at Lucjan Œwiderski sam 
k o s z t  p r a c  z w i ¹ z a n y c h   z  
odnowieniem  elewacji i znajduj¹cej 
siê na niej sztukaterii  oceni³ na oko³o 
50 tysiêcy z³otych.

naszego miasta. Praktycznie na terenie  
Mszczonowa zachowa³y siê jedynie  Historia Koœcio³a 
dwa znacz¹ce, historyczne  obiekty. 

Parafialnego pw. œw. Jana Pierwszym z nich jest dworek stoj¹cej 
Chrzciciela w Mszczonowie  przy ulicy ¯yrardowskiej - zwany 

potocznie kaflarni¹, a drugim   koœció³ 
Mszczonów w XI i XII wieku parafialny. Koœció³ w ostatnich latach 

nale¿a³ do archidziekanatu Czerskiego przeszed³ szereg remontów. Œwi¹tynia  
Datê  wybudowania pierwszej  ma odnowion¹ elewacjê. 
œwi¹tyni trudno ustaliæ bo brak jest  Wyremontowany zosta³ te¿ mur, który 
odpowiednich Ÿróde³ historycznych. otacza koœció³. Za spraw¹ eleganckiej Mszczonów nie mo¿e siê  poszczyciæ 
Pierwsze wzmianki o koœciele we wsi kostki brukowej  swój wygl¹d  wieloma cennymi, zabytkowymi 
ksi¹¿êcej Mszczonów znalaz³y siê w odmieni³y tak¿e   przykoœcielny plac i budowlami. Wojny i po¿ary  na 
a k t a c h  A r c h i w u m  K a p i t u ³ y  g³ówne schody.  Ca³oœæ prac przestrzeni wieków  nie oszczêdza³y  
Poznañskiej w 1324 roku. W tym te¿ finansowana by³a  przez parafian. 

Ostatnie zabytki Mszczonowa

ODNOWIONY  KOŒCIÓ£ I 
ZABYTKOWA KAFLARNIA

po³¹czyæ z  kolarskim treningiem, który 
poprawi nasz¹ kondycjê i doda si³ do 
wytê¿onej pracy zawodowej, czy te¿  nauki.  
Tym bardziej wiêc zapraszam  do 
skorzystania z naszej  oferty i poznania  
uroków  ziemi mszczonowskiej.   
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Z i e m o w i t a  I V  wy bu do wa no  przez ks. dziekana Antoniego 
wspania³y koœció³ murowany z cegie³, Zakrzewskiego, a odnowiony w latach 
który uleg³ zniszczeniu w czasie 1962-64. Wewn¹trz koœcio³a s¹ cztery 
po¿aru miasta (ca³e by³o drewniane) w o³tarze drewniane i jeden z marmuru. 
nocy z 15 na 16 sierpnia 1800 roku Na œcianach pod chórem, w kaplicach i 
P r z e z  w i e l e  l a t  o d p r a w i a n o  w kruchcie s¹ epitafia: œp. dziedzica 
nabo¿eñstwa w drewnianej kaplicy wsi Gurba- Micha³a Wolskiego zm. 
postawionej wœród zwalisk spalonej 11.01 1809 roku, Henryka Pruskiego 
œwi¹tyni. Budowê obecnego koœcio³a z m .  w  I r k u c k u  n a  S y b e r i i ,  
murowanego w stylu toskañskim wg 26.02.1869r. dziedzica dóbr lennych, 
pro j ek tu  znanego  ówcze œn ie  œp. Aleksandra Pra¿mowskiego 1857r, 
architekta Tournelle'a rozpocz¹³  ks.   œp . An to ni eg o Daszkowskiego- 
proboszcz     W³adys³aw Polkowski 23.11.1885r., œp -Aleksandry z 
W dniu  11 m¹ja 1862 Arcybiskup Moniuszków Dmochowskiej- 8.10 
Warszawski Zygmunt Szczêsny 1 8 6 7 r .  œ p .  W ³ a d y s ³ a w a  
Faliñski w obecnoœci    licznego Go³êdowskiego (rozstrzelanego przez 
d u c h o w i e ñ s t w a  z  B i s k u p e m  Niemców we wrzeœniu 1939 roku w 
Sufraganem i hrabi¹  Platerem   na czasie opatrywania rannego) W 
czele ,, oraz z kilkoma tysi¹cami  p re zbiterium jest epitafium œp. Ks. 
wiernych, dokona³  poœwiêcenia W a c ³ a w a  G i z a c z y ñ s k i e g o  roku Ksi¹¿ê Mazowiecki Ziemowit II 
kamienia wêgielnego w buduj¹cej siê 21.07.1912r.zmienia grunty koœcielne we wsi 
œwi¹tyni pod wezwaniem œw. Jana N a  z a c h o d n i e j  œ c i a n i e   Gzdów na odpowiedni teren w 
Chrzciciela  W 1863 roku wybucha œwi¹tyni od strony koœcielnego Mszczonowie.
powstanie styczniowe. Dalsze   prace   cmentarza, znajduje siê tablica W 1377r ksi¹¿ê Ziemowit III 
przy budowie,  po zsy³ce ks.  pami¹tkowa  rozstrzelanych przez nada³ wsi Mszczonów prawa miejskie, 
W³adys³awa  Polkowskiego na Sybir Niemców w dniu 11.11.1939r. œp. ks. a 12.10.1380r Biskup Miko³aj z 
do Irkucka, prowadzi³ jego nastêpca kanonika Józefa Wierzejskie-go, Kórnika  na proœbê ksiêcia Ziemowita 
ks. proboszcz Marcin Polkowski w lekarza  Stanis³awa Zarachowicza i i proboszcza ks. Marcina Szramka na 
latach 1864-86 burmistrza Mszczonowa Aleksandra nowo ustanawia granice parafii 

Koœció³ jest  murowany, Tañskiego. Mszczonów, do której oprócz miasta 
jednonawowy, d³ugi na 39m, a szeroki Uroczys t e j  konsek rac j i  nale¿eæ mia³o 26 wiosek.
na 12m, kryty blach¹. Sufit jest koœcio³a dokona³ w niedzielê 4 XI Oko³o roku 1430-40 z  
drewniany, pokryty tynkiem i 1973 roku JE. Stefan Kardyna³ inicjatywy Ksiêcia Mazowieckiego 
ozdobiony polichromi¹ z 1814 roku Wyszyñski, Prymas Polski.

Kaflarnia
XIX wieczny  dworek  w³. pañstwa 
Czarneckich, którego potoczna nazwa  
„kaflarnia” pochodzi  od dzia³aj¹cego  
jeszcze przed wojn¹ na jego ty³ach  
zak³adu produkuj¹cego  kafle piecowe. 
Zaraz po wojnie  w kaflarni mieœci³o siê 
m s z c z o n o w s k i e  L i c e u m  
Ogólnokszta³c¹ce. W chwili obecnej 
dworek s³u¿y jako  obiekt  mieszkalny. 
K a f l a r n i a   z a c h w y c a  s w y m  
niepowtarzalnym   piêknem.  Stylizowana 
na barok elewacja  przyci¹ga  spojrzenia  
osób przeje¿d¿aj¹cych przez nasze 
miasto. Wiele  uroku obiekt zyska³ po 
przeprowadzonych ostatnio pracach 
renowacyjnych. Warto zaznaczyæ, ¿e 
remont kaflarni dokonany zosta³ 
samodzielnie przez jej w³aœcicieli. 
Obecnie niestety  nikt nie pomaga  
finansowo  osobom  opiekuj¹cym siê  
zabytkowymi budynkami. 

M.L.
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Zg od ni e z po wi ed ze ni em  „c ud ze  najwiêkszym  tego typu obiektem na Ni¿u 
chwalicie, swego nie znacie” tak naprawdê Polskim. Ten prawdziwy  okaz jest 
zupe³nie nie  orientujemy  siê,   jakie naprawdê godny obejrzenia. W  pobli¿u 
atrakcyjne miejsca  i obiekty  znajduj¹ siê Mszczonowa  znajduj¹ siê jeszcze  dwa 
w naszej okolicy. Ma³o kto z mieszkañców podobnie przeroœniête kamyki- w Budach 
Mszczonowa  wie, ¿e w odleg³oœci  oko³o Mszczonowskich i  w Ciemno Gnojnej.  
10 kilometrów  od miasta, w po³o¿onych Wszystkie trzy  g³azy narzutowe s¹  
przy trasie katowickiej Zawadach znajduje pomnikami przyrody nieo¿ywionej  i 
siê olbrzymia polodowcowa pami¹tka.  podlegaj¹ ochronie.
G³az narzutowy  w Zawadach jest /pio/  

Pami¹tka po lodowcu

Wycieczki do lasu  to chyba  jeden  z 
n a j m i l s z y c h   s p o s o b ó w   n a  
zagospodarowanie wolnego  czasu  
podczas wakacji.  Mi³y  cieñ, œwie¿e 
powietrze i przepiêkne zapachy  
sprawiaj¹, ¿e  w lesie   bardzo szybko 
jesteœmy  w stanie zapomnieæ o 
codziennych  trudach  i problemach.  
Wszystkich, którzy  maj¹ ochotê na leœn¹ 
wycieczkê chcia³bym serdecznie 
zaprosiæ w okolice Mszczonowa. 
Znajduj¹ siê tu a¿ cztery rezerwaty leœne.
Gr¹dy Osuchowskie  po³o¿one oko³o 10 
kilometrów na po³udnie od Mszczonowa, 
D¹browa Radziejowicka, Skulski Las, i 
przepiêkna Puszcza Mariañska.  
Wszystkie  te rezerwaty s¹ godne 
zobaczenia i na pewno  dostarcz¹ 
niezapomnianych  wra¿eñ osobom, które 
zdecyduj¹ siê je odwiedziæ.

M.L.

Rezerwaty na oko³o

W okol icach M szczonowa zgnilizny i przypuszczalnie z tego te¿ 
znajduje siê kilka miejscowoœci o doœæ powodu osada zyska³a miano Gnojnej. Na 
bogatej przesz³oœci. Jedn¹ z nich jest wieœ granicy Gnojnej i niewielkiej wsi Ciemne 
Gnojna, znajduj¹ca siê w odleg³oœci 5km od znajduje siê zabytkowa kapliczka œw. 
Mszczonowa. Przesz³oœæ Gnojnej siêga Onufrego,  pamiêtaj¹ca czasy wolnych 
potopu szwedzkiego. Prawdopodobnie z elekcji. Przypuszczalnie zbudowa³a  j¹ 
tego te¿ okresu pochodzi nazwa wsi. Z drobna, okoliczna szlachta bior¹c sobie 
opowiadañ najstarszych mieszkañców wsi œwiêtego za patrona i obroñcê. Na kapliczce 
wynika, ¿e wywodzi siê ona od bitwy znajduje siê bardzo zniszczony napis: „Œw. 
stoczonej ze Szewdami. Po przez pola niós³ Onufry módl siê za nami ludopacho³kami" 
siê nieprzyjemny zapach powodowany oraz data:
rozk³adem cia³. Ca³e pobojowisko us³ane 17... (prawdopodobnie... 33),
by³o trupami. Cia³a przeobrazi³y siê w masê Data ta œwiadczy o tym, ¿e kapliczka 

powsta³a przed podwójn¹ elekcj¹: 
Stanis³awa Leszczyñskiego i Augusta III. 
Dalszych wiadomoœci o dziejach wsi a¿ do 
czasów powstania styczniowego brak. Nikt 
te¿ nie potrafi udzieliæ informacji o 
powstaniu i rozwoju maj¹tku. Pierwsze 
wzmianki dotycz¹ powstania 1863 roku i 
popowstaniowych represji, a dok³adnie 
œwierku, na którym powieszono kilku 
powstañców i rz¹dcê. Œwierk ten znajduje 
siê po wschodniej stronie dworku.

Do pierwszej wojny œwiatowej 
posiad³oœæ w Gnojnej nale¿a³a do dziedzica 
Biernadzkiego, który sprzeda³ j¹ pañstwu 
Bieleckim, a sam uda³ siê do Warszawy. 
Dopiero wtedy maj¹tek znalaz³ troskliwych 
opiekunów. Gospodarstwem zajmowa³a siê 
g³ównie pani Bielecka, która równoczeœnie 
te¿ troszczy³a siê o ca³¹ wieœ. Przy jej 
pomocy powsta³a w Gnojnej tak bardzo 
pot rzebna s iedmioklasowa szko³a  
podstawowa. Jedn¹ z najwiêkszych zas³ug 
dziedziczki by³o za³o¿enie w 1937 roku 
pierwszej w tej okolicy mleczami, która w 
póŸniejszym czasie przekszta³cona w 
Okrêgow¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹ zosta³a 
przeniesiona do Mszczonowa.

Pan Bielecki by³ dzia³aczem 
kulturalnym i literatem. A¿ do wybuchu 
drugiej wojny œwiatowej pe³ni³ funkcjê 
inspektora szkolnictwa. Druga wojna w 
przeciwieñstwie do pierwszej nie up³ynê³a 
we wsi spokojnie. W pamiêci mieszkañców 
pozosta³a do dziœ egzekucja w pobliskim 
Kaczkowie kiedy to hitlerowcy stracili 10 
m³odych mê¿czyzn.

Ca³a posiad³oœæ Bieleckich 
w y n o s i ³ a  1 7  w ³ ó k .  Z i e m i a  b y ³ a  
zagospodarowana bardzo ró¿norodnie. W 
tamtym w³aœnie okresie powsta³y istniej¹ce 
do dziœ stawy hodowlane.

Dworek w ci¹gu swego istnienia 
by³ kilkakrotnie przebudowywany co w 
znacznej mierze upraszcza³o jego styl, 
obecnie jednak mo¿emy podziwiaæ tylko 
zwa³owisko gruzu, które po nim zosta³o.

Stosunki panuj¹ce miêdzy wsi¹, a 
dworem by³y wiêcej ni¿ serdeczne. 
Miejscowi ch³opi darzyli dziedziców 
szczególn¹ sympati¹. Byli bardzo wdziêczni 
za okazywan¹ im troskliwoœæ i dobroæ, 
c z e g o  d o w o d e m  j e s t  f a k t  i c h  
ustosunkowania siê do og³oszonej w 1944 
roku reformy rolnej. Wszyscy g³osowali za 
tym, aby maj¹tek zosta³ nienaruszony. Pan 
Bielecki przeniós³ siê z Gnojnej do 
Warszawy dopiero po œmierci ¿ony w 1948 
roku. W 1964 roku wywieziono z dworu 
ostatnie zabytki jakie pozosta³y po 
dziedzicach; bibliotekê, pianino, czêœæ 
mebli i trochê ró¿nych drobiazgów.

W 1989 roku posiad³oœæ zakupi³ 
pan Czeczot. Nowy w³aœciciel na sta³e 
mieszka w Londynie, a z zawodu jest 

GNOJNA - miejscowoœæ z 

tradycjami
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konserwatorem zabytków. Do  kupna  mo¿na. Malunki dobrze utrafione i te niejedn¹ w gnojach znaleŸæ mo¿esz, sk¹d 
maj¹tku nak³aniali go potomkowie pañstwa z a m o r s k i e  i  z  c e c h ó w  n a s z y c h  nazwa Gnojna wywieœæ siê mia³a."
Bieleckich, z którymi jak sam twierdzi, sprowadzone. Do górnych komnat po Legenda dotycz¹ca genezy nazwy 
³¹czy go serdeczna przyjaŸñ. Ca³y teren, drabin ie wchodzisz dla nieprzyjacie la wsi wg ZCG wyraŸnie odbiega od tej 
zdaniem pana Czeczota, to po tê¿na wstrêtnej, ale dla rycerskiego polskiego pr zy to cz on ej  na  po cz ¹t ku  na sz eg o 
skarbonka. Sporo pracy i funduszy trzeba plemienia stawianej. (...) W zameczku opracowania. Stwierdziæ jednak¿e nale¿y, 
bêdzie poœwiêciæ, aby odzyska³ on sw¹ wyszed³szy mury jego zlustrowa³em ¿e na pewno oba podania s¹ bardzo ciekawe 
dawn¹ œwietnoœæ i urok. dobrym kamieniem zbrojone, haubicom i zas³uguj¹ na uwagê. Jedno ze wzglêdu na 

Najtrafniejszy opis tego co ju¿ oporne. Okiennice, to ma³e to obszerne, swe walo ry historyczno-  poznawcze, 
powsta ³o w Gno jne j zna leŸ liœmy w ciêgiem otwarte, przez które ³otrzyk wnieœæ drugie natomiast z powodu zabawnego 
¿artobliwym tekœcie pt.„Fortalicyji Gnojna mo¿e, ale ¿elazem mocnym okute, W ujêcia tematu.
zwanej Lustracja" autorstwa ZCG. ogrodach zamkowych do bramy g³ównej Na podstawie materia³ów 

„Bryk¹ od Mszczonowa miasta z piêknie zdobnej œcie¿ka lipami wiedzie dostarczonych przez 
ma³¿onk¹ jad¹c mur ujrzeliœmy wprzódy przyjemna, która to œcie¿ka na koñcu nie pana Jacka Czeczota i Ko³o 
obronny na pó³tora Tatarzyna wysoki. By prosta lecz w ³uk tatarski wygiêta, z czego Przyjació³ Ksia¿ki LO Mszczonów 
fortalicjê zdobyæ hajdamak obróciæ by siê wysnujesz, ¿e pohaniec ziemiê tê deptaæ oprac. Piotr Dymecki 
musia³ i od pól nacieraæ si³ niema³o po musia³, œcie¿k¹ ow¹ krzyw¹ brañca, 
drodze trac¹c (...) Izba wysoka w zameczku zwierzynê i rybê z pobliskich stawów 
ju¿ wyrychtowana, ma³o wiela tu dodaæ wlok¹c. Okoliczni mawiaj¹, ¿e misiurkê tu 

krajobrazowym zgromadzono wiele 
cennych gatunków roœlin.
Po przeciwnej stronie drogi jest miejsce 
znacznie mniej znane. Jest to zabytkowy 
dworek modrzewiowy z prze³omu XVIII i 
XIX wieku. Zwany jest Ossolineum lub 
domkiem administratora.
Niewiele osób wie, ¿e ten budynek ma W czasie weekendu warto siê wybraæ na W Radziejowicach szlak wiedzie obok 
swoj¹ filmow¹ historiê. W 1928 roku w nim piesz¹ lub samochodow¹ wycieczkê zaby tkowego ,  k l a sycys tycznego ,  
w³aœnie powstawa³a filmowa wersja „Pana œladami wielkich mistrzów. Bêdzie mo¿na niewielkiego koœcio³a œw. Kazimierza.
Tadeusza". Dworek by³ Soplicowem.przejœæ drogami i byæ w miejscach Œwi¹tynia powsta³a na pocz¹tku XIX  
W Radziejowicach jest zachowany odwiedzanych kiedyœ przez twórców tej wieku, w roku 2000 ufundowano dla parafii 
fragment dawnego  traktu œl¹skiego.  miary co- Józef Che³moñski, Zofia dwa nowe dzwony, które równie¿ mo¿na 
Posadzono przy nim oko³o 100 lip. Potê¿ne Na³kowska, czy Henryk Sienkiewicz. zobaczyæ. Kolejnym wartym odwiedzenia 
dziœ drzewa dodaj¹ uroku szlakowi o Droga wiedze szlakami znakowanymi. zak¹tkiem jest park w Radziejowicach. 
ka¿dej porze roku, tak¿e jesieni¹ i zim¹. P r o w a d z i  m i ê d z y  i n n y m i  p r z e z  Otacza on pa³ac, w którym mieœci siê Dom 

(TC)Radziejowice, Hamerniê i Kuklówkê Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i 
Wiadomoœci Dnia Zarzeczn¹. Dziedzictwa Narodowego. W parku 

Nie traæ weekendu - ruszaj w drogê

Ciekawa, daleka wêdrówka 
œladami wielkich mistrzów

1410 roku. W XV wieku Osuchów wraz z 
drewnianym dworem  i okolicznymi 
g r u n t a m i  n a l e ¿ a ³  d o  r o d z i n y   
Radz ie jowsk ich .  Pa ³ac  w s ty lu  
neorenesansowym  (w  mie j sce   
drewnianego dworu) zosta³ wzniesiony  w 
drugiej po³owie  XIX wieku przez Feliksa 
Wo³owskiego. W latach  1893-1899 jego 
w³aœcicielk¹ by³a córka  Feliksa, Jadwiga 
Aleksandra Jasieñska. Oko³o  1899 roku 
maj¹tek wraz  z zespo³em pa³acowo -
parkowym  kupi³ Micha³ Tyszkiewicz 

Najstarsza wzmianka o Osuchowie jako posag dla  córki Joanny Janiny, ¿ony 
zosta³a zapisana w kronice Jana D³ugosza. Edwarda Broel-Platera. W larach  1918-
Dotyczy³a ona pobytu w tej miejscowoœci 1927 dobudowano do pa³acu dwa boczne 
króla W³adys³awa Jagie³³y - w grudniu 
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a n e k s y,  p o r t y k   z  t a r a s e m  i  konserwatora zabytków. W procesie 
zmodyfikowano wnêtrza. W 1928  roku odbudowy uczestniczyli spo³ecznie 
po œmierci  Joanny Platerowej pa³ac pracownicy Zak³adu, m.in. brali oni udzia³ 
przypad³ Izabeli Platerównie, która w porz¹dkowaniu terenu i niwelacji 
pozosta³a  jego w³aœcicielk¹ do  roku terenu. Mieszcz¹cy siê  obecnie w 
1944. Dekretem reformy rolnej  zespó³ zabytkowym  zespole Centralny Oœrodek 
pa³acowo-parkowy  przeszed³ na Szkoleniowy ZUS-u dysponuje:  120  
w³asnoœæ skarbu pañstwa. Mieœci³y siê m i e j s c a m i  n o c l e g o w y m i ,  b a z ¹  
tutaj kolejno: szko³a podstawowa,  urz¹d dydaktyczn¹ do prowadzenia szkoleñ i obiektu zabytkowego w latach 1993-94. 
pocztowy i mieszkania prywatne. W 1982 narad oraz zapleczem gastronomicznym. Nastêpnie, w roku 1998, zespó³ zosta³ 
roku Minister Kultury i Sztuki  przekaza³ Pr ow ad zo ne  s¹  w nim szkolenia wyró¿niony przez Ministra Kultury i 
20-hektarowy zespó³ pa³acowo-parkowy pracowników, a tak¿e narady i  Sztuki srebrnym medalem za „Ochronê 
w Osuchowie do odbudowy i u¿ytkowania konferencje. Ponadto  w okresie wolnym  zabytkowych  za³o¿eñ  ogrodowych”. Jak 
Zak³adowi Ubezpieczeñ Spo³ecznych. od szkoleñ pracownicy  Zak³adu  i zapewnia dyrektorem Centralnego 
Podczas zespó³ obejmowa³: pa³ac do cz³onkowie  ich  rodzin  maj¹ mo¿liwoœæ Oœrodka Szkoleniowego  p. Marian 
odbudowy, ruiny budynku dawnej kuchni spêdzania tu weekendów.  Przebywaj¹cy  Wasilewski -pa³ac wraz z okalaj¹cym go 
i dawnej stajni, zaniedbany park w Oœrodku mog¹ korzystaæ z bazy parkiem  mo¿e byæ udostêpniany do 
zabytkowy z okazami wielolet nic h  kulturalno oœwiatowej oraz  sportowo- zwiedzania zorganizowanym grupom po 
dêbów, lip, modrzewi  i wi¹zów oraz rek reacyjnej . W 1995 roku zespó³  wczeœniejszym ustaleniu terminu wizyty.
kompleks stawów z przyleg³ymi do niego pa³acowo-parkowy zosta³ wyró¿niony  
terenami zabytkowymi. Remont z uwagi pr ze z Mi ni st ra  Ku lt ur y i Sz tu ki , Na podst. materia³ów  Centralnego 
na ograniczenia finansowe trwa³ ponad 10 Zak³adowi Ubezp ieczeñ spo³ecznych  Oœrodka Szkoleniowego ZUS-u 
lat. Wszystkie prace odbywa³y siê pod  przyznano nagrodê  pierwszego stopnia  /pio/
œcis³ym nadzorem wojewódzkiego w konkursie -„Najlepszy u¿ytkownik 

Koœció³ w Osuchowie zosta³ zbudowany w dodatkowo przydaje mu uroku. Na terenie   
po³owie XIX wieku. Jego fundatorem  by³ koœcielnym  znajduje siê grób dawnego 
hrabia  Wo³owski.  Dziêki staraniom w³ aœ ci ci el a  dó br  os uc ho ws ki ch ,  
obecnego proboszcza  ks. kanonika  budowniczego pa³acu i  samego koœcio³a -
Mariana Lipskiego zabytkowa œwi¹tynia hrabiego Wo³owskiego. Tu¿ obok grobu 
zo st a³ a os ta tn io  p od da na  l ic zn ym  wystaje spod ziemi  dziwny g³az, na 
remontom.  Po odnowieniu ponownie sta³a któr ego powierzchni widaæ wyraŸny 
sie  prawdziw¹ ozdob¹  Osuchowa. Jej odcisk dzieciêcej  stopy.   Odcisk ma  
sm uk ³a  br y³ a  gó ru je   na d ca ³¹  czarn¹ po³yskliw¹  barwê i nigdy nie 
miejscowoœci¹. Koœció³ stoi na wysokiej porasta mchem (który jest  widoczny na 
skarpie, w samym centrum Osuchowa, co pozosta³ej czêœci kamienia). Jak g³osi 

OSUCHOWSKA 
ŒWI¥TYNIA

Dyrektor COS ZUS-u Marian Wasilewski 
n a  t l e  X I V - w i e c z n e g o  w i ¹ z u  
drobnoszypu³kiowego, który jeszcze do 
niedawna by³ najwieksz¹ atrakcj¹ parku w 
Osuchowie
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legenda œlad ten  pozostawi³a   dla swej czasie skromne, w o³tarzu umieszczony by³ Do ko na no  te ¿ ka pi ta ln eg o re mo nt u  
obraz Matki Bo¿ej. Proboszczem parafii instalacji  elektrycznej. Ponadto  pod³ogê matki zmar³a  córka  jako dowód na to, ¿e 
zosta³ wtedy ks. Romuald Sobolewski. W œwi¹tyni wy³o¿ono   marmurowymi trafi³a do nieba i  nie cierpi po œmierci. 
roku  1873 parafiê wizytowa³ biskup p³ytami, a  œciany obito boazeri¹. Rozpaczaj¹ca po  stracie ukochanego 
Œwiêcicki. Budowê obecnego  koœcio³a dziecka  matka o pozostawionym dla niej 
rozpoczêto  z inicjatywy ks.  Karola  Tekst zaczerpniêty z materia³ów bêd¹cych znaku mia³a  siê podobno dowiedzieæ we 
S³upskiego w roku 1875, a   zakoñczono w w³asnoœci¹ œnie. Z samego rana  przysz³a   wiêc pod  
roku 1882. Jego projektantem  by³ architekt  parafii Osuchów  koœció³, a gdy odnalaz³a  odcisk,  ból jej 
Bronis³aw  Muklanowicz. Koœció³ w stylu zosta³ ukojony.
neogotyckim jest trójnawowy i posiada  trzy /pio/ OSUCHOWSKA  o³tarze oraz ambonê ze starej kaplicy. * * *
Poœwiêcenia œwi¹tyni  dokona³ w roku  1883 ŒWI¥TYNIA
ks. Julian Budziszewski. Dom parafialny  Historia Parafii 
wybudowa³ ks. Stanis³aw ¯elazowski. (czas obecny)
Krótko  proboszczami  byli póŸniej :ks. Osuchów 
Stefan Sikorski i  Kazimierz  Kwieciñski. W Koœció ³ w Osuchowie  zos ta³  

Pocz¹tek parafii w Osuchowie wi¹¿e siê z owym czasie powsta³ projekt  budowy  niedawno poddany licznym remontom. 
mazowieck¹ rodzin¹ Osuchowskich, która nowej plebani,  au tors twa arch itek ta   Odnowiono jego elewacjê, jak równie¿ ca³e 
w XV wieku wybudowa³a  drewniany Zdzis³awa M¹czyñskiego. Budowê plebani wnêtrze.  Proboszcz parafii Osuchów ks. 
koœció³ p.w. œw. Stanis³awa BM. W roku przerwano po wylaniu fundamentów i Marian Lipski zadba³ te¿ o  wzmocnienie  
1603 ubogi koœció³ wizytowa³ biskup postawieniu zaledwie  jednego metra muru. ska rpy, n a które j st oi œ wi¹ tyn ia  i 
Goœlicki. Do parafii nale¿a³y wtedy: wieœ W roku 1928 proboszczem zosta³ ks. Feliks wybudowa³ na terenie  przykoœcielnym 
Osuchów (25 mieszkañców) i Strzy¿ów (13 Kozak. W roku  1939 sp³onê³a czêœæ DR OG Ê KR ZY ¯O W¥   N AR OD U 
mieszkañców). W roku 1616 podczas zabudowañ parafialnych. Odbudowano  je i POLSKIEGO. Poszczególne stacje tej drogi 
wizytacji  biskupa Piaseckiego koœció³ by³ oddano  wraz z koœcio³em  w 1944 roku. Od krzy¿owej  nawi¹zuj¹ do wybranych 
bez pasterza. W okresie  reformacji Miko³aj roku  1947 probostwo w Osuchowie obj¹³ wydarzeñ z historii naszego kraju.  
Osuchowski sta³ siê wyznawc¹ nowej wiary ks. Oktawian Kosieradzki. W okresie jego Pracom konserwatorskim zosta³ 
i zagarn¹³ ziemiê parafii, która po tym pos³ugi dokoñczono budowê plebani i równie¿ poddany znajdu j¹cy siê przy  
wydarzeniu przesta³a istnieæ. Klucze do z a k u p i o n o  n o w e  d z w o n y,  k t ó r e   œwi¹tyni  grób dawnego w³aœciciela  dóbr 
koœcio³a  by³y w tym czasie zdeponowane  u umieszczono  w drewnianej dzwonnicy. osuchowskich,  budowniczego pa³acu i  
kierownika  nowo wybudowanej  szko³y. Zakup dzwonów mia³ miejsce w 1958 roku.  samego koœcio³a - hrabiego Wo³owskiego. 
Msze œwiête w osuchowskiej œwi¹tyni  Od roku 1971 do czerwca  1978 Pomnik i jego ogrodzenie zosta³o 
odprawiane by³a wtedy  przez zakonników z proboszczem  by³ ks. Kazimierz Cygan. W odnowione  s ta ran iem  dyrek tora   
klasztoru w Lipiu. W XVIII wieku za³o¿ono czasie pe³nienia swych obowi¹zków z Centralnego Oœrodka Szkoleniowego ZUS-
cmentarz. W 1750 roku powtórnie  pomoc¹  parafian  dokona³ istotnych zmian. u  w  O s u c h o w i e ,  p a n a  M a r i a n a  
erygowano parafiê. Osuchów mia³ nowego  Koœció³ zosta³ odnowiony: dach pokryto Wasilewskiego.  
dziedzica Wojciecha Mokrskiego, który  blach¹, a wnêtrze wyposa¿ono w nowe /pio/
posiada³ w³asn¹ kaplicê i kapelana, Jana meble, elektryczne piece i g³oœniki. 
Zió³kiewicza. Wnêtrze œwi¹tyni by³o  w tym 

Niezwyk³a przechadzka po 
Dachu Mazowsza

starodrzew oko³o 100-letniej sosny.  
Gatunek ten nie jest jednak typowy dla 
œrodowisk gr¹dowych. Dziesi¹t¹ czêœæ 
powierzchni rezerwatu stanowi¹   bagna.  
Najwiêksze bagno   znajduje siê w 
oddziale 377 c.  Gr¹dy Osuchowskie 

Wszyscy, którzy  maj¹ ochotê na Warszaw¹.  naj³adniej wygl¹daj¹ jesieni¹ kiedy to las 
niezwyk³¹ leœn¹ wycieczkê powinni /pio/    mieni siê z³otem i czerwieni¹ spadaj¹cych  
wybraæ siê do  Osuchowa  - po³o¿onego  liœci.  Wczesn¹ wiosn¹ tak¿e mo¿na tu 
oko³o 10 kilometrów na po³udnie od * * * p o d z i w i a æ  p r z e p i ê k n e  w i d o k i .  
Mszczonowa. Osuchowskie lasy s¹ Rezerwat leœny  (czêœciowy ) Gr¹dy Wyj¹tkowo uroczo wygl¹daj¹ wtedy  
wyj¹tkowe pod ka¿dym wzglêdem. Osuchowskie zosta³ utworzony  w 1982 polany  z kwitn¹cymi w tym czasie  
Wystarczy wspomnieæ, ¿e znajduj¹ siê  roku.  Jego powierzchnia wynosi 99,75 zawilcami. 
one w na jwy¿szym punkcie Niz iny  hektara.  Gr¹dy Osuchowskie znajduj¹ siê 
Mazowieckiej, a¿ o 100 metrów wy¿ej ni¿ na terenie Leœnictwa Osuchów, które 
Warszawa . Specyf iczne  po³o¿enie   wchodzi w sk³ad Nadleœnictwa Grójec.  
sprawia, ¿e  klimat jest tu zbli¿ony  do Rezerwat  zosta³ utworzony w celu 
sudeckiego. Na terenie  za³o¿onego tu ochrony ró¿norodnych   zbiorowisk 
rezerwatu leœnego nosz¹cego nazwê gr¹dowych oraz boru  bagiennego o 
GR¥DÓW OSUCHOWSKICH  spotkaæ charakterze  re l ik towym.  Nazwa 
mo¿na wiele  gatunków roœlin  typowych rezerwatu pochodzi  od panuj¹cych  na 
dla Sudetów.  Wszystko to sprawia, ¿e terenie uroczyska zespo³ów leœnych.  
niejednokrotnie  okol ice Osuchowa Typowe dla gr¹dów s¹ m.in.: dêby, graby, 
nazywane s¹ DACHEM  MAZOWSZA jesiony, lipy, wi¹zy i klony. W rezerwacie 
albo ma³ymi Sudetami pomiêdzy £odzi¹ a obserwuje siê  równie¿ dobrze zachowany 
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HISTORIA 
RZYMSKO - 

KATOLICKIEJ   
PARAFII

p.w.  ŒWIÊTEJ 
TRÓJCY

w LUTKÓWCE

Dok³adnie nie wiadomo kiedy 
powsta³a Rzymsko-Katolicka 
Parafia Œwiêtej Trójcy w Lutkówce.  
Nie zachowa³y siê ¿adne dokumenty  
a rch iwalne  mówi¹ce  o  tym 
wydarzen iu .  W n ie l i cznych  
wzmiankach z prze³omu XVIII i XIX 
wieku odnaleŸæ mo¿na informacje,  
¿e koœció³ w Lutkówce   istnia³ ju¿ w 
wieku XIVw. Drewniany koœció³, 
który obecnie s³u¿y parafii zosta³ 
wzniesiony lub odrestaurowany w 
1744 roku, a  œwiadczy  o tym 
kamienna kropielnica z wykut¹ dat¹, 
która stoi przy wejœciu do œwi¹tyni. 
Bior¹c jednak pod uwagê styl 
budowy  i daty na kilku starych 
grobowcach przyj¹æ nale¿y, ¿e 
œwi¹tynia ta powsta³a  o wiele 
wczeœniej  bo ju¿ XVI wieku. W 
ka¿dym b¹dŸ razie jest to jeden z 

Las skrywaj¹cy per³ê

Gdy tylko  liœcie na drzewach zaczynaj¹ przybieraæ z³ote barwy 
wybraæ siê powinniœmy czym prêdzej  w jakieœ ustronne miejsce, 
aby rozkoszowaæ siê urokiem lasu. Tak¹ wycieczkê mi³o jest 
po³¹czyæ ze zwiedzaniem  interesuj¹cego zabytkowego obiektu. 
Czy jednak w naszej gminie  uda nam siê znaleŸæ takie miejsce, w 
którym znajdziemy obie te  atrakcje jednoczeœnie? Ale¿ tak  jest 
nim  Lutkówka. Atutem tej niewielkiej wsi po³o¿onej   w odleg³oœci  
14 kilometrów  na wschód  od Mszczonowa oprócz  piêknych lasów 
jest zabytkowy modrzewiowy koœció³ek. XVI wieczna  œwi¹tynia w  
Lutkówce jest  najstarszym tego typu  obiektem  sakralnym na 
Mazowszu. W ci¹gu  ostatnich czterech lat koœció³ek przeszed³ 
szereg remontów, tak wiêc  podziwiaæ go teraz  mo¿na  w pe³nej 
krasie. Œwi¹tynia  jest prawdziw¹ architektoniczn¹ pere³k¹ i z 
pewnoœci¹ jest godna obejrzenia. 

/pio/
Proboszcz parafii - 

ksi¹dz pra³at Zbigniew Chmielewski

na js ta rs zy ch  i t ak  do br ze  kosztownych prac przez tak 
z a c h o w a n y c h  d r e w n i a n y c h  niewielk¹ parafiê wydaje siê wrêcz 
obiektów sakralnych na Mazowszu. nieprawdopodobne. Mieszkañcy 
W ostatnim czasie koœció³ przeszed³ Lutkówki i okolicznych wsi s¹ 
szereg remontów, które by³y w du¿ej dumni ze swej zabytkowej œwi¹tyni i 
czêœci  finansowane przez parafian. jej obecnego wygl¹du. Niew¹tpliwy 
Nowe oblicze zyska³a równie¿ wp³yw na rozbudzen ie wœ ród 
plebania, która prezentuje siê teraz wiernych potrzeby odrestaurowania 
bardzo okazale. Odrestaurowane koœcio³a mia³ obecny proboszcz 
tak¿e zosta³y przesz³o 250-letnie parafi i  ks.  pra³at  Zbigniew 
zabytkowe organy. Sfinansowanie  Chmielewski.



MINI-PRZEWODNIK PO ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ

str. 26                                            Merkuriusz Mszczonowski 7/2004

do stanu œwietnoœci kontynuowa³ jego syn 
i kolejny dziedzic  Radziejowic - Józef 
Wawrzyniec  Krasiñski- szwole¿er, oficer 
wojsk Ksiêstwa Warszawskiego.

Z jego  polecenia  wnêtrza 
Radziejowice - s¹ po³o¿one na zagran icznych dworów. Bywal i tu pa³acowe zosta³y pokryte  dekoracj¹ 

lekko sfalowanym terenie Wypiêtrzenia p r z e d s t a w i c i e l e  m a g n a t e r i i  i  malarsk¹, kilka  lat póŸniej  na poddaszu 
Mszczonowskiego nad krêt¹ rzek¹ Pisi¹ duchowieñs twa oraz monarchowie- urz¹dzono  ma³y teatr,  wznies iono 
G¹golin¹. Miejscowoœæ graniczy z dawn¹ Zygmunt III Waza z królow¹ Konstancj¹, neogotycki, romantyczny zameczek oraz 
P u s z c z ¹  J a k t o r o w s k ¹ .  Wa l o r y   W³adys³aw IV, Jan III Sobieski. murowany koœció³. Wokó³ pa³acu i 
k r a job razowe ,  a  t ak¿e  ob ronne  Ostatni z rodu z rodu -prymas  zameczku  za ³o¿ony  zos t a ³  pa rk  
sp ow od ow a³ y,  ¿e   w X V w ie ku  Micha³ Radziejowski, w³aœciciel tak¿e krajobrazowy.
zbudowano tu, pocz¹tkowo drewnian¹, a pa³aców w Warszawie i  Nieborowie, Radziejowice, tak dogodnie   
póŸn ie j murowan¹  reprezen tacy jn¹ dokona³ przebudowy  jednej z oficyn po³o¿one -blisko Warszawy- odwiedzali 
s i e d z i b ê  w ³ a œ c i c i e l i  d ó b r  - dawnego za³o¿enia  na pa³ac,  stanowi¹cy  liczni goœcie. Oprócz  skoligaconych  z 
R a d z i e j o w s k i c h .  Wi e l o k r o t n i e  obecnie  korpus g³ówny  zespo³u. Krasiñskimi  rodzin arystokracji  bywali tu  
rozbudowywany  renesansowy dwór  w Po œmierci  prymasa w 1705 roku -politycy, duchowni, literaci, dziennikarze 
po³owie  XVII wieku, za  ¿ycia  Hieronima dob ra  odz ied zic zyl i sio str zeñ cy - i  artyœci  (m.in. Henryk Sienkiewicz, 
Ra dz ie jo ws ki eg o,  pr zy br a³  fo rm ê Pra¿mowscy. Nastêpnie Radzie jowice   Lucjan Rydel, Jaros³aw Iwaszkiewicz i 
regularnego barokowego  za³o¿enia pr ze sz ³y  w p os ia da ni e  ro dz in   mieszkaj¹cy  w pobliskiej Kuklówce  
pa³acowego powi¹zanego  z rozleg³ym Szembeków, Ossoliñskich i od 1782 roku Józef Che³moñski). 
ogrodem. Zdobi³y go stawy, szpalery, Krasiñskich. OboŸny  koronny  Kazimierz Ostatnim w³aœcicielem    linii 
kwietniki oraz d³ugie  aleje prowadz¹ce  Krasiñski na prze³omie  XVIII i XIX oboŸnickiej  Krasiñskich gospodaruj¹cym  
do zwierzyñca. Urozmaica³y pawilony wieku przebudowa³ pa³ac po raz kolejny  w Radziejowicach  by³ hrabia Edward 
s³u¿¹ce do  odpoczynku i zabaw nadaj¹c mu  klasycystyczn¹ formê. Krasiñski - jednoczeœnie ostatni ordynat 
dworskich.  Pa³ac   goœci ³  wiele  Po œmierci  oboŸnego  w 1802 opinogórski. Za  najwa¿niejsze  dzie³o 
zna kom ity ch o sob ist oœc i po lsk ich  i roku prace  przy  podnoszeniu rezydencji  swego ¿ycia   uzna³  on  zadanie  

Rys historyczny radziejowickiego  
zespo³u pa³acowo - parkowego
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mansardowym dachem. Przebudowany par ter ze -  kla tka  sch odo wa i  sal a 
zos ta³  z of icyny, któr¹  w 1684 r. kominkowa, na piêtrze salony - b³êkitny, 
powiêkszono o dwa skrajne ryzality oraz malinowy, porcelanowy oraz sala 
ozdobiono reprezentacyjn¹ klatk¹ koncertowa.
schodow¹ i marmurow¹ kamieniark¹ Ja ku b S ok o³ ow sk i w  18 16  ro ku  
tworz¹c barokow¹ rezydencjê. Kolejnej zaprojektowa³ neogotyck¹ galeriê, która 
przebudowy pa³acu  z polecenia po³¹czy³a pa³ac, g³ówn¹ siedzibê 
Kazimierza Krasiñskiego dokona³ w³aœcicieli, z romantycznym pawilonem 
architekt Jakub Kubicki. Budowla zameczku.
otrzyma³a klasycystyczne elewacje z Interesuj¹ca jest historia powstania tego 
kolumnowym portykiem i  herbem obiektu. Ta najstarsza, bo w niektórych 
Krasiñskich Œlepowron w tympanonie. partiach murów pochodz¹ca z XVI w. 
Zmieniono dyspozycjê wnêtrz i wystrój czêœæ dawnego za³o¿enia rezydencji 
architektoniczny zw³aszcza klatki Radziejowskich, by³a w pocz. XIX w. 
schodowej.        malownicz¹ ruin¹, której widok utrwali³ 
Na piêtrze, w uk³adzie amfiladowym,  Zygmunt Vogel. W 1814 r. Józef Krasiñski, 
umieszczono reprezentacyjne sale  z  ówczesny w³aœciciel dóbr, zaprosi³ do 
kominkami, dekoracj¹ sztuka torsk¹  i Radziejowic grono kolegów z wojska, 
mal ars k¹,  na k tór ¹ sk ³ad a³y  siê  wœród których by³ te¿ pu³kownik 
polichromie w formie groteski   na Al ek sa nd er  d 'A lp ho nce z  synem 
fryzach, supraportach i skrzyd³ach drzwi.  Antosiem. Goœcie przebywaj¹c tu kilka 
Do znacznego upiêkszenia siedz iby  tygodni „bawili siê straszeniem Alfonsika 
p r z y c z y n i ³  s i ê  J ó z e f  K r a s i ñ s k i  strachami". Zabawa ta, jak pisze w 
gospodaruj¹cy w Radziejowicach od 1802 pamiêtnikach Krasiñski „mnie potem myœl 
r. p o d a ³ a  z r o b i e n i a  z  p a ³ a c u  
W latach 18 09-10 we  wnêtrza ch Radziejowickiego starego zamku z 

zbudowania  w Warszawie  nowego wykonano dekoracjê malarsk¹ w postaci romansów pani Radclife".
gmachu  dla pomieszczenia  zbiorów malowanych pejza¿y przedstawiaj¹cych I tym razem, tak¿e prawdopodobnie Jakub 
Biblioteki i Muzeum  Ordynacji widoki m.in. Wawelu i Pieskowej Ska³y, Kubicki zaprojektowa³ now¹ romantyczn¹ 
Kras iñskich .  By zrea l izowaæ to  kt ór e wy ko na li  ma la rz e - Ad am  bry³ê zameczku, w której wykorzysta³ 
przedsiêwziêcie  sprzeda³ w 1909 roku  By cz ko ws ki  i  J óz ef  P as zk ie wi cz , stare elementy budowli, jak sklepione 
Radziejowice  stryjowi  Kazimierzowi  i zatrudnieni wczeœniej przy zdobieniu piwnice, marmurowe portale i wie¿ê. 
Marcie  z Pus³owskich Krasiñskim  pa³acu w Sterdyni. Powsta³ niedu¿y obiekt zwany przez 
w³aœcicielom  warszawskiej Królikarni, Zarówno pejza¿e na œcianach, jak i teatr ju¿ w³aœcicieli pawilonem, z³o¿ony z trzech 
którzy gospodarzyli  tu do 1939 roku. nie istniej¹. Dziêki starannej powojennej nieregularnych cz³onów o zró¿nicowanej 

Podczas II wojny œwiatowej w konserwacji zachowa³y siê polichromie z wys oko œci , ozd obi ony  cyl ind ryc zn¹  
pa³acu  mieœci³ siê szpital niemieckich  motywami grote ski, sztukateri e oraz baszt¹ i potê¿n¹ szkarp¹ w naro¿ach, a 
¿o³nierzy  rekonwalestentów. kominki. Obecnie wnêtrzom przywrócono przede wszystkim góruj¹c¹ nad okolic¹ 

Po przejêciu zdewastowanego ich pa³acowy charakter poprzez stylow¹ czworoboczn¹ wie¿yczk¹ widokow¹ z 
za³o¿enia pa³acowego  przez Ministerstwo aran¿acjê oraz wyposa¿enie w zabytkowe os tr os ³u po wy m he ³m em . El ew ac je  
Kultury i Sztuki  w latach  1956-1964 meble, porcelanê oraz malarstwo. Oprócz zwieñczone nieregularnym blankowaniem 
o b i e k t y   i  p a r k  g r u n t o w n i e  pejza¿y i scen rodzajowych czo³owych ozdobione zosta³y  wstaw ionymi tu  
odremontowano wed³ug projektu  Jacka polskich malarzy XIX w. zwraca uwagê wtórnie,  odnalezionymi w gruzach 
Cydzika utrzymuj¹c  barokowo- galeria portretów przedstawicieli rodu elementami kamiennymi pochodz¹cymi z 
klasycystyczny  charakter wnêtrz. Radziejowskich i Krasiñskich. barokowego pa³acu, jak: nadpro¿a z 
Szczególnie starannej konserwacji  Na szczególn¹ uwagê zas ³uguj¹: na ³aciñskimi sentencjami, tarcze herbowe, 
poddano  dekoracje malarskie sal na 
piêtrze. Pa³ac zacz¹³ pe³niæ funkcjê domu 
pracy twórczej dla osób ze œrodowiska  
zwi¹zanego z kultur¹. Przyje¿d¿aj¹ tu 
pisarze, publicyœci, aktorzy, filmowcy, 
muzycy  i plastycy. Organizowane s¹ 
konferencje miêdzynarodowe i  krajowe 
oraz zjazdy naukowe  urozmaicane  
wystawami  i koncertami.

Zabytki Radziejowic

Zespó³ pa³acowy sk³ada siê z 
pa³acu w³aœciwego oraz po³¹czonego z 
nim galeri¹ neogotyckiego zameczku.                          
Pa³ac to budynek murowany, piêtrowy z  
u¿ytkowym poddaszem ukrytym pod 

Modrzewiowy dworek zwany „Ossolineum" lub „dworkiem administratora" 

Dyrektor Domu Pracy Twórczej w 
Radziejowicach - Bogumi³ Mrówczyñski



MINI-PRZEWODNIK PO ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ

str. 28                                            Merkuriusz Mszczonowski 7/2004

Dañki, a wybiera³a siê w³aœnie za granicê 
studiowaæ medycynê. Œlubu m³odej parze 
udzieli³ proboszcz mszczonowski - ksi¹dz 
Wac³aw Gizaczyñski. Z ma³¿eñstwa 
Ignacego i Gabryeli Wieszczyckich 

Badowo-Mœciska kupi³ w 1895 roku Rotów urodzi³o siê szeœcioro dzieci, z których 
Ignacy Wieszczycki od dotychczasowego k/Kutna. Nowy w³aœciciel by³ bardzo dwóch synów zmar³o w dzieciñstwie.
w³aœciciela Aleksandra Pstrokoñskiego. postêpowym rolnikiem, cenionym w W 1910 roku wokó³ dworu na trzech 
Maj¹t ek by³  bardz o zad³ u¿ony  i œrodowisku spo³ecznikiem, szerzy³ he kt ar ac h z ie mi  za ³o ¿o no  pa rk  
zaniedbany, podmok³a ziemia, a¿ do oœwiatê roln¹. Jako jeden z pierwszych w krajobrazowy, którego projektantem by³ 
Mszczonowa poroœniêta zaroœlami okolicy przeprowadzi³ melioracjê szwagier Gabryeli Wieszczyckiej - 
wierzby i chwastami, le¿a³a od³ogiem. gruntów. in¿ynier Edward Ciszkiewicz (projektant 
Budynki gospodarcze chyli³y siê ku 4(16) paŸdziernika 1897 roku 37-letni m. in. Parku im. Paderewskiego w 
u p a d k o w i ,  w  z ³ y m  s t a n i e  b y ³  Ignacy Wieszczycki o¿eni³ siê z m³odsz¹ War sz aw ie  or az  ku st os z O gr od u 
modrzewiowy dworek, zbudowany na o 12 lat pann¹ Gabryel¹ Dembowsk¹, Saskiego). Plan przewidywa³ budowê 
pocz¹tku wieku. Owdowia³y od oœmiu lat która przyjecha³a na wakacje do ojca, nowego dworu, jednak realizacjê projektu 
Ignacy Wieszczycki przyby³ z maj¹tku w³aœciciela s¹siedniego maj¹tku Badowo- odk³adano z roku na rok, a to g³ównie z 

Maj¹tek Badowo-Mœciska

t a b l i c e  p a m i ¹ t k o w e ,  d e k o r a c j e  uwieñczy³a nowa kompozycja parku. prowadzi do stoj¹cego na wzgórzu zespo³u 
rzeŸbiarskie i detale architektoniczne. W 1817  roku  dawne  za ³o¿en ie  zabudowañ koœcio³a parafialnego p.w. œw. 
Zameczek radziejowicki jest doskona³ym przekszta³cone zosta³o w krajobrazowy Kazimierza, wzniesionego w latach 1820-
przyk³adem jak to angielski romans grozy park w typie angielskim wed³ug projektu 1822 przez Jakuba Kubickiego. Obok 
przyczyni³ siê do popularnoœci siedziby ws po mn ia ne go  wy ¿e j pu ³k ow ni ka  kl as yc ys ty cz ne j,  pr ze kr yt ej  ko pu ³¹  
wiejskiej w stylu gotyckim nie tylko w Aleksandra d'Alphonce. œwi¹ tyni  stoi murowana dzwonnica, 
Europie zachodniej, ale równie¿ w Polsce, Obszerny teren parku ozdabiaj¹ liczne dworkowa plebania i  spichlerzyk.
chocia¿ stawiany pod naszym niebem polany, grupy drzew, a przede wszystkim Zespo ³owi pa³acowemu towarzyszy ³y 
pe³n i ³  dodatkowo ro lê  pami¹tk i  nieregularny staw z wysp¹ otaczaj¹cy budowle o charakterze gospodarczym 
historycznej  symbolizuj¹cej utracon¹  zespó³ pa³acowy od strony po³udniowej i niezbêdne dla funkcjonowania du¿ego 
potêgê narodow¹. wschodniej. Przed elewacj¹ po³udniow¹ ma j¹ tk u zi em sk ie go , ja ki m by ³y  
Ulubion¹ bry³ê szlacheckiej  siedziby rozci¹ga siê obszerna polana, na której stoi Radziejowice. Do dziœ zachowa³y siê 
wiejskiej posiada³ natomiast parterowy, kolumna z piaskowca z dat¹ 1817 i stoj¹ce nieopodal obszerne stajnie, 
klasycystyczny dworek modrzewiowy francusk¹ inskrypcj¹ informuj¹c¹ o wozownie i kuŸnia, a tak¿e gorzelnia, 
wzniesiony prawdopodobnie jeszcze przez autorze projektu parku. Gazon przed m³yn, czworaki, budynki gumienne i 
Ka zi mi er za  Kr as iñ sk ie go  zw an y elewacj¹ frontow¹ zdobi¹ dwie lufy cegielnia.
„ O s s o l i n e u m "  l u b  „ d w o r k i e m  armatnie z XVII wieku, XIX-wieczna Dla Domu Pracy Twórczej 
administratora" po³o¿ony po przeciwnej rzeŸba Wenus oraz imponuj¹cych  Ministerstwa Kultury i 
stronie g³ównej alei granicz¹cej z parkiem. rozmiarów p³askorzeŸba przedstawiaj¹ca Sztuki w Radziejowicach   
Urok tego obiektu sprawi³, ¿e w pochód ze sceny Dziadów A. Mickiewicza. oprac. Ewa Pusto³a-
realizowanym w 1928 r. filmie pt. Pan Dzie³o to, autorstwa Henryka Kuny, by³o Koz³owska
Tadeusz „gra³ rolê" dworu w Soplicowle. jednym z elementów nie zrealizowanego 
Trud urz¹dzania siedziby wiejskiej, jak¹ pomnika Adama Mickiewicza w Wilnie.
by³ y Ra dzi ejo wic e dl a Kr asi ñsk ich  Wysadzana zabytkowymi lipami aleja 
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pow odu  bra ku p ien iêd zy. I gna cy Bronis³awka k/Lutkówki (na skutek trudnoœci w zdobywaniu pieniêdzy, 
Wieszczycki pobudowa³ w tym czasie nêkaj¹cych go w okresie stalinowskim materia³ów budowlanych i transportu. 
nowe budynki gospodarcze oraz czworaki przeœladowañ w  1953 roku pope³ni³ Rekons trukcja zaby tkowego domu 
dla s³u¿by folwarcznej gdzie ka¿da samobójstwo).  Jadwig a Kozic ka posuwa³a siê jednak naprzód. Po kilku 
rodzina mia³a swoje w³asne mieszkanie, zmuszona by³a sprzedaæ prawie ca³y la ta ch  dw or ek  st a³  si ê po no wn ie  
jak  na ó wcz esn e cz asy  pra wie  zrujnowany przez w³adzê ludow¹ "gniazdem rodzinnym", têtni¹cym 
komfortowe. W³aœciciel Mœcisk pomaga³ maj¹tek, by utrzymaæ siê przy ¿yciu i ¿yciem  szczególnie w okresie lata, 
fin ans owo  kil ku zdo lny m m³o dym  wykszta³ciæ córki. Pozwoli³o to jednak domem, do którego zje¿d¿aj¹ siê krewni i 
ludziom ukoñczyæ studia wy¿sze, w domu zachowaæ w ca³oœci park z domem, dziêki znajomi. 20 paŸdziernika 1991 roku 
prowadzono szko³ê dla dzieci s³u¿by czemu modrzewiowy dworek ocala³ jako odby³a siê tu uroczystoœæ wrêczenia 93-
(u cz y³ y w  ni ej  có rk i p añ st wa  je dy ny  w o ko li cy.  Pr ac ow ni ce  letniej Jadwidze Kozickiej Krzy¿a 
Wieszc zyc kic h or az z apr zyj aŸn ien i Un iw er sy te tu  £ó dz ki eg o,  au to rk i Partyzanckiego, nadanego Jej za udzia³ 
studenci), by³ dzia³aczem organizacji mon ogr afi i par ku mœc isk ows kie go,  walce z okupantem przez Prezydenta 
oœwiatowej "Macierz Szkolna". Dom zakoñczy³y sw¹ pracê stwierdzeniem, ¿e Rz ec zy po sp ol it ej  Le ch a Wa³ê sê . 
st anowi³  oœ rodek ku ltury i ¿yci a park we Mœciskach zachowa³ siê w doœæ Dekoracji i dokona³ podpu³kownik W. P.  
towarzyskiego w okolicy. Du¿¹ rolê w dobrym stanie tylko dlatego, i¿ pozosta³ w Tadeusz Rak, który wrêczy³ Jubilatce 
tym ¿yciu  odgrywa³a  Gabrye la  rêkach dawnych w³aœcicieli, którzy dbali równie¿ akt mianowania na stopieñ 
Wieszczycka, malarka - amator. Po o swoje gniazdo rodzinne. starszego sier¿anta przez Szefa W. Sz.W. 
œmierci Ignacego w 1927 roku maj¹tek Marzenie Ignacego Wieszczyckiego o w Skierniewicach. W uroczystoœciach 
zosta³ podzielony na cztery czêœci miêdzy budowie nowego domu zrealizowali obok licznie zgromadzonej rodziny wzi¹³ 
trzy córki i syna. Czêœæ "centraln¹" z dopiero jego najstarsza wnuczka Irena z udzia³ proboszcz parafii mszczonowskiej 
dworem i parkiem przejê³a najstarsza Kozickich  i jej  m¹¿ - architekt Jan Polak. Ksi¹dz kanonik Lucjan Œwiderski.
córka Jadwiga, która jeszcze za ¿ycia ojca Obecni  w³aœciciele dworku dziêki  Szczególnie wzruszaj¹cym  momentem  
p o m a g a ³ a  m u  w  p r o w a d z e n i u  zarobionym w czasie wieloletniej pracy w by³ przyjazd wpó³organizatorki szpitala 
gospodarstwa (ukoñczy³a wydzia³ A l g i e r i i  p i e n i ¹ d z o m  m o g l i  wojennego w Mœciskach pani Hanny 
ogrodniczy dzisiejszej SGGW-AR w zapocz¹tkowaæ odbudowê  popad³ego w Kowalewskiej-Budzyñskiej (ps. "Zula"), 
Warszawie). ruinê s tarego  dworku . Pod op iek¹ sanitariuszki batalionu A.K. "Parasol"  
Maj¹tkiem zarz¹dza³a samodzielnie, gdy¿ konserwatora  wojewódzkiego i wg oraz pana Witolda Brzozowskiego,  
jej m¹¿ Jan Kozicki, in¿ynier leœnik, nie projektu Jana Polaka budynek zosta³  podchor¹¿ego "W³odka" ze zgrupowania 
interesowa³ siê rolnictwem i prowadzi³ r o z e b r a n y  i  o d b u d o w a n y  z  A.K. "Kampinos", który w³aœnie w 
urz¹dzeniowe prace leœne na ówczesnych w y k o r z y s t a n i e m  w s z y s t k i c h  paŸdzierniku 1944 roku, a wiêc 47 lat 
wschodnich ziemiach Polski , a od zachowanych zdrowych elementów i temu, by³ operowany  w  mœciskowskim 
wrzeœnia 1939 roku do koñca wojny wiernym zachowaniem ogólnego uk³adu. domu. Jadwiga Kozicka zmar³a w 1994r, 
przebywa³ w niewoli niemieckiej w Tu¿ przed rozbiórk¹ stary dom odegra³ zosta³a pochowana w rodzinnym grobie 
oflagu. swo j¹ o sta tni ¹ ko nsp ira cyj n¹ r olê . na cmentarzu mszczonowskim.

W okresie okupacji hitlerowskiej W³aœn ie  tu  n ie lega ln ie  zos ta ³a  
dwór w Badowo-Mœciskach sta³ siê wydrukowana przez oficynê wydawnicz¹ Tekst powy¿szy opracowa³a 
jednym z g³ównych oœrodków walki "Nowa" ksi¹¿ka "Historia  Koœcio³a Hanna Kozicka, wnuczka 
podziemnej AK w okolicy. Ukrywali siê Katolickiego w Polsce" Cywiñskiego. W Ignacego Wieszczyckiego
tu ludzie "spaleni", odbici z wiêzieñ i odbudowie dworku mœciskowskiego w 
tr an sp or tó w.  Tu  te ¿ dw uk ro tn ie  du¿ym stopniu przeszkodzi³ okres stanu 
zorganizowano szpitalik wojenny dla wojennego, koniecznoœæ uzyskiwania 
rannych partyzantów. Zorganizowano tu przepustek na przyjazd z Warszawy, 
równie¿ tajne nauczanie dla okolicznej 
m³odzie¿y, co umo¿liwi³o kilkunastu 
m³odym ludziom ukoñczenie po wojnie 
studiów wy¿szych. Dom by³ pe³en  ludzi, 
którzy znaleŸli tu schronienie, pomagano 
materialnie g³oduj¹cym w Warszawie 
krewnym i znajomym.
Po "wyzwoleniu" dla Mœcisk nast¹pi³y 
wyj¹tkowo ciê¿kie czasy. Maj¹tek nie 
uleg³ parcelacji jednak w³aœciciele byli 
przeœladowanymi "ku³akami", Represje 
dotknê³y przede wszystkim Jadwigê 
Kozick¹, jej szwagrów: Stanis³awa 
Wiechowskiego (mê¿a najm³odszej 
siostry - Gabryeli) oraz Wojciecha 
Pawlaka, który po o¿enku ze œredni¹ 
córk¹ Ignacego - Stanis³aw¹ -sprzeda³ 
przypadaj¹c¹ jej czêœæ gruntów i  
przeprowadzi³ siê do rodzinnej wsi 
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tradycyjna masowa impreza rekreacyjna. Wiod¹c¹ sekcj¹ sportow¹ 
jest w podstawówce sekcja siatkówki dziewcz¹t, w której trenuje 50 
uczennic. W sierpniu czyli drugim miesi¹cu wakacji siatkarki 
wyje¿d¿aj¹ na obóz sportowy do Szko³y Aktywnego Wypoczynku 
„Frajda”. Na obóz uda³o siê zdobyæ dofinansowanie od sponsorów 
w kwocie 1000 z³otych. Prócz obozu sportowego nad morzem, Nie tak dawno zakoñczy³ siê rok szkolny, rozpoczê³y siê wakacje. 
szko³a zorganizuje w wakacje kolonie i zielon¹ szko³ê. Zgodnie z W szko³ach podstawowych i gimnazjach zlokalizowanych na 
tradycj¹ ka¿dy wychowawca zorganizuje dla swojej klasy terenie gminy Mszczonów najlepsi uczniowie otrzymali ze 
trzydniowy biwak w najbli¿szej okolicy. S¹ to zajêcia œwiadectwami nie tylko nagrody ksi¹¿kowe za dobre wyniki 
wychowawcze o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym.nauczania, ale równie¿ pieniê¿ne nagrody burmistrza, co jest tutaj 

tradycj¹ trwaj¹c¹ od ³adnych kilku lat. Jest to sprawdzony system 
Gimnazjum im. J.A. Maklakiewiczamotywuj¹cy do dobrej nauki, bo miasto i gmina potrzebuj¹ i bêd¹ 
Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza nie czekaj¹ na wakacje potrzebowaæ w przysz³oœci swoich œwiat³ych obywateli.
remonty, bo szko³a znajduje siê w niedawno wybudowanym,  Uczniowie s¹ ju¿ dawno na wakacjach, a dyrektorzy szkó³ po 
nowoczesnym i funkcjonalnym gmachu. Szko³a, któr¹ kieruje zakoñczeniu roku szkolnego przedstawili na forum gminnego 
dyrektor Anna Rusinowska zatrudnia ogó³em 35 nauczycieli samorz¹du sprawozdania z dzia³alnoœci swoich placówek. Jednym 
ró¿nych specjalnoœci, którzy prowadz¹ zajêcia w klasach I-III dla w punktów obrad ostatniej, XX Sesji Rady Miejskiej Mszczonowa 
388 uczniów rozmieszczonych w 15 oddzia³ach. by³a ocena dzia³alnoœci publicznych placówek oœwiatowych 
Szko³a pracuje w oparciu o najnowsze programy i podrêczniki, dzia³aj¹cych na terenie gminy tj. mszczonowskiego przedszkola, 
zatrudnia wysokokwalifikowanych i zaanga¿owanych pedagogów. szkó³ podstawowych w Bobrowcach, Mszczonowie, Osuchowie, 
Dziêki temu placówka w br. osi¹gnê³a dobre wyniki nauczania. Lutkówce i Piekarach oraz gimnazjów w Mszczonowie i w 
Œrednia ocen wynios³a 3,76, a promocjê uzyska³o 98,97 proc. Osuchowie. Prezentacjê szkó³ rozpoczynamy od placówek 
uczniów. Nauczycieli i dyrekcji nie zadowalaj¹ jednak wyniki mszczonowskich. W kolejnej prezentacji poka¿emy szko³y 
egzaminu gimnazjalnego , który odby³ siê na pocz¹tku maja. W dzia³aj¹ce na terenie gminy.
egzaminie humanistycznym uczniowie z Mszczonowa uzyskali 
28,43 pkt, a matematyczno-przyrodniczym 26,93 i uplasowali siê Szko³a w remoncie
powy¿ej œredniej powiatowej.Wyjœcie uczniów i nauczycieli z budynków szko³y podstawowej w 
Oprócz podstawowej dzia³alnoœci edukacyjno-wychowaczej w Mszczonowie umo¿liwi³o natychmiastowe tam wprowadzenie siê 
placówce jest rozwiniêta dzia³alnoœæ pozalekcyjna. Dzia³a piêæ kó³ ekip budowlanych i przyspieszenie rozpoczêtego wczeœniej 
przedmiotowych i cztery ko³a artystyczne oraz ko³o rekreacyjno- remontu kapitalnego budynków A i B. Ta gruntowna przebudowa 
sportowe. Mszczonowianie mog¹ siê poszczyciæ ko³em polegaj¹ca na podniesieniu pietra, wymianie okien oraz ociepleniu 
Europejczyka, a w ramach kó³ pozalekcyjnych s¹ prowadzone budynków jest realizowana z gminnych pieniêdzy w ramach 
nieodp³atnie zajêcia z jêzyków obcych - angielskiego i przyjêtego przez samorz¹d programu termomodernizacji obiektów 
niemieckiego. Dzia³a przy gimnazjum równie¿ ko³o oœwiatowych bêd¹cych w gestii gminy, realizowanego 
dziennikarskie. Uczniowie gimnazjum bior¹ udzia³ w spotkaniach konsekwentnie wed³ug przyjêtego harmonogramu. Samorz¹d 
artystycznych o nagrodê Rady Miejskiej Mszczonowa, udzia³ w korzysta tutaj z mo¿liwoœci zaci¹gania na ten cel preferencyjnych 
Centrum Edukacji Obywatelskiej „M³odzi g³osuj¹” i „M³odzi kredytów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i 
dzia³aj¹”. Gimnazjaliœci bior¹ te¿ udzia³ w ró¿nego rodzaju Gospodarki Wodnej, które s¹ w znacznym procencie umarzalne.
ogólnopolskich i lokalnych akcjach oraz imprezach szkolnych. Nauczyciele i tegoroczni absolwenci mszczonowskiej szko³y 
Sukcesy notuj¹ w dzia³alnoœci sportowej, zw³aszcza w biegach podstawowej ida na wakacje z tarcz¹. Podczas kwietniowego 
prze³ajowych. Jak wiadomo od roku bie¿¹cego dzia³aj¹ przy egzaminu uczniów klas szóstych placówka uzyska³a œredni¹ 
gimnazjum klasy sportowe o specjalnoœci siatkówki (dziewczêta) i wynosz¹c¹ 28,13 punktow i zosta³a wyprzedzona tylko przez 
pi³ki no¿nej (ch³opcy).szko³ê w Bobrowcach, w pokonanym polu zostawiaj¹c SP w 
Ze szczególnym pietyzmem jest propagowana w szkole postaæ jej Piekarach, Lutkówce i Osuchowie. W mszczonowskiej placówce, 
patrona, wybitnego mszczonowianina, kompozytora Jana Adama której dyrektorem jest Henryk Puczy³owski pracuje 51 
Maklakiewicza. Dyrekcja i nauczyciele zapraszaj¹ na imprezy nauczycieli, uczy siê 649 uczniów. Oddzia³ów czyli klas jest 24 plus 
szkolne przedstawicieli muzycznej rodziny patrona. Sporym 2 oddzia³y przedszkolne.
wysi³kiem uda³o siê zorganizowaæ izbê muzeum poœwiêcona jego Szko³a ka¿dego roku bierze czynny udzia³ w gminnym turnieju 
pamiêci i zawieraj¹c¹ pami¹tki po wybitnym kompozytorze. Ka¿da szkó³ i zajmuje czo³owe miejsca we wszystkich konkurencjach. 
wizyta rodziny patrona koñczy siê niezapomnianym koncertem Uczestniczy we wszystkich œrodowiskowych imprezach 
muzycznym.sportowych. Od lat uczniowie w³asne tej szko³y organizuj¹ misteria 
Na wakacje uczniowie gimnazjum bêd¹ mieli zorganizowany obóz s³ynne ju¿ w mieœcie „Bo¿onarodzeniowe Jase³ka” i op³atkowe 
sportowy w Czarnocinie i zielona szko³ê w Bieszczadach.spotkania dla rodziców. Na ferie zimowe s¹ organizowane halowe 

(mawid)mistrzostwa szko³y w pi³ce no¿nej i koszykowej. Natomiast 1 
czerwca na terenie szko³y odbywa siê z okazji Dnia Dziecka 

Mszczonowskie szko³y

Podstawówka i gimnazjum
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W niedzielê 27 czerwca wzorem lat ubieg³ych 
mieszkañcy podmszczonowskiej Wrêczy bawili siê na festynie 
zorganizowanym przez dyrekcjê, nauczycieli i uczniów 
miejscowej Szko³y Podstawowej. Tegoroczny festyn by³ jednak 
szczególny, gdy¿ zorganizowano go dla uczczenia 140 rocznicy 
powstania szko³y. 
Festynowe atrakcje rozpoczê³y siê w po³udnie tzw. czêœci¹ 
historyczn¹, podczas której zaprezentowane zosta³y dzieje 

Jubileuszowy festyn we Wrêczy - 27 czerwiec 2004r. 

DLA UCZCZENIA
140 -LECIA SZKO£Y 
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Dzielenie urodzinowego tortu 

szko³y, a goœci czêstowano urodzinowym tortem przygotowanym na czeœæ szacownej, 
140- letniej jubilatki. Historiê wrêckiej szko³y w bloku artystycznym przedstawili 
uczniowie - Monika Paw³owska, Olga Nowecka, Marta Michalska, Karolina Kozera i 
Marcin Szamburski. Uczniowski wystêp zosta³ przygotowany przez pani¹ Gra¿ynê 
Szymczak, która mia³a swój olbrzymi udzia³ równie¿ w kolejnym punkcie festynowego 
programu. Inscenizacja zatytu³owana „£owickie wesele” wyre¿yserowana przez panie 
Gra¿ynê Szymczak i Irenê Koziñsk¹ podoba³a siê publicznoœci i zebra³a gromkie brawa.  
Po zakoñczeniu czêœci historycznej i przywitaniu zaproszonych goœci wœród których byli 
m.in.: Józef Grzegorz Kurek (burmistrz Mszczonowa), Tadeusz K³uciñski (wójt gminy 
Radziejowice), Stanis³aw Aust (przewodnicz¹cy Rady Gminny Radziejowice), Pañstwo 
Charzyñscy i Bo¿ena Jastrzêbska (firma Budokrusz) oraz Kazimierz Dr¹¿kiewicz 
(PSL), przyszed³ czas na rozpoczêcie typowego  bloku artystyczno-rozrywkowego. 
Jako pierwszy wyst¹pi³ w nim zespó³ AKORD, który bawi³ te¿ uczestników œwiêta 
wieczorem, podczas plenerowej dyskoteki. O godzinie 14.00 w „Mini playbacku” 
wyst¹pili uczniowie z Wrêczy, a godzinê póŸniej przed publicznoœci¹ zaprezentowa³y 
siê dziewczêta z Formacji Tañca Disco i Studia Piosenki z Mszczonowskiego Oœrodka 
Kultury. Gwiazd¹ popo³udnia by³a natomiast -zapowiedziana przez konferansjerki, jako 
najstarsza w Polsce- orkiestra dêta OSP Mszczonów, która oprócz wspania³ego kunsztu 
muzycznego zaprezentowa³a tak¿e wrêckiej publicznoœci swój „tañcz¹cy skarb”, czyli 
niezast¹pion¹ grupê tamburmajorek i mar¿onetek. Po mszczonowskich stra¿akach swe 
muzyczne umiejêtnoœci zaprezentowa³y zespo³y: Santana i Flash Dance. 

Wœród innych specjalnych atrakcji festynu nie sposób nie wspomnieæ o- 
konkursie rodzinnym o puchar Dyrektora Szko³y Ma³gorzaty Janiszewskiej, szkolnej 
loterii, przeja¿d¿kach bryczk¹ i na kucyku, pokazie 70-letniego zabytkowego 
samochodu miejscowej jednostki OSP, którym kierowa³ sam naczelnik wrêckiej stra¿y 
Zygmunt Modzelewski, a tak¿e propozycjach dla najm³odszych, czyli - olbrzymich 
zje¿d¿alniach i gumowym pa³acu -skoczni.   

Burmistrz Mszczonowa Grzegorz Kurek ujêty atmosfer¹ festynu i ciep³ym 
przyjêciem zgotowanym mu przez organizatorów zabawy oraz mieszkañców Wrêczy 
stwierdzi³, ¿e z niecierpliwoœci¹ oczekuje chwili, gdy wrêcki festyn szkolny zostanie 
wpisany do oficjalnego kalendarza imprez kulturalno -rozrywkowych gminy 
Mszczonów. Zaznaczy³ jednak, i¿ bêdzie to mo¿liwe dopiero wtedy, gdy zgodnie z 
wyra¿on¹ wczeœniej w referendum wol¹ mieszkañców dojdzie do przy³¹czenia Wrêczy 
do Mszczonowa.  Nieco bardziej zdecydowanie t¹ sam¹ myœl wyrazili te¿ 
mszczonowscy stra¿acy, którzy swój udzia³ w festynie ju¿ potraktowali jako 
symboliczny wyraz po³¹czenia obu miejscowoœci i jednoczeœnie zapowiedzieli, ¿e za 
rok ponownie chêtnie wyst¹pi¹ przed tak wdziêczn¹ publicznoœci¹.  

M.L.

10. Pañstwo Jurczewscy Sklep Wêdkarski ul. Okrzei Sponsorzy:
¯yrardów

1. Pañstwo Charzyñscy -BUDOKRUSZ - 
11. Spó³dzielnia Uczniowska przy Szkole Podstawowej 

Przedsiêbiorstwo Transportowo -Handlowe S, C. 
we Wrêczy

Odrano Wola
12. Jan Staniak - Mechanika Pojazdowa, Czêœci Zamienne 

2. Dyrekcja Zak³adów THOMSON Multi Media Polska
¯yrardów

3. Mieczys³aw Szpadzik - Hurtownia IKA ul. Stawowa 
13. Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe-Ewa i 

Pruszków
Grzegorz Jaroszewscy ¯yrardów

4. Prezes SPÓ£DZIELNI HANDLOWO - 
14. Ma³gorzata i Zbigniew Juszczyñscy - Sklep 

US£UGOWEJ w Mszczonowie - Stanis³aw 
Zoologiczny ¯yrardów

Wojciechowski
15. Monika Nowecka ¯yrardów

5. LOGISTIC F.M. Polska - Grzegorz Majewski 
16. Kazimierz Kwaœniewski - Hydraulika, Œlusarstwo-

6. Sklep Ogólno - przemys³owy UFO - Zazdroœæ
Wrêcza

7. Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej we 
17. Pañstwo Borowscy - Sklep Spo¿ywczy ul. 

Wrêczy
Waryñskiego ¯yrardów

8. Janusz Koziñski ¯yrardów
18. Spo³ecznoœæ lokalna wsi Wrêczy i okolic

9. Pañstwo Cichoccy Sklep Ogólno - przemys³owy 
19. Pracownicy Szko³y Podstawowej we Wrêczy

Wrêcza

Festyn we Wrêczy „140 Rocznica Istnienia Szko³y" 2004
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zajmowanych pokoi. By³o to dzia³anie zgodne z decyzj¹ w³adz 
województwa, która nakaza³a przeniesienie szko³y do budynku 
w³asnego. Budynek przeznaczony na ten cel wymaga³ jednak 
d³u¿szego remontu, dlatego szko³ê umieszczono tymczasowo we 
wsi Grabce Towarzystwo u Feliksa Wilka.

Na jesieni 1921 roku zostaj¹ sprzedane na licytacji resztki 
zniszczonego przez dzia³ania wojenne budynku szkolnego. 
Uzyskano za nie kwotê 200 tyœ. marek polskich. Jednak za te 
pieni¹dze nie kupiono materia³u na budowê nowej szko³y, bo 
dosz³o do ponownej rekwizycji lokali w pa³acu. W tym samym 
czasie otwarto drug¹ klasê w miejscowoœci Grabce Towarzystwo.

W dniu 20 lutego 1922 roku Inspektor Szkolny w 
Grodzisku Mazowieckim po³¹czy³ obie klasy i podniós³ szko³ê we 
Wrêczy do stopnia szko³y dwuklasowej.

Zajêcia w klasie pa³acowej odbywa³y siê do paŸdziernika 
1923 roku.

PóŸniej klasê przeniesiono do budynku folwarcznego, 
stoj¹cego w podwórzu. Natomiast druga z klas, która mieœci³a siê 
we wsi Grabce Towarzystwo zosta³a umieszczona w paŸdzierniku WSTÊP
1927 roku we wsi Olszówka.

Pomimo wystêpuj¹cych trudnoœci Kuratorium Okrêgu 
Miejscowoœæ Wrêcza le¿y na terenie gminy Radziejowice 

Szkolnego Warszawskiego pismem z dnia 2 listopada 1928 roku 
w województwie mazowieckim. Udokumentowane zapiski o jej 

zmieni³o stopieñ organizacyjny na szko³ê trzyklasow¹. Wy¿szy 
istnieniu znajdujemy w •ród³ach dziejowych Mazowsza - tom XVI 

stopieñ wymaga³ nowego lokalu, który wynajêto u jednego z 
pod redakcj¹ Adolfa Pawiñskiego. Czytamy tam , ... ¿e w roku 

mieszkañców wsi Olszówka za sumê 28 z³.
1579 Andrzej Wrêcki zwany "Jedynakiem" p³aci³ podatki od 

Po raz pierwszy sprawa budowy nowej szko³y zosta³a 
swoich gruntów znajduj¹cych siê we wsi Wrêcza. Wszystko 

poruszona na spotkaniu z rodzicami we wrzeœniu 1930 r., ale 
wskazuje na to, ¿e od nazwiska rodu pochodzi nazwa wsi. 

wzglêdy finansowe nie pozwoli³y na podjêcie tego tematu w 
Natomiast udowodnienie hipotezy, ¿e wieœ Wrêcza jest o wiele 

tamtym czasie.
starsza wymaga oddzielnych badañ.

W wynajêtych we wsi Olszówka lokalach szko³a 
Nie ma takich problemów z opracowaniem historii 

pracowa³a do 16 -go sierpnia 1932 roku. Nastêpnie przeniesiono j¹ 
Szko³y Podstawowej we Wrêczy. Zachowa³a siê bogata 

do wsi Wrêcza A gdzie funkcjonowa³a w domu Konstantego Kina.
dokumentacja pozwalaj¹ca przeœledziæ jej losy na przestrzeni 140 

W ten sposób zosta³ zakoñczony proces jej scalania.
lat. Losy niezwykle ciekawe, pe³ne zaskakuj¹cych wydarzeñ i 

Do idei budowy szko³y powrócono w paŸdzierniku 1933 
zwrotów.

roku, kiedy za³o¿ono Towarzystwo Popierania Budowy 
Napisanie tej pracy nie by³oby mo¿liwe, bez maj¹cych 

Powszechnych Szkó³ Publicznych. W jego sk³ad weszli 
ju¿ dzisiaj wartoœæ historyczn¹, relacji by³ych nauczycieli i 

nauczyciele oraz mieszkañcy pobliskich wsi. Jednym z przejawów 
absolwentów szko³y. Pamiêæ o nich, bêdzie tak d³ugo trwaæ, jak 

jego dzia³alnoœci by³o rozprowadzanie znaczków o nominale 5 gr. 
wiedza o historii szko³y bêdzie przekazywana z pokolenia na 

Jednoczeœnie ustalono, ¿e szko³a bêdzie budowana w 
pokolenie.

miejscowoœci Wrêcza. Na ten cel przeznaczono 0,5 ha ziemi o 
Ta swoista sztafeta pokoleñ trwa ju¿ 140 lat i bêdzie 

wartoœci 225 z³.
trwa³a nadal nios¹c wiejskim dzieciom olbrzymi ³adunek wiedzy, 

Pierwsze prace przy budowie nowej szko³y rozpoczêto 10 
sympatii i przyjaŸni. Nie niszczmy tego, co pozwala pomagaæ 

- go czerwca 1934 roku. Plany szko³y zosta³y opracowane przez 
innym w starcie do lepszego, nowego ¿ycia.

Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego. 
Fundusze na ten cel uzyskano z nastêpuj¹cych Ÿróde³; dobrowolne 

ZARYS HISTORII SZKO£Y PODSTAWOWEJ sk³adki kwota 750 z³, Towarzystwo Popierania Budowy 
WE  WRÊCZY /1864 - 2004/ Powszechnych Szkó³ Publicznych - kwota 10 000 z³.

Postanowiono, ¿e zostanie wybudowany budynek murowany i 
zaczêto gromadziæ materia³y' na ten cel.W roku 1864 rosyjska Komisja Ziemska zatwierdzi³a 

¯ycie szkolne toczy³o siê dalej. W 1935 roku zmieniono istnienie szko³y we Wrêczy. By³o to mo¿liwe dziêki staraniom 
stopieñ organizacyjny szko³y z trzy- na czteroklasow¹. Dodano te¿ Jakie poczynili: miejscowy dziedzic folwarku Wrêcza -- 
jeden etat nauczycielski.Dziêgielewski i wójt gminy Radziejowice - Garliñski. Du¿ym 

W lipcu Komitet Budowy Szko³y we Wrêczy zakupi³ problemem w tamtych czasach by³o uzyskanie odpowiedniego 
stary spichlerz /zbudowany w 1840 roku/ od hrabiny Marii lokalu. Na ten cel przeznaczono budynek, który w czêœci by³ 
Chrapowickiej za kwotê 3200 z³. Materia³ z rozbiórki zosta³ w³asnoœci¹ w³oœcianina Mamiñskiego. Zajêcia \v tym budynku 
wykorzystany na budowê szko³y.odbywa³y siê do wybuchu I Wojny Œwiatowej, kiedy to zosta³ on 

Plan budowy wykona³ in¿. Bo¿edaj z Warszawy, który zarekwirowany, a nastêpnie spalony przez wojsko rosyjskie.
pe³ni³ jednoczeœnie funkcjê inspektora nadzoru. Roboty W latach 1916 1919 na cele nauczania wynajmowane 
murarskie, stolarskie i ciesielskie wykonywali miejscowi by³y pomieszczenia w ró¿nych budynkach. Dopiero pod koniec 
rzemieœlnicy. Prace przy budowie postêpowa³y szybko. W grudniu 1919 roku zarekwirowano na potrzeby szko³y cztery pokoje w 
1936 roku budynek zadaszono. a w lecie nastêpnego roku dach pa³acu folwarku Wrêcza, który by³ w³asnoœci¹ hrabiny Marii 
pokryto blach¹. Dalsze prace ze wzglêdu na brak pieniêdzy zosta³y Chrapowickiej. W³aœcicielka pa³acu nie by³a zadowolona z takiej 
przerwane. Wznowiono je na wiosnê 1938 roku.decyzji i w styczniu 1921 roku uda³o siê jej usun¹æ szko³ê z 
Oddanie do u¿ytku czêœci dydaktycznej budynku szkolnego 

JANUSZ JÊDRYSIAK 

140 - lecie SZKO£Y 
PODSTAWOWEJ

WE WRÊCZY
/ l864 - 2004 /

WRÊCZA, 2004
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nast¹pi³o we wrzeœniu 1938 roku.  Natomiast uroczyste pracuj¹cej w szkole zaczynaj¹ siê od roku 1900, a koñcz¹ na roku 
rozpoczêcie nauki wraz z poœwieceniem mia³o miejsce w 2004. W wymienionym okresie zwi¹zanych ze szko³¹ by³o 
paŸdzierniku tego samego roku. szeœædziesiêciu piêciu nauczycieli.

W ksiêdze inwentarzowej zachowa³a siê wycena Pracowali oni w czasach zaboru rosyjskiego, II 
bud ynk u sz ko³ y. Jego w art oœæ  sza cow ano  na 4 0 00 0 Rzeczypospolitej, okupacji hitlerowskiej, PRL-u, koñcz¹c na III 
przedwojennych z³otych polskich. Zosta³ on wyposa¿ony w nowe Rzeczypospolitej. By³y to okresy pod wieloma wzglêdami ró¿ne. 
meble i pomoce szkolne, o co by³o tak trudno w tamtych czasach. Pomimo tego, cel dzia³añ nauczycielskich by³ ten sam - szeroko 

Wybuch 11 Wojny Œwiatowej przerwa³ na kilka miesiêcy pojête dobro dziecka.
pracê szko³y. Wznowiono j¹ w styczniu 1940 roku. Przez ca³y Spoœród tych kilkudziesiêciu zas³u¿onych dla szko³y 
okres  trwania wojny budynek szko³y  ulega³ stopniowej osób bardzo trudno jest kogoœ wyró¿niæ szczególnie.
dewastacji. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na postaæ Józefa Wierzby, 

Po wojnie w³adze gminne s³abo reagowa³y na potrzeby który kierowa³ szko³¹ w latach 1928-1935. To od niego wyp³ynê³a 
remontowe szko³y. Gruntowny remont nast¹pi³ dopiero w 1958 propozycja budowy szko³y we Wrêczy.
roku, kiedy to zaczê³a funkcjonowaæ czêœæ mieszkalna dla Godnym kontynuatorem dzie³a rozpoczêtego przez 
nauczycieli. Józefa Wierzbê by³ Aleksander Gierczak, który mimo 

Natomiast kilka lat wczeœniej oddano do u¿ytku budynki ró¿norodnych trudnoœci rozpocz¹³, nadzorowa³ i ukoñczy³ 
gospodarcze i sanitariaty w podwórzu. Jednoczeœnie poprawi³a siê budowê szko³y we Wrêczy. By³ on te¿ niezwyk³ym patriot¹ i 
estetyka otoczenia szko³y. spo³ecznikiem, W czasie okupacji hitlerowskiej ryzykowa³ 

W 1945 roku we Wrêczy funkcjonowa³a siedmioklasowa ¿yciem, bior¹c udzia³ w konspiracji. Z Wrêcz¹ zwi¹za³ siê 
szko³a podstawowa. Przy czym wystêpowa³y ³¹czenia miêdzy zawodowo na d³ugie lata.
klasami, co bardzo zak³óca³o proces nauczania. Z ³¹czenia klas Pisz¹c o kadrze pedagogicznej szko³y we Wrêczy nale¿y 
zrezygnowano w 1958 roku. wspomnieæ o Jadwidze Miko³ajczyk /z domu Beredziance/, która 

W 1960 roku  Szko³a  Podstawowa we  Wrêcz y w szkole pracowa³a w ³atach 1924-1983.
dysponowa³a piêtrowym budynkiem o powierzchni u¿ytkowej Jadwiga Miko³ajczyk zwi¹za³a ca³e swoje  ¿ycie  
370 m2 oraz budynkami gospodarczymi i sanitariatami. Na piêtrze zawodowe i rodzinne z Wrêcz¹. Uczy³a klasy m³odsze. Aktywnie 
mieœci³y siê dwa komplety mieszkañ dla nauczycieli. Na parterze pracowa³a na rzecz œrodowiska i szko³y. PóŸniejsza radna, cz³onek 
znajdowa³o siê piêæ sal lekcyjnych. Brakowa³o sali gimnastycznej, Banku Spó³dzielczego w Mszczonowie jednoczeœnie dzia³aj¹ca w 
a zajêcia odbywa³y siê na korytarzu. Wa¿n¹ rolê w tamtym czasie Kole Gospodyñ Wiejskich.
odgrywa³y mieszkania dla nauczycieli, co przy utrudnionym Okupacja hitlerowska odcisnê³a swoje tragiczne piêtno 
dojeŸdzie wp³ywa³o na stabilizacjê zawodow¹ œrodowiska. na losach wrêckich nauczycieli. Za udzia³ w konspiracyjnym 

Na pe³n¹ rozbudowê szko³a musia³a poczekaæ do nauczaniu zginêli Stanis³aw Penconek /rozstrzelany/ i Jadwiga 
pocz¹tku lat 90 -tych. Dziêki przeprowadzonej rozbudowie Tymkówna /zamordowana w Oœwiêcimiu /.
przyby³o w szkole sal lekcyjnych wraz z sal¹ gimnastyczn¹. 
Za³o¿ono centralne ogrzewanie i ekologiczn¹ instalacjê wodno- W omawianym okresie  szko³¹ kierowali :
kanalizacyjn¹. Zlikwidowano sanitariaty w podwórzu. 
Powierzchnia szko³y zwiêkszy³a siê do 1000 m2. Stanis³aw Luramec /1920 - 1925 /

W takich warunkach funkcjonowa³a we Wrêczy Jadwiga Boszkówna /1925 -1927 /
oœmioklasowa szko³a podstawowa. W 2001 roku, kiedy to Józef Wierzba / 1927-1935/
zreformowany system oœwiaty wprowadzi³ gimnazj¹ szkole Aleksander Gierczak / 1935 -1959 /
przyby³a filia gimnazjum z Radziejowic. Po przekszta³ceniu Jan Pêka³a / 1959-1965/
gminnych placówek oœwiatowych w zespo³y szkó³. Oddzia³y Ireneusz Pruszkowski / 1965 -1972 /
gimnazjalne przesta³y we Wrêczy istnieæ, a dzieci przesz³y do Halina Sowa  / 1972-1984/
placówek we Mszczonowie i Korytowie. Tak wiêc aktualnie we Andrzej Zagajewski / 1984 -1992 /
Wrêczy dzia³a szeœcioklasowa szko³a podstawowa wraz z Ma³gorzata Go³uch / 1992-19967
oddzia³em „O". £¹cznie w zajêciach bierze udzia³ Ma³gorzata Janiszek / 1996- do chwili obecnej /.
siedemdziesiêciu piêciu uczniów.
Dzieci te maj¹ do dyspozycji osiem dobrze wyposa¿onych sal NAUCZYCIELE PRACUJ¥CY W SZKOLE WE 
lekcyjnych w tym m.in. salê komputerow¹, bibliotekê, salê 

WRÊCZY W LATACH 1900-2004:gimnastyczna.
Nad prawid³owym przebiegiem pracy szko³y czuwa 

1. Halina Kruszewska /1900 - 1920 /dyrektor Ma³gorzata Janiszek. Dysponuje ona bardzo dobrze 
2. Antonina Kernerówna /1902 - 1922 /przygotowan¹ kadr¹ pedagogiczn¹. Wszyscy nauczyciele maj¹ 
3. Stanis³aw Luraniec /1920-1925 / kierownikwy¿sze wykszta³cenie. Ka¿dy posiada uprawnienia do nauczania 
4. Melania Ruszkówna / 1922 -1923 /dwóch lub wiêkszej iloœci przedmiotów. Prowadzeni przez nich 
5. Helena Luraniec /1923 -1925 /uczniowie bior¹ czynny udzia³ w dzia³aniach na rzecz œrodowiska 
6. Jadwiga Beredzianka / 1924 -1983 / / Miko³aj czyk /lokalnego. Z powodzeniem reprezentuj¹ szko³ê i gminê na 
7. Jadwiga Boszkówna /1925 -1927 / kierownikzewn¹trz. Osi¹gaj¹ na tym polu du¿e sukcesy poparte licznymi 
8. Józef Wierzba / 1927 - 1935 / kierowniknagrodami, pucharami i dyplomami. Praca dydaktyczno-
9. Helena Fuksówna / 1928 - 1935 / /Wierzba /wychowawcza szko³y przynosi po¿¹dane rezultaty.
10. Aleksander Gierczak /1935 - 1959 / kierownik
11. Stanis³aw Penconek / 1935 - 1944 /

KADRA PEDAGOGICZNA / rozstrzelany /
12. Aniela Penconek / 1935 - 1944 /

Materia³y historyczne dotycz¹ce kadry pedagogicznej 13. Józef Soroka / 11-1X1940/
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14. Tadeusz Klepacz /II -IX 1940/ zdobywanie wiedzy w komfortowych warunkach. Uczniowie 
15. Jadwiga Tymkówna /1940 - 1944 / dziêki zaanga¿owaniu nauczycieli mogli braæ udzia³ w 

/ zamordowana w Oœwiêcimiu / ró¿norodnych formach pracy szko³y. 
16. Jan ̄ migrodzki /1940 -1945 / W szkole dzia³a³a biblioteka, prowadzono zajêcia 
17. Czes³aw Wójtkowiak /1943 -l 945 / teatralne. Pierwsze odnotowane przedstawienie odby³o siê w 1928 
18. Czes³awa Pleszewa /1944 -1945 / r. Dzieci poprzez pracê w Spó³dzielni Uczniowskiej uczy³y siê 
19. Irena Siêborowa /1945 -1959 / gospodarnoœci. Prê¿nie dzia³a³a Szkolna Kasa Oszczêdnoœci. 
20. Cezary Miko³ajczyk /1950 -l951 / Dzisiaj te organizacje nale¿¹ do najstarszych istniej¹cych w 
21. Halina Gontarczyk /1951-1959 / szkole. Placówka ta dba równie¿ o spotkania organizowane dla 
22. Jan Pêka³a /1959 -1965 / kierownik absolwentów.
23. Jadwiga Pêka³a /l959 -l 965 / Oprócz nauki i ró¿nego rodzaju obowi¹zków zwi¹zanych 
24. Halina Górniewska /1959 -1961 / z prac¹ szko³y, jej uczniowie wyje¿d¿ali na wycieczki . Odwiedzili 
25. Danuta Strzemieczna /l 961-l 964 / oni: Kraków, Wieliczkê, Warszawê, Zag³êbie Sl¹sko-D¹browskie. 
26. Kazimierz Waziak /l 962 -l 964 / Koszty takiej wycieczki w 50 % pokrywa³a szko³a. Dzisiaj 
27. Ireneusz Pruszkowski /1965-1972/ kierownik wycieczki szkolne wesz³y do kanonu pracy dydaktyczno-
28. Zofia Pruszkowska /1965 -1972 / wychowawczej.
29. Weronika Chromik /l965 -l972 / Dostêpne materia³y Ÿród³owe pozwalaj¹ na czêœciow¹ 
30. Eugeniusz ̄ ak /1965 -1971/ odpowiedŸ, co do liczby uczniów koñcz¹cych szko³ê. 
31. El¿bieta Kie³cze wska /1966 -1970 / Szacunkowe obliczenia dotycz¹ce lat 1920 -1959 wskazuj¹na 
32. Barbara Ruta /1966 -l 971 / liczbê 685 uczniów. Przy czym wa¿ne jest, ¿e stale spada³ procent 
33. Jowina Bo¿ko /1966 -1972 / osób nie promowanych.
34. Halina Sowa /1972 -l 984 / dyrektor szko³y Swoj¹ kulminacyjn¹ iloœæ dzieci szko³a osi¹gnê³a w roku 
35. Barbara Szymanowska /1974 -l 978 / szkolnym 1933/34. Chodzi³o wtedy do szko³y 222 uczniów. 
36. Krystyna Zieliñska /1972 -l 983 / / Brzycka / PóŸniej ich liczba stopniowo spada³a, co poœrednio zwi¹zane by³o 
37. Barbara D¹browska /1973 -l 975 / z przeprowadzanymi reorganizacjami.
38. Piotr D¹browski /1973 -l975 / Na dzieñ dzisiejszy do szko³y uczêszcza 75 uczniów.
39. El¿bieta Szczepkowska /1976 -l 978 /
40. Krystna Kotyñska /1976 -l 979 / * * *
41. Miros³awa Miko³ajczyk /1975 - pracuje do chwili obecnej /
42. Aleksandra Bogdanowicz /1975-1978 / Podczas pisania niniejszej pracy wykorzystano nastêpuj¹ce 
43. Irena Gmurek /1975 -1981/ materia³y:
44. Barbara Matysiak /1975 -1978 /
45. Irena Gierczak /1976 -1978 / 1. Ksiêga inwentarzowa Szko³y we Wrêczy gmina Radziejowice.
46. Wies³awa Szamburska /1980-1985 / 2. Odpisy z Kroniki Szko³y Podstawowej we Wrêczy 1920 -1960.
47. Stefan Szafaryn /1981 - 1983/ 3. Ksiêga Protoko³ów Rady Pedagogicznej 1936- 1950.
48. Gra¿yna Adamiak /1982-1983 / 4. Ksiêga Protoko³ów Rady Pedagogicznej 1957 - 1964,
49. Gra¿yna Bodecka /1981 --1983 / 5. Protoko³y Opieki Szkolnej we Wrêczy 1934 - 1939.
50. Jadwiga Grzeczyñska /1982 - 1983 / 6. Protoko³y Opieki Szkolnej we Wrêczy 1945 - 1950. 7. Protoko³y 
51. Ewa Paw³owska /1982 - pracuje do chwili obecnej / Komitetu Rodzicielskiego 1956 - 1968.
52. Andrzej Zag¹jewski /1982 - 1992 / dyrektor szko³y 8. Dzienniki lekcyjne z lat 1920 - 1960.
53. JerzyNowakowski /1983 - 1986/ 9. Arkusze ocen z lat 1920 - 1960.
54. Magorzata Soczewka /1983 - 1986/ 10. •ród³a dziejowe. Tom XVI. R. 1579. Polska XVI wieku pod 
55. Bo¿ena Sêk /1984 - 1995 / wzglêdem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa 
56. Miros³awa Guzik /1985 - pracuje do chwili obecnej / Pawiñskiego, Warszawa, Sk³ad G³ówny w Ksiêgarni 
57. Irena Koziñska /1985 -pracuje do chwili obecnej / Gebethnera i Wolffa 1895.
58. Gra¿yna Szymczak /1985 - pracuje do chwili obecnej /
59. Ma³gorzata Go³uch /1985 - pracuje do chwili obecnej, •ród³a niepublikowane:

1992 - 1996 dyrektor szko³y /
60. Ma³gorzata Janiszek /1987 - pracuje do chwili obecnej,  od 1. Praca magisterska;  Ma³gorza ty Adameckiej : Szko³a 

1996  pe³ni funkcjê dyrektora Szko³y Podstawowej we Wrêczy/ Podstawowa we Wrêczy w latach 1982 - 1993.
61. Mariola Krygier /1987 - pracuje do chwili obecnej / 2. Praca magisterska; Miros³awy Miko³ajczyk : Zarys historii 
62. EwaŒcibek /1987 - 2001/ szko³y Podstawowej we Wrêczy w latach 1960 -1980.
63. Janusz Jêdrysiak /1988 -pracuje do chwili obecnej / 3. Praca dyplomowa; Janusza Jêdrysiaka: Szko³a Podstawowa we 
64. Leszek Piórkowski /1989 - 1992 / Wrêczy w latach 1920 - 1950.
65. Hanna Sobiech /1988 - 1991 /

Fragmenty pracy JANUSZA JÊDRYSIAKA
UCZNIOWIE “140 - lecie SZKO£Y PODSTAWOWEJ

WE WRÊCZY /l864 - 2004/”
W miarê up³ywu czasu warunki pracy uczniów wrêckiej 

szko³y poprawia³y siê. Rozsiane po wsiach klasy miary coraz 
WRÊCZA, 2004lepsze lokalizacje. Proces scalania placówki przek³ada³ siê na 

podwy¿szanie jej stopnia organizacyjnego. Jego fina³em by³o 
wybudowanie szko³y: która w tamtych czasach zapewnia³a 
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DYREKTOR, GRONO PEDAGOGICZNE I UCZNIOWIE
 PUBLICZNEJ SZKO£Y PODSTAWOWEJ W PIEKARACH

 SK£ADAJ¥ SERDECZNE PODZIÊKOWANIE

 KSIÊDZU KANONIKOWI MARIANOWI LIPSKIEMU
 ZA OFIARNOŒÆ, ¯YCZLIWOŒÆ I BEZINTERESOWN¥ POMOC  OKAZAN¥ NASZEJ PLACÓWCE.

 DZIÊKI NIEJ MO¯LIWA BY£A REALIZACJA NASZYCH ZAMIERZEÑ I CELÓW. WYRA¯AJ¥C 
SW¥ WDZIÊCZNOŒÆ ZA WIELKIE SERCE I DOBR¥ WOLÊ ¯YCZYMY WIELU SUKCESÓW I 

PE£NI SATYSFAKCJI  Z PODEJMOWANYCH PRZEDSIÊWZIÊÆ.
Z wyrazami szacunku 

   Dyrektor Szko³y 
   El¿bieta Pop³awska 

W finale XXVI Konkursu 
Recyta torsk iego  „Warszawska  
Syrenka”, który odby³ siê 22 i 23 maja 
2004 roku w Mazowieckim Centrum 
Kultury i Sztuki w Warszawie wziê³o 
udzia³ 200 recytatorów z terenu stolicy 
i województwa mazowieckiego. W tej 
grupie znalaz³a siê te¿ czwórka 
recytatorów - laureatów VI MA£EGO 
KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
POWIATU ¯YRARDOWSKIEGO - 
Ksenia G¹siorowska, Anna Badowska, 
A l e k s a n d r a  G r ê z i a k  i  A n n a  
Zielkiewicz. Ca³a czwórka naszych 
reprezentantów pokaza³a siê w 
Warszawie od jak najlepszej strony. W 
swych kategoriach zajêli oni trzy 
nagrody i jedno wyró¿nienie: 
-Ksenia G¹siorowska z Gimnazjum 
Publicznego nr 1 w ¯yrardowie 
otrzyma³a I nagrodê,
-Anna Badowska z Gimnazjum 
Publicznego w Osuchowie otrzyma³a 
III nagrodê,
-Aleksandra Grêziak z Gimnazjum 
Publicznego w Puszczy Mariañskiej 
otrzyma³a III nagrodê
-i Anna Zielkiewicz z Gimnazjum 
Publicznego nr 1 w ¯yrardowie 
otrzyma³a wyró¿nienie. 

Nagrody i wyró¿nienia zosta³y 
wrêczone 30 maja2004 r podczas 
koncertu laureatów, jaki odby³ siê w 
Warszawie. 

Godna 
reprezentacja 

powiatu 
26 maja 2004 roku rozegrano II Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ 

Podstawowych.
Szko³a Podstawowa w Piekarach podejmowa³a na swoim boisku reprezentacje 

wszystkich gminnych szkó³ podstawowych. 
Pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem turnieju by³ nauczyciel wychowania 

fizycznego - mgr Janusz Kaliñski.
Dru¿yny gra³y systemem „ka¿dy z ka¿dym", tak wiêc w ci¹gu dnia rozegrano a¿ 

10 pojedynków. Nale¿y przyznaæ, i¿ poziom turnieju by³ wyrównany. W ka¿dym meczu 
zawodnicy bardzo zaciekle walczyli o zwyciêstwo swojej dru¿yny. Pi³karskie zmagania 
dostarczy³y wiele emocji równie¿ trenerom i kibicom, którzy g³oœno dopingowali swoich 
faworytów.

Zwyciêzc¹ turnieju zosta³a reprezentacja Szko³y Podstawowej w Mszczonowie, 
drugie miejsce zajê³a Szko³a Podstawowa w Lutkówce, natomiast trzecie miejsce 
przypad³o w udziale gospodarzom, czyli Szkole Podstawowej w Piekarach. Na miejscach 
czwartym i pi¹tym uplasowa³y siê reprezentacje ze szkó³ w Osuchowie i w Bobrowcach.

Spotkanie zakoñczy³o siê wrêczeniem nagród. Trzy najlepsze dru¿yny otrzyma³y 
z r¹k dyrektora szko³y, El¿biety Pop³awskiej, okaza³e puchary, natomiast dyplomy za 
udzia³ wrêczono wszystkim zespo³om. Specjaln¹ statuetk¹ nagrodzono równie¿ 
Mateusza Czarneckiego ze Szko³y Podstawowej w Mszczonowie, który okaza³ siê 
najbardziej skutecznym zawodnikiem turnieju (zdoby³ a¿ 6 bramek dla swej dru¿yny!).

Sponsorami turnieju byli:
* „Artbet" Sp. z o.o. w Piekarach;
* Spó³dzielnia Handlowo - Us³ugowa z Mszczonowa;
*JANDAR Jan Burzyñski i Dariusz Pieñkosz z ̄ yrardowa.

Organizatorzy dziêkuj¹ trenerom, sêdziom, darczyñcom i 
zawodnikom, dziêki którym wielu mi³oœników pi³ki no¿nej mia³o 

okazjê do wspania³ej sportowej zabawy.

Szczegó³owe poszczególnych spotkañ II Gminnego Turnieju Pi³ki No¿nej Szkó³ 
Podstawowych przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

SP Bobrowce - SP Osuchów - 0:1
SP Piekary - SP Lutkówka - 1:2 
SP Mszczonów - SP Osuchów - 3:0
SP Bobrowce - SP Piekary - 0:3
SP Lutkówka - SP Bobrowce - 4:0
SP Mszczonów - SP Bobrowce - 3:0
SP Lutkówka - SP Osuchów -4:1
SP Piekary - SP Mszczonów - l :4

El¿bieta Pop³awska 

II Gminny Turniej Pi³ki No¿nej Szkó³ Podstawowych

Tryumf mszczonowskiej podstawówki
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œmiech. Wspominano wydarzenia 
mijaj¹cego roku, które dostarczy³y 
dzieciom najwiêcej prze¿yæ: spotkanie 
i n t eg racy jne  “Tacy  Sami”  z  
przedstawieniem “Na straganie” 

Dnia 21 czerwca odby³o siê J.Brzechwy, spotkanie z Miko³ajem, 
uroczyste zakoñczenie roku w tworzenie stroików œwi¹tecznych 
Œ w i e t l i c y  d l a  D z i e c i  razem z m³odzie¿¹ ze szko³y rolniczej, 
Niepe³nosprawnych. W spotkaniu Dzieñ Mamy...
oprócz dzieci udzia³ brali tak¿e rodzice Nadszed³ czas po¿egnania, 
i nauczyciele, pracuj¹cy w roku by³y uœciski, ¿yczenia wakacyjne i 
szkolnym 2003/2004 w œwietlicy. wzruszaj¹ce s³owa “bêdziemy 

W samo po³udnie klasa zosta³a têskniæ”.
zamieniona w salê teatraln¹. Dzieci Œwietlica bêdzie czeka³a na 
wys t¹p i ³y  w przes tawieniach  dzieci od wrzeœnia z nowymi, 
“Diabe³ek”, “Lusterko”, “Dwie c i e k a w y m i  p o m y s ³ a m i .  
mamy”, “Deszczowy król”. Widzowie Przypomnijmy, ¿e pomys³odawc¹ 
byli zachwyceni gr¹ aktorsk¹ m³odych zorganizowania œwietl icy jest  
artystów. M³odzi aktorzy zostali S t o w a r z y s z e n i e  R o d z i c ó w  i  
nagrodzeni gromkimi brawami. Dzieci O p i e k u n ó w  D z i e c i  
by³y zadowolone ze swych wystêpów N i e p e ³ n o s p r a w n y c h .  D z i ê k i  
c h o c i a ¿  p r z y g o t o w a n i e  d o  zaanga¿owaniu rodziców i samych 
przedstawienia wymaga³o od nich dzieci œwietlica dzia³a od ponad dwóch 
wiele trudu i czasu spêdzonego na lat.
próbach. Do zobaczenia we wrzeœniu.

Po czêœci artystycznej rodzice 
przygotowali s³odki poczêstunek, Beata Szustkiewicz
któremu towarzyszy³y rozmowy i 

W œwietlicy ju¿ wakacje
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„Popatrzcie na jamniczka".
Adresatami spotkania byli najm³odsi uczniowie szko³y 

z klas 0-III. Pani Dorota przyjecha³a na zaproszenie nauczycielki 
kszta³cenia zintegrowanego - pani El¿biety Paluch.

Dzieci przyjê³y poetkê krótkim programem 
artystycznym, przygotowanym specjalnie na to spotkanie. 
Z³o¿y³y siê na niego wiersze i piosenki pani Gellner.

W trakcie spotkania pani Dorota opowiada³a, jak 8 czerwca 2004 roku odwiedzi³a Publiczn¹ Szko³ê 
powstawa³y jej wiersze, recytowa³a je, prosz¹c dzieci o Podstawow¹ w Bobrowcach Dorota Gellner, poetka, autorka 
koñczenie kolejnych wersów, co okaza³o siê wspania³¹ zabaw¹.ponad piêædziesiêciu ksi¹¿ek dla dzieci, tekstów piosenek. Wiele 

Wspólnie z pani¹ Dorot¹ œpiewa³y znane z programów z nich to dzieciêce przeboje - „Zuzia-lalka niedu¿a", czy 
dla dzieci piosenki znakomicie siê przy tym bawi¹c. Poetka 
gor¹co zachêca³a dzieci do podejmowania prób pisania wierszy.

Wspania³¹ pami¹tk¹ spotkania z pewnoœci¹ bêdzie 
ksi¹¿ka z imienn¹ dedykacj¹ od pani Doroty Gellner, któr¹ 
otrzyma³o ka¿de dziecko oraz pami¹tkowe zdjêcia z Goœciem.

Dzieci ogromnie zadowolone z weso³ego i 
rozœpiewanego spotkania po¿egna³y pani¹ Dorotê Gellner 
bukietem kwiatów i pami¹tkowym albumem, w którym prócz 
podziêkowañ znalaz³y siê plastyczne ilustracje wybranych 
wierszy poetki wykonane przez uczniów.
¯egnaj¹c siê pani Dorota powiedzia³a wiele ciep³ych s³ów pod 
adresem uczniów naszej szko³y, sk³adaj¹c obietnicê ponownych 
odwiedzin.

El¿bieta Paluch

Dorota Gellner
w Bobrowcach

wielu nowoczesnych urz¹dzeñ. Jak siê jednak okazuje 
kosztownego prezentu nie mo¿na otrzymaæ bez spe³nienia 
konkretnych warunków. Projekt ma charakter umowy pomiêdzy- 
MENiS, Kuratorium Oœwiaty, szko³¹ i organem prowadz¹cym 
szko³ê. Na podstawie tej umowy Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu, pilotuj¹c realizacjê przedsiêwziêcia bêdzie od 

Mszczonowskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce im Szarych 
Szeregów oraz Zespó³ Szkó³ w Mszczonowie znalaz³y siê na 
zaakceptowanej przez Mazowieckiego Kuratora Oœwiaty liœcie 
placówek oœwiatowych wytypowanych do wyposa¿enia w 
pracownie komputerowe w ramach projektu MENiS -
"Pracownie komputerowe dla szkó³". Projekt ten jest 
wspófinansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego.

Dyrektorzy obu mszczonowskich szkó³, Bogdan 
Laskowski i Mariana Sosiñska, informacje o znalezieniu siê ich 
placówek na specjalnej liœcie przyjêli z nies³ychan¹ radoœci¹, gdy¿ 
pracownia proponowana przez organizatorów programu ma byæ 
wyposa¿ona w a¿ 29 komputerów (w tym jeden przenoœny) wraz z 
oprogramowaniem, dwóch drukarek, dwóch skanerów, serwera i 
video projektora. Zwarzywszy na niezbyt wysokie bud¿ety szkó³ 
pewnie jeszcze d³ugo nie by³oby ich staæ na samodzielny zakup tak 

Pracownie komputerowe 
dla mszczonowskich 

szkó³ œrednich 



te¿ znacznie poprawi¹ jej funkcjonalnoœæ. 
Jak informuje burmistrz Grzegorz 

Kurek po zakoñczeniu wszystkich prac, 
które kontynuowane tak¿e bêd¹ po roku 

W mszczonow skiej Szko le zintensyfikowane zostan¹ remonty 2004 bêdzie w koñcu mo¿na mówiæ o 
Pods tawowej zakoñczy ³y  siê prace wewn¹trz budynku. Do koñca tego roku na n o w o c z e s n y m  m s z c z o n o w s k i m  
t e r m o m o d e r n i z a c y j n e .  W s u m i e  ten cel zostanie wydanych a¿ 500 tysiêcy kompleksie szkolno- sportowym, w sk³ad 
kosztowa³y one ok. 860 tysi¹ce z³otych. W z³otych. Kwota ta pozwoli na odnowienie którego wejd¹ Szko³a Podstawowa i 
ich efekcie ca³a szko³a zosta³a ocieplona i klas i korytarzy, czêœciow¹ wymianê stoj¹ce po s¹siedzku Gimnazjum Publiczne 
pokryta tynkiem mineralnym, wymienione starych drewnianych pod³óg i wykonanie oraz Hala Sportowa. 
te¿ zostan¹ wszystkie okna. Teraz po innych prac, które nie tylko upiêksz¹ - M.L.
zakoñczeniu prac termomodernizacyjnych powsta³¹ jeszcze przed II wojn¹ -szko³ê, ale 
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szkó³ i samorz¹dów wymaga³o wywi¹zania siê z przyjêtych Przygotowanie odpowiednich pomieszczeñ oraz op³acenie 
zobowi¹zañ. Do 15 sierpnia do Kuratorium ma zostaæ wys³any szkoleñ z pewnoœci¹ nie bêdzie a¿ tak drogie jak zakup sprzêtu 
raport zawieraj¹cy: komputerowego, tak wiêc liczymy, ¿e Starostwo Powiatowe, które 
-informacje o przygotowaniu pomieszczeñ na pracowniê jest organem prowadz¹cym szkó³ zechce wyasygnowaæ na ten cel 
komputerow¹ z wykonan¹ instalacj¹ elektryczn¹, potrzebne fundusze. 
-kopie zg³oszeñ nauczycieli na specjalistyczne kursy zwi¹zane z Dziêki nowoczesnym pracowniom komputerowym z 

projektem pewnoœci¹ zwiêksz¹ siê mo¿liwoœci edukacyjne obu 
-i kopie dokumentów potwierdzaj¹cych kwalifikacje nauczycieli mszczonowskich placówek oœwiatowych. 
do nauczania przedmiotów informatycznych. M.L.

Z wierzchu ju¿ jak nowa 

“Przyjemne z po¿ytecznym” czyli “¯eby zdrowym byæ”.
Inspiracj¹ przedstawienia by³ realizowany w klasie program 
antynikotynowy Instytutu Matki i Dziecka, pod tytu³em “Czyste 
powietrze wokó³ nas”. Mali aktorzy, chcieli w sposób 

“S³oneczko œpiewa na ca³y g³os;
humorystyczny zwróciæ uwagê wszystkim, a szczególnie swoim 

Choæbyœ mia³, bracie, k³opotów sto,
rodzicom, ¿e bardzo im szkodzi bierne palenie.

S³oneczko z góry uœmiecha siê,
Dzieci z klasy “0”B przygotowa³y program artystyczny, 

S³oneczko wo³a przez ca³e dnie:
którego motywem przewodnim by³a piosenka “Co mo¿e ma³y 

Uœmiechnij siê!
cz³owiek”.

I nie martw siê!
Zaprezentowa³y równie¿ utwór S.Daroszkiewicz pt. 

S³oneczko œpiewa i wo³a Ciê!”
“Kolorowy poci¹g” w którym przedstawi³y mieszkañców ró¿nych 
stron œwiata. Jako rekwizytów u¿y³y flag kilkunastu pañstw, co 

Rozpoczê³y siê d³ugo oczekiwane wakacje. 
przybli¿y³o maluchom podró¿ po œwiecie.

Wszystkim nale¿y siê odpoczynek po bardzo pracowitych 
Program artystyczny opracowa³a wychowawczyni klasy “0”B pani 

miesi¹cach.
Irena Kurowska. Muzyczn¹ opraw¹ i przygotowaniem zajê³a siê 

Pracowa³y zarówno dzieci z klas I-VI jak i te najm³odsze 
pani Monika Kurowska. Rodzice przebrali dzieci w stroje narodowe 

szeœciolatki.
ró¿nych krajów. Przygotowali dla swoich pociech poczêstunek, za 

W naszej szkole ma³e dzieci ucz¹ siê - bawi¹c.
co bardzo im dziêkujemy.

Dzieci z klasy “0”A pod kierunkiem pani Wioletty 
Podziêkowania kierujemy równie¿ pod adresem kierownictwa i 

D¹browskiej, przygotowa³y na “Teatralne Szaleñstwa” z 
pracowników MOK-u w Mszconowie za stworzenie dzieciom 

okazji Dnia Dziecka z MOK-u program artystyczny pt. 
warunków do wspólnych prze¿yæ i zabaw oraz za drobne upominki.

Wieœci z SP Mszczonów
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Pod koniec roku szkolnego zosta³ rozstrzygniêty 
Wojewódzki Konkurs na Tomik Literacki M³odych Autorów o 
tematyce przyrodniczej, w którym wziêli udzia³ nasi uczniowie.
Konkurs adresowany by³ do uczniów klas I-VI szkó³ 
podstawowych województwa mazowieckiego. Opiekê nad 
konkursem objê³a kol. El¿bieta Grzybowska. Jeden “Tomik” 
móg³ byæ wykonany przez jednego ucznia lub grupê uczniów (1-3 
osoby). W “Tomiku” mia³o znaleŸæ siê 5 (i wiêcej) wierszy lub 2(i 
wiêcej) opowiadania o tematyce przyrodniczej. Utwory mia³y 
byæ wy³¹cznie w³asne.
Ka¿dy, zg³oszony do konkursu “Tomik”, oceniany by³ w dwóch 
kategoriach wiekowych:
a) klasy I-III
b) klasy IV-VI
oraz w trzech kategoriach:
a) literackiej
b) plastycznej
c) edytorskiej
Do konkursu z naszej szko³y przyst¹pi³o 17 osób. Wyró¿nienie 
otrzyma³a Aneta Majewska - uczennica klasy VIc.

Dzieci z naszej szko³y chêtnie pracuj¹ ca³y rok. Czêsto 
wychodz¹ z w³asn¹ inicjatyw¹ i pomys³em na zorganizowanie 
¿ycia szkolnego.
Pomaga im w tym równie¿ Samorz¹d Uczniowski w którym 
zrzeszeni s¹ przedstawiciele klas IV-VI.

klas pierwszych
- Wrêczenie s³odkich upominków dla pierwszaków
- Wykonanie wystroju sali gimnastycznej na dyskotekê dla klas I-

III
- Udzia³ w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza"
- Zorganizowanie dyskoteki oraz zabawy Andrzejkowej z 

wró¿bami i konkursami
- Z okazji Miko³ajek, ka¿dy uczeñ otrzyma³ s³odki prezent w 

postaci cukierka
- W ramach pomocy na rzecz „Domu dziecka" w Rawie 

Mazowieckiej , Samorz¹d Uczniowski zorganizowa³ zbiórkê 
zabawek, a tak¿e zatroszczy³ siê o zdobycie sponsorów, którzy 
ufundowali s³odkie upominki dla wychowanków „Domu 
dziecka". Sponsorami byli w³aœciciele firmy „Flis„

- W ramach corocznej akcji „Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej 
Pomocy" zorganizowano dwie dyskoteki, podczas których 
odbywa³a siê zbiórka pieniêdzy na rzecz fundacji

- Zorganizowanie zabawy karnawa³owej w dwóch grupach 
w i e k o w y c h .  
Wykonaniem dekoracji sali tak¿e zajêli siê uczniowie z 
Samorz¹du Uczniowskiego. Sponsorem s³odkich upominków 
rozdawanych podczas trwania zabawy by³ w³aœciciel sklepu 
„Karol"

- W miesi¹cu lutym na terenie szko³y rozpoczê³a dzia³anie poczta
Wa³entynkowa
- W miesi¹cu kwietniu zorganizowany zosta³ „Konkurs 

czystoœci"
Samorz¹d Uczniowski w roku szkolnym 2003-2004 liczy³ oko³o przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych
40 cz³onków, którzy dzia³aj¹ w czterech sekcjach programowych. - W klasach IV-VI zosta³ przeprowadzony "Quiz ekologiczny„
- Sekcja kulturalno-rozrywkowa
- Sekcja dy¿urów Przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego brali tak¿e udzia³ w 
- Sekcja pocztu sztandarowego warsztatach poœwiêconych propagowaniu programu 
- Sekcja prowadzenia apeli antytytoniowego

Dzia³alnoœæ Samorz¹du Uczniowskiego w bie¿¹cym 
Plan pracy w bie¿¹cym roku szkolnym przedstawia³ siê roku szkolnym oceniamy wysoko. Uczniowie wykazywali 
nastêpuj¹co: ogromne zaanga¿owanie w procesie przy gotowania, jak równie¿ 
- Wybór rady Samorz¹du Uczniowskiego podczas trwania organizowanych przez siebie imprez szkolnych. 
- Udzia³ w akcjach organizowanych przez fundacje i Doskonale potrafili wywi¹zaæ siê z postawionych im zadañ. 
stowarzyszenia Zaskakiwali mnogoœci¹ pomys³ów na zorganizowanie i 

- Uczestnictwo szko³y w akcji „Góra grosza" organizowanej poprowadzenie imprez szkolnych. Mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e z 
przez Towarzystwo „Nasz Dom" pod patronatem Ministerstwa dzia³alnoœci tej czerpi¹ du¿o satysfakcji. Nale¿y te¿ wspomnieæ o 
Edukacji Narodowej ogromnym zaanga¿owaniu rodziców, którzy niejednokrotnie 

- Pomoc dla wychowanków „Domu Dziecka" w Rawie osobiœcie pomagali i uczestniczyli w imprezach organizowanych 
Mazowieckiej przez Samorz¹d Szkolny

- Organizowanie dyskotek szkolnych Na cotygodniowych spotkaniach uczniowie chêtnie 
- Zorganizowanie zabawy karnawa³owej opowiadali o swoich problemach szkolnych.
- Uruchomienie Poczty Walentynkowej Przyjacielska atmosfera podczas tych spotkañ powodowa³a , ¿e 
- Rep rez ent owa nie  szk o³y  prz ez ucz est nic two  poc ztu  dzieci nie mia³y ¿adnych zahamowañ by opowiadaæ o w³asnych 
sztandarowego w ró¿nych imprezach szkolnych a tak¿e nurtuj¹cych ich problemach. Jak siê okaza³o, nie tylko szkolnych. 
organizowanych przez w³adze miasta W rozwi¹zaniu swoich k³opotów mogli zawsze liczyæ na 

- Zorganizowanie konkursu czystoœci opiekuna Samorz¹du Uczniowskiego.
- Przeprowadzenie konkursu pod nazw¹ „Quiz ekologiczny"
- Sporz¹dzanie harmonogramu dy¿urów na korytarzach Zakoñczenie roku szkolnego to dobry czas na 
szkolnych podsumowanie ca³orocznej pracy szko³y, na zebranie wszystkich 

- Prowadzenie apeli w klasach 4-6 osi¹gniêæ, przedstawienie dzia³alnoœci dydaktycznej.

Samorz¹d Uczniowski spotyka³ siê w ka¿dy pi¹tek o godzinie 1. W zakresie organizacji pracy:
13.30 W roku szkolnym plan pracy ustalony przez uczniów zosta³ - szko³a zatrudnia 51 nauczycieli;
wykonany. - w szkole uczy siê 646 uczniów;
Cz³onkowie Samorz¹du Uczniowskiego zorganizowali i wziêli - liczba oddzia³ów - 24;
udzia³ w nastêpuj¹cych imprezach szkolnych: - oddzia³ów przedszkolnych - 2
- Pomoc w uroczystym apelu poœwiêconym pasowaniu uczniów 2. Kadra i doskonalenie zawodowe nauczycieli.



Na 51 aktualnie pracuj¹cych nauczycieli 35 posiada 
pe³ne wykszta³cenie magisterskie, a wœród nich 14 posiada 
ukoñczone studia podyplomowe daj¹ce uprawnienia do 
nauczania dwu i wiêcej przedmiotów, 9 dalszych jest w trakcie 
takich studiów. Z liczby 50 nauczycieli - 9 posiada wykszta³cenie 
na poziomie wy¿szym zawodowym (licencjat), 6 na poziomie 
studium nauczycielskiego z tego 4 aktualnie koñczy pe³ne studia 
magisterskie. Ze wzglêdu na sta¿ pracy stan kadry przedstawia siê 
nastêpuj¹co: w przedziale wiekowym od l do 5 lat pracy 
zatrudnionych jest 5 nauczycieli; od 6 do 10 lat pracy - 5 
nauczycieli; od 11 do 15 lat pracy - 11 nauczycieli; od 16 do 20 lat 
pracy - 12 nauczycieli; od 21 do 25 lat pracy - 8 nauczycieli, od 26 
do 30 lat pracy 2 nauczycieli; powy¿ej 31 lat pracy 7 nauczycieli, 
z czego od l wrzeœnia nie bêdzie zatrudnionych 5 nauczycieli. 
Wielu odby³o liczne kursy przedmiotowo-metodyczne w 
placówkach doskonalenia nauczycieli, wszyscy przeszli 
szkolenie w zakresie przepisów reformy oœwiatowej i stosowania 
nowoczesnych metod i technik nauczania, sposobów planowania 
w³asnej pracy pedagogicznej, metod wspierania rozwoju ucznia 
oraz profilaktyki w zakresie uzale¿nieñ dzieci i m³odzie¿y.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli przebiega 
prawid³owo, ¿ du¿ym zaanga¿owaniem samych nauczycieli i jest 
zgodne z potrzebami szko³y
Ponadto w planie pracy ujêto zadania z zakresu 
wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego. Odbywa siê to 
w formie praktycznych warsztatów metodycznych w kilku 
zespo³ach przedmiotowych oraz w formie forum dyskusyjnego 
dla ca³ej rady na okreœlone tematy. W ostatnim czasie omawiane Uczniowie bior¹ liczny udzia³ w wielu konkursach 
miêdzy innymi nastêpuj¹ce problemy: agresja i przemoc wœród przedmiotowo-metodycznych, sportowych i kulturalnych i 
dzieci i m³odzie¿y, diagnozowanie pracy w³asnej nauczyciela, zajmuj¹ punktowane miejsca na ró¿nych szczeblach.
aktywne formy pracy na lekcji, problemy drugorocznoœci wœród W tabeli poni¿ej umieszczono niektóre przyk³ady osi¹gniêæ 
dzieci, planowanie pracy nauczyciela, nauczyciel wspieraj¹cy sportowych.
rozwój ucznia. W formie warsztatów zrealizowano: dla 
nauczycieli klas 0 - III w zakresie wychowania zdrowotnego 
program antynikotynowy „Czyste powietrze wokó³ nas" i 
wdro¿ono go do realizacji na terenie szko³y; Dysleksja 
rozwojowa, mechanizmy powstawania, diagnoza, formy pomocy 
dla dzieci; Profilaktyka uzale¿nieñ, mechanizmy powstawania, 
objawy, leczenie, formy zapobiegania; Efektywne nauczanie 
ortografii; Dziecko zdolne - rozwijanie umiejêtnoœci twórczego 
myœlenia; Egzamin kompetencyjny - pomoc nauczyciela - 
wychowawcy.
Przeprowadzono 2 zajêcia pokazowe dla innych nauczycieli z 
zastosowaniem korelacji miêdzy przedmiotowej na przyk³adne 
zajêæ z matematyki i przyrody w powi¹zaniu z ekologi¹.
3. Dzia³alnoœæ dydaktyczna.

W zakresie dydaktyki w klasach 4-6 szko³a od 3 lat 
uzyskuje œredni¹ ocen w granicach oceny dobrej, a za mijaj¹cy 
rok doœæ wysoki wskaŸnik 4,45 i 100% promocjê. Wœród naszych £¹cznie 14 imprez sportowych, w których bra³o udzia³ 353 
uczniów by³o203 wzorowych i 110 dobrych. Wynik na uczniów.
sprawdzianie kompetencji w klasach 6 jest równie¿ Ponadto:
zdecydowanie wy¿szy w porównaniu z rokiem ubieg³ym i  systematycznie przez ca³y rok szkolny by³y prowadzone zajêcia 
wynosi 28,13. Jest on wy¿szy od œredniej powiatu (25,71) i sekcji pi³ki siatkowej dziewcz¹t, w której trenuje 50 uczennic.
województwa (26.33) co wyraŸnie œwiadczy o dobrze  w terminie 09.VIII - 22.VIII.2004 sekcja pi³ki siatkowej 
zorganizowanej i proowadzonej pracy w naszej szkole. Na koniec wyje¿d¿a na obóz sportowy do Szko³y Aktywnego Wypoczynku 
obecnego roku szkolneg 121 uczniów, ( co stanowi 37% uczniów) „Frajda". Na obóz ten uda³o siê zdobyæ dofinansowanie od 
uzyska³o wynik powy¿ej 4,75 i otrzyma³o promocjê z sponsorów w ³¹cznej kwocie 1000 z³.
wyró¿nieniem , a 165 uczniów, to jest dok³adnie po³owa ogó³u Inne konkursy - w tabeli poni¿ej:
uczniów, otrzyma³o nagrody za wyniki 4,5 i wy¿ej i wzorowe 
zachowanie. Klasy 1-3 nie wchodz¹ do tej statystyki z uwagi na 4. Organizacja i udzia³ szko³y w imprezach œrodowiskowych.
inny sposób oceniania, ale i tam uczniowie uzyskali bardzo Szko³a ka¿dego roku bierze czynny udzia³ w gminnym 
wysokie notowania. Tak wiêc pracê szko³y w mijaj¹cym roku turnieju szkó³ i zajmuje czo³owe lokaty we wszystkich 
szkolnym nale¿y oceniæ doœæ wysoko. konkurencjach (przedstawienie teatralne, konkurs recytatorski, 
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piosenka i taniec disco, mini lista przebojów), w tym roku 5. Zajêcia pozalekcyjne umo¿liwiaj¹ce rozwój zainteresowañ 
równie¿ zdoby³a I miejsce. Uczestniczymy tak¿e w gminnym oraz pomoc uczniom zdolnym i uczniom z problemami.
rajdzie rowerowym i wszystkich œrodowiskowych imprezach W szkole prowadzone s¹ nastêpuj¹ce formy zajêæ 
sportowych zdobywaj¹c pierwsze, b¹dŸ drugie miejsce. Od kilku pozalekcyjnych: ko³a przedmiotowe z jêzyka polskiego, 
lat uczniowie szko³y organizuj¹ misteria Bo¿onarodzeniowe matematyki, przyrody, ko³o teatralne, plastyczne, muzyczne; w 
„Jase³ka" dla wszystkich mieszkañców miasta przygotowuj¹c zakresie sportu dzia³a uczniowski klub sportowy prowadz¹cy 
dekoracje i odpowiedni repertuar s³owno-muzyczny. Z tej te¿ sekcje pi³ki no¿nej, pi³ki koszykowej, tenisa sto³owego i lekkiej 
okazji ka¿dego roku wiêkszoœæ klas organizuje dla rodziców atletyki; oprócz tego na terenie szko³y prowadzone s¹ zajêcia judo 
spotkania op³atkowe. jako sekcja MOSiR i dwie klasy prywatnej szko³y muzycznej. 

Ka¿dego roku w czasie ferii zimowych organizowane s¹ Ponadto w godzinach pozalekcyjnych dzia³a œwietlica dla dzieci 
halowe mistrzostwa szko³y w pi³ce no¿nej i koszykowej z niepe³nosprawnych i œwietlica dla dzieci z rodzin niewydolnych 
udzia³em wszystkich chêtnych z innych szkó³ i udzia³em wychowawczo. W œwietlicy te j dzieci odrabiaj¹ lekcje,  
szerokiej publicznoœci, a l czerwca, z okazji Dnia Dziecka, wypoczywaj¹. Podobnie dzia³a œwietlica szkolna, w której poza 
odbywa siê wielka masowa impreza sportowo rekreacyjna z opiek¹ pedagogiczn¹ uczniowie otrzymuj¹ posi³ek w postaci 
wymarszem poza teren szko³y, a ostatnio coraz czêœciej ca³e klasy gor¹cego dania obiadowego fundowanego ze œrodków MOPS 
s¹ zapraszane do gospodarstw rodziców na zajêcia integracyjne Ponadto szko³a organizuje liczne wycieczki edukacyjne po 
przy ognisku i  kie³baskach.  Od pocz¹tku szko³a jest okolicach województwa i do Warszawy, wyjazdy do teatru, kina, 
wspó³organizatorem imprez zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Wielkiej na zawody sportowe i zajêcia z programu zielonej szko³y. W roku 
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, na konto której uczniowie co ubieg³ym odby³o siê 87 takich wyjazdów i 4 zielone szko³y. 
roku przekazuj¹ kilka tysiêcy z³otych. Co roku te¿ szko³a czynnie Wymienione formy opieki pozalekcyjnej w pe³ni zabezpieczaj¹ 
uczestniczy w akcji „sprz¹tanie œwiata" oraz miejskim kiermaszu potrzeby uczniów zarówno tych, którzy pragn¹ rozwijaæ swoje 
realizuj¹c przydzielone zadania. uzdolnienia jak i tych, którzy potrzebuj¹ pomocy w nauce i opieki 

po skoñczonych zajêciach. Dla najbardziej uzdolnionych 

Najlepsi uczniowie w szkole ze œredni¹ 4,5 i wy¿ej za II okres r. szk. 2003/2004 w kl. 4 - 6
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nauczyciele opracowuj¹ indywidualne programy nauczania i je 
realizuj¹ równie¿ 000 z du¿ym powodzeniem

Ponadto specjalistycznej pomocy dla wszystkich 
potrzebuj¹cych udzielaj¹: szkolny pedagog, psycholog, 
reedukator i logopeda.

W czasie tegorocznych wakacji planowany jest jeden obóz 
sportowy nad morzem, jedne kolonie i jedna zielona szko³a, a 
ponadto, ka¿dy wychowawca zorganizuje dla swojej klasy 
trzydniowy biwak w najbli¿szej okolicy. Bêd¹ to zajêcia 
wychowawcze o charakterze integracyjnym i rekreacyjnym. Na 
terenie szko³y nie przewiduje siê ¿adnych zajêæ z uwagi na 
szeroki zakres prac remontowych.

6. Sprawy gospodarcze:
Ka¿dego roku prowadzi siê w szkole remonty bie¿¹ce. 

Do wa¿niejszych prac planowanych na wakacje w tym roku 
nale¿y zaliczyæ remont kapitalny ca³ego budynku A i D 
realizowany z funduszów gminnych.

W ci¹gu roku szkolnego wyposa¿a siê i unowoczeœnia 
ca³¹ bazê dydaktyczn¹ w nowe pomoce naukowe, sprzêt szkolny, 
ksi¹¿ki, mapy, programy nauczania, programy komputerowe 
przydatne w procesie dydaktycznym. Nie s¹ to du¿e iloœci z 
uwagi na niewystarczaj¹ce œrodki w bud¿ecie szko³y.

Dyrekcja szko³y sk³ada serdeczne podziêkowania 
uczniom, którzy ciê¿ko pracowali, by otrzymaæ jak najlepsze 

Najlepsi uczniowie w szkole ze œredni¹ 4,5 i wy¿ej za II okres r. szk. 2003/2004 w kl. 4 - 6 (c.d.)

W tegorocznych egzaminach gimnazjalnych, oceniaj¹cych 
wiedzê uczniów klas trzecich m³odzie¿ gminy Mszczonów 
uzyska³a dobre wyniki, z których nauczyciele mog¹ mieæ 
spore powody do zadowolenia.
W mszczonowskim gimnazjum uzyskano œredni¹ ocen z 
czêœci humanistycznej - 28,52 pkt. a z czêœci matematycznej 
- 27,73 pkt.
W gimnazjum w Osuchowie z czêœci humanistycznej 
uzyskano 24,32 pkt, a z matematycznej - 22,80.
W skali gminy szko³y gimnazjalne zanotowa³y równie 
wysok¹ œredni¹. Z czêœci humanistycznej - 27,03 pkt, a 
matematycznej - 25,74 pkt.
W skali powiatu z czêœci humanistycznej uzyskano œredni¹ 
ocen na poziomie 28,24 pkt, a z czêœci matematycznej - 23, 
02 pkt.

(-) 

Egzaminy gimnazjalne 

oceny.
Dziêkujê równie¿ nauczycielom, wszystkim 

pracownikom szko³y, rodzicom za du¿y wk³ad pracy.
My wszyscy ¿yczymy udanych wakacji, s³oñca, pogody 

duch i rzeczywistoœci tak piêknej jak marzenia.

Barbara Majchrzak
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!!!!! SOS MICHA£ !!!!
Zwracamy siê z gor¹c¹ proœb¹ do 

wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc 
w ratowaniu ¿ycia mieszkañca 

Mszczonowa Micha³ka Biernata, u 
którego wykryto ostr¹ bia³aczkê 

limfoblastyczn¹.

Koszty leczenia ch³opca s¹ bardzo 
wysokie i rodziców nie staæ na pokrycie 

ich jedynie z w³asnych œrodków. 

Wszyscy, którzy chcieliby pomóc 
Micha³kowi proszeni s¹ o wp³aty na 

konto:

Fundacja na Rzecz Ratowania ¯ycia
Bank PEKAO S.A.  I Oddzia³ w ¯yrardowie 

 10801499-711267-27005-801000-111
has³o: MICHA£ BIERNAT

 

które nap³yn¹ do redakcji niekoniecznie  musz¹ byæ Samorz¹dowe FORUM podpisane, jeœli wolicie Pañstwo zachowaæ 
anonimowoœæ - uszanujemy to. Ka¿dy  sygna³ Jeœli coœ Pañstwa interesuje lub 
potraktowany  przez nas zostanie bardzo powa¿nie.bulwersuje, je¿eli siê z czymœ nie  zgadzacie, a mo¿e 

wrêcz przeciwnie  popieracie okreœlone dzia³ania  - 
Czekamy na  LISTY napiszcie o tym  do redakcji Merkuriusza. Na 

Redakcja MM wszystkie  pytania  odpowiadaæ bêd¹ Pañstwu  na 
³amach  naszego samorz¹dowego informatora: 

Adres: Urz¹d Miejski,  ul. Grójecka 45, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej  £ukasz Koperski  
96-320 Mszczonów   lub  burmistrz miasta  Józef Grzegorz Kurek. Listy, 

Mszczonowski Oœrodek Kultury i  redakcja Merkuriusza 
Mszczonowskiego zwracaj¹ siê z apelem do mieszkañców o pomoc w 
zorganizowaniu wystawy pt. „Dawny Mszczonów na fotografii”. W naszych 
zasobach znajduje siê obecnie jedynie kilka historycznych zdjêæ miasta. Jeœli 
posiadacie Pañstwo takie fotografie bardzo prosimy o ich wypo¿yczenie. 
Gwarantujemy ich zwrot zaraz po wykonaniu skanowania (maksymalny czas 
oczekiwania na zwrot-dwa dni). Ka¿dy kto zechce przyczyniæ siê do powstania 
wystawy proszony jest o kontakt telefoniczny: 0-607-099-886 lub przez e-mail: 
mszczonow@interia.pl.

Jeœli masz fotografie dawnego Mszczonowa -
zadzwoñ: 0-607 099 886, 

Wyœlij e-mail: mszczonow@interia.pl 

INFORMACJA:
Zosta³ uruchomiony numer bezp³atny 

0-800-45-69-07
w celu zg³aszania do Wydzia³u Gospodarki Gminnej awarii oœwietlenia ulicznego na terenie 

miasta i gminy Mszczonów oraz wywozu nieczystoœci sta³ych z so³ectw

Reklamuj siê
w Merkuriuszu

Mszczonowskim! 

Ceny reklam i og³oszeñ:

1 strona - 200 z³ + VAT
1/2 strony - 100 z³ + VAT
1/4 strony - 50 z³ + VAT
1/8 strony - 25 z³ + VAT
1/16 strony - 12,5 z³ + VAT

- og³oszenia drobne zamieszczamy gratis,
- z op³at za reklamy i og³oszenia m

- reklam i og³oszeñ nie zamieszczamy na 
pierwszej i ostatniej stronie.

og¹ 
byæ zwolnione lokalne organizacje i 
instytucje w zale¿noœci od treœci i 
objêtoœci materia³ów przekazanych 
redakcji

ROLNIKU!
W Osuchowie rozpocz¹³ dzia³alnoœæ punkt rehabilitacji. Zosta³ on stworzony dziêki  
wspó³pracy gminy z KRUS-em. Mo¿na z niego korzystaæ nieodp³atnie. Na zabiegi 
nale¿y zg³osiæ siê ze skierowaniem lekarskim. Gabinet czynny jest w poniedzia³ki, 
wtorki i czwartki w godzinach 14.00 - 18.00; w œrody i pi¹tki w godzinach 15.00 - 18.00.
Adres gabinetu - Osuchów 95 /ko³o POCZTY/. 

Wywieszanie barw narodowych INFORMACJA
z okazji wa¿nych dla naszego kraju 
rocznic i istotnych bie¿¹cych wydarzeñ to Decyzj¹ Rady Miejskiej Mszczonowa 
przejaw patriotyzmu. O zachowanie oraz Burmistrza Miasta zosta³y 
narodowej tradycji powinniœmy w sposób zakupione flagi narodowe, które bêd¹ 
szczególnie dbaæ w³aœnie teraz w okresie sukcesywnie rozdawane w³aœcicielom 
integrowania siê Polski z pozosta³ymi posesji znajduj¹cych siê na terenie 
pañs twami  na le¿¹cymi  do  Uni i  Mszczonowa. Flagi te bêd¹ 
Europejskiej. Dajmy wyraz naszego przekazywane mieszkañcom 
uznania dla tego co polskie, dla dokonañ nieodp³atnie. 
przodków, oka¿my szacunek naszej 

W³adze miejskie zwracaj¹ historii. Wywieszenie flagi nie jest rzecz¹ 
trudn¹, nie wymaga wyrzeczeñ, a siê z apelem do wszystkich 
jednoczeœnie jest widoczn¹ oznak¹ tego, osób, którym zostan¹ 
i¿ pojêcie ojczyzny nie jest nam obce i 

przekazane flagi o ich przyk³adamy do niego nale¿yt¹ wagê. 
 wywieszanie w okresie œwi¹t Burmistrz Miasta Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej 
 Józef Grzegorz £ukasz Koperski narodowych.
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