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Drogi wojewódzkie
Grzegorz Kłosowski z Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich omówił 
stan dróg wojewódzkich na terenie 
gminy Mszczonów, w tym drogi nr 579 
oraz drogi 876. Według Grzegorza 
Kłoskowskiego, droga wojewódzka 
876 biegnąca przez miejscowość 
Chudolipie wymaga generalnego 
remontu, jednak z uwagi na brak 
środków w roku bieżącym MZDW nie 
planuje naprawy tej drogi. 

Drogi powiatowe
Paweł Myszkowski, dyrektor Wydziału 
Transportu Starostwa Powiatowego w 
Żyrardowie,  omówił stan dróg 
powiatowych na terenie gminy 
Mszczonów. Zgodnie z przedstawioną 
informacją w roku 2011 zakończona 
z o s t a ł a  p r z e b u d o w a  d r o g i  

Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów
p o w i a t o w e j  P i o t r k o w i c e -  

Drogi krajowe
Grzegorzewice- Mszczonów. W roku 

Romuald Merecki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
ubiegłym złożony został przez powiat żyrardowski wniosek o 

zdał informację z podległych GDDKiA dróg, będących na terenie 
dofinansowanie przebudowy ulicy Tarczyńskiej we Mszczonowie (od 

gminy Mszczonów, w tym drogi krajowej nr 8 i drogi krajowej nr 50.
ulicy Wschodniej w kierunku centrum), który w ostatecznej weryfikacji 

Przedstawiciel GDDKiA omówił postęp prac związanych z 
nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

przebudową drogi S8 oraz przedstawił informację z wykonanych 
Jak poinformował dyrektor Myszkowski, w roku 2012 ze względu na 
nienajlepszą sytuację finansową Starostwa, powiat żyrardowski nie 
przewiduje żadnych inwestycj i  
drogowych na podległych szlakach 
komunikacyjnych. 
Na pytania radnego Andrzeja Osiala 
dotyczące złego stanu nawierzchni na 
d r o g a c h  p o w i a t o w y c h  w  
miejscowości Wręcza, dyrektor Paweł 
Myszkowski zapowiedział, że droga 
powiatowa biegnąca przez Wręcze 
b ę d z i e  n a p r a w i a n a  w  m i a r ę  
możliwości finansowych. Natomiast, 
droga Korytów- Olszówka ma zostać 
naprawiona przez wykonawcę 
obwodnicy.
Wiceprzewodniczący RM Marek 
Zientek, korzystając z obecności 
przedstawiciela GDDKiA pytał o 
s k r zy żowan ie  w  m ie j scowośc i  
Chudolipie, które jest newralgicznym 
miejscem dla mieszkańców. 
-Ta przebudowa przesuwa się w 
czasie, czy możemy poznać realny zadań, do których głównie należały roboty bieżącego utrzymania 
termin realizacji tej inwestycji. Ta dróg, w tym remonty cząstkowe nawierzchni, konserwacje znaków i 
sytuacja musi w końcu ulec zmianie- tablic drogowych, a także utrzymanie oznakowania oraz 
apeluje Marek Zientek.prowadzenie konserwacji sygnalizacji świetlnej i pielęgnacji zieleni 
- To jest bardzo ważny odcinek zwłaszcza od momentu, kiedy gmina przydrożnej.
Mszczonów oddała do użytku Trakt Tarczyński. Ci mieszkańcy, którzy Na 2012 rok GDDKiA zaplanowała kontynuację przebudowy drogi S8, 
korzystają ze skrzyżowania w Chudolipiu, mają utrudnioną sytuację- której wartość kontraktu wynosi 192 miliony złotych. Zakończenie robót 
mówi Łukasz Koperski, przewodniczący RM.planuje się na październik 2012 roku.
W odpowiedzi, Romuald Merecki, poinformował, że w bieżącym roku 
GDDKiA nie przewiduje realizacji inwestycji drogowej w miejscowości 
Chudolipie. 

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 25 kwietnia 2012 roku, odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni 
wysłuchali oceny ze stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów, a także podjęli szereg istotnych dla 
gminy Mszczonów uchwał.

Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Romuald Merecki z GDDKiA podsumował stan dróg krajowych 
w gminie Mszczonów

Grzegorz Kłosowski z MZDW 
zdał informację z dróg 

wojewódzkich

Paweł Myszkowski omówił 
sytuację na drogach 

powiatowych
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komunikację i bezpieczeństwo. 
Bieżące uchwały
W trakcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwałę w 
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym i szkoleniu. W 
myśl nowych przepisów wysokość ekwiwalentu pieniężnego za każdą 
godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu 
ratowniczo-gaśniczym wynosi 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, co 
stanowi 20,50 zł za godzinę, zaś w trakcie udziału członka OSP w 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę Mszczonów oraz innych zdarzeń w wysokość 
ekwiwalentu wynosi 1/700 przeciętnego wynagrodzenia, co stanowi 
kwotę 5, 12 zł, za godzinę.
Radni podjęli również uchwałę dotyczącą miejscowego planu 
zagospodarowania przes t r zennego gminy  Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Nowy Dworek.
W 2008 roku Rada Miejska w Mszczonowie przystąpiła do sporządzenia 

Drogi gminne zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Małgorzata Krześniak z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie gminy Mszczonów dla fragmentu
przedstawiła informację dotyczącą stanu dróg gminnych, a także miejscowości Nowy Dworek.
zrealizowanych i planowanych inwestycji drogowych. W wyniku wyłożenia projektu planu zagospodarowania 
W 2011 roku gmina Mszczonów zrealizowała szereg inwestycji przestrzennego do publicznego wglądu, w terminie ustalonym przez 
drogowych w tym m.in. przebudowę drogi dojazdowej Olszówka - burmistrza Mszczonowa przeznaczonym na składanie uwag do 
Nowy Dworek (wartość inwestycji 297.049,57 zł), a także przebudowę projektu planu osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 
ulicy Sienkiewicza- Nowy Rynek (wartość inwestycji 2 399 633,30  zł.) nie posiadające osobowości prawnej nie wniosły żadnych uwag 
Na remonty dróg w roku 2011 wydano 1.212.748,41 zł. dotyczących powyższego projektu.
Wydatki poniesione w roku ubiegłym na bieżące utrzymanie dróg Został zgromadzony komplet dokumentów, który pozwala na 
wyniosły 1.224.845,46 zł. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
W tym roku gmina Mszczonów zrealizuje budowę nawierzchni oraz zagospodarowania przes t r zennego gminy  Mszczonów 
chodników w ulicach Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, obejmującego fragment miejscowości Nowy Dworek.
Sportowa, Młynarska, Kościuszki w Mszczonowie. Pierwszy etap, Rada Miejska podjęła również uchwałę zmieniająca uchwałę 
obejmujący ulice: Poniatowskiego, Boczna, Bagno zakończyć się ma budżetową gminy Mszczonów na rok 2012.
do 31 maja 2013 roku. W roku bieżącym planuje się wykonanie W myśl wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetu o kwotę 
warstwy ścieralnej w ul. Poniatowskiego, kanalizacji deszczowej i 365.859,00 złotych i zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 377.159,00 
nawierzchnię w ul. Bocznej, Bagno, Dojazd i na fragmencie ul. złotych.
Spokojnej. Drugi etap tej inwestycji będzie realizowany w latach 2013 i Radni przyjęli także przedstawione przez Małgorzatę Badowską, 
2014. Ponadto, w ramach bieżących inwestycji zaplanowano naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej 
przebudowę ulicy Spacerowej w miejscowości Grabce Józefpolskie, a sprawozdanie z realizacji gminnego programu współpracy z 
także zagospodarowanie Centrum wsi  Bobrowce oraz organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.
Zagospodarowanie centrum wsi Piekary. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej
Warto podkreślić, że w związku z trudną sytuacją finansową powiatu Radny Krzysztof Krawczyk przedstawił informację z działalności 
żyrardowskiego związaną z przejęciem długów szpitala w Żyrardowie, kontrolnej Komisji Rewizyjnej w okresie między sesjami.
Starostwo Powiatowe nie jest w stanie zabezpieczyć środków W dniu 12 kwietnia, zespół kontrolny analizował gospodarkę 
finansowych ( 1,7 mln. zł), na realizację projektów związanych z finansową Gminnego Centrum Informacji za 2011 rok. Komisja 
przebudową centrów wsi. W tej sytuacji gmina nie ma możliwości poddała analizie dokumentację i sprawozdania finansowe za 2011 
pokrycia 100% kosztów niekwalifikowanych. Uwzględniając wyżej rok oraz sprawozdania merytoryczne. W wyniku czynności kontrolnych 
wymienione elementy jest konieczne zrezygnowanie z realizacji komisja stwierdziła, że gospodarka finansowa GCI prowadzona jest 
jednego projektu. prawidłowo.
W wyniku głębokiej analizy, radni wspólnie uzgodnili rezygnację z W dniu 19 kwietnia członkowie zespołu kontrolnego odbyli 
projektu „Zagospodarowanie centrum wsi Wręcza” z uwagi na wysoki posiedzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie. 
udział kosztów niekwalifikowanych i niski stopień dofinansowania. Kontrolowano gospodarkę finansową jednostki za    2011 rok. Komisja 
Równocześn ie  ogran iczono zakres  r zeczowy pro jektu  zapoznała się z przychodami biblioteki oraz poddała analizie koszty i 
„Zagospodarowanie Centrum wsi Piekary” bez naruszania celu wydatki za rok ubiegły. W wyniku czynności kontrolnych, stwierdzono, 
projektu. że gospodarka finansowa w roku 2011 prowadzona była prawidłowo, 

bez żadnych uwag merytorycznych, a wydatki realizowane były 
W podsumowaniu, burmistrz Józef Grzegorz Kurek zwrócił się do celowo, zgodnie z charakterem instytucji.
przedstawiciela GDDKiA, o interwencję w sprawie dodania informacji Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami
w oznaczeniu pionowym na rondzie we Mszczonowie, wskazującej W okresie między sesjami wydano 5 zarządzeń, które głównie 
kierunek zjazdu na Katowice. dotyczyły spraw finansowych w jednostkach organizacyjnych.
Burmistrz zasugerował także, aby na dojeździe do ronda wykonać Burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował, że na ulicy Warszawskiej 
fragment tzw. „tarki” oraz stworzyć dodatkowy pas na rondzie dla we Mszczonowie, przez trzy najbliższe miesiące testowane będą 
pojazdów skręcających do centrum Mszczonowa. Takie zabiegi lampy ledowe. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli i analizy 
według burmistrza Kurka zwiększyłyby bezpieczeństwo, a także okaże się, że w tym okresie zmniejszony został pobór energii, wówczas 
upłynniłyby ruch na rondzie. gmina będzie chciała zastąpić stare lampy, nowoczesnym 
Zdaniem burmistrza Mszczonowa sytuacja dróg wojewódzkich i oświetleniem.
powiatowych jest nienajlepsza z uwagi na brak środków finansowych, Jak poinformował burmistrz Mszczonowa, przesuwa się termin wykupu 
zarówno Urzędu Marszałkowskiego (poprzez narzucone przez rząd gruntów pod inwestycję Park of Poland, z uwagi na fakt, że inwestor 
„janosikowe”) oraz Starostwa Powiatowego ( z uwagi na zaciągnięty czeka na promesę z banku, dającą zielone światło na rozpoczęcie 
kredyt na szpital). Gmina Mszczonów obciążana kolejnymi zadaniami procesu inwestycyjnego. Zdaniem burmistrza tak ogromna 
również zaczyna szukać środków na remonty i naprawy gminnych inwestycja, wymaga czasochłonnego procesu biurokracji, dlatego 
dróg. też należy uzbroić się w cierpliwość. 
Na zakończenie, burmistrz zapowiedział, że z chwilą zakończenia Z przedstawionej informacji wynikło również, że w miesiącu maju 
modernizacji trasy Katowickiej do Radziejowic, gmina Mszczonów rozpoczną się dwie duże inwestycje, w tym przebudowa domu 
będzie pierwszą w Polsce jednostką samorządu lokalnego, która Maklakiewicza w Mszczonowie oraz budowa boiska w Lutkówce.
będzie miała najlepszy dostęp do dróg krajowych, a w tym najlepszą Łukasz Nowakowski

Małgorzata Krześniak z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 
przedstawiła sprawozdanie z oceny dróg gminnych na terenie 

miasta i gminy Mszczonów



gminy Mszczonów, która przedstawiła projekt 
uchwały zmieniający Uchwałę Budżetową gminy 
Mszczonów na rok 2012 oraz projekt zmieniający 
Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Mszczonów 
na lata 2012-2023.
W myśl wprowadzonych zmian zwiększa się 
dochody budżetu o kwotę 365.859,00 zł. Plan 
dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 
45.372.541,00 zł.

24 kwietnia 2012r. miliony złotych na pomoc społeczną. Ponadto, zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący W wyniku dyskusji, radni zasiadający w komisji 377.159,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 
RM Łukasz Koperski, radny Jerzy Siniarski, radny budżetu i mienia komunalnego pytali m.in. o ilość 11.300,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem 
Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny osób pobierających zasiłki stałe i ponoszone koszty. wynosi 48.139.917,00 zł.
Waldemar Suski radny Wojciech Horbot oraz radny W odpowiedzi, Barbara Ciszewska, kierownik Łukasz Nowakowski
Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu Miejskiego Ośrodka Kultury poinformowała, że w 
i Mienia Komunalnego. chwili obecnej 31 osób z terenu gminy Mszczonów 
Głównym tematem posiedzenia komisji była analiza pobiera zasiłki stałe, co w skali roku daje kwotę 121 
wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tysięcy złotych. 
za II półrocze 2011 roku. - Zauważamy tendencję wzrostową pobieranych 
W trakcie prac komisji, szczegółowo zostały zasiłków stałych, co wpływa na gminny budżet, 
omówione poniesione przez MOPS wydatki, gdyż do roku 2011 ten rodzaj pomocy społecznej 
zarówno na zadania własne jak i na zadania finansowany był w 100% z budżetu państwa, od 
zlecone. poprzedniego roku zaś, środków rządowych jest już 
Z przedstawionej informacji wynikło, że w roku tylko 80%- wyjaśnia Barbara Ciszewska. 
ubiegłym z budżetu gminy wydatkowano blisko 2 W kolejnym punkcie posiedzenia komisji, radni 

w y s ł u c h a l i  J a d w i g ę  
Barbu lant ,  s ka rbn ika  
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ulicy Poniatowskiego, Bagno, Boczna i Spokojna.
Następnie, inspektor Małgorzata Krześniak 
poinformowała radnych, że jeszcze w tym roku, gmina 
Mszczonów planuje zrealizować projekt modernizacji 
placu Piłsudskiego, przebudowę ulicy Skierniewickiej 

brak jest środków, to logicznym jest fakt, że nie mamy 20 kwietnia 2012r.
za co ich naprawiać- dodaje dyrektor.W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny Dariusz 
W uzupełnieniu, burmistrz Józef Grzegorz Kurek Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Marek Baumel, 
podkreślił, że w tych trudnych czasach, przy radny Zdzisław Banasiak oraz radny Jerzy Siniarski, jako 
jednoczesnych brakach finansowych na remonty przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony 
dróg, trzeba na bieżąco monitorować stany Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
nawierzchni szlaków komunikacyjnych, aby nie Tematem posiedzenia komisji była ocena stanu dróg 
dopuścić do sytuacji, kiedy po danej drodze nie powiatowych i gminnych na terenie gminy 
będzie się dało przejechać. Zdaniem burmistrza Mszczonów. oraz rozpocząć prace związane z projektami 
Mszczonowa, Policja powinna reagować na Zaproszony na komisję Andrzej Pydzik, dyrektor przebudowy centrów wsi.
ł a m i ą c y c h  p r z e p i s y  d r o g o w e  k i e r o w c ó w  Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie W tym roku także, rozpocznie się remont ulicy Krętej w 
samochodów ciężarowych, którzy rzadko stosują się szczegółowo omówił inwestycje przeprowadzone w Wygnance, Strażackiej w Osuchowie, Kominkowej w 
do znaków zakazujących wjazdu na gminne drogi.roku 2011 na drogach powiatowych zlokalizowanych Adamowicach oraz ulicy Białogórskiej w Osuchowie. 
Następnie, Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza na terenie gminy Mszczonów. W podsumowaniu, Grzegorz Kozłowski, zastępca 
Mszczonowa wraz z Małgorzatą Krześniak, Dyrektor PZD w Żyrardowie oznajmił, że nakłady burmistrza Mszczonowa podkreślił, że radni wraz z 
inspektorem z Wydziału Rozwoju Gospodarczego finansowe na remonty dróg powiatowych z roku na pracownikami Urzędu Miejskiego muszą wypracować 
Urzędu Miejskiego, omówili stan gminnych dróg.rok są coraz mniejsze, gdyż coraz mniej środków na wspólną koncepcję modernizacji i remontów 
W roku ubiegłym gmina Mszczonów zrealizowała tego typu inwestycje posiada powiat żyrardowski. gminnych dróg na kolejne lata. Taki plan według 
szereg inwestycji drogowych, do których należało - Powiat nie ma pieniędzy na remonty dróg. W tym roku burmistrza Kozłowskiego pozwoli na obranie 
m.in. wybudowanie drogi Olszówka- Nowy Dworek, na remonty i naprawy dróg powiatowych potrzebne właściwego kierunku planowania środków na 
przebudowy ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie, jest około 6 mln złotych, a Powiatowy Zarząd Dróg realizację gminnych inwestycji drogowych.
odrestaurowanie skweru przy ulicy Narutowicza, otrzymał zaledwie 343 tysiące- informuje Andrzej Łukasz Nowakowski  
położenie chodzika w ulicy Wschodniej, a także Pydzik.
budowy nawierzchni na osiedlu Spokojna, w tym na W tej chwili przykro patrzeć na niektóre drogi, ale jak 

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa Publicznego

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Z prac komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

gminie Mszczonów, burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
przedstawił informację Powiatowego Urzędu Pracy 
w Żyrardowie, z której wynikło, że liczba osób 
bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy 
Mszczonów wciąż maleje, aktualnie wynosząc 427 
osób szukających pracy.
Radni, wiele uwagi poświęcili również omówieniu 
sytuacji gminnych dróg. 
Zdaniem burmistrza Mszczonowa priorytetem jest 
p r a w i d ł o w e  u t r z y m a n i e  t y c h  s z l a k ó w  Nowe zasady zakładają nową wysokość  23 kwietnia 2012
komunikacyjnych, które najbardziej  s łużą ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący 
mieszkańcom. członka ochotniczej straży pożarnej w szkoleniu RM Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek 
- Musimy remontować zwłaszcza te drogi, przy pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Zientek, radny Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz 
których mieszkają nasi mieszkańcy- tłumaczy Józef Pożarną lub gminę Mszczonów oraz innych zdarzeń radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji 
Grzegorz Kurek.w wysokości 1/700 przeciętnego wynagrodzenia, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski w ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 
uzupełnieniu dodał, że trzeba dokładnie przyjrzeć się S ta ty s tycznego w Dz ienn iku  U r zędowym W trakcie prac komisji, radni zaopiniowali materiały 
gminnym drogom, a także ulicom w samym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski ”.na zbliżającą się sesję Rady Miejskiej, a także razem z 
Mszczonowie.Następnie, radni dyskutowali nad projektem burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem zajęli się 
- Trzeba dokładnie zastanowić się nad naszymi uchwały dotyczącej  mie j scowego planu omówieniem bieżących spraw.
drogami, aby zabezpieczać środki w budżecie zagospodarowania przest rzennego gminy Członkowie komisji zatwierdzili projekty uchwał, w 
gminy na te odcinki, które bezwzględnie wymagają Mszczonów obejmującego fragment miejscowości tym projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 
napraw i modernizacji- dodaje Łukasz Koperski. Nowy Dworek. ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych 

Łukasz Nowakowski W części poświęconej aktualnym wydarzeniom w Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym i szkoleniu.
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26 kwietnia 2012r. transmisję ze wszystkich rozgrywanych 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna podczas EURO 2012 spotkań piłkarskich.
Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny 7 maja 2012r.
Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel, radny W posiedzeniu komis j i  uczestniczyl i :  
Andrze j  Os ia l  o raz  radna Barbara wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, 
Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, 
Oświaty, Sportu i Młodzieży. radny Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel, finansowane są z subwencji rządowej, a 
Tematem posiedzenia komisji była ocena radny Andrzej Osial oraz radna Barbara także są organizowane dzięki pozyskanym 
bazy sportowej na terenie gminy Mszczonów. Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji środkom zewnętrznym z  projektów unijnych. 
Michał Szymański ,  dyrektor OSiR w Oświaty, Sportu i Młodzieży. Najlepszym przykładem takiej formy 
M s z c z o n o w i e  o m ó w i ł  d z i a ł a n i e  Radni podczas prac komisji analizowali finansowania jest uzyskanie przez gminę 
mszczonowskich basenów termalnych, hali przedstawione przez Ewę Zielińską, dyrektora Mszczonów na jesieni roku ubiegłego, 
sportowej oraz kompleksu boisk „Orlik”. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w środków unijnych w kwocie 270 tysięcy zł, w 
Dyrektor OSiR podkreś l i ł ,  że oferta Mszczonowie projekty organizacyjne szkół ramach projektu „Indywidualizacja procesu 
rekreacyjno-sportowa świadczona, zarówno oraz wysłuchali informacji na temat nauczania i wychowania uczniów klas I-III 
przez Termy Mszczonów jak i halę sportową i prowadzonych zajęć pozalekcyjnych w szkoły podstawowej” w ramach Programu 
boiska „Orlik” z każdym rokiem jest coraz szkołach na terenie miasta i gminy Operacyjnego Kapitał Ludzki.
bogatsza o czym świadczą wprowadzane Mszczonów. Realizacja tego projektu umożl iwiła 
nowe usługi i szerszy zakres działania całej Ewa Zielińska, szczegółowo omówiła projekty sfinansować dodatkowe godziny zajęć (m.in. 
bazy sportowej. organizacyjne szkół pod względem za jęć d la dz iec i  ze  specyf icznymi  
Michał Szymański poinformował również, że z finansowym, przedstawiając wprowadzone t rudnościami w czytaniu i  p i saniu,  
końcem kwietnia OSiR Mszczonów uzyskał oszczędności w pionie oświaty. specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla 
licencję UEFA, która daje zielone światło na Następnie, dyrektor Zielińska przedstawiała d z i e c i  n i e p e ł n o s p r a w n y c h ,  z a j ę ć  
z o r g a n i z o w a n i e  S t r e f y  K i b i c a  n a  tematykę i zakres zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów 
mszczonowskich Termach. prowadzonych przez gminne placówki szczególnie uzdolnionych) oraz doposażyć 
W ramach tego przedsięwzięcia przy oświatowe. bazę dydaktyczną szkół w materiały i sprzęt 
współudziale Mszczonowskiego Ośrodka Według dyrektor  Z ie l ińsk ie j  za jęcia specjalistyczny.
Kultury planuje się stworzyć niebywałą pozalekcyjne odbywają się w ramach: Łukasz Nowakowski
imprezę, podczas której kibice i fani futbolu dwóch dodatkowych godzin nauczycieli 
będą mieli szansę obejrzeć na dużym ekranie wynika jących z  kar ty  nauczycie la,  

Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży

kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela, aby wziąć 
udział w nabożeństwie i tym samym uroczyście 
uczcić dzień Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski. Uroczystą Mszę Św. w intencji ojczyzny 
celebrował ks. dziekan Tadeusz Przybylski. 
Wygłosił on także homilię, w której nawiązał do 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz 
wpływu jej kultu na losy kraju oraz narodu 

Stało się już tradycją, iż 3 maja mieszkańcy odbyła się zbiórka pocztów sztandarowych. W polskiego, a także do 221 rocznicy uchwalenia 
Mszczonowa mają l iczne powody do tegorocznym święcie wzięła także udział Konstytucji 3 Maja.  
świętowania, tak też było i w tym roku. Z mszczonowska GRH „Strzelcy 31 pp” Tuż po mszy uczestnicy majowego święta 
samego rana ulicami miasta przeszedł strażacki odtwarzająca żołnierzy wrześniowych wraz z z a t r z y m a l i  s i ę  p r z y  d o m u  r o d z i n y  
pochód, prowadzony przez orkiestrę dętą OSP.  grupą cywili. Następnie odbyło się tradycyjne Maklakiewiczów, gdzie burmistrz Mszczonowa 
Dla wielu mieszkańców miasta było to swoistym złożenie meldunku burmistrzowi przez odczytał  treść aktu erekcyjnego pod 
zaproszeniem do uczestnictwa w miejskim naczelnika OSP Grzegorza Koperskiego, obudowujący się budynek, w którym 
świętowaniu. Druhowie przemaszerowali do uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na powstanie wkrótce Izba Pamięci poświęcona 
nowego cmentarza, gdzie złożyli kwiaty i maszt oraz odegranie hymnu narodowego.  Po kompozytorowi oraz ognisko muzyczne. Tuż 
zapalili znicze na grobach swoich zmarłych czym wszyscy uczestnicy majowego święta przed ceremonią wmurowania gilzy radna 
kolegów. O godz. 9.30 na placu przed ratuszem przemaszerowal i  do 

3 maja

Majowe świętowanie w Mszczonowie

WIEŚCI Z RATUSZA



Barbara Gryglewska wygłosiła krótką prezentację historyczną, w której nie 
tylko przybliżyła mieszkańcom Mszczonowa losy samego budynku, ale 
przede wszystkim spojrzała na niego przez pryzmat wybitnych 
mieszkańców, dla których był to dom rodzinny, a jednocześnie swoista 
kuźnia talentów, które do dziś dnia poprzez swoich potomków rozsławiają 
Polskę nawet w tak odległych zakątkach świata jak Meksyk czy Chiny. 
Następnie dokonano uroczystego aktu wmurowania gilzy zawierającej akt 
erekcyjny, w którym uczestniczyli: Wojciech Szustakiewicz, Starosta Powiatu 
Żyrardowskiego, Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Mszczonowa, radni Rady 
Miejskiej Mszczonowa, radne powiatowe Beata Sznajder i Krystyna 
Penczonek oraz liczni mieszkańcy miasta. Kończąc tę cześć uroczystości 
burmistrz Kurek zapowiedział, iż ma nadzieję, że prace adaptacyjne w 
domu Maklakiewiczów zakończą się do końca października br. i że na 
kolejne święto państwowe tj. 11 listopada 2012r. będzie mógł wraz z 
radnymi otworzyć nową Izbę Pamięci poświęconą postaci Jana Adama 
Maklakiewicza oraz ognisko muzyczne, które miejmy nadzieję stanie się 
kuźnią nowych mszczonowskich talentów na miarę swojego wielkiego 
poprzednika.
Kolejna część obchodów Narodowego Święta 3 Maja odbyła się na placu 
przed ratuszem, gdzie powitał wszystkich druh Waldemar Suski, który krótko 
przybliżył zebranym historię strażackiego święta oraz złożył najlepsze 
życzenia wszystkim osobom zaangażowanym w służbę związaną z ochroną 
przeciwpożarową rozpoczynając tym samym obchody corocznego 
święta strażaków, które w Mszczonowie tradycyjnie obchodzone jest w 
wigilię Św. Floriana. Następnie do zebranych zwrócił się burmistrz Kurek, 
który w swoim wystąpieniu przypomniał znaczenie Konstytucji 3 Maja dla 
historii Polski, przypominał straszne lata zaborów, do których doprowadził 
brak zgody i jedności narodowej oraz skomplikowana sytuacja polityczna 
ówczesnej Europy. Burmistrz zaapelował też do wszystkich mieszkańców o 
wykazanie troski o dobro publiczne, które często jest dewastowane i 
niszczone.  Złożył również strażakom życzenia z okazji ich święta. 
Po przemówieniu przyszedł czas na udekorowanie zasłużonych druhów 
medalami i odznaczeniami. I tak Złoty Znak Związku otrzymał dh. Marian 
Górecki. Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: 
dh. Zbigniew Chyła, dh. Jarosław Dębski, dh. Tadeusz Zgórzak. Srebrny 

Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali: dh. Joanna 
Nowak-Zielonka oraz dh. Artur Szymanowski. Brązowy Medal 
Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymał zaś Łukasz Badowski. 

Przemówienie Burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka 
wygłoszone w dniu 3 maja 2012 roku

Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Przyjaciele!
Sprowadza nas tutaj dzisiejsze święto, które jest jednocześnie świętem 
kościelnym i świętem narodowym. Te święta są nierozerwalnie ze sobą 
złączone, Bogurodzica, ostoja wolności naszej Ojczyzny w dniu 3 maja jest 
szczególnie czczona. 3 maja 1791 r. dla narodu polskiego był dniem 
świetności. Sejm czteroletni rozpoczął reformy - utworzył nowoczesną 
administrację, podjął kroki na rzecz stworzenia nowoczesnej armii, 
naprawy skarbu państwa, poprawy sytuacji społeczeństwa. Uwieńczył 
swą działalność wspaniałym dziełem, którym była Konstytucja 3 Maja. 
Wprowadzało ono Polskę do grona nowoczesnych oświeconych państw. 
Ustawa zasadnicza, którą wprowadzili Polacy była pierwszą w Europie, a 
drugą na świecie. Niestety nie było nam dane się nią długo cieszyć, 
została obalona przez zdradę i podstęp Targowiczan. Nie udało się do 
niej powrócić, ponieważ słaba Rzeczpospolita szlachecka upadła w 1795 
r. i przez 123 lata na mapie Europy nie było państwa polskiego. Dzisiejsza 
221 rocznica uchwalenia konstytucji, skłania nas do refleksji i zadumy. 
Każdy z nas, Polaków musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy zależy mu 
na ojczystym kraju, na tradycji, dokonaniach naszych przodków, kulturze i 
patriotyzmie? Czy w głębi serca każdego z nas tkwi miłość do ojczyzny bez 
względu na jej trudności i problemy? Czy wykazujemy determinację w 
tym, aby przekazać młodemu pokoleniu należytą wiedzę i prawdę o 
naszej ojczyźnie? Dziś jako naród mamy szansę trwać przez dalsze wieki, 
jeśli wszystkim nam zależeć będzie na rozwoju Polski, na rozwoju każdego 
małego skrawka ziemi, na którym żyjemy. Na przestrzeni wieków, jako 
naród, potrafiliśmy się jednoczyć w siłę oraz powstawać ze zgliszczy. 
Każdy dzień naszego życia to nowe wyzwania i pokonywanie trudności 
życia codziennego. Kryzys światowy nie bez znaczenia odbija się także na 
naszej gminie i mieście. W państwowej kasie brakuje środków na działania 
w niemalże każdej dziedzinie życia publicznego przez co na samorządy 
przerzucane jest coraz więcej zadań bez zapewnienia środków na ich 
realizację. Wzrastające ceny powodują, że mieszkańcom brakuje 
pieniędzy na godne życie. Staramy się temu przeciwdziałać. Ale tylko 
razem, rozumiejąc sytuację i współdziałając możemy przeżyć te ciężkie 
czasy. Tym bardziej jako władze samorządowe musimy zwrócić 
szczególną uwagę na właściwe i rozsądne gospodarowanie mieniem 
gminnym, ale również od mieszkańców zależy to czy nasza gmina będzie 
wyglądała godnie i będzie naszym wspólnym domem, do którego będzie 
zawsze nam miło wracać i gdzie godnie będziemy mogli podejmować 
naszych gości. Starajmy się wszyscy jako mieszkańcy gminy Mszczonów 
dbać o wspólne mienie społeczne i reagować na wszelkie przejawy 
dewastacji, zaśmiecania lub niszczenia dobra publicznego. To od nas 
zależy w jakim otoczeniu będziemy mieszkać, żyć i pracować. 
Pamiętajmy więc o tym nie tylko w dniu wielkiego święta polskich 
patriotów oraz wielkiego święta polskiej myśli konstytucyjnej, ale również 
podczas każdego codziennego dnia pracy. 
3 maja bieżącego roku to także dzień, w którym przed momentem 
dokonaliśmy uroczystego wmurowania gilzy pod odbudowę domu 
rodziny Maklakiewiczów. Wraz z radnymi Rady Miejskiej staramy się, aby w 
pochodzie ku lepszej przyszłości nie zapominać o tak ważnych 
elementach jak lokalna historia, duma narodowa i wartości 
ogólnoludzkie. Dziś bowiem  to właśnie patriotyzm i świadomość 
narodowa dają nam naszą własną tożsamość i chronią przed 
zatraceniem w anonimowym tłumie świata. Dbałość o lokalną historię i 
nasze „małe ojczyzny” staje się więc szczególnie istotnym elementem 
zachowania pamięci i tożsamości narodowej. Mimo trudności 
związanych z trwającym globalnym kryzysem gospodarczym 
zdecydowaliśmy się rozpocząć obudowę i adaptację domu rodziny 
Maklakiewiczów z przeznaczeniem na Izbę Pamięci poświęconą 
kompozytorowi Janowi Adamowi Maklakiewiczowi oraz na ognisko 
muzyczne. Wyrażamy także nadzieję, że miejsce to będzie dobrze służyć 
całej społeczności miasta i gminy Mszczonów oraz stanie się wkrótce 
kuźnią młodych talentów muzycznych na miarę swojego wielkiego 
poprzednika - Jana Adama Maklakiewicza.
W przeddzień dnia patrona wszystkich strażaków i ochotników, Świętego 
Floriana, pragnę również złożyć wszystkim druhom podziękowania i 
najlepsze życzenia od władz miejskich oraz wszystkich mieszkańców 
gminy. To wam strażacy i ochotnicy winniśmy szczególną wdzięczność. 
Jesteście symbolem Mszczonowa. Tworzycie jego historię. Nie 
wyobrażam sobie tego miasta bez Waszych mundurów i strażnicy.  W 
imieniu całej gminy jeszcze raz dziękuję Wam za Wasze poświęcenie i 
oddaną służbę na rzecz dobra społecznego. 
Na koniec chciałbym podziękować wszystkim przedstawicielom 
organizacji społecznych, samorządowcom, młodzieży oraz mieszkańcom 
biorącym udział w dzisiejszym jakże radosnym dla wszystkich Polaków 
Narodowym Święcie 3 Maja. Niech się święci 3 maja!

Z ŻYCIA GMINY
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Następnie licznej grupie strażaków 
wręczono szereg odznaczeń 
organizacyjnych. Po zakończeniu 
dekoracji i koncercie orkiestry 
m s z c z o n o w s c y  s t r a ż a c y  
przygotowali dla mieszkańców 
pokazy  ra town iczo-gaśn icze  
(symulację wypadku drogowego, 
pokaz sprawności w wykonaniu 
młodzieżowej drużyny strażackiej 
oraz symulację pożaru mieszkania). 
P o k a z y  c i e s z y ł y  s i ę  d u ż ą  
popularnością wśród widzów, gdyż z 
pewnością niecodziennie możemy 
zobaczyć jak działa ciężki sprzęt wykorzystywany przy wycinaniu ofiar 
wypadków z aut czy też uświadomić sobie jak szybko może rozprzestrzenić 
się pożar w budynku. Po zakończonych pokazach strażacy zaprosili 
wszystkich mieszkańców do zwiedzania strażnicy oraz strażackiej Izby 
Pamięci.

Rafał Wasilewski

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali 
dh. Joanna Nowak-Zielonka 
oraz dh. Artur Szymanowski

Złoty Znak Związku otrzymał 
dh. Marian Górecki

Złotym Medalem Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa odznaczeni zostali 

dh. Zbigniew Chyła, dh. Jarosław Dębski, 
dh. Tadeusz Zgórzak

Uroczyste wmurowanie gilzy zawierającej akt erekcyjny

Z ŻYCIA GMINY



działalności.
Poprzez uruchomienie Izby Pamięci tej Rodziny 
gmina Mszczonów poszerzy dotychczasową ofertę 
kulturalną skierowaną do mieszkańców gminy, 
nadając nowe oblicze temu obiektowi pełniącemu 
ważna rolę w historii miasta Mszczonowa.
U t a l e n t o w a n i  p r z e d s t a w i c i e l e  R o d z i n y  
Maklakiewiczów pozostawili po sobie piękny ślad, 
dlatego warto te dzieło kontynuować.
Drugą uroczystością, na którą czekaliśmy, było 
uczczenie w dniu 12 maja 150 rocznicy  wmurowania  

Dla mszczonowian, maj to niezwykły miesiąc, który Tego dnia niecodziennym wydarzeniem było aktu erekcyjnego  pod budowę  kościoła p.w. 
zwłaszcza w tym roku był wyjątkowy z kilku względów. wmurowanie gilzy zawierającej akt erekcyjny pod Świętego Jana Chrzciciela.
Uroczystości związane z obchodami 3 maja to dom Maklakiewiczów. W uroczystej Mszy Świętej, którą  celebrował J.E. 
przepiękne i patriotyczne wydarzenie, w które Wartym podkreślenia jest fakt, że jednym z Biskup Łowicki uczestniczyli proboszczowie wszystkich 
zaangażowanych jest mnóstwo mieszkańców.  podstawowych celów tego projektu jest adaptacja okolicznych parafii, a także samorządowcy 
Obchody 3 majowe tradycyjnie miały miejsce na budynku mieszkalnego Rodziny Maklakiewiczów na ośc iennych gmin  i  reprezentanc i  władz  
placu przed Ratuszem, gdzie odbyła się zbiórka potrzeby zlokalizowania w nim Izby Pamięci tej powiatowych.
pocztów sztandarowych oraz mszczonowskiej GRH Rodziny oraz ogniska muzycznego dla mieszkańców, Jako emerytowana nauczycielka mogę podkreślić, 
„St rzelcy 31 pp” odtwarzającej  żołnierzy a w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu że miesiąc maj jest także ważny z racji odbywających 
wrześniowych wraz z grupą cywili. gminy Mszczonów. się w tym miesiącu matur. Egzamin dojrzałości to dla 
Nie mogło zabraknąć również uroczystego apelu, Wyposażenie ogniska muzycznego w instrumenty maturzystów ogromne wydarzenie, które pamięta się 

wciągnięcia flagi na maszt, a także muzyczne i stosowny sprzęt oraz prowadzenie przez całe życie.
udekorowania zasłużonych druhów nieodpłatnych zajęć edukacyjnych w tym zakresie Oprac. Łukasz Nowakowski
medalami i odznaczeniami. zapewni szeroką dostępność tego rodzaju 

Komentarz miesiąca 

Radna Barbara Gryglewska - podsumowanie 
majowych wydarzeń w gminie Mszczonów

Mszczonów, 03.05.2012 roku.

AKT EREKCYJNY

ODBUDOWY DOMU 
RODZINY MAKLAKIEWICZÓW

Odbudowę i adaptację domu 
rodziny Maklakiewiczów, wybudowanego w Mszczonowie 
na początku XX wieku, rozpoczynamy w chwili, gdy nasza 
Ojczyzna podobnie jak i cała Europa zmaga się nadal ze 
skutkami światowego kryzysu gospodarczego, a także w 
roku, w którym Polska będzie gospodarzem Mistrzostw 
Europy w piłce nożnej. Okres ten jest też szczególny dla 
Mszczonowa. Miasto rozwija się i jest znanym centrum 
logistyczno - przemysłowym. Mszczonów liczy się we 
wszystkich samorządowych rankingach i zestawieniach 
dotyczących osiągnięć gospodarczych. Silne samorządy, 
które stworzyły odpowiednią infrastrukturę  i  potrafiły 
pozyskać  inwestorów,  zapewniają swoim mieszkańcom 
znacznie lepszą  sytuację bytową.  Przykładamy należytą 
uwagę do nowych inwestycji, które są podstawą lepszej 
przyszłości i stabilnej pracy dla mieszkańców. Mszczonów 
stara się o pozyskanie prywatnej inwestycji o kapitalnym 
znaczeniu dla samego miasta oraz jego mieszkańców, ale 
również dla całego regionu - Parku Rozrywki i Nauki. 
Jednocześnie pamiętamy o tym, aby w pochodzie ku 
lepszej przyszłości nie zapominać o tak ważnych 
elementach jak lokalna historia, duma narodowa i 
wartości ogólnoludzkie. Dziś bowiem  to właśnie patriotyzm 
i świadomość narodowa dają nam naszą własną 
tożsamość i chronią przed zatraceniem w anonimowym 
tłumie globalnej wioski. Dbałość o lokalną historię i nasze 
„małe ojczyzny” staje się więc szczególnie istotnym 
elementem zachowania pamięci i tożsamości narodowej. 
W tym właśnie czasie decydujemy się rozpocząć 
obudowę i adaptację domu rodziny Maklakiewiczów z 
przeznaczeniem na Izbę Pamięci poświęconą Janowi 
Adamowi Maklakiewiczowi oraz ognisko muzyczne. 
Wyrażamy nadzieję, że miejsce to będzie dobrze służyć 
całej społeczności miasta i gminy Mszczonów oraz stanie 
się kuźnią młodych talentów muzycznych na miarę Jana 
Adama Maklakiewicza.

Podpisanie   i   wmurowanie   aktu   
erekcyjnego   następuje    w   dniu   Święta   Narodowego 
- 3 maja 2012 roku.   W  uroczystości  uczestniczą   
przedstawiciele   władz   samorządowych  -  radni miejscy 
z burmistrzem mgr inż. Józefem Grzegorzem  Kurkiem  i  
przewodniczącym  Rady  Miejskiej  Łukaszem  Koperskim,   
autor projektu przebudowy  -  Lingua Projekt Robert 
Kowal ik ,  genera lny wykonawca inwestycj i  -  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „HEGOR” Sp. z 
o.o. z siedzibą w  Sochaczewie  oraz  mieszkańcy Miasta  
Mszczonowa.

Szanowni Państwo!
Miejsce, w którym się dziś znajdujemy jest bardzo szczególne dla historii oraz kulturynaszego 
miasta. Dom Maklakiewiczów, to jeden z najstarszych budynków w Mszczonowie,przez lata 
siedziba najsłynniejszego lokalnego rodu, który dał Polsce wielu artystów,pedagogów i 
działaczy społecznych. Jest on tym cenniejszy, że do dnia dzisiejszego zachowałsię w 
nienaruszonym stanie pierwotnym, nie zniszczyła go wojna, która jak wiemyspustoszyła miasto, 
a jedyną ingerencją w architekturę budynku była jego rozbudowa.
Działkę, na której znajduje się dom, nabył nestor rodu Maklakiewiczów, JanNepomucen, około 
roku 1905 po przyjeździe do Mszczonowa i objęciu funkcji organisty wkościele św. Jana 
Chrzciciela. W tamtym czasie, parcela zajmowana była przez częściowodrewniany, parterowy 
budynek. Właśnie on stał się miejscem prowadzonych przez JanaNepomucena prób chóru 
parafialnego oraz strażackiej orkiestry. W domu Maklakiewiczówodbywały się także próby 
ludowego teatru, a także spotkania członków TowarzystwaGimnastycznego Sokół zanim 
wybudowana została Sokolnia.
W budynku, obok którego dziś stoimy rozkwitały talenty członków rodu. Jan Adam,patron 
naszego gimnazjum, właśnie w rodzinnym domu poprowadził swoją pierwsząorkiestrę, której 
członkami byli umuzykalnieni mieszkańcy miasta. Dla tego zespołuopracował szereg utworów. 
Kilka lat później, w siedzibie rodu Jan Adam skomponował swojepierwsze dwa wielkie dzieła: 
pieśni „Różaniec” oraz „Moja piosenka”. Równocześnie wrodzinnym domu dojrzewał także 
talent dwóch braci Jana Adama. Franciszek, uznawany zanajzdolniejszego w rodzinie, właśnie 
w tym budynku skomponował większość swoichutworów, kształtował światopogląd oraz 
wzmacniał się w miłości do ojczyzny, za którą oddałżycie mając zaledwie 24 lata. Także 
Tadeusz Wojciech, późniejszy prawnik, pedagog, prezesZAiKSu, dorastał w tym domu, 
otoczony muzyką podczas prób artystycznych, w którychasystował ojcu i braciom.
Kiedy w roku 1939 spłonął tak zwany Dom Ludowy, siedziba rodziny JanaNepomucena przejęła 
funkcję społeczno-kulturalnego centrum Mszczonowa, którą pełniła ażdo wybuchu II wojny 
światowej. Sytuacji sprzyjało zakończenie modernizacji budynku, doktórego dobudowano 
piętro i strych oraz wzmocniono fundamenty. W tamtych latach JanAdam Maklakiewicz był już 
znanym artystą, dlatego przez jego rodzinny dom przewijali sięczłonkowie kulturalnej elity kraju. 
W takiej atmosferze z łatwością mógł rozwijać się talentpozostałych członków rodziny: 
śpiewaczki Marii Szalińskiej czy jej syna, dyrygentaAntoniego Szalińskiego. W miejscowym 
chórze kościelnym śpiewała także córka JanaNapomucena - Zofia Konc.
Dom w Mszczonowie był także miejscem dorastania jednego z najsłynniejszychprzedstawicieli 
rodu, Zdzisława Maklakiewicza, przedwcześnie zmarłego wybitnego aktora,wnuka Jana 
Nepomucena. Podczas wojny w budynku tym stacjonowali Niemcy, a powyzwoleniu - 
Rosjanie. Już po wojnie, gdy obiekt stał się w części czynszową kamienicą,przebywał w nim 
Zygmunt Kraszewski, komisaryczny burmistrz Mszczonowa. Nawet powojnie nie zanikł jednak 
artystyczny duch domu. W budynku tym nadal spotykali się polscymuzycy, pisarze, aktorzy, z 
których wielu do dziś prowadzi aktywną działalność.
Historia domu Maklakiewiczów jest piękna, jednak trudno opisać słowami miejsce,które zawsze 
przede wszystkim żyło i tchnęło muzyką, dosłownie i metaforyczniepromieniując nią na cały 
Mszczonów. Tak jest zresztą do dnia dzisiejszego, ponieważczłonkowie rodu przyjeżdżają, często 
z odległych miejsc, by swoimi koncertami przypominaćo artystycznych tradycjach miasta. 
Jadwiga Stępkowska, Małgorzata Hadyńska, AgnieszkaMaklakiewicz, Anna Maklakiewicz, 
Joanna Maklakiewicz, te potomkinie rodu wciąż sązwiązane z tym miejscem i rozsławiają imię 
Mszczonowa nawet w egzotycznych dla naszakątkach Meksyku, czy Chin. Odremontowany 
rodzinny dom, w którym mieścić się będziemuzeum lokalnych sław oraz ognisko muzyczne, 
stanie się kolejnym elementem łączącymMaklakiewiczów z Mszczonowem, a ludzi ze sztuką. W 
tym miejscu pragnę podziękowaćwładzom miejskim, Panom Burmistrzom oraz Radzie Miejskiej 
za zrozumienie, że nawet wciężkich czasach kryzysu ważne jest pielęgnowanie i umacnianie 
tradycji i historii, że domJana Nepomucena i Rozalii powinien nadal być jednym z elementów 
kulturalnej mapy miastai cennym zabytkiem Ziemi Mszczonowskiej. Mam nadzieję, że wspólną 
pracą całejspołeczności miasta i jego władz uda nam się przywrócić temu budynkowi jego 
dawnąświetność i artystycznego ducha, który, wierzę, pozostał nie tylko w tym domu, ale 
przetrwałtakże w mieszkańcach Ziemi Mszczonowskiej.

Dziękuję za uwagę!

Przemówienie radnej Barbary Gryglewskiej 

Z ŻYCIA GMINY
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Szustakiewiczem na czele. Na placu celebry, jaki 
przygotowano przy pomniku papieskim nie zabrakło 
żadnej z miejskich organizacji oraz grup parafialnych. 
Po prawej stronie polowego ołtarza stanęły poczty 
sztandarowe. Plac od strony południowej zamknęły 
szeregi  przedstawicieli  Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz członków  Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego i  rekonstruktorów z GRH STRZELCY 31 
pp. Harcerze przygotowali punkt medyczny. 

Mieszkańcy Mszczonowa uczcili 150. rocznicę  mszczonowianie gościli biskupa ordynariusza Odpowiedzialni za oprawę  muzyczną - strażacy z 
wmurowania  aktu erekcyjnego  pod budowę  Andrzeja Franciszka Dziubę. Jego powitania dokonał Orkiestry Dętej OSP i chórzyści Męskiego Chóru 
kościoła p.w. Świętego Jana Chrzciciela. Budowę  dziekan Tadeusz Przybylski wraz z burmistrzem Parafialnego mieli swój sektor po stronie lewej od 
świątyni rozpoczęto w 1862 roku. Wtedy to,  11 maja,  Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem i ołtarza.  Goście zaproszeni wraz z przybyłymi na 
do miasta przybył sam arcybiskup Zygmunt Szczęsny przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem uroczystość mieszkańcami miasta zasiedli na 
Feliński, obecny święty i dokonał poświęcenia Koperskim. W uroczystej Mszy Świętej, którą  ławkach ustawionych w centralnym punkcie placu. 
kamienia węgielnego pod kościół, który miał celebrował J.E. Biskup Łowicki uczestniczyli Biskup Mszę Świętą odprawiał w ornacie z 
zastąpić  poprzednią  świątynię,   zniszczoną  w proboszczowie wszystkich okolicznych parafii, a także wizerunkiem Świętego Jana Chrzciciela, który jest 
wyniku pożaru,  do jakiego doszło w 1800 roku.   W samorządowcy ościennych gmin i reprezentanci patronem mszczonowskiej fary.  Symboliczny ornat, 
rocznicę  tego historycznego wydarzenia władz powiatowych, ze starostą  Wojciechem to dar mszczonowskich samorządowców. Pozostałe 

Nazwijmy to jak chcemy. Może to być  
„pospolite ruszenie”.  Nie nazwa jest 
najważniejsza. Przede wszystkim musimy poczuć 
się  gospodarzami  w swoim mieście. Tu nie ma 
podziałów na „my”  i „oni” - „ja” i „władza”, 
która dysponuje pieniędzmi nie wiadomo skąd.  
Skoro jestem mszczonowianinem, mieszkańcem 
tej gminy, to musi mi zacząć zależeć  na jej 
wyglądzie i prestiżu. Wtedy sytuacja będzie 
mogła ulec poprawie. Nie tak dawno, ktoś 
podczas nocnej hulanki w parku przy ulicy 
Narutowicza przewrócił, a następnie wyciągnął 
TOI-TOI-a na środek ulicy. Czy można sobie 

Wiosna w pełni. Mszczonowskie parki rozkwitają. Najbardziej martwią  mnie zniszczenia wyobrazić coś jeszcze bardziej głupiego? Przy 
Ci mieszkańcy, którzy pamiętają  lata 70-te i 80- dokonywane ewidentnie  przez dorosłe lub takiej akcji musiał narobić hałasu na pół miasta. 
te ubiegłego wieku mogą  porównać  jak dorastające osoby na placach zabaw dla Niestety nikt tego nie zauważył i nie zgłosił. 
bardzo od tamtych czasów zmieniło się  miasto. dzieci. Ogródki jordanowskie, to nie bary pod Apeluję do mieszkańców o współpracę! No, 
W ówczesnym województwie skierniewickim   chmurką. Uszanujmy te miejsca i zostawmy je chyba, że wolą pokrywać  koszty  tych 
Mszczonów zamykał stawkę  rankingu  pod dzieciom. To dla nich zostały pobudowane. wszystkich bezmyślnych wybryków.  Wszyscy 

musimy w końcu zadać sobie pytanie-  czy stać względem ilości i jakości miejskich terenów Czy częstsze patrole policji w godzinach 
nas na to, aby co roku płacić na wandali aż 100 zielonych. Dziś  nie musimy się wstydzić  za wieczornych i nocnych mogłyby rozwiązać 
tysięcy złotych? nasze zieleńce, choć  nie wszystko jest jeszcze problemy wandalizmu?

Z pewnością utrudniłyby wandalom działanie. tak jak należy. Nocami nasze parki przemieniają 
Mobi l i zu jemy funkcjonar iuszy  naszego się  w miejsca libacji alkoholowych. Niszczona 
Komisariatu Policji do intensywnych działań w jest zieleń, place zabaw dla dzieci, łamane są  
tym zakresie. Jednak nie oszukujmy się,  nie ławki. Czy władze miasta dostrzegają ten 
można przy każdym krzaczku, czy bratku problem?
postawić policjanta. Nie o to chodzi. Sami Nie tylko dostrzegają, ale także cały czas liczą 
musimy nauczyć  się  dbać  o swoje mienie. Jeśli straty i naprawiają zniszczenia. Oczywiście te 
widzimy, że ktoś zachowuje się  niestosowne w wszystkie działania  wykonują poszczególne 
naszej obecności, to musimy reagować. Gdyby miejskie służby. Problemem natomiast jest to, że 
wandal niszczył elewację naszego budynku z zjawisko nie maleje od kilku już lat. Średnio co 
pewnością podnieślibyśmy  alarm. Dlaczego roku na pokrycie strat wynikających z aktów 
podobnie nie czynimy, gdy ktoś  niszczy ławkę  w wandalizmu wydajemy około 100 tysięcy 
parku lub maże farbą po elewacji szkoły. złotych. To olbrzymie pieniądze. Za taką  sumę  
Przecież  to też nasze mienie. Zapłacono za nie z można by dokonywać  zmian w zieleni w 
naszych podatków. kolejnych punktach miasta oraz w większych 
Czyli tylko w pospolitym ruszeniu upatruje Pan wsiach naszej gminy. Szkoda, że jako mieszkańcy 
szansy na zmianę obecnej sytuacji?nie potrafimy uszanować  wspólnego dobra. 
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Aż sto tysięcy złotych mszczonowianie 
płacą co roku na … wandali 

Z ŻYCIA GMINY

Z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem na temat kosztów ponoszonych 
przez gminę na pokrycie skutków wandalizmu rozmawia Mateusz Milczarek.

Mszczonów - święto parafii  i miasta  - 12.05.2012 roku

Mszczonowianie uczcili wydarzenia sprzed półtora wieku



Przemówienie Przewodniczącego Rady Świętego Jana Chrzciciela to niemy za to, że dzięki Tobie, Księże Biskupie,  nasz 
świadek dziejów Mszczonowa. Jest naszym  kościół stał się  świątynią  matką. Dając  Miejskiej Łukasza Koperskiego, 
najokazalszym zabytkiem.  Jesteśmy dumni miastu drugą parafię, przybliżyłeś naszą wygłoszone w dniu obchodów 150. 
z naszej świątyni i dziękujemy Bogu, że społeczność do Ołtarza Chrystusa. rocznicy  wmurowania kamienia 
zachował ją  w czasach dwóch okrutnych, Czuję  się  zaszczycony, że  przypadło mi w węgielnego pod budowę  kościoła p.w. 
światowych wojen. Wtedy, gdy Mszczonów udziale wygłoszenie tych kilku słów w Świętego Jana Chrzciciela we 
właściwie przestał istnieć, on cudownie imien iu  samorządu Mszczonowa i  Mszczonowie. 
broniony,  przypominał okupantom o wszystkich mieszkańców miasta. Żałuję, że 
wielkości miasta,  jakie zawsze było wierne  w tak szczególnym dniu nie możemy w          Ekscelencje
Bogu i Ojczyźnie. Bohaterski proboszcz, geście podziękowania i życzliwej pamięci          Czcigodni Księża
Władysław Polkowski, który rozpoczął postawić znicza na grobie ks. Władysława          Czcigodni Państwo
budowę kościoła,  za swój patriotyzm Polkowskiego.  Niestety pozostał on na Dzisiejszy dzień tak samo jak 11-ty maja 1862 
zapłacił najwyższą cenę. Oddał życie na nieludzkiej ziemi,  naznaczonej cierpieniami roku przejdzie do historii Mszczonowa. Tak 
zesłaniu. Inny pasterz tejże świątyni- niezliczonej rzeszy zesłańców.  Jednak taki jak przed półtora wiekiem  skupiamy się  
proboszcz Józef Wierzejski wraz ze swym w ł a ś n i e  z n i c z   p ł o n i e  d z i ś  n a  wokół kościoła wspólnie z naszymi 
wikariuszem Władysławem  Gołędowskim mszczonowskim cmentarzu,  na mogile duszpasterzami. Nasza świątynia wtedy 
stracili życie rozstrzelani przez niemieckich tego proboszcza, który dokończył budowę   erygowana, dźwigająca się  z pogorzeli,   
najeźdźców  we wrześniu 1939 roku. Krew ś w i ą t y n i -  s t r y j e c z n e g o  b r a t a  k s .  dziś już dumnie wznosi się  nad nami i 
proboszcza Wierzejskiego wsiąkła w mur Władysława- ks. Marcina Polkowskiego. świadczy o historii miasta. Kościół p.w. 
kościelny. Dziś  jego mogiła znajduje się  Przeszłe pokolenia wołają  do nas  o  
zaledwie klika metrów od miejsca, w którym zachowanie pamięci i pochwalają, to co 
poniósł męczeńską  śmierć.  Czujemy obecnie czynimy w tym zakres ie.  
powagę wszystkich zdarzeń związanych z Mszczonów jest szczególnym miastem, w 
naszą świątynią i tym bardziej jesteśmy z niej którym  dąży się  do ciągłego  rozwoju i 
dumni. Księże Biskupie,  zapewniamy Cię, nowoczesności, ale też  nie zapomina  o 
jako Pasterza naszej Diecezji, że dołożymy tradycji i historii. Zdajemy sobie sprawę, że 
wszelkich starań, aby dom modlitwy, przy drzewo bez korzeni szybko obumiera. Ta 
którym dziś  się  zebraliśmy zawsze był perłą świątynia jest dla nas jak korzeń. Dzięki niej 
Mszczonowa.  Dbamy o świątynię. czerpiemy z mądrości tych co byli przed 
Wspieramy w tym wysiłku naszego nami. W niej słuchamy Słowa Bożego.  
duszpasterza - ks. prałata  Tadeusza Dzięki posługującym tu duszpasterzom 
Przybylskiego. Dziękujemy za tak ofiarnego stajemy się  lepszymi ludźmi.   Dziękujemy 
proboszcza. Dz iękujemy  za jego Bogu za dar, jakim jest dla nas nasz kościół. 
poprzedników. Wdzięczni również  jesteśmy Dziękuję za uwagę.

Z ŻYCIA GMINY

dary, złożono podczas uroczystej procesji, w której do ołtarza udali się: uczniowie 
miejscowego gimnazjum, członkowie Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej, 
Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, Spółdzielni Mieszkaniowej, 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego i GRH STRZELCY 31 pp, a także 
mszczonowskie kwiaciarki, które  z okazji rocznicy ufundowały przepiękny bukiet 
kwiatów, jaki postawiono u  stóp ołtarza.  Podczas celebry do czytań i modlitwy 
wiernych zaproszono przedstawicieli: Rady Miejskiej Mszczonowa (Ryszarda 
Stusińskiego), Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości (Mariusza Dąbrowskiego) oraz 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego (Barbarę Gryglewską).  Po Mszy 
Świętej do zebranych przemówił  Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.  
150. rocznica rozpoczęcia budowy kościoła miała bardzo uroczysty przebieg. 
Obchody  z racji swej rangi były  świętem nie tylko parafialnym, ale także miejskim.  W 
ich zorganizowanie włączyli się wiec obok parafii także:  -  samorząd gminny, Gminne 
Centrum Informacji (promocja wydarzenia i sprawy ogólno organizacyjne), 
Mszczonowski Ośrodek Kultury (nagłośnienie i  blok artystyczny,  poprzedzający Mszę 
Świętą), a także Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (prace 
porządkowe).  
Należy odnotować, że sam kościół w przededniu swego święta został odnowiony. 
Część jego elewacji  oraz ogrodzenie  została  przemalowane, zyskując nową, 
żywszą kolorystykę. 

Mateusz Milczarek      
Foto: Marek Wardak i Janusz Matusiak
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We wtorek 22 maja Gminne Centrum Informacji odwiedziła grupa „Gumisie” z 
mszczonowskiego Przedszkola Publicznego. Dzieciaki pod opieką swoich pań - 
Iwony Gołyńskiej i Ewy Kowalczyk - znalazły się tutaj, aby na ręce pani kierownik 
Beaty Sznajder przekazać dyplom z podziękowaniami za przekazane materiały 
promocyjne na rzecz aukcji, która w ubiegłą sobotę( 19 maja) odbyła się  w 
ramach pikniku zorganizowanego przez dyrekcję oraz Radę Rodziców na terenie 
przedszkola.  Maluchy przekazały także słodkie upominki w postaci pierniczków dla 
pracowników GCI. 
Wizyta ta była też dla przedszkolaków świetną okazją do zapoznania się bliżej z 
działalnością Centrum, jego głównymi zadaniami oraz z pracą, którą wykonują na 
co dzień pracownicy GCI. Maluchy osobiście oprowadziła po wszystkich salach 
GCI kierownik Beata Sznajder. Ona także wyjaśniała dzieciom, iż w Centrum można 
skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu w Sali komputerowej, zapoznać się 
z bieżącymi ofertami pracy, napisać CV, skorzystać z usług biurowych lub ksero, a Po zwiedzeniu pomieszczeń Centrum przedszkolaki wzbogacone o nowe 
także otrzymać materiały promocyjne gminy Mszczonów. Zainteresowani informacje i zadowolone z wizyty udały się w drogę powrotną do przedszkola, gdzie 
zdobyciem nowych umiejętności mogą również w GCI skorzystać z różnych kursów. czekał na nie smaczny obiad.
Tu także znajduje się redakcja gminnego pisma Merkuriusz Mszczonowski. Gminne Rafał Wasilewski
Centrum Informacji sprawuje także nadzór na Izbą Pamięci Ziemi Mszczonowskiej.

Wizyta

„Gumisie” z wizytą w GCI

Brzezińskim z Korabiewic. Mszczonowianin 
zdobył cztery puchary, zaś jego główny 
konkurent sięgnął po trzy główne nagrody w 
poszczególnych kategoriach. 5-6 października 
na zaplanowanej Krajowej Wystawie Młodych 
Królików, na którą  ma przybyć Minister 
Rolnictwa,   to też najprawdopodobniej 
pomiędzy tymi dwoma hodowcami rozegra 
się walka o prymat. 
W  t r a k c i e  k w i e t n i o w e j  p r e z e n t a c j i  
najpiękniejszych krajowych królików nie 

To była jedna z największych wystaw królików zabrakło niespodzianek. Jedną z nich było 
w Polsce. W przedostatni weekend kwietnia  wyeksponowanie królików marburskich - 
(20-22.04)  na hali lodowiska na Termach prezentowanych w Polsce po raz pierwszy. 
mieszkańcy Mszczonowa mogli podziwiać aż Drugą było pokazanie królików holenderskich 
340 przepięknych królików. Każdy z nich był w barwach japońskich. Dla hodowców były to 
swoistym dziełem  sztuki,  stworzonym  przez znaczące wydarzenia, natomiast dzieci z 
naturę i wypieszczonym przez hodowcę.  Ich jednakowym zainteresowaniem zaglądały do 
rasowe przymioty dostrzegali chyba jednak każdej klatki i próbowały głaskać wszystkie 
tylko  jurorzy i sami hodowcy, gdyż  dla  futrzaki. Wiele z nich  pozwalało  na takie 
przeciętnego oglądającego wszystkie futrzaki pieszczoty, choć  były i takie, które 
były zabawne, słodkie i bardziej kojarzyły się z pokazywały wtedy ząbki.  
pluszowymi zabawkami niż  ze zwierzętami, Dodatkową  atrakcją  mszczonowskiej 
które miały dostarczyć  swym właścicielom wystawy była prezentacja kur rasowych i 
pucharów i punktów konkursowych.  Okazuje gołębi. W maleńkiej zagrodzie umieszczono 
się jednak, że w świecie króliczych piękności też kilka kóz. W trakcie trwania konkursu dzieci 
toczy się zacięta walka, a Mszczonów w tej odwiedzające Termy mogły stworzyć  rysunek, 
batalii jest wymieniany coraz częściej i to z który następnie był oceniany przez jurorów. 
rosnącym szacunkiem. Już po raz drugi Najładniejsze prace plastyczne zostały później 
zorganizowaliśmy jedną z największych nagrodzone książkami, jakie wręczone zostały  
wystaw w kraju, a  w październiku tego roku zaraz po honorowej gali kończącej wystawę. 
mamy nawet sięgnąć po krajowy rekord i Wystawę w Mszczonowie zorganizował 
przebić dotychczasowych potentatów - Ogólnopolski Związek Hodowców Królików 
uwaga -  dwukrotnie! Do tej pory na Rasowych  i Drobiu Ozdobnego. Patronat 
rekordowych zawodach gromadzono do honorowy  nad nią objął burmistrz  
p ięc iuset  zwierzaków.  Na początku Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek. Nadzór 
października tego roku w Mszczonowie weterynaryjny   sprawował lek.wet. Artur 
zostanie ich wyeksponowanych aż 1200. Poza Zaprzałek. Komisję sędziowską, oceniającą 
tym już drugi rok z rzędu liderem króliczych królicze piękności tworzyli: Ludwik Czech, 
konkursów zostaje mieszkaniec Mszczonowa - Brunon Bluszcz, Tomasz Orłowski, Adam 
Ryszard Kwiatkowski. Na ostatniej wystawie Malczyk i Włodzimierz Klewin.
splendorem podzielił się jedynie z Jarosławem MM

Mszczonów 2012-05-25

Szanowni Państwo,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie ponownie 
uruchomił program dofinansowania do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota 
dofinansowania podzielona została w równym 
stopniu (po 45%) na formę bezzwrotną - dotację 
jak i preferencyjną pożyczkę z oprocentowaniem 
3,5% w skali roku. Program adresowany jest do 
jednostek samorządu terytorialnego, ich 
z w i ą z k ó w  o r a z  s p ó ł e k  k o m u n a l n y c h  
świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże 
jego finalnymi odbiorcami są właściciele domów, 
którzy do tej pory nie mieli możliwości skorzystania 
z instalacji kanalizacyjnych. Pomocą nie są objęte 
niezabudowane działki oraz budynki, które nie są 
użytkowane. Wsparcie finansowe przeznaczone 
jest na zagospodarowanie ścieków bytowo-
g o s p o d a r c z y c h  p o w s t a j ą c y c h  w  
gospodarstwach domowych (w tym również 
zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie 
m i e s z k a n i o w e ) ,  w  g o s p o d a r s t w a c h  
agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności 
publicznej. Wniosek musi obejmować budowę 
przydomowych oczyszczalni obsługujących 
minimum 50 gospodarstw. 

W przypadku zainteresowania tym programem 
proszę o kontakt z Wydziałem Gospodarki 
Gminnej  pok. nr 10 w Urzędzie Miejskim w 
Mszczonowie Tel. 46 858-28-34.

Z ŻYCIA GMINY

Wystawa na Termach

Mszczonów - króliczą  
stolicą Polski



Odpady zostaną odebrane 
nieodpłatnie przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy 
Mszczonów.

Lista odpadów podlegających 
zbiórce:

B u r m i s t r z  M s z c z o n o w a  1. wielkogabarytowy sprzęt AGD 
zawiadamia, że w miesiącach (pralki, lodówki, kuchenki, 
czerwiec, lipiec i sierpień 2012 roku mikrofalówki)
zorganizowana będzie na terenie 2. małogabarytowy sprzęt AGD 
miasta Mszczonów zbiórka zużytego (odkurzacze, czajniki elektryczne, 
s p r z ę t u  e l e k t r y c z n e g o  i  tostery)
elektronicznego. Odpady należy 3. telewizory i monitory
wystawiać przed posesję, po 4. sprzęt audiowizualny (radia, 
u p r z e d n i m  z g ł o s z e n i u  sprzęt wideo)
telefonicznym na nr Tel. 46 858-00- 5. sprzęt komputerowy i 
82, 858-00-88 w następujących telefoniczny (komputery, drukarki, 
dniach: faksy, telefony)
1. 16 czerwiec 2012r. 6. elektronarzędzia (wiertarki, 
2. 30 czerwiec 2012r. szlifierki)
3. 14 lipiec 2012r. 7. sprzęt oświetleniowy (żarówki)
4. 28 lipiec 2012r.
5. 11 sierpień 2012r. Sprawę prowadzi:
6. 25 sierpień 2012r. Hanna Kaniewska Tel. 46 858-28-34

Bogdan Fedorowicz Tel. 46 858-00-82

obsługa kasy fiskalnej oraz  kierowca wózków jezdniowych z 
bezpieczną wymianą butli gazowej.
Każdy z Beneficjentów  Ostatecznych  projektu będzie musiał podpisać 
kontrakt socjalny, obejmujący instrumenty aktywnej integracji. Ponadto 
w ramach projektu zaplanowane są także działania o charakterze 
środowiskowym.  W ramach wyjazdu studyjnego zaplanowano 
wycieczkę do Zakopanego dla uczestników projektu, a także Piknik 
rodzinny. 
Oczywiście na zakończenie projektu uczestnicy otrzymają 
zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach oraz drobne W środę 16 maja w Sali szkoleniowej miejskiego ratusza odbyło się 
upominki. Pierwsze zajęcia ruszą już w czerwcu, a zakończenie szkoleń pierwsze organizacyjne spotkanie z uczestnikami projektu „Lepsze jutro 
zaplanowane jest na grudzień 2012 r. Młodych” realizowanego przez mszczonowski MOPS. Projekt jest 

Rafał Wasilewskiwspółfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Kwota 
dofinansowania, jaką udało się uzyskać na działania skierowane na 
potrzeby klientów MOPS-u to suma 133 400,00 zł. Celem ogólnym 
projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych 14-
stu bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo z terenu gminy 
Mszczonów, w tym 9 kobiet i 5 mężczyzn.
- Projekt ma za zadanie przywrócenie uczestnikom zdolności do 
aktywnego poszukiwania pracy oraz znalezienia zatrudnienia. 
Możliwość integracji w społeczeństwie, zwiększenie motywacji, 
kwalifikacji zawodowych, radzenie sobie z napotykanymi przeszkodami 
w realizacji tych procesów i umożliwienie powrotu do „normalnego” 
życia - wyjaśnia Marlena Legięcka, koordynator projektu z 
mszczonowskiego MOPS-u.
Jak informuje Barbara Ciszewska, kierownik MOPS, w ramach aktywnej 
integracji, zostaną zrealizowane warsztaty z psychologiem, warsztaty z 
k o n s u l t a n t e m  d s .  p o r a d n i c t w a  z a w o d o w e g o ,   „ A B C   
przedsiębiorczości”, kursy zawodowe: tj. opiekun osób starszych, 

województwa Mazowieckiego.
Powiat żyrardowski reprezentowali strażacy z gminy Mszczonów pod 
opieką dh Waldemara Suskiego i dh Grzegorza Koperskiego. 
Druhowie z gminy Mszczonów, którzy po raz pierwszy reprezentowali 
powiat na szczeblu wojewódzkim zajęli zaszczytne 12 miejsce na 34 
powiaty.
Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali upominki rzeczowe i dyplomy. 
Jak podkreślają opiekunowie mszczonowskich strażaków, znakomita 

W dniu 14 kwietnia 2012 roku, w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi organizacja i miła atmosfera w połączeniu z wysokim poziomem wiedzy 
Mazowieckiej odbyły się wojewódzkie eliminacje z Turnieju Wiedzy uczestników świadczą bez wątpienia o wysokiej ocenie merytorycznej i 
Pożarniczej. organizacyjnej.
Do rywalizacji stanęli laureaci eliminacji powiatowych z 34 powiatów Oprac. ŁN.

Rada Miejska Mszczonowa przyjęła 
uchwałę dotyczącą pomocy dla rodzin 
wielodzietnych "3+". W ramach Karty 
Dużej Rodziny rodziny "3+" z terenu 
gminy Mszczonów uprawnione są do 
uzyskania 50% ulgi :
- przy zakupie biletów do kina w MOK,
- przy zakupie biletów na termy i na 
lodowisko w OSiR,
- w opłatach za wypożyczenie rowerów 
i kijków nordic walking w OSiR,
- w opłatach za wejście na halę lub 
boiska sportowe w OSiR,
- w opłatach za zajęcia dla dzieci i 
młodzieży realizowane przez jednostki 
gminne,
- w opłatach za korzystanie przez dzieci 
ze świadczeń udzielanych przez 
przedszkole publiczne poza czasem 
p r z e z n a c z o n y m  n a  b e z p ł a t n e  
nauczanie,
- oraz do dopłat do kosztów wyjazdów 
na zielone szkoły w wysokości 50 %.
Zainteresowani skorzystaniem z w/w ulg 
powinni zgłosić się z wypełnionymi 
wnioskiem ( w załączniku) oraz 
niezbędnymi zaświadczeniami do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Mszczonowie, ul. Grójecka 45.

MOPS

K o l e j n i  p o d o p i e c z n i  M O P S - u  
rozpoczęli udział w projekcie

EKO KĄCIK

Zawiadomienie o zbiórce 
elektro-odpadów

 Turniej Wiedzy Pożarniczej

Sukces Strażaków ze Mszczonowa
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Spotkania z historią

wewnętrznych. pełniącego ważna rolę w histor i i  miasta 
W ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt Mszczonowa.
audiowizualny,  komputerowy i  meble na U t a l e n t o w a n i  p r z e d s t a w i c i e l e  R o d z i n y  
wyposażenie pomieszczeń. Maklakiewiczów pozostawili po sobie piękny ślad -
Jednym z podstawowych celów projektu jest „muzykowanie”.
propagowanie historii i twórczości Rodziny Aby ten ślad nie pozostał ulotny, z tego powodu 
Maklakiewiczów poprzez uruchomienie działalności zaplanowano realizację przedmiotowego projektu.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Izby Pamięci tej Rodziny. W dniu 26 kwietnia 2012 roku została podpisana z 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rodzina Maklakiewiczów osiadła w Mszczonowie w Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowa 

1905r. Jej najbardziej znani przedstawiciele to: o dofinansowanie realizacji tego projektu. Wartość 
Jan Adam Maklakiewicz - uznany kompozytor (II całkowita inwestycji, po przeprowadzonym 
symfonia „Święty Boże”, poemat „Grunwald”, dwa przetargu wynosi 1 mln złotych, zaś dofinansowanie 
balety „Złota kaczka” i „Cagliostro w Warszawie”, 258 tysięcy złotych. Wykonawcą tej inwestycji jest 
suity ludowe, piosenka „Siedem czerwonych róż”) i firma PPU HEGOR 
pedagog (kierował Filharmonią Krakowską, z Sochaczewa, która weszła na budowę w dniu 24 
Filharmonią Narodową w Warszawie, profesor kwietnia 2012 roku. Zakończenie realizacji inwestycji 
kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej przewidziane jest na dzień 30 listopada 2012 roku.
w Warszawie). Łukasz Nowakowski
Franciszek Maklakiewicz „Izbicki” - uznany 
kompozytor („Uwertura fantastyczna”, „Allegro
symfoniczne”, „Andante na orkiestrę”, „Kujawiak 

Istotą realizowanego projektu jest adaptacja pogański”, ”Od wsi do wsi”, „Cztery kolędy na 
budynku mieszkalnego Rodziny Maklakiewiczów na orkiestrę”, 
potrzeby zlokalizowania w nim Izby Pamięci tej „Wycinanki łowickie”, ballada symfoniczna 
Rodziny oraz ogniska muzycznego dla mieszkańców, „Narodziny serca”, msze, pieśni, utwory kameralne, 
a w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu organowe, teatralne). Śmierć od ran w kampanii 
gminy Mszczonów. wrześniowej 1939r. nie pozwoliła zwinąć w pełni jego 
W zakresie robót budowlanych projekt przewiduje talentu.
wymianę stropów drewnianych i konstrukcji dachu Tadeusz Wojciech Maklakiewicz - autor ponad 150 
z pokryciem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z kompozycji (symfonie, uwertury, epitafia, listy 
dostosowaniem do wymogów cieplnych, ocieplenie miłosne, tryptyk biblijny). Pedagog przez ponad 40 lat 
budynku, wymianę ogrzewania węglowego (piece i profesor, a w latach 1975 - 1978 rektor Państwowej 
kuchnie kaflowe) na centralne ogrzewanie zasilane Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie.
gazem,  wymianę ins ta lac j i  e lek t ryczne j ,  Zdz i s ław Mak lak iew icz ,  syn  Władys ława 
wyposażenie w instalację wodociągową i Maklakiewicza (brata wyżej wymienionych) - jeden z 
kanalizacyjną oraz odnowienie pomieszczeń wybitnych aktorów polskiego kina („Rejs”, „Przystań”, 

„Kolumbowie”, „Rękopis znaleziony w Saragossie”, 
„Jak rozpętałem II wojnę światową” i wiele innych).
Ponadto, utworzenie Izby Pamięci Rodziny Domu 
Maklakiewiczów wpłynie znacząco na rozwój 
zdolności muzycznych mieszkańców, a w 
szczególności dzieci i  młodzieży, poprzez 
uruchomienie działalności ogniska muzycznego.
Wyposażenie ogniska muzycznego w instrumenty 
muzyczne i stosowny sprzęt oraz prowadzenie 
nieodpłatnych zajęć edukacyjnych w tym zakresie 
zapewni szeroką dostępność tego rodzaju 
działalności.
Projekt poszerzy dotychczasową ofertę kulturalną 
skierowaną do mieszkańców gminy, a także 
zatrzyma postępującą degradację budynku 

wtedy, gdy starą tablicę  zmoczył deszcz. Po 
wyschnięciu inskrypcja znikała.  Dlaczego przez 
tyle lat pomnik niszczał w zapomnieniu? 
Mszczonów wciąż płaci  wysoką cenę  za 
olbrzymie zniszczenia z okresu II wojny 
światowej. Przestała wtedy istnieć nie tylko 
niemalże cała ówczesna zabudowa, ale także 
rozpierzchli się lub w dużej części zginęli dawni 

Przypomnijmy sobie jak często powtarzamy, że mieszkańcy. To zaowocowało przecięciem nici 
Ci co odeszli potrafią o sobie przypominać. pamięci o przeszłości miasta. Dopiero teraz 
Zwykle są  to bardzo osobiste przeżycia. Jednak bardzo usilnie pracuje się  nad tym, aby 
w tym wypadku sprawa dotyczy całego miasta! przywrócić wszystko co wiąże się z lokalną 

historią  i tradycją.  Odnalezienie miejsca 
12 maja w Mszczonowie obchodzono 150 lecie spoczynku budowniczego kościoła, to kolejny 
wmurowania kamienia węgielnego pod krok na tej drodze. Dziś  tablica na mogile 
budowę  kościoła Świętego Jana Chrzciciela. zasłużonego proboszcza została odmalowana. 
Powstanie świątyni  wiąże się  nierozerwalnie z Otoczenie grobowca uprzątnięto. Teraz trzeba 
dwoma proboszczami, stryjecznymi braćmi,  pomyśleć  o odrestaurowaniu grobowca. 
Władysławem i Marcinem Polkowskimi. Pierwszy Czy to przypadek, że w przededniu wielkiej 
zapoczątkował budowę  świątyni, zaś drugi - po rocznicy odnaleziony został grób budowniczego 
zesłaniu brata za jego zaangażowanie w mszczonowskiego kościoła? Jak sądzę, dla 
powstanie styczniowe-  dokończył rozpoczęte wielu z nas, to czysto retoryczne pytanie. 
dzieło. Grobu ks. Władysława zmarłego w 1872 MM
roku w Irkucku już chyba nigdy nie uda się  
odnaleźć. Jednak tuż przed uroczystymi 
obchodami odnaleziona została mogiła jego T r e ś ć  n a p i s u  z  t a b l i c y  m o g i ł y  
brata -ks. Marcina Polkowskiego.  Zatartą  ks. proboszcza Marcina Polkowskiego:  
tablicę, na zniszczonym pomniku, stojącym w MARCIN POLKOWSKI 
centrum   cmentarza przy ulicy Dworcowej,  PROBOSZCZ PARAFII MSZCZONÓW 
odczytała przypadkowo jedna z miejscowych 1864 ZM. 24.04.1886 
nauczycielek. Pani profesor Anna Augustyniak W WIEKU 72 LAT 
twierdzi, że resztki napisu widoczne były jedynie 

Pomnik przez lata niszczejący w zapomnieniu

Odnaleziona mogiła budowniczego mszczonowskiego kościoła

Ocali  od zapomnieniać

Izba Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów



Spotkania z historią

imponujących obiektów zabytkowych na 
Mazowszu, ale także podziwiali największą z 
obecnie dostępnych  wystaw obrazów  
Józefa Chełmońskiego. 
Koniec świątecznego dnia mszczonowscy 
pasjonaci histori i  spędzi przy gri l lu. 
Odpoczynek w cieniu drzew był jak 
najbardziej wskazany, gdyż  majowe,  Mszczonowska Grupa Rekonst rukcj i  M s z c z o n o w s k i e g o  S t o w a r z y s z e n i a  
palące słońce dało się  mundurowym we Historycznej „STRZELCY 31 pułku piechoty” Historycznego udali się  do pałacu w 
znaki. uczestniczyła w obchodach rocznicowych Radziejowicach, gdzie nie tylko zwiedzali 

MMUchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Tego dnia w n ę t r z a  j e d n e g o  z  n a j b a r d z i e j  
ulicami Mszczonowa przeszła patriotyczna 
d e m o n s t r a c j a ,  p r o w a d z o n a  p r z e z  
miejscowych samorządowców. Uczestniczyli 
w niej także przedstawiciele wszystkich 
organizacji społecznych.  Mszczonowscy 
rekonstruktorzy reprezentowani byli przez 
członków sekcji wrześniowej, powstańczej 
oraz reprezentację grupy cywilnej. Wszyscy 
uczestnicy obchodów wzięli udział we Mszy 
Świętej,  odprawionej w intencji Ojczyzny,  w 
miejscowym kościele farnym. 
Po zakończeniu oficjalnej części święta 
S T R Z E L C Y   w r a z  z  p r z y j a c i ó ł m i  z  

Inscenizacje  historyczne cieszą się  niesłabnącą 
popularnością  na całym świecie. W Polsce ruch 
rekonstruktorski również  rozwija się bardzo 
dynamicznie. Mszczonów od roku może się  
poszczycić jedną  z najliczniejszych grup 
rekonstruktorskich w kraju. STRZELCY 31 pułku 
piechoty skupiają  w swych szeregach blisko w Radziejowicach (15.04). W jego  trakcie ćwiczyli 
pięćdziesięciu członków. Specjalnością  grupy elementy musztry, taktyki, a także odgrywali 
j e s t  o d d z i a ł  ż o ł n i e r z y  w r z e ś n i o w y c h  sceny z udziałem ludności cywilnej. Pamiątką  po 
obsługujących: dwa moździerze kal. 81 mm, marszu inaugurującym sezon rekonstruktorski 2012 
ciężki karabin maszynowy  wz. 30, oraz rkm jest bogata sesja zdjęciowa. Niestety nie 
browning wz. 28. Oprócz tego grupa skupia wielu powiodło ognisko kończące  spotkanie. Jego 
cywilów, którzy gdy trzeba wcielają  się  także w rozpalenie uniemożliwił wiosenny deszcz, który 
rolę  warszawskich powstańców. dość obficie skropił tego dnia cała okolicę. 
Po zimowej przerwie STRZELCY ponownie wyruszyli 

MM w pole. Pierwszy tegoroczny marsz odbyli po lesie 

Mszczonowscy rekonstruktorzy i pasjonaci historii

Wspólnie uczcili 221 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

Jeś l i  in te resu jesz  s ię  h i s to r ią  
wojskowości i chciałbyś doświadczyć  
żołnierskiej przygody wstąp do Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej „STRZELCY 
31 pułku piechoty”.

GRH  skupia miłośników historii z dwóch 
sąsiadujących ze sobą  powiatów - 
żyrardowskiego i grodziskiego. Uczestniczymy w 
inscenizacjach, odbywających się w różnych 
miejscowościach kraju, ale bardzo mocny 
nacisk kładziemy też na udział w lokalnych 
u r o c z y s t o ś c i a c h  p a t r i o t y c z n y c h  i  
rocznicowych.  Główną  specjalnością  grupy 
jest odtwarzanie drużyny strzeleckiej z okresu 
wojny  obronnej  1939 roku.  Przystąpiliśmy 
ponadto do kompletowania umundurowania 
żołnierzy piechoty  carskiej z czasów  I wojny 
światowej. Należące do grupy  panie  oraz 
młodzież i  dzieci  wcielają  się  w ludność 
cywilną  typową  dla odtwarzanego okresu 
historycznego. Otwarty charakter  GRH 
p o z w a l a  n a m  t e ż   u c z e s t n i c z y ć  w  
inscenizacjach,  nawiązujących do wydarzeń 
P o w s t a n i a  W a r s z a w s k i e g o   o r a z   
partyzanckich.  

Siedzibą GRH jest Izba Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej.  Posiadamy repliki dwóch 
moździerzy, w tym typowego dla września 1939 
roku modelu  Stokes - Brandt kalibr 81 mm. 
Mamy także replikę granatnika wz.36 (46 mm) ,  
rkm-u Browning wz. 28 i  ckm-u wz. 30. W 
przygotowaniu są  replika ckm- u MAXIM wz. 10 
oraz wozu pancernego wz. 34. 

Nasza Grupa Rekonstrukcji Historycznej jest  
o r g a n i z a t o r e m   i n s c e n i z a c j i  b i t w y  
mszczonowskiej. 
W s p ó ł p r a c u j e m y  b a r d z o  ś c i ś l e  z e  
Stowarzyszeniem  FABRYKA FENIKSA z 
Żyrardowa. 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do GRH 
prosimy o kontakt z osobami reprezentującymi 
grupę: 

Januszem Matusiakiem 516 630 132 lub 
Piotrem Dymeckim 607 099 886. 

Realistycznie i efektownie

Strzelcy ruszyli w pole 
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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, tamtych wydarzeń, rozbudzania 
Przedstawiamy Państwu pierwszy z cyklu artykułów - wspomnień patriotyzmu oraz zapoznawania 
dotyczących lokalnych wydarzeń historycznych związanych z II mieszkańców Mszczonowa i 
Wojną Światową, których areną był Mszczonów oraz najbliższe okol ic z ich dziedzictwem 
okolice. Wspomnienia i relacje będą od żołnierzy różnych historycznym i kulturalnym ich 
jednostek Wojska Polskiego, których wojenna zawierucha rzuciła „małej ojczyzny”.  Jest to cel 
na Ziemię Mszczonowską, którzy uczestniczyli bezpośrednio w bardzo ważny, gdyż w obecnych czasach, kiedy młodzież w 
zmaganiach wojennych na tym terenie, bądź też byli tylko szkołach ma coraz mniej do czynienia z historią to właśnie 
świadkami tych wydarzeń. Publikowane relacje będą obejmować patriotyzm i świadomość narodowa dają nam naszą własną 
cały okres walk wrześniowych, przez co przybliżymy Wam Drodzy tożsamość i chronią przed zatraceniem w anonimowym tłumie 
Czytelnicy przeżycia naszych Bohaterów nim doszło do bitwy o globalnej wioski. Dbałość o lokalną historię i nasze „małe ojczyzny” 
Mszczonów, jak i po tej bitwie.  Sam pomysł zapoczątkowania staje się więc szczególnie istotnym elementem zachowania 
cyklu wspomnień historycznych wyszedł od miłośników lokalnej pamięci i lokalnej tożsamości, której członkowie Mszczonowskiego 
historii skupionych w powstałym w lipcu ubiegłego roku Stowarzyszenia Historycznego są ważnym elementem. Wyrażam 
Mszczonowskim Stowarzyszeniu Historycznym, którzy cały czas także nadzieję, że w każdym z artykułów znajdziecie Państwo wiele 
p r a c u j ą  n a d  w y s z u k i w a n i e m ,  o d n a j d y w a n i e m ,  ciekawostek oraz nowych informacji dotyczących lokalnych 
dokumentowaniem i opracowywaniem ciekawostek związanych z wydarzeń sprzed lat, które pozwolą Państwu lepiej poznać historię 
wojennymi losami miasta i jego mieszkańców. Mszczonowa i okolic. 
Członkowie Stowarzyszenia aktywnie biorą udział we wszystkich W pierwszym odcinku chcemy przedstawić Państwu wspomnienia 
uroczystościach patriotycznych i świętach narodowych, podporucznika Michała Burchardta, dowódcy plutonu działek 
uczestniczą w GRH „STRZELCY 31 pp”, reprezentują również przeciwpancernych 72 pułku piechoty z 28 Dywizji Piechoty Armii 
Mszczonów podczas wielu rekonstrukcji historycznych Łódź. Pułk podporucznika Burchardta, po ciężkich walkach 
odbywających się na terenie całego kraju. Ich działalność jest opóźniających na przedpolu rzeki Warty, po obronie pozycji 
wręcz nieoceniona. Z tym większą radością przyjmujemy fakt głównej na Widawce i rozbiciu pod miejscowością Chechło, 
pojawienia się nowej inicjatywy ze strony Stowarzyszenia - cyklu poszedł w rozsypkę. Stąd też pluton działek znalazł się w okolicy 
artykułów historycznych, których opracowania podjął się jeden ze miejscowości Puszcza Mariańska, gdzie nawiązał kontakt z 31 
znanych historyków Września 1939 roku oraz członek pułkiem Strzelców Kaniowskich i wraz z nim poszedł do boju o 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego i wiceprezes GRH Mszczonów w dniu 11 września 1939 roku.
- Janusz Matusiak. Z pewnością seria artykułów, które będą Zapraszam Państwa serdecznie,
pojawiać się w kolejnych numerach Merkuriusza Mszczonowskiego Beata Sznajder
przyczyni się do realizacji jednego z głównych celów Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne
Stowarzyszenia, tj. propagowania lokalnej historii, odnajdywania 
pamiątek, spisywania wspomnień żyjących jeszcze świadków Oddajmy teraz głos naszym Bohaterom.

Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne

24 VIII zostałem powołany do służby stałej i o zobaczyć na własne oczy skutki nalotu. Nasz Cofamy się na Widawkę. Tam trafiamy na 
godzinie 9.00 zameldowałem się w pułku. pułk stał w drugiej linii za 15 pułkiem piechoty. umocnienia budowane w ciągu lata. Bunkry, 
Dowódca pułkownik Chrobaczyński, jeden z Byliśmy w składzie 28 Dywizji Piechoty. W rozlewiska rzeki - coś lepszego niż okopy w 
dowódców baterii major Bryda. Pułk od ciągu 1 i 2 IX przeżyliśmy kilka nalotów polu kopane własną saperką. (przyp. red. 
godziny 6.00 24 VIII był w stanie mobilizacji bombowców i myśliwców. Rano 3 IX przyszedł Obrony pozycji głównej w dniach pomiędzy 
alarmowej. Brałem udział w poborze koni dla rozkaz wycofania się. Ruszyliśmy szosą w 4-7 września autor nie pamięta.)

4 5kompanii przeciwpancernej. Staliśmy we wsi kierunku Łodzi. Doszliśmy do Rychłocic Pamiętam dzień 8 IX . Gdzieś pod Łodzią  
Michałowo - parę kilometrów do Radomia, (majątek szambelana papieskiego Nekandy - pułkownik Chrobaczyński zarządza natarcie 
przy szosie na Warszawę. 26 VIII odbyła się Trepki). Most był zbombardowany. Część na stojącą kolumnę wojsk niemieckich. Ja z 
przysięga na polach wsi Michałów. 28 lub 29 oddziałów przeprawiła się jeszcze po moście, działkami ostrzeliwuję z góry samochody. 
zaczęliśmy się ładować o 15-tej do pociągów reszta z taborami i artylerią brodem, który Piechota rusza. Na szosie makabra, tłok, 
na dworcu w Radomiu. Załadunek szedł znalazłem z dwoma podchorążymi. Za nami tabory, wozy cywilne, artyleria. Zagubiłem się 
sprawnie. Armaty ustawiliśmy na lorach, konie przeprawił się 15 pułk piechoty. W czasie z dwoma działkami. 9 IX przejście przez 
i żołnierze w wagonach towarowych, przeprawy ranny został dowódca 15 pułku Skierniewice - nalot, makabra. Podejmuję 

2dowództwo i oficerowie w wagonach II klasy. piechoty , ostrzelany pomyłkowo przez decyzję odejścia w bok i znalezienia 
3Ruszyliśmy wieczorem na Dęblin, potem był naszych żołnierzy . Okopaliśmy się nad Wartą. zorganizowanej jednostki Wojska Polskiego. Z 

6Białystok, nad ranem Dworzec Gdański w Jedno z moich trzech działek było u podnóża boku, w lesie 30 pułk Strzelców Kaniowskich . 
Warszawie. W nocy 30 sierpnia zaczęliśmy dworu w Rychłocicach, drugie na lewym Przyjmują mnie z otwartymi ramionami. 

7wyładunek na stacji Łask. Zaraz po skrzydle, na końcu wsi… Z piwnic dworskich Melduję się u dowódcy pułku.  Wciela mnie 
wyładunku ruszyliśmy na stanowiska pod pozwolono nam zabrać wszystkie zapasy. 
Wieluniem (majątek Masłowice). Kopaliśmy Około 14 - 15 Niemcy zaczęli nas ostrzeliwać z 
stanowiska dla armat i okopy. Wieczorem 31 artylerii. Padli pierwsi zabici, chwile paniki. 
VIII oficerowie zaproszeni byli na kolację w Wstrzeliwują się i za chwilę salwa bije 50 
majątku. O 23 wróciłem do żołnierzy. Noc metrów za nami. Ogień artylerii cichnie i 
była ciepła i cicha. O 4 rano obudził mnie huk zaczyna się natarcie piechoty przez Wartę, 
nad głową. Wysoko leciały ciężkie które zostaje zatrzymane ogniem naszych, 
bombowce. O 6 rano rozpoczęło się dobrze wstrzelanych, ckm. Moje drugie 

1bombardowanie Wielunia . Po odlocie działko jest uszkodzone od ognia moździerzy. 
bombowców po jechałem rowerem Wieczorem przyszedł rozkaz o wycofaniu się. 

 

Wspomnienia podporucznika Michała Burchardta, 
dowódcy plutonu działek przeciwpancernych 72 pułku piechoty

1 Informacja błędna. Bombowce nad Wieluniem pojawiły się ok. 4.35.
2 Od 1938 roku dowódcą pułku był Władysław Frączek.
3 Informacji tej nie potwierdzają żadne źródła.
4 Był to 7 IX.
5 Chechło koło Pabianic.
6 Informacja nieprawdziwa. 30 pSK w tym czasie przebywał pod 
Cyrusową Wolą. Autor nawiązał kontakt z 31 pSK
7 Dowódcą 31 pułku Strzelców Kaniowskich był podpułkownik 
Wincenty Wnuk
8 Było to 11 IX.
9 Informacja nieprecyzyjna. Był to tylko 31 pSK ze składu 10 DP.
10 Mogło to być nie wcześniej, niż o godzinie 9 – 10.

Spotkania z historią



zorganizowaną  w Ryczywole przez Kozienickie wynosi w niej od lat 4 do 60-ciu.  STRZELCY byli  
Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych. W wyposażeni w dwie repliki moździerzy, granatnik 
tym roku było to wyjątkowo pasjonujące wz. 36, rkm  browning wz. 28 oraz ckm wz. 30. 
widowisko, przeprowadzone  z dużym Mszczonowianie wspólnie z zaprzyjaźnioną grupą  
rozmachem. Cztery pojazdy pancerne, w tym Strzelców Kaniowskich z Łodzi w pierwszym 
polski czołg 7TP, dwa samoloty i dziesiątki szeregu bronili zabudowań, jakie na potrzeby  
rekonstruktorów - wszystko to wywarło wrażenie inscenizacji zostały postawione na przedmościu. 
na publiczności. W tym przedsięwzięciu Natomiast dwa grupowe moździerze ostrzeliwały 
uczestniczyli też  członkowie GRH STRZELCY 31 pp pozycje niemieckie zza rzeki. W Ryczywole  grupa 
z Mszczonowa. Udział w inscenizacji wzięły sekcja wystawiła 45  rekonstruktorów.  
wrześniowa oraz sekcja ludności cywilnej, którą  MMPasjonatom wrześniowych  rekonstrukcji 
organizatorzy przedstawiali, jako „grupę  Foto Janusz Matusiak tegoroczny  ostatni dzień długiego,  majowego 
rodzinną”, gdyż  faktycznie przedział wiekowy weekendu (6.05)  z pewnością kojarzy się  z 

inscenizacją pn.  Przedmoście Maciejowickie, 

do swojego oddziału. Tegoż wieczora biorę działko mam skierowane na Tarczyn, drugie mnie osłaniali, bo na horyzoncie niemiecka 
udział w natarciu nocnym na Mszczonów. Z na Grójec. Mam zejść po przejściu ostatnich kawaleria. Wycofuję się do lasów majątku 
działek ostrzeliwuję na Rynku niemieckie jednostek. Około 6 rano pierwsze czołgi Łoś. Potem było ostre ostrzeliwanie lasu. 

10samochody. Niemcy są tak zaskoczeni, że pokazują się od strony Grójca . Dopuszczam Przesunęliśmy działko o 70 - 100 metrów do 
śpią na kwaterach. Bierzemy jeńców, blisko, działka są niezawodne, strzał i czołg przodu. Wojowaliśmy do końca września. 
oficerów lotnictwa, bo stała tam jednostka unieruchomiony. Trafiamy jeszcze jeden Zakończyliśmy gdzieś odcięci pierścieniem 
lotnictwa i zaskoczyliśmy ją zupełnie. Rano 10 czołg. Zatrzymują się i cofają. Nagle krzyk. niemieckim od generała Kleeberga.

8IX  przeskakujemy szosę Warszawa - Radom, Samochód od Tarczyna - to osobowy. Strzela 
na odcinku między Tarczynem a Grójcem, w karabin przeciwpancerny (zostawiony mi do Zredagował i przypisami opatrzył
miejscowości Pamiątka. Osłaniam przez 1,5 pomocy), samochód hamuje, zawraca. Janusz Matusiak

9godziny przejście 10 Dywizji Piechoty . Jedno Wreszcie ostatnie tabory i taczanki. Proszę by Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne

Goście przybyli na uroczystość otwarcia  znaczące zwycięstwo, ale  niestety jedno z 
mogli wysłuchać  wojennych opowieści nielicznych podczas tragicznego września.  
Jerzego Murgrabiego, które dotyczyły nie Otwarcie wystawy uatrakcyjnili  swoją  
tylko okolic Mszczonowa, ale także obecnością  rekonstruktorzy  z Grupy 
największych bitew  września `39. Tematyka Rekonstrukcji Historycznej „STRZELCY 31. 
wojny  obronnej, w której Polska starła się z pułku piechoty”  z Mszczonowa  i 
potężnymi Niemcami hitlerowskimi zajmuje Stowarzyszenia Tradycji 26. Skierniewickiej 
na wystawie szczególne miejsce, a to z Dywizji Piechoty ze Skierniewic. Warto Takiej wystawy jeszcze w Mszczonowskim 
powodu   Bitwy Mszczonowskiej, w której to zaznaczyć, że w Małej Galerii obok wielu Ośrodku Kultury nie było. W Małej Galerii 
11 września bohaterscy żołnierze 31. pułku ciekawych eksponatów znalazł  s ię wyeksponowane zostały  pamiątki związane 
Strzelców Kaniowskich  pokonali oddziały XVI prawdziwy skarb, w postaci armaty  z wojenną  histor ią  Mszczonowa. 
Korpusu Pancernego Wehrmachtu. Było, to przeciwpancernej Bofors wz. 36 ( kal. 37 mm), Prezentowane fotografie, opisy, sprzęt 

która przed ponad 70-ciu laty  była wojskowy i  mundury pochodzą z Muzeum 
prawdziwym postrachem dla Niemców. We C z y n u  Z b r o j n e g o  w  L i p c a c h  
wrześniu nasze oddziały kawalerii i piechoty Reymontowskich. Organizatorzy skorzystali 
zadały dzięki tej skutecznej broni olbrzymie także ze wsparcia Izby Pamięci Ziemi 
straty hitlerowskim wojskom pancernym.          Mszczonowskiej. 
Wstęp na wystawę  w MOK_u jest bezpłatny. 14 maja otwarcia wystawy dokonali wspólnie 
Ekspozycja będzie dostępna do 15 czerwca Jerzy Murgrabia - właściciel Muzeum w 
br.Lipcach, Grażyna Pływaczewska - dyrektor 

MM  M O K - u  i  A n n a  L i p i ń s k a  - B r o d a -  
pomysłodawczyni szczególnej ekspozycji.  

Rekonstrukcje historyczne

M s z c z o n o w i a n i e  n a  
Przedmościu Maciejowickim 

MOK

Armata  zamiast obrazów 
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krzykliwe pawie, które wprost oblegały drzewa i 
kolumny,  okalające scenę. Po przepełnionych 
dziełami sztuki  Łazienkach przyszła pora na 
oglądanie militariów, wyeksponowanych  na  
placu przy Muzeum Wojska Polskiego. 
Prawdziwą  atrakcją  były tam, goszczące tej 
nocy grupy rekonstrukcyjne.  Co pewien czas  
dla  gości muzeum  organizowały one krótkie 

Członkowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia inscenizacje.  Dotyczyły one głównie 
H i s torycznego i  Grupy Rekonst rukc j i  wydarzeń z Powstania Warszawskiego.   Na 
Historycznej STRZELCY 31pp wzięli udział w Nocy koniec wycieczki  mszczonowscy  pasjonaci 
Muzeów.  19 maja udali się  do Warszawy i historii wybrali się  do Muzeum Harcerstwa, w 
zwiedzali  Łazienki Królewskie. Wnętrza Pałacu którym wyeksponowane zostały patriotyczne 
na Wyspie  oglądali podczas specjalnej pamiątki z początków polskiego ruchu 
wycieczki,  poprowadzonej „przy blasku skautowego. 
świec”. W każdym pałacowym pokoju Nocna wycieczka miała olbrzymią wartość 
spotykali  antyczną rzeźbę, która opowiadała poznawczą szczególnie dla najmłodszych jej 
im o historii królewskiej rezydencji oraz o uczestników.  Z pewnością za rok zostanie 

znalazł się  też  amfiteatr.  Tym razem z a w i ł y c h  d z i e j a c h  X V I I I  - w i e c z n e j  powtórzona. 
prawdziwy występ dali  w nim nie aktorzy ale Rzeczypospolitej.  Na trasie mszczonowian MM   

W sali, w której odbywały sie obiady 
czwartkowe

Muszyński - akordeon) a jego członkami są utalentowani uczniowie 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Białej Rawskiej: Magdalena Bugzel, 
Ania Dolińska, Karolina Skóra i Krystian Pakuła. W zespole śpiewa także 
nauczycielka Gimnazjum Grażyna Leczkowska, która podarowała 
zebranym wzruszającą interpretację piosenki „Cyganeria”.
- I tej Broniewskiego i Gałczyńskiego, którą zaprezentowała Barbara 
Siemion, aby pokazać, jak różną bywa ona w swoich emocjach.
Następnie na scenę wkroczyła Melpomena. Mini-spektakl teatralny w 

Poetyczność, poetyckość. Co to takiego poetycki język, obraz, nastrój? wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w 
Czy w codziennym, zwykłym dniu można spotkać poezję? Gdzie szukać Kuklówce, której dyrektorem i siłą sprawczą organizowanej w niej 
jej, gdy na dworze deszcz, a chłód jak podstępny nieprzyjaciel...? Jaka działalności kulturalnej jest Irena Skowrońska, w niekonwencjonalny i 
wrażliwość jest potrzebna, by dotykając rzeczy codziennych dostrzec w interesujący sposób opowiedział o życiu, pracy, osiągnięciach i 
nich niecodzienność, wieloznaczność, tajemnicę? zainteresowaniach wielkiej Polki - Marii Skłodowskiej-Curie. (Opieka 
Na te pytania próbowano odpowiedzieć na drugim spotkaniu Unii artystyczna - Teresa Hołdak i Teresa Feręczkowska.)
Poetyckiej Wojciecha Siemiona, które odbyło się w dniu 14 maja 2012 Po krótkiej przerwie miejsce młodych aktorów z Kuklówki zajęli ich starsi 
roku w Mszczonowskim Ośrodku Kultury - siedzibie stowarzyszenia. koledzy z Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza z Mszczonowa, którzy 
Przybyli na nie reprezentanci szkół Unii Petrykoskiej - nieformalnego zaprezentowali pełne dreszczyku, a jednocześnie śmiechu, 
zgromadzenia 9 placówek oświatowych z terenu Wysoczyzny Rawskiej. przedstawienie „Hrabia Dracula” Woody Allen'a. Niezwykle pomysłowa 
Utworem pt. „Wirsyk z dulskom śpiwkom dla Wojtusia”, autorstwa dekoracja i temperament wykonawców nie mogły pozostać 
góralskiej poetki Wandy Czubernatowej, powitała młodzież, niezauważone. Były rzęsiste brawa i gratulacje dla Anety Dropińskiej i 
pedagogów i zaproszonych gości Barbara Kasper-Siemion. Pani Sylwii Grędy, które opiekują się mszczonowskimi, młodymi talentami.
Barbara zaprosiła na scenę dwóch „fachowców” - poetki Małgorzatę W pamięci uczestników spotkania z całą pewnością pozostanie występ 
Żurecką ze Stalowej Woli i Dorotę Jaworską z Kijowa, które w części młodej warszawskiej aktorki, Agnieszki Zielkowskiej, która profesjonalnie i 
sentymentalnej spotkania przypomniały aurę poetycką, którą jak Wielki z wielkim uczuciem wykonała piosenkę „Rebeka”, a następnie - już na 
Mag wyczarowywał Wojciech Siemion w swoim domu w Petrykozach. wesoło - poprowadziła warsztaty z emisji głosu dla młodzieży.
A potem na scenie pojawiły się dwie trzecioklasistki, laureatki To drugie już spotkanie Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona mogło się 
ubiegłorocznego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu odbyć i miało tak znakomitą oprawę techniczną dzięki dyrektorowi 
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” - Natalia Adamczyk i Julia MOK - Grażynie Pływaczewskiej i jej nieocenionym współpracownikom.
Pietrzak z Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Suskiego w Jasieńcu. Przebrzmiały ostatnie słowa, odjechały autobusy. Pozostały piękne 
Obie dziewczynki, pod opieką nauczycielki języka polskiego Wiesławy wspomnienia i jeszcze to smutne uczucie, że następne spotkanie z 
Rusin, napisały bogato ilustrowaną pracę pt. „Z wizytą u Mistrza w poetyckim słowem będzie aż… po wakacjach. W pięknym 
Petrykozach”, będącą wspomnieniem o wycieczce szkolnej i Mszczonowie.
niezwykłym spotkaniu z Wojciechem Siemionem. Barbara Kasper-Siemion
Młode autorki przeczytały fragmenty nagrodzonej pracy ,a następnie z Dorota Jaworska
rąk Doroty Jaworskiej otrzymały piękny prezent: egzemplarze 
redagowanego przez nią kwartalnika „Krynica”, w którym ową pracę 
wydrukowano.
Swoimi wspomnieniami o Mistrzu z Petrykoz podzieliła się z zebranymi 
także Urszula Pietrzak z Wolontariatu 
„Dobre Serce”.
A  p o t e m  g o ś c i n n a  s c e n a  
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
już całkowicie należała do poezji:
- Tej, z iście młodzieńczym zapałem 
recytowanej przez laureatów 
Konkursu Poetyckiego im. K.I.G. 
Gałczyńskiego w Jaktorowie. (Ich 
wys tęp p r zygotowała  Mar ia  
Szymańczak.)
- Tej, z nutą melancholii wyśpiewanej 
przez zespół „Bell is”, którego 
kierownikiem artystycznym jest 
Mirosław Klimczak grający na gitarze 
(Izabela Piecuch - flet, Sylwester 

II Spotkanie Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona

W POSZUKIWANIU POETYCKIEGO CZASU

Noc Muzeów

Nocna przygoda z historią  



PSYCHOLOGIA

się lęki, depresja, myśli samobójcze, halucynacje, 
omamy, myśli prześladowcze, bezsenność, brak 
apetytu i pragnienia, wysokie ciśnienie, bóle 
głowy, wymioty, tzw. z imne poty. Stan 
przechodzenia od euforii i zadowolenia do stanu 
depresji, wymiotów, lęków itd., może - choć nie 
musi - następować dosyć szybko. Wszystkie te 
objawy zależne są od stanu psycho-fizycznego 
osoby zażywającej określone substancje i tego 
jakie substancje ta osoba zażywa. Jest wysoce 
prawdopodobne, że dziecko, które spróbowało 
narkotyków i było mu przyjemnie, będzie je brało, 
żeby powtórzyć przyjemne doznania. Jeśli tak się Uzależnienia - wedle definicji „Słownika 
stanie, to od pewnego momentu, żeby uniknąć pedagogiki i psychologii” - zależność od 
bardzo przykrych i bolesnych przeżyć po ustaniu o k r e ś l o n y c h  ś r o d k ó w  t o k s y c z n y c h ,  lekceważyć dziwnych zachowań swoich dzieci, działania narkotyku będzie musiało brać coraz psychostymulujących, używek (kawa, tytoń, każde zachowanie, które nie jest typowe dla częściej i więcej. Czym częściej człowiek bierze 

alkohol). Uzależnienie to choroba postępująca, waszych dzieci powinno zwrócić waszą uwagę. narkotyki, tym bardziej cierpi kiedy ich brak. 
wpływająca na psychiczną oraz fizyczną sferę Zbytnie pobudzenie, zachowania euforyczne, Dotyczy to również picia alkoholu. I tu zaczyna się 
życia człowieka, mogąca doprowadzić do brak ochoty na sen, brak apetytu i pragnienia, równia pochyła. Każdy kto miał choć raz w życiu 
całkowitej degeneracji. Uzależnienia wpływają  zachowania depresyjne, urojenia, gadanie od kaca wie czym on się objawia - ból głowy, 
na funkcjonowanie człowieka, sposób myślenia o rzeczy, lęki, brak kontaktu powinny zwrócić waszą nudności, ogólna słabość. Kac po niektórych 
sobie i otaczającym świecie. Tyle definicja. uwagę. Cechą charakterystyczną u człowieka narkotykach może być znacznie gorszy, bo może 
Ona i On dużo pracowali. On miał firmę, ona będącego pod wpływem niektórych narkotyków dochodzić do tego ból stawów, mięśni, lęki, myśli 
pracowała w banku. Nieźle im się powodziło. Mieli są rozszerzone źrenice, które nie reagują na prześladowcze, rozdrażnienie, brak panowania 
jednego syna. Krzyś, ich syn, miał 16 lat, uczył się, światło. Łatwo to sprawdzić . Dzieci, które biorą nad sobą (apatia, agresja). Najprostszym 
ale od paru miesięcy coś się popsuło. Nigdy nie narkotyki, mają świadomość, że nie będzie się to sposobem pozbycia się udręki jest dostarczenie 
mieli zbyt dużo czasu dla niego bo ciągle  podobało rodz icom,  w ięc na pytan ie  organizmowi substancji, która przyniesie ulgę. I tak 
pracowali. Poza tym byli zmęczeni. Krzyś jak się b e z p o ś r e d n i e :  „ c z y  c o ś  b r a ł e ś ? ” ,  raz za razem, ale żeby się skutecznie znieczulić 
urodził był wychowywany przez nianię, potem najprawdopodobniej będą kłamać i kręcić. Jeśli trzeba brać albo pić coraz częściej i coraz więcej. 
poszedł do prywatnego przedszkola, potem do masz podejrzenia zwracaj uwagę na nietypowe Podwyższanie dawki i/lub częstotliwości jest 
prywatnej szkoły. Zawsze starali się kupować przedmioty np.: małe plastikowe torebki, okruchy zależne od substancji, którą się przyjmuje i od 
Krzysiowi najlepsze zabawki, wysyłać go na marihuany, sprawdzaj opakowania chusteczek stadium uzależnienia. Narkomani i alkoholicy w 
rozmaite zajęcia, żeby się nie nudził. Zawsze starali higienicznych, tam dobrze się chowa małe poważnych stadiach uzależnienia w przerwach 
się zapełnić Krzysiowi czas. Sami niewiele torebki. Jeśli twoje dziecko przyjdzie do domu z kiedy nie biorą i nie piją zaczynają bardzo cierpieć. 
uczestniczyli w jego życiu, nie było na to czasu, ale załzawionymi oczami, z zaczerwionymi śluzówkami Z czasem bóle stają się częstsze i silniejsze. A więc 
zawsze dbali o to, żeby niczego mu nie brakowało. nosa i dziwnym cieknącym katarem, może to być znowu trzeba zwiększyć dawkę i/lub częstotliwość. 
Krzyś ostatnio bardzo się zmienił. Raz był skutek wciągania niektórych substancj i  Narkotyki i alkohol kosztują, trzeba mieć pieniądze, 
podekscytowany nie wiadomo z jakiego powodu, psychoaktywnych nosem. Nie lekceważ żeby je kupić. W przypadku poważniejszych 
innym razem wpadał w stany depresyjne. Czasem nietypowych zachowań swojego dziecka. stadiów uzależnienia, kiedy kieszonkowe przestaje 
pytała go co mu jest, ale mówił, że stresuje się Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem wystarczać, kradnie się rodzicom z portfela 
szkołą, bo dużo nauki. Krzyś wracał do domu po sprawdzenia czy Twoje dziecko jest wolne od drobne, potem wynosi się z domu rzeczy i 
zajęciach, zamykał się w pokoju, nie chciał  z nimi narkotyków jest zrobienie testu na obecność sprzedaje za bezcen. Potem okrada się kolegów, 
gadać, wieczorami gdzieś znikał, twierdził, że narkotyków w organizmie. W każdej aptece w czasem zarabia się prostytucją gdzieś na dworcu, 
chodził do kolegi się uczyć, wracał w środku nocy Polsce możesz kupić taki test. Test polega na w kiblu, potem przekracza się kolejne granice. W 
czasem wesoły czasem markotny. Któregoś razu badaniu moczu. Jeśli nie masz zaufania do dziecka tym działaniu nie ma miejsca na szkołę, pracę, 
weszła rano do pokoju Krzysia, żeby go obudzić do i podejrzewasz, że może kłamać, niech Twoje dom, rodzinę. Rodziny narkomanów i alkoholików 
szkoły i przestraszyła się. Krzyś siedział w rogu łóżka dziecko wykona test w Twojej obecności. W nie wytrzymują z nimi. Wyrzucają ich z domu albo 
skulony i owinięty kołdrą, coś gadał. Nie mogła dz is ie j szych czasach,  k iedy wszyscy są sami odchodzą. Błędne koło. Trudno jest dotrzeć 
zrozumieć, widać było że się bardzo bał, zapracowani, nie mają czasu, dzieci często są do nałogowców jakimikolwiek argumentami, bo 
opowiadał coś o jakichś prześladowcach, starał pozostawione same sobie. Rodzice owszem mają inną hierarchię wartości. Dla człowieka bez 
się schować, w ogóle nie reagował na jej starają się zapewnić wysoki standard życia, ale uzależnień ważne jest mieć pracę, dom, rodzinę, 
obecność, był poza rzeczywistym światem. kontakty emocjonalne pomiędzy rodzicami i zainteresowania, znajomych. Dla nałogowca na 
Wezwała lekarza. Wizyta lekarska była krótka. dziećmi pozostawiają wiele do życzenia. pierwszym miejscu jest narkotyk albo alkohol .  
Lekarz spojrzał w oczy Krzysia, zbadał puls, zadał Naprawdę ważne jest rozmawianie z dzieckiem,  Nałogowcy są gotowi zrobić wiele, żeby  zdobyć 
parę pytań i kazał jej pójść do apteki po test na tłumaczenie mu świata, wyjaśnianie, budowanie swoje używki. W pewnych stadiach uzależnienia w 
badanie obecności narkotyków w organizmie. więzi i postaw, zainteresowanie problemami ogóle staje się dla nich obojętne, co zrobią. Mogą 
Była oburzona. Jej Krzyś miał brać narkotyki? Z dziecka, uczenie go, że rodzice to nie tylko baza mieszkać na ulicy, nie jeść (narkotyki i alkohol 
jakiego powodu? Poszła do apteki, ale tylko po to, m a t e r i a l n a ,  a l e  r ó w n i e ż  p o c z u c i e  zmniejszą łaknienie i  pragnienie). Głód 
żeby udowodnić lekarzowi, że się myli. Zrobili test. bezpieczeństwa, zaufanie i wsparcie. Trzeba z narkotykowy oraz alkoholowy powoduje agresję, 
Nie było wątpliwości. Następnego dnia nie poszła dziećmi rozmawiać, można to robić gdziekolwiek i ludzie na głodzie są gotowi robić najgorsze rzeczy, 
do pracy. Całą noc siedziała przy łóżku Krzysia. Jak kiedykolwiek, w domu, na zakupach, przy żeby zdobyć pieniądze na następną porcję. Nie 
się obudził, zapytała czemu bierze narkotyki. Jak obiedzie. Czasem warto zrezygnować z oglądania liczą się żadne uczucia, miłość, litość, współczucie. 
mógł im to zrobić, przecież oni tak się starali, żeby serialu i spędzić czas ze swoją pociechą. Jeśli dzieci Ludzie uzależnieni myślą inaczej - muszą za wszelką 
mu niczego nie brakowało. Wyśmiał ją. nie czują więzi z rodzicami, będą szukać wsparcia cenę się napić albo naćpać, bo jeśli tego nie 
Powiedział, że ćpa od dwóch lat, kradnie im gdzie indziej. Była już o tym mowa. Życie nie znosi zrobią zwariują z bólu. Ich ciała są chore, 
pieniądze na towar, ale oni są tak zajęci, że próżni i jeśli rodzice nie potrafią zająć się swoim wycieńczone, nie są w stanie funkcjonować ani 
niczego nie zauważyli, że jak chciał z nimi dzieckiem , to tę lukę wypełni grupa rówieśnicza, myśleć. Wysłanie takich ludzi na leczenie bardzo 
pogadać nigdy nie mieli czasu, jak był smutny to komputer, itp.często daje mizerne efekty. Kuracja jest długa i 
kupowali mu następny prezent. Jedyna osoba, Ostatnio pojawił się w telewizji program  „Surowi bolesna, jeśli nałogowiec nie chce się leczyć sam, 
która go słuchała  i z nim rozmawiała to była ich 

to i tak po kuracji wraca do nałogu. Statystycznie 
gosposia, ale ją zwolnili. Znalazł ludzi, na których 

jeden na stu pacjentów wraca do normalnego 
mógł naprawdę liczyć i którzy w przeciwieństwie 

życia, jeśli w ogóle ma do czego wracać. 
do rodziców zawsze go wysłuchali i wsparli.

Zazwyczaj początki nałogów są przyjemne i 
Szanowni Rodzice. Problem narkotyków w życiu niewinne (imprezki, balangi, wakacje, dyskoteki, 
naszych dzieci jest bardzo poważny. Według itd.), ale koniec  jest piekłem dla narkomana, 
policji narkotyki są dostępne wszędzie. W każdym alkoholika i ich rodzin. 
mieście, miasteczku, w każdej szkole, kupienie  ich Szanowni  Rodzice. Lepiej jest zapobiegać niż 
nie stanowi żadnego problemu. Wiele narkotyków leczyć. Ponosi się mniejsze koszty. Ponieważ 
to środki bardzo szybko uzależniające. Po zażyciu narkotyki oraz alkohol są łatwo dostępne, można je 
człowiek może przeżywać stany euforii, być kupić wszędzie i o każdej porze, to rodzice powinni 
zadowolonym, nadmiernie pobudzonym lub mieć szczególne baczenie na to co robią ich 

zobojętniałym, ale kiedy narkotyk dzieci, jak się zachowują, gdzie bywają i w jakim 
przestaje działać  mogą pojawić towarzystwie. Szanowni Państwo, nie powinniście 
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rodzice”. W programie tym przedstawione są Asertywność - zdolność głoszenia własnego 
dzieci, które sprawiają kłopoty wychowawcze. zdania, własnych opinii, sądów w sposób 
Dzieci te odsyłane są do rodzin, gdzie obowiązuje stanowczy, nieskrępowany i  otwarty,  z  
zasada poszanowania rodziców i rzeczy, gdzie jest jednoczesnym poszanowaniem prawa innej 
określony porządek, gdzie każdy członek rodziny jednostki do wyrażania odrębnego poglądu. Do 
ma swoją rolę, gdzie dzieci uczone są zasad zachowań charakterystycznych dla osób 
współżycia, gdzie jest hierarchia wartości, gdzie asertywnych należy łatwość prezentowania na 
życie toczy się określonym trybem zrozumiałym dal forum indywidualnych przekonań, umiejętność 
wszystkich członków rodziny. Po obejrzeniu odmowy spełnienia stawianych wymagań czy 
„Surowych rodziców” nasuwa się oczywisty wyrażen ie  głośnego sprzec iwu wobec 
wniosek. Terapią i nauczaniem  o wychowaniu w niestosownych zachowań (def. wg „Słownika 
rodzinie powinni być objęci rodzice dzieci, które pedagogiki i psychologii”).                           
odsyłane są do „Surowych rodz iców”.  Dzieci i wielu dorosłych nie umie bronić swojego 
Wstrząsający jest obraz mamuś i tatusiów którzy  są zdania i poglądów na forum grupy, łatwo poddaje  
bezradni, zniechęceni, pełni  żalu do własnych się naciskom. Wynika to z tego, że ludzie boją się 
dzieci. Ci rodzice ponieśli klęskę wychowawczą, odrzucenia przez grupę. Trzeba dzieciom 
która chyba jest nieodwracalna. Nawet jeśli ich tłumaczyć i wyjaśniać, że odrzucenie przez grupę, wiedziało, co jest dobre, a co złe i miało w to wiarę 
dzieci czegoś się nauczą albo coś zrozumieją u której poglądów się nie podziela nie jest żadną jest rolą rodziców.
„Surowych rodziców”, to i tak jest wysoce karą. Każdy ma prawo decydować o tym jak PS: Ten tekst traktujcie Państwo wyłącznie jako 
prawdopodobne, że kiedy wrócą do swoich będzie spędzać czas i co będzie robić. k rótką,  wstępną informację dotyczącą 
domów, będzie tak samo jak przed programem. Asertywność jest cechą, która bardzo ułatwia i zagadnienia uzależnień. Ze względu na 
Rodzice popełnili wiele podstawowych błędów, upraszcza stosunki międzyludzkie. Osoby ograniczoną przestrzeń w druku tekst z 
nie mają u dzieci szacunku, są poniżani, nie są a s e r t y w n e  s a m e  d e c y d u j ą  o  s w o i c h  konieczności zawiera wiele uogólnień. Zażywanie 
autorytetami, a co najgorsze gorsze pozwalają na zachowaniach, nie ulegają presji otoczenia i nie różnych substancji psychoaktywnych powoduje 
takie zachowanie i godzą się z tym. To tylko boją się odrzucenia. Często zdarza się, że osoby różne skutki. Nie każda substancja uzależnia tak 
dygresja. asertywne poprzez prezentowanie swoich samo. Nie każda w takim samym stopniu i czasie.  
Szanowni rodzice. Zbliżają się wakacje. Dla dzieci poglądów zachęcają inne osoby, które też mają Jeś l i  jesteście zainteresowani  tematem 
to czas odpoczynku, wyjazdów, spotkań odmienne zdanie, ale nie maja odwagi go skonsultujcie się ze specjalistą lub sięgnijcie do 
towarzyskich, nawiązywania nowych kontaktów, wyrazić, do otwartego przedstawiania własnych literatury.
ale to również czas wielu pokus, chęci poglądów lub zrezygnowania z udziału w grupie. WRAM
spróbowania nowych doznań. Trzeba o tym z Ale żeby tak się stało dziecko musi umieć 
dziećmi rozmawiać, przestrzegać, tłumaczyć i prezentować swoje poglądy i - co najważniejsze - 
opowiadać im o konsekwencjach ich decyzji. mieć do nich przekonanie. A to, żeby dziecko 
Trzeba uczyć dzieci asertywności. 

tanecznych umiejętności.
To trzeci z czterech turniejów cheerleaders, w których 
członkowie PSCh gromadzili cenne punkty liczące się do 
ogólnej klasyfikacji końcowej. Ten sezon był naprawdę 
szczęśliwy dla naszych grup, które z każdego turnieju przywoziły 
puchary i medale. Grupa „Fresh” to dziewczyny, które pracują 
razem już trzeci rok. Na co dzień dziewczyny są uczennicami 

W Polsce o Mszczonowie słychać więcej i więcej, a nasze Gimnazjum w Mszczonowie, by po zajęciach ciężko trenować 
tancerki z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury stają się jedną z na sali w MOK-u. Jest to ich pierwszy rok w wyższej kategorii 
wizytówek naszej małej społeczności. wiekowej, gdzie muszą rywalizować często ze starszymi od 
II Grand Prix Polski Cheerleaders dobiegło końca. Ostatni siebie koleżankami. To wielkie wyzwanie, które mobilizuje i 
turniej w tym sezonie odbył się w Kieleckim Teatrze Tańca 12 pozwala stawać się coraz lepszym technicznie w tańcu. Teraz 
maja. Dzięki ogromnemu wsparciu firmy ERGON z możemy się cieszyć sukcesem i na ostatni turniej tańca 
Mszczonowa, który umożliwił nam dojazd na zawody - grupa cheerleaders, poza Grand Prix Polski, który odbędzie się pod 
Fresh z sekcji tańca sportowego z Mszczonowskiego Ośrodka koniec maja w Białej Podlaskiej pojedziemy już ze spokojem.
Kultury, po raz kolejny zaprezentowała się znakomicie. Mimo Ale od sierpnia czeka nas jeszcze więcej pracy, by dorównać 
późnej pory, dwóch kontuzji w zespole, dziewczyny zajęły III najlepszym zespołom w Polsce. Sezon cheerleaders powoli 

dobiega końca, ale dla naszej sekcji tanecznej to nie koniec miejsce w Kielcach, co dało im ostatecznie III miejsce w 
pracy - to dopiero początek. Polsce w cyklu Grand Prix Polski Cheerleaders. Łzy płynące z 

Katarzyna Wójcik (instruktorka tańca sportowego, trenerka bólu, dziewczyny zamieniły na łzy szczęścia, bo praca jaką 
PSCh)włożyły w ciągu sezonu okazała się wspaniałą lekcją ich 

Cheerleaders

„FRESH” TRZECIE W POLSCE
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życzyła udanych startów. 
W zawodach uczes tn iczy ło   257  
zawodn ików (według  p ro toko łów 
końcowych z poszczególnych biegów) 
reprezentujących 11 szkół podstawowych, 
10 gimnazjów i 6 szkół średnich z powiatu Zmienna, ale jednak sprzyjająca Otwarcia imprezy dokonała Dyrektor 
żyrardowskiego, grodziskiego, rawskiego. pogoda i profesjonalnie przygotowane Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie- 
Zawodnicy szkół podstawowych startowali trasy, powitały młodych sportowców pani Elżbieta Sajak wraz z Sekretarzem  
na dystansie 400 m. lub  600 m., zawodnicy przybyłych na XVII Wiosenne Biegi  Powiatowego Zrzeszenia LZS- Panem 
gimnazjum i szkół średnich na 1200 m. Przełajowe Powiatowych Mistrzostw LZS w Sylwestrem Pindorem.  Pani Dyrektor 

biegach przełajowych w Osuchowie. zachęciła do rywalizacji w duchu fair play i 

Klasyfikacja drużynowa szkół 4. Radziejowice 69 2. Natalia Słodka - Boguszyce
· Chłopcy rocznik 2001r.- 600 m.

podstawowych: 5. Wiskitki 52 3. Aleksandra Zgórzak- Osuchów
1. Dawid Chyła- SP Osuchów 

1. SP Boguszyce 148 6. Bartniki 33
· Chłopcy rocznik 1996 - 1200 m.2. Michał Gawrzydek - SP Boguszyce

2. SP Radziejowice 103 7. Mszczonów 19
1. Andrzej Wojtczak - Osuchów3. Karol Zawadzki  - SP Teresin

3. SP Bartniki 90 8. Sochaczew nr 3 14
2. Tobiasz Olszak- Boguszyce

4. SP Osuchów 80 9. Teresin 12· Dziewczynki rocznik 2000r.- 600 m 3. Konrad Sitkiewicz - Wiskitki
5. SP Mszczonów 69 9. Sochaczew nr 1 121. Justyna Adamczyk  - SP Boguszyce
6. SP Piekary 51 2. Agnieszka Krawczyk  - SP Piekary Klasyfikacja drużynowa szkół średnich:
SP Wręcza 51 W poszczególnych biegach zwyciężyli:3. Magda Maliszewska - SP Mszczonów 1. ZS nr 1 Żyrardów 37
8. SP nr 7 w Sochaczewie 49 · Dziewczęta rocznik 1998 - 1200 m.

2. Zespół Szkół w Mszczonowie 31· Chłopcy rocznik 2000r.- 600 m.9. SP nr 3 w Sochaczewie 28 1. Klaudia Bednarek - Wiskitki
3. SOSW Żyrardów 291. Szymon Nosek - SP Boguszyce10.SP Teresin 26 2. Helena Szczepaniak - Bartniki
4. Boguszyce 152. Damian Bednarek  - SP Boguszyce11.SP Guzów 13 3. Magdalena Brzezińska - Osuchów
5. Teresin 15 3. Kamil Skoneczny - SP Boguszyce

· Chłopcy rocznik 1998-  1200 m. 6. LO Mszczonów 12W poszczególnych biegach zwyciężyli:
· Dziewczynki rocznik 1999r.-600 m. 1. Krystian Korbus - Boguszyce· Dziewczynki rocznik 2002 r. - 400 m.

W poszczególnych biegach zwyciężyli:1. Klaudia Cybulska - SP nr 3 2. Łukasz Barański - Osuchów1. Julia Szewczyk- SP Teresin
· Dziewczęta Sochaczew 3. Michał Pawłowski - Teresin2. Monika Gałęziewska - SP Bartniki
1. Żaneta Adamczyk -  Boguszyce2. Dagmara Cybulska - SP nr 3 3. Sylwia Błażejewska - SP Boguszyce
2. Ewelina Strojek  -  LO Mszczonów· Dziewczęta rocznik 1997 -1200 m.Sochaczew 
3. Katarzyna Pindor  - SOSW w · Chłopcy rocznik 2002r.- 400 m. 1. Anna Ciesielska - Wiskitki 3. Paulina Pruś - SP Wręcza
Żyrardowie1. Sebastian Gowin- SP Radziejowice 2. Aneta Gonta - Sochaczew nr 3

· Chłopcy rocznik 1999r.- 600 m2. Adrian Korbus - SP Boguszyce 3. Natalia Ambroziak - Puszcza 
· Chłopcy1. Hubert Grochowalski - SP Boguszyce3. Cezary Dębski - SP Osuchów Mariańska 
1. Radosław Sikora  -  Teresin2. Kacper Mirecki  - SP Radziejowice

· Chłopcy rocznik 1997-1200 m. 2. Marcin Kaniewski - ZS nr 1 w · Dziewczynki rocznik 2001r. - 600 m. 3. Marcin Przybyłkowicz- SP Boguszyce
1. Radosław Bednarek- Boguszyce Żyrardowie1. Julia Dragańska - SP Sochaczew

Klasyfikacja drużynowa 2. Przemysław Walas - Boguszyce 3. Tomasz Kołomijski - ZS w Mszczonowie2. Magdalena Ciesielska - SP Guzów
3. Bartłomiej Klingbeil - Wiskitkigimnazjów:3. Klaudia Budziszewska - SP Wręcza 

1. Puszcza Mariańska 142 · Dziewczęta rocznik 1996-1200 m. 
2. Osuchów 118 1. Weronika Pociech - Radziejowice
3. Boguszyce 100

Nagrody, puchary i dyplomy wręczali: zawodów czuwał sekretariat, w którym 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sponsorami imprezy byli: pracowały: p. Grażyna Frelik, p. Joanna 
Mszczonowa - p. Marek Zientek · Burmistrz Miasta Mszczonowa Bednarska  pod przewodnictwem  p. 
Prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS w · Powiatowe Zrzeszenie LZS Magdaleny Szeląg. 
Żyrardowie - p. Zbigniew Kozera · Polski Związek Lekkiej Atletyki  - LKS Na zakończenie imprezy Dyrektor ZSP w 
Radna Powiatu żyrardowskiego- p. Krystyna Osuchów Osuchowie - p. Elżbieta Sajak podziękowała 
Penczonek · Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie wszystkim, którzy przyczynili się do 
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w zorganizowania tej sympatycznej imprezy 
Osuchowie - p. Elżbieta Sajak Podczas zawodów uczestnicy biegów mogli sportowej i zapraszała na Jesienne Biegi 

skorzystać z poczęstunku (kiełbaska, bułka i Przełajowe, które odbędą się w 
Sędzią głównym zawodów był p. Bogusław herbata), a opiekunowie dzieci i młodzieży październiku.
Kierzkowski. degustowali bigos. Fundusze na ten cel 

pozyskano od PZLA w Warszawie. Autor: Elżbieta Sajak 
 Nad  sprawnym przeprowadzeniem  
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Sprawozdanie z XVII Wiosennych Biegów  Przełajowych 
Powiatowych Mistrzostw LZS w biegach przełajowych

Osuchów 2012 r.



Tropical Island.  Jest to miejsce, w którym spełnia się marzenie o tropikalnej 
wyspie w samym sercu Europy.
Na trasie wycieczki znalazła się Norymberga. Tu uczniowie zwiedzą zamek, 
stare miasto, ulicę Praw Człowieka.  Wczasach III Rzeszy  miasto to, było 
ważnym ośrodkiem ruchu nazistowskiego. Gimnazjaliści więc będą mogli 
obejrzeć pozostałości z tych czasów -  monumentalne budowle hitlerowskiej 
architektury.
W trakcie pobytu młodzież będzie miała okazję poznać historię,  zabytki i 
muzea w  Erding i w Monachium. Z pewnością z wielką przyjemnością 

Wzorem lat ubiegłych uczniowie z gimnazjów w Osuchowie i Mszczonowie odwiedzą stadion piłkarski  Allianz Arena.
spotkają się  z młodzieżą z Erding. Tym razem będzie to rewizyta i okazja do Spotkanie w Niemczech pozwoli odkryć uroki  Bawarii. Odbędziemy  rejs 
spotkania z grupą uczniów z Mittelschule Altenerding. statkiem na wyspę Herrenchimsee, odwiedzimy Bad Tolz - uzdrowisko i stację 
Wyjazd zaplanowano w dniu 19 maja 2012r. narciarską, wjedziemy   kolejką linową na Blomberg, obejrzymy  tor 
Celem wymiany polsko - niemieckiej jest poznanie historii i kultury sąsiada, saneczkowy.
(podróże do miejsc pamięci związanych z historią narodów, poznanie folkloru i  Czeka nas także w obozie w Dachau spotkanie z bolesną przeszłością.
kultury dnia codziennego), praca nad wzajemnym zrozumieniem i Z pewnością będziemy porozmawiać z przedstawicielami władz i animatorami 
przezwyciężeniem barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w życia kulturalnego w Erding. Mamy nadzieję, że tygodniowy pobyt w gościnnej 
mentalności i kulturze, wspieranie wspólnej odpowiedzialności polskiej i Bawarii będzie owocował we wspaniałe wrażenia i przyczyni się do 
niemieckiej za kształtowanie przyszłości Europy, poznanie walorów pogłębienia naszej przyjaźni. Fundusze na zorganizowanie wyjazdu, pozyskała 
turystycznych regionów obu partnerów, doskonalenie umiejętności pani dyrektor ZSP w Osuchowie Elżbieta Sajak, pisząc wniosek do Polsko - 
porozumiewania się w języku niemieckim i angielskim u młodzieży polskiej oraz Niemieckiej Współpracy Młodzieży.  Lwią cześć pieniędzy, podobnie jak w 
poznanie podstawowych zwrotów i słów polskich przez Niemców, nabycie latach ubiegłych, przekazał Burmistrz Miasta Mszczonowa p. Józef Grzegorz 
pewnego zasobu informacji i wiedzy na temat problemów politycznych i Kurek.
ekonomicznych, wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami prowadzącymi Autor: Elżbieta Sajak
program. Dyrektor ZSP w Osuchowie 
 Spotkania zapowiada się fascynująco. W drodze do Erding odwiedzimy 
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XII Mila Piaseczyńska, jaka odbyła się 3 maja w Piasecznie 
k/Warszawy, to  kolejna impreza sportowa, podczas której 
sukcesy odniosła  ekipa biegaczy z LKS OSUCHÓW. W 
zawodach   zorganizowanych  z okazji Święta Narodowego 
nasi sportowcy wywalczyli dwa złote medale oraz po jednym 
srebrnym i brązowym. Trener Stanisław Zdunek chwali 
zawodników za ducha walki i osiągnięte wyniki. Wręcz tradycją 
staje się, że sportowcy z Osuchowa po każdym starcie mogą się  
szczycić  imponującymi rezultatami.   Młodzi sportowcy  stają 
się wizytówką gminy. Brawo i liczymy na kolejne zwycięstwa! 

MM

Miejsca zajęte przez 3miejsce- Zgórzak Aleksandra
 zawodników LKS Osuchów, 
Gimnazja chłopcy 1 milapodczas XII Mili Piaseczyńskiej
1miejsce- Wojtczak Andrzej
 Szkoła Podstawowa
Szkoły średnie dziewczęta dziewczęta IV-VI kl  -  800m
1 mila8 miejsce-Budziszewska Klaudia
1miejsce- Wojtczak Marlena 

Gimnazja  dziewczęta 1mila
2miejsce- Pociech Weronika

Osuchów - Mszczonów -  Erding

Wymiana młodzieży po raz czwarty!

LKS Osuchów

Osuchowianie znowu wywalczyli złoto



Wyjątkową atrakcją było malowanie 
twarzy prowadzone przez panie 
przedszkolanki.  Najodważniejszym 
proponowano udział    w konkursach 
plastycznych i sportowych. Wyścigi w 
workach, a także sprzątanie zabawek na 
czas wzbudzały wielk ie emocje.  

P i kn i k  Rodz inny ,  jak i   19  maja   Oczywiście zwycięzcy otrzymywali  
zorganizowano w Przedszkolu Miejskim nr nagrody.  Uczestnicy pikniku mogli 
1 w Mszczonowie,  został połączony z korzystać  z bogatej oferty kulinarnej. 
obchodami Dnia Mamy i Taty. Jego Przysmaki przygotowane zostały przez 
oficjalnego otwarcia dokonali wspólnie  samych rodz iców. Grochówkę z  
d y r e k t o r  I w o n a  G o ł y ń s k a   i  wielkiego kotła serwował osobiście 
przewodniczący  Rady Rodziców Jacek przewodniczący Rady Rodziców Jacek 
Gołyński. Następnie dzieci przy wsparciu Gołyński. Każdy kto zechciał przekazać 
nauczyc ie l i  wys tawi ły  programy na konto rady rodziców choćby złotówkę  
artystyczne,  przygotowane specjalnie  mógł zaopatrzyć się w materiały 
dla rodziców.  Pokaz swych artystycznych promocyjne gminy, które dostarczył 
umiejętności dały na wyjątkowym sponsor pikniku - Gminne Centrum 
podwyższeniu, gdyż  scenę  stanowiła Informacji.  Gadżety z logo miasta 
górka, znajdująca się  przy przedszkolnym wręczała kierownik GCI Beata Sznajder. 
budynku. Następnie maluchy zaprosiły Wszystko co udało się zebrać  podczas 
swoich opiekunów do przeróżnych  p i kn i ku  ma pos łużyć  na  zakup  
zabaw. Korzystano z całego sprzętu, dodatkowego  sprzętu,  jaki  ma 
z g r o m a d z o n e g o  n a  t e r e n i e  wzbogacić  przedszkolny plac zabaw. 
rekreacyjnym. Huśtawki, zjeżdżalnie i MM
drabink i  były  wprost  ob legane.    

 

Dnia 10 maja uczestniczyły w spotkaniu. Nie tylko usłyszały 
2012 roku Miejskie ale także zobaczyły, jak należy usztywnić 
Przedszkole Nr1 w złamaną nogę, czy tez w jaki sposób 
M s z c z o n o w i e  zabezpieczyć prawdopodobnie złamaną 
o d w i e d z i ł  rękę.
r a t o w n i k  Przedszkolaki dowiedziały się również, jak 
m e d y c z n y .  nazywa się sprzęt medyczny stosowany w 
J e d n y m  z  ambulansie do ratowania życia, miały też 

powodów dla których placówka możliwość obejrzeć wyposażenie karetki 
gościła p. Darka był fakt, iż maj znany pogotowia.
jest jako „Miesiąc dla zdrowia”. W Spotkanie miało na celu kształtowanie 
spotkaniu brały udział wszystkie grupy bezpiecznych i pozytywnych postaw oraz 
przedszkolne. Dzieci miały okazję zapoznanie najmłodszych z podstawowymi 
wysłuchać informacji dotyczącej czynnościami ratowniczymi. Każdy z nas 
u d z i e l a n i a  p i e r w s z e j  p o m o c y ,  p o w i n i e n  w i e d z i e ć  j a k  w a ż n e  j e s t  
dowiedziały się w jaki sposób można wprowadzenie tematyki pierwszej pomocy i 
komuś pomóc zanim przyjedzie oswojenie z nią najmłodszych.
pogotowie ratunkowe (np.  jak  Na zakończenie p. dyrektor Iwona Gołyńska 
p rawid łowo wykonać s z tuczne  podziękowała p. ratownikowi wręczając mu 
oddychanie). Pan ratownik wykonał drobny upominek - serduszko i zaprosiła na 
kilka rodzajów opatrunków na chętnych kolejną równie udaną wizytę w przedszkolu.
„pacjentach” - dzieciach, które z 

Renata Sosnowska
ogromnym zainteresowaniem i ochotą 

Przedszkolaki uczą się o  pierwszej pomocy
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Wesoło jak w przedszkolu 



Wojciecha Siemiona oraz Danuta Wójt, oraz Papa Smerf. Wspólnym szalonym figlom 
instruktor sekcji recytatorskiej w MOK, nie było więc końca.
p o m y s ł o d a w c z y n i  w i e l u  k o n k u r s ó w  Po zakończeniu wszystkich przedstawień jury 
recytatorskich. udało się na obrady, po których ogłoszone 
Jako pierwsza na scenie pojawiła się grupa zostały wyniki. I tak: I miejsce zajął zespół 
„Promyczki” z Osuchowa. Trzeba przyznać, że „Bajejki z Matejki” z Międzyborowa, II miejsce 
występy przedszkolaków budziły za każdym powędrowało do zespołu „Gwiazdeczki” z 
razem wiele pozytywnych emocji i uśmiechów Bobrowie, a  III lokatę zajęły „Wesołe Żabki” z 
wśród opiekunów grup i widowni. Młodzi Żabiej Woli. Zwycięzcy festiwalu otrzymali 
a k t o r z y  w i d o c z n i e  w a l c z y l i  z e  pamiątkowe dyplomy oraz nagrody główne, 
zdenerwowaniem wynikającym z występu na pozostałym zaś zespołom zostały wręczone W czwartek 26 kwietnia br. w Mszczonowskim 
tak dużej scenie oraz z  tremą, która zawsze dyplomy za udział w festiwalu oraz drobne Ośrodku Ku l tu ry  odbył  s ię  p ierwszy  
towarzyszy aktorom, ale wszystko wypadło upominki.p r zedszko lny  Fes t iwa l  Małych Fo rm 
świetnie i każdy z występów nagradzany był Głównymi sponsorami nagród dla zwycięzców Teatralnych „Smerfuś” nad którym patronat 
gromkimi brawami, a każde z występujących i uczestników festiwalu byli - MultiBank oraz objął Burmistrz Mszczonowa. Organizatorem 
dzieci drobnymi upominkami. W przerwach Głos Żyrardowa. Festiwal nie odbył by się także całego przedsięwzięcia było Przedszkole 
pomiędzy kolejnymi występami małych bez ogromnej pomocy i życzliwości dyrektor Niepubliczne Smerfolandia ze Mszczonowa, a 
widzów zabawiała licznymi konkursami i MOK-u pani Grażyny Pływaczewskiej.pomysłodawczyniami - dyrektor Smerfolandii 
wspólnymi tańcami wesoła grupa, w składzie Anna Kawecka oraz opiekunka jednej z grup 
której znaleźli się - krasnal Justynek, Smerfertka Rafał WasilewskiJustyna Tondera.

W festiwalu wzięło udział pięć zespołów: 
„Promyczki” z Oddziału Przedszkolnego w 
Osuchowie, „Wesołe Żabki” z Przedszkola  z 
Żabiej Woli, „Bęcek” z Punktu Przedszkolnego w 
P iekarach,  „Gwiazdeczk i ”  z  Punktu  
Przedszkolnego „Bajkowy Zakątek” w 
Bobrowcach  oraz „Bajejki z Matejki” z Punktu 
Przedszkolnego „Baśniowy Ogród” w 
Międzyborowie.      W jury festiwalu zasiadły: 
Macieja Mazan - reżyser, twórczyni musicali, 
autorka wielu tekstów, tłumaczka języka 
angielskiego, głównie science fiction i fantasy, 
Barbara Kasper-Siemion, żona aktora 
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mojego taty,
Teatr Alternatywa z Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie, 
w sztuce Hrabia Dracula.
Jury w składzie: Hanna Fibich- instruktor teatralny, Jerzy Łazewki- aktor, 
reżyser oraz Jan Zdziarski- wykładowca Akademii Teatralnej w 
Warszawie, po obejrzeniu wszystkich przedstawień udało się dokonać 
wyboru pierwszych trzech miejsc.
Po burzliwej dyskusji Jury przyznało nagrody:W dniu 10 maja na deskach Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odbył 
I miejsce- Teatr Niewielki ze Szkoły Podstawowej w Osuchowie- się Turniej Teatralny, którego uczestnikami byli uczniowie szkół 
nagroda 500 złpodstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Mszczonów.
II miejsce- Grupa Teatralna Kajtek ze Szkoły Podstawowej w Licznie zebrana publiczność mogła podziwiać 8 grup teatralnych, 
Piekarach- nagroda 400 złktóre dały niebywałe występy.
III miejsce- ex aequoW turnieju zaprezentowały się kolejno następujące teatry: 
- Teatr Alternatywa- z Gimnazjum w Mszczonowie- nagroda 300 złTeatr II Piętro z Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie, w sztuce 
- Teatr II Piętro z Gimnazjum w Osuchowie- nagroda 300 zł.Roszpunka,
Według członków jury, tegoroczne występy teatralne były bardzo Arlekin ze Szkoły Podstawowej w Bobrowcach, w sztuce Romea i Julii 
interesujące, a na szczególną uwagę zasługują poszukiwania własnej historia nieprawdziwa,
narracji teatralnej, a także wielokrotnie występujące autorskie Kleksik ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce, w sztuce Gdy brak miłości,
scenariusze.Tabaluga ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, w sztuce Nie ma 
Na zakończenie jury podziękowało organizatorom, wykonawcom i tego złego,
instruktorom za trwanie przy idei teatru w wychowaniu i edukacji. Teatr niewielki ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w 
Nagrody i dyplomy oraz posiłek ufundował Urząd Miejski w Osuchowie, w sztuce Za ósmą górą,
Mszczonowie.Kajtek ze Szkoły Podstawowej w Piekarach, w sztuce Tajemniczy bucik,

Łukasz NowakowskiBajka ze Szkoły Podstawowej we Wręczy, w sztuce Wolne chwile 

wiele książek i poznać zawód bibliotekarza. W ostatnim dniu miesiąca kwietnia odbył się 
Rodzice bardzo chętnie czytali dzieciom, uroczysty finał "Poetyckiego kwietnia". Każdy 
przyznając się często do tego, że nie mają przedszkolak wyrecytował nauczony wierszyk 
czasu na codzienne czytanie swoim dzieciom a taką pamiątką po wspólnym czytaniu były 
w domu. Warto zaznaczyć, że codzienne książeczki z ulubionymi legendami, które 
czytanie dzieciom jako skuteczną, tanią i ufundowała dzieciom Rada Rodziców.
przyjazną metodę wspomagania ich autor: Dorota Zaniewska
wszechstronnego rozwoju psychicznego, 
umysłowego, społecznego i moralnego - oraz 

Miesiąc kwiecień w Punkcie przedszkolnym budowania zasobów wewnętrznych dziecka: 
"Bajka" w Piekarach był miesiącem k o m p e t e n c j i  e m o c j o n a l n y c h  i  
szczególnym dla dzieci ,  rodziców i  intelektualnych. Zwłaszcza, że w obecnych 
wychowawcy. czasach ilość programów telewizyjnych i gier 
Przez cały miesiąc, każdego dnia rodzice k o m p u t e r o w y c h  z a j m u j e  w  ż y c i u  
przychodzili do przedszkola i  czytali krótkie przeciętnego dziecka więcej czasu niż szkoła. 
bajki, wierszyki. Oprócz rodziców do czytania Najlepiej zaczynać dzieciom czytać już od 
przyłączyli się również uczniowie starszych najmłodszych lat, oswajać je z książką, a  
klas. wtedy maluch na pewno szybko połknie 
Dzieci zapoznawały się z budową książek ich bakcyla. Ważne jest też by dzieci widziały jak 
funkcją oraz zasadami obchodzenia się z rodzice czytają, wtedy wezmą z nich 

nimi, poprzez wizyty w szkolnej przykład.
bibliotece mogły pooglądać 
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zdawane są przez wszystkich z języka polskiego oraz obcego 
nowożytnego. Przy czym egzaminatorzy kładą nacisk w przypadku 
egzaminu z języka obcego na praktyczne zastosowanie znajomości 
struktur gramatycznych i słownictwa. Przy egzaminach ustnych nie ma 
podziału na poziom rozszerzony i podstawowy (do 2011 ustny egzamin z 
języka obcego mógł być zdawany na poziomie podstawowym lub 
rozszerzonym). Pytania są takie same w danym województwie. Status 
finalisty lub wygrana na szczeblu ogólnopolskim olimpiady daje prawo 

W tym roku wspaniała pogoda mogła w znacznym stopniu umilić naukę do niezdawania matury ustnej z języka, automatycznie otrzymuje się 
tegorocznym maturzystom, którzy do swojego egzaminu dojrzałości maksymalną liczbę punktów. 
przystąpili zaraz po słonecznej i gorącej majówce. W przypadku egzaminu maturalnego przed reformą, wynik maturalny 
W tym roku cykl egzaminów rozpoczął się w piątek, 4 maja pisemnym wyrażany był w skali 1-6, w skład komisji wchodziły osoby wyłącznie 
egzaminem z języka polskiego. Egzaminy maturalne trwać będą do 25 będące przedstawicielami danej szkoły. Uczniowie zdawali najpierw 
maja. egzamin pisemny a potem w zależności od wyników ustne. Natomiast 

na maturze z języka obcego dozwolone było korzystanie ze słowników 
Matura, zwana inaczej egzaminem dojrzałości, ma na celu językowych. Zdawano ze wszystkich wybranych przedmiotów, z których 
sprawdzenie poziomu wiedzy z wybranych przedmiotów na poziomie podczas matury pisemnej nie zdobyło się oceny 5 i wyższej oraz oceny 4 i 
szkoły średniej. Uczniowie szkół średnich nie mają obowiązku pod koniec 2 ostatnich lat. Z ustnego języka obcego zwalniały 
przystąpienia do egzaminu, jednak świadectwo jego zdania jest certyfikaty językowe, status finalisty lub laureata olimpiady językowej na 
wymagane na wyższych uczelniach podczas rekrutacji na wszystkie szczeblu wojewódzkim.
kierunki studiów wyższych. Łukasz Nowakowski, źródło http://nauka.money.pl
Za prawidłowe przeprowadzeniu matury odpowiedzialna jest 
Centralna Komisja Egzaminacyjna, której z kolei podlegają Okręgowe 
Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i 
przeprowadzaniem egzaminu w danym regionie Polski. Wyniki z niej 
podawane są w skali procentowej, w skład komisji wchodzi przynajmniej 
jeden nauczyciel nieuczący w danej szkole. Niestety na maturze z języka 
obcego zabronione jest korzystanie ze słowników językowych. 
Uczniowie zdają egzaminy ustne niezależnie od wyników z egzaminu 
pisemnego. Maturę pisemną zdaje się z trzech przedmiotów 
obowiązkowych, z języka polskiego, języka obcego oraz matematyki. 
Dodatkowo, każdy zainteresowany może dobrać do sześciu 
przedmiotów, które nie były zdawane w części obowiązkowej lub były 
zdawane w części obowiązkowej na poziomie podstawowym. Aby 
zdać maturę z tej części należy uzyskać 30% punktów. Istnieje identyczny 
zestaw pytań w całej Polsce, nie istnieje możliwość wyjścia w trakcie 
egzaminu tak jak to było w przypadku starej matury, w związku z tym 
egzamin trwa krócej. Arkusze po napisaniu są kodowane i sprawdzane 
przez egzaminatorów zewnętrznych danego przedmiotu według 
jednolitego klucza odpowiedzi i schematu punktowania. Matury ustne 

Maja. Pytania były i łatwe i też trudniejsze. Wszyscy uczestnicy 
konkursu zostali nagrodzeni przez Dyrektora Szkoły p. Grzegorza 
Olczaka słodkościami. Miłym akcentem uroczystości było otrzymanie 
przez wszystkich uczniów słodkich, kruchych ciasteczek z napisem „3 
maja”. Ciasteczka zostały upieczone przez p. Krajewską (mama 
Macieja Krajewskiego ucznia klasy IV) za co cała społeczność 
szkolna serdecznie pani dziękuje. Na zakończenie miłego dnia 
uczniowie mogli skosztować pieczonych kiełbasek (niestety kiełbaski Dnia 7 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej w Lutkówce odbyła się 
były pieczone w piekarniku, ponieważ pogoda nam nie dopisała). Akademia upamiętniająca 221 rocznicę Uchwalenia pierwszej w 
Emocji było co nie miara, szczególnie podczas quizu wiedzy Europie (Polska), a drugiej na świecie (Stany Zjednoczone) 
historycznej. Wszyscy świetnie się bawili i mamy nadzieję, że Konstytucji. Klasa IV pod opieką wychowawcy p. Hanny Kuran 
zapamiętają 3 maja jako ważną datę w historii Polski.przygotowała dla społeczności szkolnej lekcję historii połączoną z 

Uczniowie klasy IVquizem historycznym. Po obejrzeniu Akademii uczniowie 
SP w Lutkówceodpowiadali na pytania z zakresu znajomości powstania Konstytucji 3 
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p r z y g o d ę  w  P e p e l a n d z i e  dmuchanymi zamkami. Kiedy 
rozpoczęły od  przejażdżki na obie grupy były już po dwóch 
kucyku. Młodsze dzieci z sali godzinach zabawy w miasteczku 
zabaw powędrowały na plac na wszyscy spotkali się przy grillu, 
zewnątrz.  Poza kolorowymi gdzie czekała na nich ciepła 
huśtawkami, zjeżdżalniami i k i e ł b a s k a  i  n a p o j e .  P o  
piaskownicami na placu dzieci półgodzinnym odpoczynku 
spotkały dinozaury, które bardzo dzieci wróciły do dalszych 

9  m a j a  p r z e d s z k o l a k i  z  Program był bardzo napięty, nikt 
podobały się maluchom. Starsze szaleństw. Maluchy odwiedziły 

mszczonowskiej Smerfolandii nie miał nawet chwili czasu na 
grupy w tym samym czasie kucyki, były na placu zabaw, 

wybrały się na całodzienną nudę. Grupy Biedronki, Żabki i 
odwiedzały mini zoo i karmiły skakały w dmuchanym zamku. 

wycieczkę do Dziekanowa Motylki najpierw udały się do sali 
m.in. lamy, które okazały się Starszaki natomiast odwiedziły te 

N o w e g o .  W  n i e t y p o w y m  zabaw, gdzie czekały na nich 
bardzo przyjaźnie nastawione do miejsca, w których jeszcze nie 

miasteczku rekreacji Pepeland na gigantyczne klocki, baseny z 
dz iec i .  Ko le jnym punktem były. Wszystkie dzieci odbyły 

dzieci czekało mnóstwo atrakcji. piłeczkami oraz trampolina. 
programu dla młodszych dzieci jeszcze przejażdżkę wozem 

80-cioosobowa grupa maluchów Dzieci momentalnie znalazły tam 
była bardzo emocjonująca cygańskim oraz udały się na 

została powierzona pod opiekę swoje miejsce. Chłopcy budowali 
przejażdżka strażą pożarną. karuzelę. Następnie dzieci bardzo 

dwóch przewodników. Każda z zamek, dziewczynki skakały na 
Niejedno dziecko bało się tej zmęczone, ale jeszcze bardziej 

grup wraz z wychowawcami i trampolinie, a na zakończenie 
przejażdżki. Na szczęście wszyscy zadowolone zjadły obiad po 

przewodnikiem przez cztery zabawy wszyscy wskoczyli do 
cal i  i  zdrowi powróci l i  do czym szybko zasnęły w autokarze.

godziny mogła korzystać  ze suchych basenów. Starsze dzieci z 
Pepelandu. W tym czasie starszaki 

wszystkich atrakcji miasteczka. grup Rybki i Pszczółki swoją Anna Kawecka
odwiedzały plac zabaw z 

miejsce, a Klaudia Sadowska z klasy 6d.
6d otrzymała wyróżnienie za 15 W kategorii ,,test „ Norbert Michalski 
miejsce. Uczniowie naszej szkoły z z klasy 6a otrzymał dyplom za 
klas VI zajęli w tym konkursie bardzo dobry wynik w konkursie. 
27,28,30,31,32,33,42i 47 miejsca. Pozostal i  uczniowie otrzymali  
Gratulujemy uczniom  klas VI: dyplomy uznania. Gratulujemy 
Dawidowi Falęckiemu, Dorocie wyników.
Dobrzyńskiej, Roksanie Sobczak, 
Klaudii Kukieła, Klaudii Zarzecznej, 8 marca 2012 r. uczniowie klas 4-6 bardzo dobrze: Soból Julia i 
Patrycji Ziółkowskiej, Martynie W miesiącu kwietniu w naszej szkole Szkoły Podstawowej w Mszczonowie Ścisłowska Dominika z klasy 4b zajęły 
Wiśniewskiej, Michałowi Błaszczyk, odbył się konkurs ortograficzny dla wzięli udział w Ogólnopolskim 17 miejsce, Kubis Natalia  z 4b - 18 
Aleksandrze Zgórzak, Maciejowi klas IV -VI. Konkursie Historycznym  MIX 2012. miejsce, Nikola Woronko z klasy 4b- 
Tomaszewskiemu, Oliwii Wisławskiej, M i s t r z a m i  o r t o g r a f i i  z o s t a l i  Do rywalizacji przystąpiło 10 osób z 20 miejsce i Klaudia Zygmunt z klasy 
Weronice Kwiatkowskiej. Wszyscy następujący uczniowie:klasy IV, 4 osoby z klasy V i 14 osób z 4c-38 miejsce. Uczniowie klas IV 
zasłużyli  na pochwałę za tak klasy VI. zasłużyli  na pochwałę, chociażby 
w y s o k i e  w y n i k i .  D z i ę k u j e m y  1. miejsce Oliwia Byliniak - klasa IVb,W zmaganiach historycznych klas IV d l a t e g o ,  ż e  i c h  w y n i k i                         
wszystkim uczniom naszej szkoły za 2. miejsce - Klaudia Sielicka- wzięło udział 492 osoby. Uczniowie w konkursie zostały ocenione 
włożony trud i pasję. Dla nich historia klasa IVd,naszej szkoły                  w kategorii bardzo wysoko. Prawie wszyscy 
to dobra zabawa. 3. miejsce- Klaudia Paluch - klas IV zdobyli dwa miejsca laureata uzyskali w punktacji wynik wyższy niż 
W 2011/2012 r. szkolnym  uczniowie klasa IVakonkursu.  Zostały  n imi  dwie średnia punktów  konkursu.
k las  V  i  V I  wz ię l i  udz ia ł  w W kategorii klas V uczniowie naszej uczennice klasy IV b : Zuzanna 
O g ó l n o p o l s k i m  K o n k u r s i e  1. miejsce Klaudia Ziółkowska - szkoły spośród 630 uczestników tego Banasiewicz- zdobyła 8 miejsce, a 
Historycznym ,,Krąg” w dwóch klasa V akonkursu zajęli  28,29 i 34 miejsce. Julia Woźniak -9 miejsce. Obie 
ka tegor iach  :  te s t  i  p raca 2. miejsce Krzysztof Wojdalski - Gratulujemy uczniom  klasy 5a : uczennice otrzymały dyplomy 
indywidualna.  Spośród prac klasa V dKonradowi Szustkiewiczowi, Klaudii laureatów konkursu MIX 2012. 
wysłanych na konkurs zostały 3. miejsce Wiktoria Janowska   - Ziółkowskiej , Oldze Fabianowicz i Wyróżnieni w konkursie zostali 
wyróżnione prace: Aleksandry klasa V dWeronice Piotrowskiej.uczniowie: Szymon Ciszewski,  klasa 
Zgórzak  , uczennica  klasy 6d ( W kategorii klas VI  uczniowie naszej 4a -12 miejsce w konkursie, Klaudia 
została nagrodzona dyplomem za 1. miejsce Norbert Michalski - szkoły, spośród 561 uczestników Woszczyk i Gabriela Piątkowska, 

klasa VI abardzo dobry wynik), Zuzanny konkursu, spisali się bardzo bobrze. klasa 4b-14 miejsce w konkursie . 
2. miejsce Małgorzata Siniarska - Czyżewicz i Weroniki Puchały ucz. Pozostali uczniowie Uczeń klasy 6a Norbert Michalski 

klasa VI cklasy 5d i Roksany Sobczak ucz. klasy s p i s a l i  s i ę  t a k ż e  został laureatem konkursu i zajął 9 

Smerfolandia

Zabawa w nietypowym miasteczku

SP w Mszczonowie

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie
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3. miejsce Jagoda Ciszewska  - II - Wiechowska Natalia Id
klasa VI a   III - Ostrowska Paulina Id

 oraz Aleksandra Zgórzak - Wyróżnienie - Drozdowska Agata Id
klasa VI d Klasy II

               I - Skorupińska Oliwia IIc
 Zwycięzcom gratulujemy, a II - Jakubiak Mateusz IId

pozostałym uczestnikom bardzo III - Zajączkowska Eliza IIb
serdecznie dziękujemy za udział i Wyróżnienia :
z a c h ę c a m y  d o  p r z y s z ł y c h  Borowiec Agnieszka IIc
emocjonujących zmagań z rodzimą Dębowska Julia IIc
pisownią.  Organizatorzy konkursu - Popławska Inga IIc
nauczyciele języka polskiego. Klasy III

I - Lupa Natalia IIId
II - Kunecka Maja III

I n n y m  k o n k u r s e m  III - Fedorowicz Agata IIIa
przeprowadzonym  w naszej szkole Wyróżnienia :
przez p. Balbinę Pawłowską i p. Chmielewska Marta IIId
Małgorzatę Jakubiak był konkurs Matyjas Joanna IIIa
p l a s t y c z n y  „ P o d r ó ż  d o  Wieszczycki Paweł IIIc
Brzechwolandii” skierowany do 
uczniów klas 0-3. 19 kwietnia 2012r. uczniowie klas IIc i 
Jego cele: IID uczestniczyli w spotkaniu ze 
- zapoznanie dzieci z postacią szkolną pielęgniarką p. Anną 

wielkiego polskiego poety Jana Witecką. Tematem spotkania było swojemu koledze, opatrywali i jest słowo „pomagać” - pomagać 
Brzechwy omówienie podstawowych zasad bandażowali rany oraz tamowali bezinteresownie. Gdyż dla nich 

-  r o z w i j a n i e  z a i n t e r e s o w a ń  udzielania pierwszej pomocy osobie krwotok z nosa. Pomagali również ochotników strażaków wartością 
twórczością Jana Brzechwy, poszkodowanej. Uczniowie poznali osobie, która zemdlała i poparzyła najwyższą jest pomoc w ratowaniu 

-  rozbudzenie zainteresowań kulturą w y p o s a ż e n i e  a p t e c z k i  o r a z  się. Zajęcia te bardzo spodobały się życia i dobytku bliźniego.
i literaturą polską, p r a k t y c z n e  w s k a z ó w k i ,  j a k  uczniom. Warto organizować je    Celem zajęć było przekazywanie 

-  pobudzanie aktywności twórczej, zachować się, gdy będą świadkami znacznie częściej, aby wyrobić uczniom w formie zabawy informacji 
-  rozwijanie wrażliwości artystycznej i nieszczęśliwego wypadku. Pod w ś r ó d  d z i e c i  u m i e j ę t n o ś ć  o tym:

ekspresji twórczej, okiem p. pielęgniarki oraz swoich prawidłowego zachowania się o Jakie działania człowieka 
-  wykorzystanie różnorodnych wychowawczyń usztywniali na podczas wypadku i chęć niesienia mogą wywołać pożar?

technik plastycznych w pracy, specjalnej szynie złamaną nogę pomocy innym, oraz wyeliminować o Jakie urządzenia techniczne 
-  p r o m o w a n i e  u c z n i ó w  strach często towarzyszący takim obsługujesz w domu? Jak to robić 

uzdolnionych i zaangażowanych zdarzeniom. bezpiecznie?
w życie szkoły. o Dlaczego nie używamy gazu i 

Każda klasa miała za zadanie złożyć W dniu 24 kwietnia klasy pierwsze ognia bez obecności dorosłych?
maksymalnie 3 prace opatrzone w u c z e s t n i c z y ł y  w  z a j ę c i a c h  o Jak zachować się w czasie 
metryczkę zawierającą: imię i edukacyjnych prowadzonych przez pożaru?
nazwisko autora oraz klasę, imię i strażaków z Ochotniczej Straży o Jakie zagrożenia powodują 
nazwisko nauczyciela, pod którego Pożarnej w Mszczonowie, które były zabawy petardami?
kierunkiem została wykonana praca p r zep rowadzone  w ramach o Jak zachować się w razie 
w formie płaskiej, techniką dowolną, realizowanego w naszej szkole pożaru w szkole?
nawiązująca do twórczości Jana o g ó l n o p o l s k i e g o  p r o j e k t u  o Jak zachować się w czasie 
Brzechwy. Bezpieczny Puchatek. burzy i huraganu?

   Mszczonowscy strażacy w myśl    Uczniowie poznali prawdziwe 
przysłowia, „Czego Jaś się nie oblicze pracy strażaka. Mieli okazję Laureaci konkursu
nauczy, tego Jan nie będzie umiał”, obejrzeć wóz strażacki wraz ze Oddział przedszkolny
poprzez  zabawę,  ćwiczen ia  wszystkimi narzędziami jakimi I - Oracz Róża 0d
s p r a w n o ś c i o w e  i  c i e k a w e  posługują się strażacy w razie II - Federowicz Amelia 0a
pogadanki  próbowal i  wpoić pożaru. Pogoda i humory dopisały, III - Sroka Igor 0b
pierwszakom, iż po słowie „kochać” wszyscy byli bardzo zadowoleni z Klasy I
najpiękniejszym słowem na świecie takiej właśnie formy zajęć. I - Fedorowicz Kacper Ia

naprawę kraju i obronę przed zaborcami. dopełniała prezentacja poszczególnych 
Słowo narratora przeplatane tekstami wierszy i rozdziałów konstytucji. Kwintesencją całego 
utworami muzycznymi prowadziło słuchacza spotkania było przedstawienie wiersza 
przez zawiłe meandry historii tamtego okresu. Wisławy Szymborskiej ,,Gawęda o ziemi 
Początkowa radość z uchwalenia konstytucji ojczystej" zaczynającego się od słów ,,Bez tej 
przeplatała s ię z obawami czy ona miłości można żyć..." Przystrojeni w kotyliony 
zafunkcjonuje. W tle brzmiały dźwięki uczestnicy na zakończenie uroczystości 
,,Poloneza Trzeciego Maja" przechodzące w wysłuchali Poloneza Ogińskiego.
słowa pieśni ,,Witaj majowa Jutrzenko". Całości Janusz JędrysiakNa biało-czerwonym tle symbolizującym flagę 

narodową napis Konstytucja 3-go maja 1791 
roku. Niżej widniało hasło przewodnie apelu w 
Szko le Podstawowej  w Bobrowcach 
zawierające się w słowach -,,Wielki Dzień". W 
takiej sceneri i  uczniowie z klas V-VI 
zaprezentowali montaż słowno- muzyczny 
pt.:,, W hołdzie majowej konstytucji" .We 
wstępie do uroczystości prowadzący 
porównał szkolną klasę do takiej małej 
ojczyzny, w której obowiązują spisane na 
papierze prawa, ale przecież i państwa 
funkcjonują w oparciu o takie prawa spisane w 
postaci konstytucji. Konstytucja 3-go maja 
była dokumentem, który dawał nadzieję na 

Merkuriusz Szkolny

SP w Bobrowcach

3 maja



Merkuriusz Szkolny

23 kwietnia 2012r. w naszej szkole odbył się apel z okazji 
,,Dnia Ziemi”. 
Na początku głos zabrała Pani Katarzyna Kalińska – 
Soćko. Opowiedziała o celach realizowanego 
projektu pt.: ,,Świat sam sobie nie da rady – 
seg regu jmy  w ięc  odpady” .  P r zeds taw i ła  
harmonogram działań i poprosiła o zaangażowanie w 
akcję segregacji odpadów, a w szczególności 
odpadów niebezpiecznych-baterii. Zwróciła również 
uwagę, że wiele trujących i niebezpiecznych 
substancji zawartych jest w zużytych bateriach. 
Opowiedziała także o tym, jak mądrze i poprawnie 
segregować inne opady. Wyczuliła wszystkich 
uczniów, aby odpady segregować sumiennie. 
Poinformowała też o charytatywnej zbiórce korków 
plastikowych, które zostaną przekazane na wózek dla 
osoby niepełnosprawnej. Klasa, która zbierze 
najwięcej korków, wskaże osobę, której pomoc będzie 
udzielona. 
Po tym wstępie głos zabrali uczniowie klas II 
gimnazjum. Przekazali oni informacje na temat 
segregacji odpadów. Głównym celem tych 
wystąpień było uświadomienie całej społeczności 
szkolnej, jak ważne jest to, aby segregować odpady, 
ponieważ duża ich część nadaje się do ponownego 
wykorzystania. 
Na uroczystości uczniowie zostali oficjalnie 
poinformowani o tym, że w naszej szkole pojawiły 
pojemniki do segregacji odpadów. Zostali także 
zapoznani z tym, co należy do nich wrzucać. W tej 
części wzięła udział również publiczność. Jeden uczeń 
wykazał się dużą odwagą i zgłosił się do 
posegregowania odpadów. Zadanie to wykonał 
poprawnie. 
Na apelu zaprezentowano wystawę prac 
,,Śmieciosztuka”, które przygotowali uczniowie szkoły 
podstawowej pod opieką Pani Małgorzaty 
Malowaniec.
Na koniec naszego apelu głos zabrała Pani Dyrektor 
Elżbieta Sajak, która jeszcze raz podkreśliła ,jak ważna 
jest segregacja odpadów. 
Mamy nadzieję, że ten apel pomógł wszystkim 
zrozumieć, dlaczego należy segregować nasze 
odpady i jak powinniśmy to robić
Jeżeli my nie zadbamy o nasze środowisko, przyszłe 
pokolenia nie będą mogły żyć w tak pięknym świecie, 
w jakim żyjemy my. 

Kasia Zdulska  - IIB 

W kategorii młodzików mistrzem Mazowsza został 
Andrzej Wojtczak, który zdecydowanie pokonał 
rywali w biegu na 2000 m. W tej samej kategorii 
wiekowej Weronika Pociech była 6. (bieg na 2000m), 
a Aleksandra Zgórzak  8. (bieg na 1000m)..
Bardzo dobre wyniki osiągnęły nasze juniorki. Tytuł 
wicemistrzowski zdobyła Julita Dybikowska, 4. miejsce 
zajęła Ewelina Strojek. W kategorii junior młodszy 

Biegacze LKS kontynuują dobrą passę na zawodach Marlena Wojtczak była 4., a Urszula Zaniewska 11.
wojewódzkiej i międzywojewódzkiej rangi. Nie są to pierwsze tytuły mistrzowskie zdobyte na tej 
Po solidnej pracy na zimowym obozie rozpoczęli 10 imprezie. 
marca sezon od udziału w Mistrzostwach Mazowsza w Trzy lata temu zwyciężyła Wioletta Brzezińska, a w roku 
biegach przełajowych w Józefowie k. Otwocka. Był ubiegłym wicemistrzyni zostali Andrzej Wojtczak i
to bardzo udany start podopiecznych trenera ST.  Marlena Wojtczak.
Zdunka. BK

NAPRAWA 
LODÓWEK, 

ZAMRAŻAREK,
LAD I SZAF 

CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE 
PRANIE TAPICEREK 

MEBLOWYCH, 
SAMOCHODOWYCH, 

DYWANÓW, 
WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

KIBICUJ Z NAMI NA TERMACH 
MSZCZONÓW!

Piłkarskie emocje zbliżają się wielkimi 
k r o k a m i !  J u ż  o d  8  c z e r w c a  
zapraszamy wszystkich do wspólnego 
kibicowania na Termach Mszczonów 
- strefa kibica w zadaszonej hali 
lodowiska. Na kibiców czekają: 
wielkie emocje podczas transmisji na 
żywo, doskonała atmosfera, wspólna 
radość ze zwycięstw i pocieszenie po 
porażce, stoisko z gadżetami, grill bar 
i napoje. Wszystko to, w cenie 
wyłącznie 5 zł/osobę (oferta 
cateringowa nie jest wliczona w 
cenę; dzieci do lat 10 - wstęp gratis, 
wyłącznie pod opieką osoby 
dorosłej). Bilety do nabycia pół 
godziny przed meczem - ilość osób 
o g r a n i c z o n a .  S z c z e g ó ł o w e  
informacje dostępne na portalach: 
www.termy-mszczonow.eu lub 
www.weekendztermami.eu Kibicuj z 
Termami!
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Sprawozdanie z apelu 
dotyczącego ,,Dnia Ziemi”

SP w Osuchowie SP w Osuchowie

Sukcesy zawodników LKS Osuchów
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Z ŻYCIA GMINYOgłoszenia, komunikaty

Lokalne Centrum 
Informacji i 

Wspomagania 
Organizacji 

Pozarządowych 
w Puszczy Mariańskiej 

oferuje:
· doradztwo w zakresie księgowości i finansów, 

zagadnień prawnych, zarządzania organizacją i 
projektami f inansowanymi ze  środków 
publicznych; 

· dostęp do punktu informacyjnego w Mszczonowie 
w Gminnym Centrum Informacji 

· (każdy piątek godz. 10:00-12:00)

· organizację kursów, szkoleń oraz wyjazdów 
studyjnych,

· możliwość prezentacji działań organizacji na 
portalu www.inicjatywa.info.pl oraz 

· w gazecie skierowanej do trzeciego sektora: 
INICJATYWA-Społeczny Kurier Mazowsza 
Zachodniego

Ponadto w głównym biurze w Puszczy Mariańskiej 
udostępniamy na potrzeby organizacji pracownię 
komputerową, salę dydaktyczną z projektorem oraz 
świadczymy usługi telefoniczne, internetowe i 
biurowe (kopiowanie, drukowanie, skanowanie itp.).

Wszystkie usługi świadczone przez Centrum są 
nieodpłatne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.inicjatywa.info.pl oraz uzyskać pod numerem 
telefonu 46/831-81-09  i  drogą mailową: 
centrum@inicjatywa.info.pl.

Jeśli jesteś przedstawicielem:
· organizacji pozarządowej
· porozumienia  lub związku organizacji 

pozarządowych
· grupy nieformalnej- osobą poszukującą porady 

prawnej, zainteresowaną podjęciem inicjatywy 
społecznej

· administracji publicznej- osobą zainteresowaną 
współpracą z III sektorem 

…nasza oferta skierowana jest do Ciebie!

ZAPRASZAMY NA RAJD ROWEROWO - 
PIESZY (NORDIC WALKING)!

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do bezpłatnego 
udziału w "Rajdzie rowerowo - pieszym", organizowanym przez 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, który odbędzie się 3 
czerwca 2012 roku - start o godz. 9.00 - teren Kompleksu Basenów 
Termalnych. Wszyscy uczestnicy, zgodnie z zainteresowaniami, 
zostaną podzieleni na dwie grupy: pieszą i rowerową. Rowerzyści 
będą mieli do pokonania trasę o długości ok. 45 km (Mszczonów - 
Puszcza Mariańska - Mszczonów), natomiast dla grupy pieszej 
przygotowano sz lak o długości  ok.  20 km (Mszczonów - 
Grzegorzewice - Mszczonów). Impreza będzie miała charakter 
rajdu na orientację. Zadaniem uczestników będzie odnalezienie 
punktów kontrolnych,  zaznaczonych na mapie oraz ułożenie hasła 
danej trasy. Na zakończenie imprezy przewidziano poczęstunek 
oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników. Dla osób, które 
nie posiadają własnych kijków lub rowerów, udostępniamy 
bezpłatnie sprzęt sportowy - ilość ograniczona. Zapraszamy!
Aby wziąć udział w imprezie należy wypełnić Kartę Zgłoszenia. 
Istnieje możliwość wypełnienia jej osobiście na miejscu przed lub w 
dniu imprezy, bądź przesłania jej do nas faxem - (046) 857 87 81 - lub 
d r o g ą  e l e k t r o n i c z n ą  -  t e r m y @ t e r m y - m s z c z o n o w . e u  l u b  

Uwaga! Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać 
pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna - podpisane 
oświadczenie zawarte w Karcie Zgłoszenia.
 
M a s z  p y t a n i a ?  S k o n t a k t u j  s i ę  z  n a m i :  
Punkt Informacji Turystycznej tel. (046) 857 87 81 wew.12 
e-mail: info@weekendztermami.eu

info@weekendztermami.eu

mailto:info@weekendztermami.eu


Ogłoszenia

Zapraszamy do naszych 
punktów sprzedaży 

artykułów spożywczo - 
przemysłowych

TYLKO 25 KM OD WARSZAWY

2
Segmenty: cena 2298 zł/m  

(cena wraz z działką)
 Istnieje możliwość nabycia części 

mieszkalnej:  I + II piętro 
lub części usługowej na parterze.

 

tel. 606 389 428

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

DO SPRZEDANIA:
- Sklep spożywczo- przemysłowy 
   w Radziejowicach / Cegielnia - cena 130.600, - brutto
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka
  cena 303.200 zł, brutto

- NOWE MIESZKANIA I LOKALE USŁUGOWE
2 2   w zabudowie segmentowej  o pow. 252m /dz.418m

- DZIAŁKI BUDOWLANE 
   o pow. od 440-1056 m2 w Żabiej Woli

- Rzeźnia- ubojnia w Mszczonowie - Cena 1 mln zł

DO WYDZIERŻAWIENIA:
2- magazyn 400 m   przy ulicy Grójeckiej 114

   tel. 694 129 283
- pomieszczenia administracyjne  w pawilonie 

HERMES
2 2   na parterze o pow. 12 m ;  na II piętrze od 12 do 18 m   

-  Tel. 606 389 428

CYFROWA TELEWIZJA NAZIEMNA DVB-T

96-320 MSZCZONÓW
UL.SIENKIEWICZA 1 
TEL. 503-833-739
www.tel-met6@wp.pl

INSTALACJA-SPRZEDAŻ-ANTEN-ODBIORNIKÓW DVB-T

TELEFONY KOMÓRKOWE
SPRZEDAŻ-KUPNO

ZAMIANA
AKCESORIA

SERWIS TEL-MET

SUPERPRZ
W

S
EDA

CA

SUPERPRZ
W

S
EDA

CA

z kuponem wyciętym z gazety: 10% rabatu na akcesoria
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5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamieszczane na Reklamuj się w “Merkuriuszu 
pierwszej stronie. 
6. W przypadku wkładki reklamowej osoba Mszczonowskim”!
korzystająca z tej usługi jest zobowiązana dostarczyć 
materiały reklamowe w ilości przewidzianej do Cennik ogłoszeń 
umieszczenia w Merkuriuszu Mszczonowskim.1 strona - 400 zł
 Warunki zamieszczenia artykułu 1/2 strony - 200 zł
sponsorowanego 1/4 strony - 100 zł
1. Artykuł sponsorowany jest artykułem płatnym. 1/8 strony - 50 zł
2. Autorem tekstu artykułu jest zamawiający, tekst 1/16 strony - 25 zł
musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora. UMIESZCZENIE WKŁADKI REKLAMOWEJ:
3. Zamawiający dostarcza artykuł w formie 0,11gr/do jednego egz. Merkuriusza 
elektronicznej przygotowanej do umieszczenia w Mszczonowskiego
gazecie. 

Artykuł sponsorowany (płatny)
Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy 1 strona (5000 znaków + 1zdjęcie) - 600 zł
publikacji artykułów lub ogłoszeń nie 1/2 strony 2500 znaków + 1 zdjęcie) - 300 zł
odpowiadających profilowi pisma lub jeśli ich 
forma lub treść może spotkać się z negatywnym  Uwagi ogólne: 
odbiorem czytelników pisma. 1. Merkuriusz Mszczonowski jest wydawany raz w 

miesiącu (w szczególnych przypadkach 2x m-c lub 
Zainteresowani zamieszczeniem ogłoszenia lub 1x 2 m-ce) 
reklamy w Merkuriuszu Mszczonowskim proszeni są 2. Jednorazowy nakład Merkuriusza 
o skontaktowanie się w tej sprawie zMszczonowskiego wynosi 2000 egzemplarzy. 
 Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie, 3. Cena jednostkowa obejmuje jednorazowe 
ul. Żyrardowska 4, tel. 857 3071 pojawienie się ogłoszenia w „Merkuriuszu 
nr konta:48 9291 0001 0043 3879 2000 0010Mszczonowskim". 

4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą być 
Prosimy dokonywac wplat za reklamy i ogloszenia w zwolnione organizacje i instytucje niekomercyjne, w 
MM na podane konto lub bezposrednio w kasie GCI.zależności od treści i objętości materiałów 

przekazanych redakcji. 

Klub AA „ZORZA”
W Mszczonowie 
ul. Tarczyńska 31

INFORMACJA
 

Masz problem z alkoholem, 
c z u j e s z  ż e  j e s t e ś  
uzależniony, wyczuwasz 
chęć napicia się piwa, lub 
czegoś mocniejszego, jest to 
początek uzależnienia.
Zgłosiłeś się do klubu A.A 
„ZORZA” w Mszczonowie 
ul. Tarczyńska 31, lub 
zadzwoń pod numer telefonu 
608-463-204. Całkowita 
dyskrecja
Otrzymasz pomoc.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
Tel. 46-857-12-73 

ul. Grójecka 45 , 96-320 Mszczonów

· Psycholog- przyjmuje we środy i piątki 

w godz. 8.00-12.00

· Radca prawny- przyjmuje w poniedziałki 

w godz.8.00-16.00

Mszczonów, ul. Tarczyńska 31

· GKRPA - spotkania odbywają się w każdy 

pierwszy czwartek miesiąca w godz.16:15

· Grupa terapeutyczna- spotkania odbywają się w 

pierwszą i dwie ostatnie soboty każdego miesiąca
- dla osób uzależnionych w godz. 10.00-12.00
- dla osób współuzależnionych w godz. 12.00-14.00

· Klub AA ZORZA zaprasza we wtorki i piątki 

w godz. 19.00

W/w usługi są bezpłatne.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ 
ZABWY W RAMACH MOBILNEJ 

STREFY KIBICA W MSZCZONOWIE
13 czerwca 2012r. na terenie Kompleksu 
basenów termalnych w Mszczonowie zagości 
Mobilna Strefa Kibica.  W ramach tej właśnie 
wizyty odbędzie się na terenie Term  impreza 
rekreacyjna związana z Mistrzostwami Europy w 
Piłce Nożnej  połączona z publiczną transmisją 
na żywo meczów rozgrywanych w ramach 
mistrzostw. Strefa będzie czynna w godzinach 
15.00-23.00, a wstęp do niej będzie bezpłatny. W 
skład Mobilnej Strefy Kibica wchodzić będzie 
m.in. ciężarówka Euro Truck z ekranem 
diodowym i nagłośnieniem umożliwiającym 
obejrzenie spotkań -Dania - 
Portugalia oraz Holandia - 
Niemcy, strefa aktywacji 
marek sponsorów, animacji i 
konkursów, namiot vip oraz 
strefa cateringowa.

 Zapraszamy!


