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Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W piątek, 25 stycznia 2013 roku, odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie na której radni wysłuchali informacji 
na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz podjęli bieżące uchwały.

Żyrardowie do garnizonu stołecznego, co wpłynęłoby 
na lepsze uposażenie policjantów i większą ilość 
wakatów. 
Starosta podziękował władzom Mszczonowa za 
aktywne działanie na rzecz bezpieczeństwa, 
podkreślając, że w dzisiejszych czasach samorządy 
zmuszone zostały wspierać finansowo policję, 
pomimo iż jest to zadanie własne rządu.

Podjęte uchwały:

Rada Miejska w Mszczonowie podjęła uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym Polskiemu 
Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych - Sekcja Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
Mszczonów, części placu targowego we wsi miasta i gminy Mszczonów 
Wymysłów, niezbędnego jako tymczasowa lokalizacja 
kontenera biurowego wolnostojącego służącego Krzysztof Puszcz, komendant komisariatu policji we Mszczonowie omówił 
jako punkt wkładań gołębi na loty konkursowe.stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Mszczonów omawiając 
Radni podjęli także uchwałę w sprawie miejscowego dane statystyczne oraz osiągnięcia lokalnej jednostki.
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów W jednostce działa zespół kryminalny, zespół dzielnicowych, a także 
obejmującego fragment miejscowości Tłumy oraz zadecydowali o zespół patrolowo- interwencyjny.
wystąpieniu gminy Mszczonów ze Stowarzyszenia Metropolia Dzięki wsparciu władz Mszczonowa, funkcjonariusze wykonują także 
Warszawska.służby ponadnormatywne pokrywane są ze środków samorządu 
Radni podjęli również uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy w kwocie 35 tysięcy złotych.
Mszczonów na rok 2013. Zdaniem komendanta takie służby mają ogromne znaczenie głównie 
W myśl wprowadzonych zmian zwiększa się dochody budżetu o kwotę podczas zabezpieczania imprez masowych organizowanych na terenie 
2.653.200,00 zł i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.283.600,00 . Plan miasta i gminy Mszczonów.
dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 49.356.512,00 zł.Funkcjonariusz w kilku zdaniach 
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 409.600,00 zł i zmniejsza się wydatki przedstawił analizę zagrożeń i 
budżetu o kwotę 40.000,00 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem przestępstw wskazując, że w 
wynosi 51.658.879,00 zł.roku ubiegłym przeważały 

k r a d z i e ż e  m i e n i a  n a  
Informacja z działań burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami remontowanej drodze nr 8 i na 

stacjach paliw. Zwiększyła się 
Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa poinformował, że z uwagi na r ó w n i e ż  k r a d z i e ż  m e t a l i  
komplikację dotyczącą dofinansowania modernizacji oczyszczalni kolorowych, których cena 
ścieków, gmina Mszczonów podjęła dodatkowe działania mające na rynkowa znacznie wzrosła.
celu otrzymać wsparcie finansowe na ten cel.W roku ubiegłym nader często 
W chwili obecnej trwają również rozmowy pomiędzy gminą a firmą zdarzały się również kradzieże 
Keramzyt dotyczące podpisania umowy barterowej na zamianę t a b l i c  r e j e s t r a c y j n y c h  z  
terenów.pojazdów zaparkowanych na 
Władze Mszczonowa  prowadzą dyskusje z grupą kapitałową Rekord w osiedlach mieszkaniowych. 
kwestii wypracowania wspólnej koncepcji zagospodarowania terenu Zmniejszyła się za to ilość 
przy mszczonowskich termach.rozbojów i pobić. 
W projekcie tym przewiduje się m.in. przeniesienie punktu rehabilitacji do Komendant omówił także przeprowadzane przez lokalną policję akcje 
budynku Term, aby można było przeprowadzać rehabilitację wodną. społeczne, w tym m.in. oznakowanie rowerów, egzamin na kartę 
Jak poinformował burmistrz, w trakcie zebrania z mieszkańcami sołectwa motorowerową, miasteczko drogowe w przedszkolu i szkole, akcję 
Marków Towarzystwo ustalono nowe obwody szkolne. Dzieci z tej odblaski oraz akcję bezpieczna droga do szkoły.
miejscowości będą kierowane do szkoły we Mszczonowie.Krzysztof Puszcz zwrócił również uwagę, że w konkursie na dzielnicowego 

roku powiatu żyrardowskiego dwa pierwsze miejsca zajęli funkcjonariusze 
Park of Polandze Mszczonowa: Sławomir Zieliński i Paweł Czarnecki. 

Na zakończenie, Marek Zientek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we 
Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu wszystkich Mszczonowie złożył na ręce komendanta podziękowania za owocną 
radnych i samorządu, korzystając z obecności przedstawicieli firmy Global współpracę policji ze służbą leśną w kwestii walki z zaśmiecaniem lasów.  
Park Petera Dudoleńskiego, dyrektora generalnego Global Parks Poland i Dzięki podjętym staraniom ukarano sprawców, którzy zmuszeni zostali 
Jarosława Zubrzyckiego, przedstawiciela inwestora, pytał o plany uprzątnąć wywiezione odpady.
dotyczące budowy Parku Nauki i Rozrywki we Wręczy.Następnie głos zabrał Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu 
- Czy inwestycja budowy Parku Rozrywki i Nauki zostanie zrealizowana? żyrardowskiego, który w przedstawionym raporcie ocenił stan 
Jeżeli tak to kiedy, a jeżeli nie to z jakich powodów? -  pyta Łukasz Koperski.bezpieczeństwa w powiecie i pracę funkcjonariuszy. 
W odpowiedzi, Peter Dudoleński poinformował, że z uwagi na zmiany Jak poinformował starosta, Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa w roku 
gospodarczo-finansowe na świecie, Europie i Polsce zmianie uległa ubiegłym podjęła szereg inicjatyw mających na celu poprawę 
również koncepcja realizacji pierwotnej wersji projektu, lecz jak podkreślił warunków pracy i pełnienia służby przez funkcjonariuszy. Pomimo starań, 
Dudoleński nie oznacza to wycofania się firmy z tego zadania.nie udało się jednak zmienić przynależności komendy powiatowej w 
Inwestor podkreślił, że do chwili obecnej przeprowadził szereg prac z 
konsultantami i specjalistami, co kosztowało około 15 milionów euro.

Otwarcie obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Wojciech 
Szustakiewicz, 

starosta powiatu 
żyrardowskiego, 

ocenił stan 
bezpieczeństwa 

w powiecie 

Krzysztof Puszcz, komendant komisariatu 
policji we Mszczonowie omówił stan 
bezpieczeństwa na terenie miasta 

i gminy Mszczonów 
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Przez ostanie półtora roku toczyły się etap.
niełatwe rozmowy z Ministerstwami, które W dalszej części dyskusji radni pytali o wielkość wykupionego przez spółkę 
nie chciały podjąć konkretnych decyzji areału i planów na zakup kolejnych.
dotyczących rozbudowy infrastruktury na Inwestor poinformował, że na dzień dzisiejszy wykupionych zostało ponad 
potrzeby inwestycji. 70 hektarów gruntów głównie w miejscowości Wręcza, Krzyżówka i Pieńki 
Przedstawiciele spółki Global Parks Towarzystwo.
potwierdzili, że w czerwcu ubiegłego roku - Zamierzamy kupować dalsze tereny. Naszą ideą jest powiększenie 
musieli podjąć ostateczną decyzję. terenu, który już kupiliśmy. Chcielibyśmy rozpocząć kolejne zakupy 
Wówczas po bardzo trudnym spotkaniu z gruntów w miesiącach luty-marzec bieżącego roku. Zapewniam również, 
w ł a d z a m i  M s z c z o n o w a ,  s p ó ł k a  że wszystkie podjęte przez nas działania były realizowane zgodnie z 
zadecydowała o kontynuowaniu projektu i prawem i obowiązującymi procedurami- oznajmia Peter Dudoleński.
dostosowaniu projektu do obecnego stanu Dyrektor generalny Global Parks zapewnił również, że na wykupionych 
infrastruktury. terenach realizowane będą centra rozrywki, sportu i rekreacji. 
- Jeśli infrastruktura drogowa była głównym - Mogę potwierdzić, że to nie będzie mieszkaniówka, gdyż nie jest to dla 
ograniczeniem jeśli chodzi o rozpoczęcie w nas opłacalne- dodaje Dudoleński.
pełni inwestycji, to jak teraz będziecie W podsumowaniu Józef Grzegorz Kurek burmistrz Mszczonowa podkreślił, 
Państwo rozwiązywać ten problem?- pyta że w pierwszej fazie rozmów z Ministerstwami zarówno gmina jak i inwestor 

Beata Sznajder, kierownik GCI. z euforią patrzyli w przyszłość. Wszystko się zmieniło w momencie 
W odpowiedzi, dyrektor Global Parks stwierdził, że do tej pory firma powołania Strefy Aktywności Gospodarczej, wówczas bowiem strona 
oczekiwała gwarancji od rządu dotyczącej budowy infrastruktury rządowa nie chciała podjąć żadnych konkretnych rozmów o inwestycji.
drogowej dla dużego projektu. - Nie można powiedzieć, że popełniliśmy błąd, gdyż dzięki podjętej 
- W tej chwili zaczynamy od drugiej strony tzn. budujemy coś mniejszego inicjatywie odrolniliśmy tereny i opracowaliśmy plany zagospodarowania 
dostosowując się do obecnej infrastruktury- dodaje inwestor. przestrzennego. To jest zdecydowana wartość dodana dla naszych 
Na pytanie przewodniczącego RM Łukasza Koperskiego o termin mieszkańców- mówi Józef Grzegorz Kurek. 
rozpoczęcia realizacji inwestycji, Peter Dudoleński oznajmił, że spółka 
planuje rozpocząć projekt jeszcze w tym roku, choć jedynie pierwszy Łukasz Nowakowski

Piotr Chyła oraz radny Ryszard Stusiński, jako 
p r z e w o d n i c z ą c y  K o m i s j i  R o z w o j u  
Gospodarczego i Promocji Gminy.
Radni w trakcie posiedzenia komisji wraz z 
Józefem Grzegorzem Kurkiem, burmistrzem 
Mszczonowa poruszyli temat dużej inwestycji 
dotyczącej modernizacji Centralnej Magistrali 
Kolejowej przebiegającej przez gminę 
Mszczonów. 
Jak poinformował burmistrz, celem tej 
inwestycji jest dostosowanie linii kolejowej do 
prędkości 250 km/h. W tym celu nastąpi 
modernizacja torów, wiaduktów i przejść.
Jak zapewnił Józef Grzegorz Kurek, gmina 9 stycznia 2013 r. drodze ogłoszonego przetargu został wybrany 
Mszczonów będzie starała się prowadzić 

wykonawca, który zrealizuje projekt dotyczący 
rozmowy z PKP, aby w trakcie realizacji projektu W pos iedzen iu  komis j i  uczes tn iczy l i :  przebudowy centrum wsi w miejscowości 
uwzględniono budowę stacji w miejscowości wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, Bobrowce i Piekary.
Szeligi oraz specjalnego, dojazdowego do wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, radny 
stacji toru.Jerzy Siniarski radny Wojciech Horbot, radny Łukasz Nowakowski
Ponadto, szef Ratusza poinformował, że w 

Z prac komisji

Komisja Rozwoju 
Gospodarczego 
i Promocji Gminy
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Peter Dudeleński, dyrektor 
generalny Global Parks 

Poland i Jarosław Zubrzycki, 
przedstawiciel inwestora, 

zdali informacje dotyczące 
budowy Parku Nauki i 

Rozrywki

W podsumowaniu, Barbara Gryglewska, 
przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i 
Młodzieży stwierdziła, że tegoroczny program 
MOK jest pełen atrakcji i cieszy bogatą ofertą.
- Program jest wszechstronny, więc każdy 
znajdzie w nim coś dla siebie- mówi Barbara 
Gryglewska. 
Następnie, Michał Szymański, dyrektor OSiR 
przedstawił ofertę aktywnego wypoczynku, ruszą pod hasłem „ Dla chcącego nie ma nic 

15 stycznia 2013r.
przewidzianego w obiekcie hali sportowej i na trudnego”.
lodowisku. W programie znalazły się gry W posiedzeniu komis j i  uczestniczyl i :  W tegorocznej ofercie Mszczonowskiego 
zespołowe, liczne zawody oraz konkursy.wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, Ośrodka Kultury znalazło się wiele propozycji 

radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, skierowanych do dzieci w wieku szkolnym i 
Łukasz Nowakowskiradny Andrzej Osial, radny Dariusz Olesiński, przedszkolnym, młodzieży, a nawet dorosłych 

radny Marek Baumel oraz radna Barbara mieszkańców gminy Mszczonów.
Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji W tym roku dyrekcja wychodząc naprzeciw 
Oświaty, Sportu i Młodzieży. lokalnej społeczności wprowadziła nowe 

zajęcia i niespodzianki do których należeć 
Radni wysłuchali informacji na temat będą m.in. gotowanie dla dzieci, pogadanki, 
organizacji wypoczynku zimowego dzieci i zabawy ruchowe, a także zajęcia plastyczne 
młodzieży z terenu miasta i gminy Mszczonów z origami skierowane nie tylko do dzieci, ale 
organizowanego przez Ośrodek Sportu i również do dorosłych. Dla najmłodszych 
Rekreacji i przez Mszczonowski Ośrodek czekać będzie również zimowa akademia 
Kultury oraz zaopiniowali projekt uchwały w malucha.
sprawie zasad przyznawania szczególnie W programie nie zabraknie również poranków 
uzdolnionym uczniom stypendium Burmistrza filmowych, bajek w wykonaniu teatru ART- RE, 
Mszczonowa za wybitne wyniki w nauce. a także potańcówek w sali klubowej i 
Grażyna Pływaczewska, dyrektor MOK, piątkowych nocnych seansów.
omówiła program tegorocznych ferii, które 

Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży



pomiędzy wydatkami a dochodami, Jadwiga 
Barbulant poinformowała, że gminna 
gospodarka finansowa prowadzona jest 
racjonalnie,  różnica zaś pomiędzy wydatkami 
a dochodami utrzymywana jest na podobnym 
poziomie, co skutkuje stabilną sytuacją 
finansową gminy .

2012 rok.24 stycznia 2013r. Łukasz Nowakowski
Ponadto, skarbnik omówiła projekt uchwały 
zmieniający uchwałę budżetową gminy W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny 
Mszczonów na rok 2013.Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny 
W myśl wprowadzonych zmian zwiększa się Waldemar Suski, radny Jerzy Siniarski oraz 
dochody budżetu o kwotę 2.653.200,00 zł i radny Marek Zientek, jako przewodniczący 
zmniejsza się dochody budżetu o kwotę Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego.
2.283.600,00 . Plan dochodów budżetu gminy Radni wysłuchali Jadwigę Barbulant, skarbnika 
ogółem wynosi 49.356.512,00 zł.gminy Mszczonów, która przedstawiała 
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę analizę wydatków bieżących ponoszonych na 
409.600,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o utrzymanie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 
kwotę 40.000,00 zł. Plan wydatków budżetu za II półrocze 2012 roku oraz wydatków 
gminy ogółem wynosi 51.658.879,00 zł.związanych z bezpieczeństwem publicznym za 
Na pytanie Marka Zientka, przewodniczącego 
Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, 
dotyczące aktualnej tendencji w różnicy 

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego
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kulturalnych zaplanowanych na bieżący rok.21 stycznia 2013r.
Dyrektor wspomniała, że w miesiącu styczniu 
MOK zorganizował kolejny Gminny Festiwal  W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna 
P r zeds taw ień  Jase łkowych  im ien ia  Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, 
Wojciecha Siemiona, a także wspomógł w radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar 
organizacji części artystycznej  tegoroczną Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako 
W tegorocznym harmonogramie imprez nie przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Wiele wydarzeń odbędzie się również na 
zabraknie także corocznej akcji „Zima w Opieki Społecznej. deskach MOK-u, w tym: spotkania artystyczne 
mieście” skierowanej do dzieci, młodzieży Tematem pos iedzen ia  komis j i  by ło  szkół, l iczne konkursy, koncerty oraz 
oraz dorosłych.zapoznanie się radnych z harmonogramem okazjonalne przedstawienia.
Ponadto, jak co roku MOK organizować imprez kulturalnych na 2013 rok.
będzie szereg imprez plenerowych, takich jak G r a ż y n a  P ł y w a c z e w s k a ,  d y r e k t o r  Łukasz Nowakowski
Jarmark Mszczonowski, Odpust w Lutkówce i M s z c z o n o w s k i e g o  O ś r o d k a  K u l t u r y  
Gminne Dożynki w Osuchowie.szczegółowo omówiła plan wydarzeń 

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

z burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem 
omówili temat oświetlenia ulicznego na 
terenie miasta i gminy Mszczonów.
Roczne koszty jakie ponosi gmina Mszczonów 
w związku z utrzymaniem oświetlenia wynoszą 
600 tysięcy złotych. Sama konserwacja zaś 
wynosi blisko 100 tysięcy złotych.
W związku z tym szef Ratusza poinformował, że 
w ł a d z e  M s z c z o n o w a  z a m i e r z a j ą  
przeprowadzić modernizację oświetlenia 

Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego 23 stycznia 2013r. sukcesywnie wprowadzając nowoczesne i 
Krzysztof Puszcz, komendant komisariatu policji energooszczędne lampy uliczne.
we Mszczonowie zdał informacje z działań W pos iedzeniu komis j i  uczestn iczy l i :  
miejscowej jednostki.wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, Łukasz Nowakowski
Ze statystyk wynika, że mszczonowska policja radny Dariusz Olesiński, radny Zdzisław 
może pochwalić się dobrą wykrywalnością Banasiak, radny Andrzej Osial, radny Marek 
przestępstw i wysokim wskaźnikiem reakcji od Baumel oraz radny Jerzy Siniarski, jako 
momentu otrzymania zgłoszenia do podjęcia przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony 
interwencji.Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
Komendant poinformował również, że w roku 
2014 rozpocznie się budowa nowego Radni w trakcie prac komisji dyskutowali na 
komisariatu we Mszczonowie. Nowy obiekt temat stanu oświetlenia ulicznego na terenie 
zlokalizowany będzie przy ulicy Warszawskiej.miasta i gminy Mszczonów, a także stanu 
Krzysztof Puszcz zwrócił także uwagę, iż bezpieczeństwa Publicznego. Ponadto, radni 
niepokojącym jest fakt coraz mniejszej ilości zaopiniowali projekty uchwał na najbliższą 
posterunków policji, co nie wpływa z korzyścią sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie.
na ogólny poziom bezpieczeństwa.Zaproszony na Komisję Rolnictwa, Ochrony 
W dalszej części posiedzenia komisji radni wraz 

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa Publicznego
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Tematem posiedzenia komisji była analiza projektu dyrektor ZOPO w Mszczonowie przedstawiła 
kalendarza imprez sportowych na 2013 rok. radnym projekt uchwały w sprawie stypendiów dla 
Zaproszony na komisję Michał Szymański, dyrektor szczególnie uzdolnionych uczniów szkół z terenu 
OSiR omówił funkcjonowanie ośrodka w tym hali gminy Mszczonów, w tym Szkół Podstawowych, 
sportowej, lodowiska i basenu. Gimnazjów oraz szkół ponad gimnazjalnych. W 
Dyrektor podsumował także zakończoną akcję r a m a c h  p r o g r a m u  w y b i t n y m  u c z n i o m  
„Zima w mieście 2013”, podkreślając, że w tym roku przyznawane będzie jednorazowe stypendium 
z zimowej akcji w czasie promocyjnych godzin z Burmistrza Mszczonowa.
kompleksu Term skorzystały 172 osoby.
Następnie, dyrektor omówił kalendarz imprez Łukasz Nowakowski
rekreacyjno- sportowych przewidzianych na rok 

12 lutego 2013r. 2013, wśród których znalazły się m.in. turniej hokeja 
na lodzie, Grand Prix tenisa stołowego oraz Grand 

W  p o s i e d z e n i u  k o m i s j i  u c z e s t n i c z y l i :  Prix amatorskiej ligi Orłów i Orlików. Ponadto, w 
wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna harmonogramie imprez nie zabraknie dwóch 
Renata Siwiec, radny Andrzej Osial, radny r a j d ó w  r o w e r o w o - p i e s z y c h ,  z a w o d ó w  
Waldemar Suski, radny Dariusz Olesiński, radny lekkoatletycznych, IV Dziecięcych Igrzysk 
Marek Baumel oraz radna Barbara Gryglewska, Olimpijskich, pokazów ratowniczych, turnieju 
jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i szachowego i wielu innych imprez rekreacyjno-
Młodzieży. sportowych.

Na zakończenie prac komisji, Ewa Zielińska, 

Z prac komisji

Komisja Oświaty, 
Sportu i Młodzieży
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Proszę  teraz wymienić zadania zlecone gminy
Do zadań zleconych gminie  należą zgodnie z 
zapisami  ustawowymi:
1. nadzór i wydawanie zezwoleń na uprawę 
maku i konopi włóknistych na obszarze gminy,
2. pomoc kombatantom i innym osobom 
uprawnionym znajdującym się w trudnych 
warunkach materialnych,
3. wybór ławników do sądów okręgowych oraz 
sądów rejonowych obejmujących swoją 
właściwością obszar gminy,
4. wykonywanie zadań określonych w ustawie z 
dnia 10 kwietnia 1979 r. o ewidencji ludności i 

przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz (Część 1) dowodach osobistych ,
referendów. Gmina może także wykonywać 5.  prowadzenie ewidencj i  dz iałalności  
zadania z zakresu właściwości innych jednostek Tematem naszej dzisiejszej rozmowy ma być  gospodarczej według właściwości miejsca 
samorządu terytorialnego tj. powiatu i samorządu samorządność. Kompetencje gminy oraz podział  zamieszkania przedsiębiorcy,
województwa. Odbywa się  to  na podstawie zadań, jakie na niej spoczywają. Aby właściwie 6. wykonywanie zadań określonych w art. 11 
porozumień zawartych z tymi jednostkami. Takie korzystać z samorządności powinniśmy posiadać  ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy 
zadania również  mają charakter zadań wystarczającą  wiedzę  na temat zasad, jakie nią społecznej ,
zleconych.kierują. Czy znamy te zasady? Czy znamy 7. świadczenie usług opiekuńczych dla osób z 

zadania, jakie spoczywają  na gminach? zaburzeniami psychicznymi,
Jakie konkretnie są  zadania własne gminy?Samorządność stała się faktem w naszym kraju 8. prowadzenie postępowań w sprawach 
Zadania własne gminy określa art. 7 ust. 1 ustawy wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 8 marca 1990 dotyczących zgromadzeń,
o sam. gmin. Należą do nich następujące  roku. Ustawa o samorządzie gminnym była 9. zadania na podstawie ustawy z dnia 11 maja 
sprawy:prawdziwą  rewolucją. Właśnie wtedy skończyło 1994 r. o zadaniach zleconych gminie, 
1 )  ł a d u  p r z e s t r z e n n e g o ,  g o s p o d a r k i  się  centralne zarządzanie krajem. Lokalne związanych z organizacją i prowadzeniem spisów 
nieruchomościami, ochrony środowiska i społeczności zyskały realne prawo decydowania rolnych ,
przyrody oraz gospodarki wodnej,o sobie. W tym roku miną 23 lata od tej 10. zadania określone w art. 3, 4 i 8 ust. 1 ustawy z 
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz historycznej chwili. W roku 1990  właściwie trudno dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i 
organizacji ruchu drogowego,było sobie wszystkim wyobrazić,  jakie możliwości kompetencj i  okreś lonych w ustawach 
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, działania będą miały samorządy. Dziś  dla szczególnych pomiędzy organy gminy, a organy 
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków odmiany są  tacy, którym się  wydaje, że gminy  administracji rządowej oraz o zmianie niektórych 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku są  od wszystkiego. Niewielu z nas zdaje sobie ustaw,
oraz urządzeń sani tarnych,  wysypisk  i  sprawę, jakie dokładnie działania spoczywają  11. sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, na gminnym samorządzie. Niestety ankieta, jaka  (osób uprawnionych do głosowania), obsługa 
4)  pomocy społecznej, trafiła do rąk mszczonowian w roku ubiegłym adminis t racyjna i  wykonywanie zadań 
5)  edukacji publicznej,potwierdza, że poziom wiedzy o samorządności związanych z organizacją i przeprowadzaniem 
6) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych jest wśród naszych mieszkańców bardzo niski.  wyborów na obszarze gminy, w związku z 
instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki wyborami: do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, 
nad zabytkami,W jaki sposób edukować społeczeństwo? Jak wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
7) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów przekazać  mu wiedzę  na temat samorządności? województw, oraz w trakcie referendum 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych,Młode roczniki tę  wiedzę  przyswajają w szkole  ogólnokrajowego.
8) targowisk i hal targowych,na lekcjach WOS-u. Osobom starszym proponuję  
9) zieleni gminnej i zadrzewień,sięgniecie po wspomnianą  wcześniej ustawę. Administracja rządowa sukcesywnie powiększa 
10) porządku publicznego i bezpieczeństwa Dobrą  nauką będzie też  zapoznanie się z naszą zakres tzw. zadań zleconych. 
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i rozmową. 
przeciwpowodziowej, Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego o Tak chętnie na gminy przerzucane są  coraz to 
11) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń najszerszym zakresie kompetencji. Artykuł  6 nowe obciążenia. Niestety w ślad za tym nie idą  
użyteczności  publ icznej  oraz obiektów ustawy o sam. gmin. wprowadza bowiem odpowiednie środki finansowe. To najprostszy 
administracyjnych,domniemanie właściwości gminy dla wszystkich sposób dokonywania oszczędności w budżecie 
12) polityki prorodzinnej, spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, jeżeli państwa. Pozbyć  się zadania, nie przekazać  na 
13) wspierania i  upowszechniania idei nie są one zastrzeżone ustawami na rzecz innych jego wykonanie środków finansowych, a 
samorządowej,podmiotów. Ta sama ustawa określa też dwa „zaoszczędzone” w ten sposób fundusze wydać 
14) promocji gminy,rodzaje zadań,  które może wykonywać gmina. na inne cele. Niestety ta praktyka przybiera na 
15) współpracy z organizacjami pozarządowymi,Zadania własne, które  dotyczą  zaspokajania sile. 
16) współpracy ze społecznościami lokalnymi i zbiorowych potrzeb wspólnoty i zadania zlecone 
regionalnymi innych państw.-  z zakresu administracji rządowej, a także z 

z a k r e s u  o r g a n i z a c j i ,   p r z y g o t o w a ń  i  

Za co odpowiada gmina?

Z burmistrzem Mszczonowa  Józefem Grzegorzem Kurkiem o zadaniach 
spoczywających na samorządzie gminnym rozmawia Mateusz Milczarek 

Wywiad
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Mieliśmy jednak edukować mieszkańców z kogo. Za ich nieprzejezdność,  spowodowaną  wspieramy starostwo w ich remontach- to fakt,  
zakresu zadań gminnych. Te zapisy ustawowe Są opadami śniegu, tak jak teraz lub też  za ich zły ale trzeba pamiętać, że te pieniądze 
mimo wszystko dość skomplikowane. Proponuję, stan techniczny obwiniają z reguły samorząd im automatycznie nie trafiają do naszych innych 
abyśmy w  dzisiejszej omówili to zadanie, które najbliższy, czyli gminny. Według powszechnej działów i zubażają  chociażby budżety oświaty, 
wzbudza najwięcej kontrowersji i jest dla opinii obowiązuje powszechna zasada, skoro czy też opieki społecznej. Nie możemy całkowicie 
mieszkańców najbardziej niezrozumiałe. W droga przebiega przez teren gminy, to też ona za wyręczać  innych szczebli rządu i samorządu, 
kolejnych odcinkach naszej rozmowy postaramy nią  odpowiada. Zgodnie z tą  zasadą  nasza gdyż nie podołamy temu finansowo.  Proszę  
się wyjaśnić pozostałe zawiłości samorządowej gmina - mówiąc kolokwialnie- obrywa za więc mieszkańców, aby przed skrytykowaniem 
działalności. wszystkich. Jeśli starosta, czy też  marszałek nie samorządu gminnego za stan konkretnej drogi 

zadbają  o swoje kawałki asfaltu, to  i tak burmistrz najpierw zadali jedno pytanie, a mianowicie  
Jakie zadanie pana zdaniem wzbudza najwięcej musi za nich wysłuchać  odpowiednie epitety. Co odnośnie tego kto za nią odpowiada. To 

roku doświadczam tego podczas zebrań z naprawdę  pozwoli uniknąć wielu nieporozumień nieporozumień w re lacjach pomiędzy 
mieszkańcami. Najciekawsze jest to, że większość i być może od razu ostudzi emocje, jakie mieszkańcami, a samorządem?
dróg gminnych jest w naprawdę  dobrym stanie i towarzyszą  tym, z którymi spotykam się  na Sądzę, że bez wątpienia są to drogi. Te zostały 
została już utwardzona. Co roku przeznaczamy zebraniach. podzielone pomiędzy samorządy: gminne, 
na nie mnóstwo pieniędzy. Niewiele osób jednak powiatowe i wojewódzkie. Są też  odcinki dróg 
to zauważa. Pretensje dotyczą  głównie dróg W kolejnym Merkuriuszu omówimy następne krajowych. Za każdy z nich odpowiada ktoś  inny. 
powiatowych, które naprawdę  są w słabym Mieszkańcy nie rozróżniają, które drogi należą do zadania gminne. Dziękuję za rozmowę. 
stanie. Na mocy  odpowiednich porozumień Dziękuję.   

Aby dawny dom rodziny Maklakiewiczów zyskał 
nowe oblicze, trzeba było wykonać szereg prac 
budowlanych. W ramach tej inwestycji 
wykonano wymianę stropów drewnianych i 
konstrukcji dachu z pokryciem, wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej z dostosowaniem do 
wymogów cieplnych, ocieplenie budynku, 
wymianę ogrzewania węglowego (piece i 
kuchnie kaflowe) na centralne ogrzewanie 
zasilane gazem, wymianę instalacji elektrycznej, 
wyposażenie w instalację wodociągową i 
kanalizacyjną oraz odnowienie pomieszczeń 

Pani Barbaro, skąd wziął się pomysł, aby w - Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów mieści wewnętrznych.
Mszczonowie powstała Izba Pamięci Rodziny się w budynku przy ulicy Kościuszki 1 we W ramach projektu został również zakupiony 
Maklakiewiczów? Mszczonowie. sprzęt audiowizualny i komputerowy oraz 
- Sam pomysł zrodził się kilkanaście lat temu, Dla zwiedzających przygotowaliśmy dwie sale zagospodarowany teren zewnętrzny.
kiedy nawiązaliśmy pierwszy kontakt z rodziną ekspozycyjne, które znajdują się na parterze. W 
Maklakiewiczów. Najpierw długo był problem z pierwszej z nich można obejrzeć pamiątki Pani Barbaro Izba otwarta została 30 stycznia, a 
przejęciem budynku przez gminę, potem długo rodzinne podarowane Izbie przez członków kiedy będziemy mogli liczyć na oficjalne 
czekaliśmy na dotację z Ministerstwa Kultury. Nikt rodziny Maklakiewiczów oraz zgromadzone otwarcie?
wtedy nie myślał, że Izba będzie mieściła się w przez lokalnych miłośników historii. Na ścianach - Zgadza się, w środę 30 stycznia Izba została 
tak pięknie  odrestaurowanym budynku w wiszą specjalne tablice poświęcone członkom otwarta dla pierwszych zwiedzających. Od tego 
którym niegdyś mieszkały całe pokolenia tego rodziny. czasu nasze lokalne muzeum cieszy się dużym 
rodu. Liczne ekspozycje prezentują m.in. nestorów zainteresowaniem.
Pamiętam, że moja znajomość z tą wybitną r o d u  R o z a l i ę  i  J a n a  N e p o m u c e n a  Oficjalne otwarcie planowane jest na miesiąc 
rodziną zaczęła się w roku 2002, kiedy to Maklakiewiczów, Jana Adama Maklakiewicza, maj br. Do tego czasu serdecznie zapraszamy do 
tutejszemu Gimnazjum nadano imię Jana F ranc i s zka Mak lak iewicza,  Anton iego zwiedzania Izby w każdy wtorek  w godzinach od 
Adama Maklakiewicza. Szalińskiego, Jadwigę Konc Stępkowską oraz 10.00 do 16.00 , środę w godzinach od 10.00 do 
Od tego czasu jesteśmy w stałym kontakcie z Zdzisława Maklakiewicza. 18.00, czwartek w godzinach od 10.00 do 16,00 
potomkami wielkiego kompozytora, którzy W drugim pomieszczeniu znajdują się: zabytkowy oraz piątek w godzinach od 10.00 do 16.00.
pomogli nam stworzyć Izbę Pamięci w parawan pochodzący z domu Maklakiewiczów, Osoby, które nie mogą przybyć w tygodniu, 
Gimnazjum, a teraz w rodzinnym domu a także kredens i komoda pochodzące z XIX- zapraszamy w każdą 2 i 4 sobotę miesiąca w 
Maklakiewiczów. wiecznego mszczonowskiego ratusza. godzinach od 10.00 do 14.00. Wstęp oczywiście 
Za to wszystko, szczególne chciałabym jest wolny.
p o d z i ę k o w a ć   p a n i  J a d w i d z e  K o n c  Wszyscy pamiętamy jeszcze budynek sprzed 
Stępkowskiej, która wspierała nas od samego remontu. Co dokładnie zostało wykonane w Dziękuję za rozmowę
początku, przekazując na rzecz Izby wiele ramach tej inwestycji? Również dziękuję
pamiątek oraz  n ieocenionych h i s tor i i  - Na wstępie trzeba podkreślić, że wartość Rozmawiał Łukasz Nowakowski
rodzinnych. całkowita projektu wyniosła 1 mln złotych, zaś 

dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i 
Gdzie znajduje się Izba i co można tam Dziedzictwa Narodowego 258 tysięcy złotych. 
zobaczyć?

Wywiad

Rodzina Maklakiewiczów

Na tematy związane z otwarciem Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów rozmawiamy 
z radną Barbarą Gryglewską współautorką nowopowstałego miejsca lokalnej historii

Wywiad

Królewski pochówek Prymasa 

Ze współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Pogrzebowego 
KOPERSKI  - Łukaszem Koperskim o udziale jego firmy 
w pożegnaniu i pochówku Ś.P. Prymasa Polski Józefa 

Glempa rozmawia Mateusz Milczarek

23 stycznia odszedł po długiej walce z chorobą nowotworową Prymas Józef 
Glemp. Nie każdy o tym wie, że jego pogrzeb, który jednocześnie był dla 
Polaków wielką demonstracją  patriotyzmu i przywiązania do katolicyzmu miał 
też wątki mszczonowskie. Jaką konkretnie  rolę  w organizacji ostatniej drogi  
Prymasa odegrała  Pana firma? 

Na początku zlecono nam wykonanie trumny dla Prymasa. Już to było dla 
nas niezwykłym wyróżnieniem. Spośród wszystkich wytwórców trumien w kraju 
wybrano właśnie naszą  firmę. Później okazało się, że zlecono nam także udział 
w całej  uroczystości pogrzebowej. Mieliśmy zająć  się  wszystkim co podczas 
tego typu uroczystości należy do zadań przedsiębiorstw z branży funeralnej.  Nikt 
z nas  nie przypuszczał, że dostąpimy takiego zaszczytu. Wszyscy pracownicy 
firmy zrozumieli jednocześnie jak wielka odpowiedzialność na nich spoczywa. 

Czy Pana przedsiębiorstwo organizowało już  pogrzeby  znanych osób?

W 2010 roku po katastrofie smoleńskiej organizowaliśmy pochówki kapitana 
rządowego samolotu Arkadiusza Protasiuka oraz  księdza infułata Zdzisława 
Króla (postulatora procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki, 
byłego  kapelana Warszawskiej Rodziny Katyńskiej), który także  zginął pod 
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Polsce. Ten samochód jest obecnie  flagowym karawanem firmy „Koperski”.Smoleńskiem. Po przylocie zwłok ofiar katastrofy smoleńskiej do Polski 
uczestniczyliśmy w kondukcie pogrzebowym z lotniska wioząc ciało Szefa  Pożegnanie i pochówek Prymasa stały się  jednocześnie olbrzymim 
Kancelarii Prezydenta RP Władysława Stasiaka.  Teraz przyszło nam natomiast egzaminem profesjonalizmu dla firmy. Jakie będą konsekwencje  tych 
uczestniczyć  w ostatniej drodze Prymasa Polski. Aby sobie uświadomić, jakie wydarzeń dla jej przyszłej działalności?
zadanie przed nami postawiono  trzeba sobie zdać sprawę, kim w hierarchii  

Za ogromne zaangażowanie, profesjonalne podejście do zleconego nam kościelnej jest Prymas. W Polsce tytuł prymasa  przysługuje arcybiskupom 
zadania  nasze przedsiębiorstwo otrzymało pisemne  podziękowania z gnieźnieńskim. Dla porównania we Włoszech  papieżom. Prymas określany jest 
Archidiecezji Warszawskiej. Wielokrotnie w rozmowach przed i po uroczystości jako "pierwszy między równymi". To wyjątkowa postać. W czasach 
podkreślano  naszą wyjątkową  dbałość o szczegóły. Dziś  wiemy, że potrafimy Rzeczypospolitej Obojga Narodów Prymas w okresie bezkrólewia zastępował 
podołać  tak trudnym zadaniom. Wiedzą  też o tym nasi potencjalni klienci. króla, czyli był Interrexem, królem tymczasowym.  Pamiętając o tym 
Trzeba jednak pamiętać, że egzamin jeszcze się  nie skończył i trwać  będzie wiedzieliśmy, że podczas tej uroczystości wszystko musi być „po królewsku”. 
całymi  latami. Nasza trumna musi zachować ciało Prymasa „na wieki”. Ufam, Spoczęło na nas zadanie stworzenia trumny, która ma przetrwać wiele lat.  
że tak się  właśnie stanie. Być  może jeszcze kiedyś  zostanie otwarta. Nie Spoczęła ona w miejscu przeznaczonym dla największych Polaków- w krypcie 
możemy przecież  z różnych względów wykluczyć takiej możliwości. Cały czas pod Katedrą Warszawską.   Trumna  od początku do końca stworzona została 
czuję olbrzymią odpowiedzialność.  Ten model trumny, jeśli  trafi do naszych w Zakładzie Produkcji Trumien Firmy „Koperski” przy ul. Mazowieckiej w 
katalogów otrzyma nazwę  „kardynalska” lub „prymasowska”. Naprawdę Żyrardowie. Zaprojektowaliśmy ją  i wykonaliśmy na to specjalne zamówienie  z 
czuję satysfakcję z osiągnięć przedsiębiorstwa. Przed laty, gdy mój ojciec wyselekcjonowanego drewna dębowego w systemie lakierowania 
zakładał  firmę  nawet nie marzył o tym, że jego syn będzie chował poliestrowego. Dzięki temu  wygląda jak zalana szkłem.  Musieliśmy ją 
najważniejsze osoby w państwie. Wiem, że dziś  byłby zadowolony, że tak wykonać  w tempie ekspresowym, a to nie takie łatwe, gdyż przy tego typu 
kontynuuję jego dzieło. rodzaju lakierowania schnięcie trzeba pozostawić naturze. Tego procesu nie 

można w żaden sposób przyspieszyć, bo cała praca pójdzie na marne. Cały czas zastanawiam się  jednak, w jaki sposób dokonano wyboru 
Wszystko jednak udało się bez zarzutu i to zaledwie w 24 godziny. Z racji tego, że akurat firmy „Koperski”?
trumna spoczęła w katakumbach, a nie została złożona w ziemi istniała 

Jesteśmy jednym  z niewielu Przedsiębiorstw Pogrzebowych, które są  w 
konieczność wykonania w niej  drugiego wkładu - z blachy cynkowej.   Przy 

stanie kompleksowo wykonać  całe zlecenie od początku do końca. 
produkcji używaliśmy specjalnych środków chemicznych oraz zaworu i filtra z 

Posiadamy nawet własną  fabrykę  trumien. Nie mówię  tu o zwykłym 
węglem aktywnym. Trumnę wieńczył tradycyjny krzyż z wizerunkiem  Pana 

warsztacie,  wytwarzającym trumny. My robimy to już na skalę  przemysłową. 
Jezusa oraz tabliczka. Już  nie pamiętam ile razy trumna była czyszczona i 

Zakład przy ulicy Mazowieckiej w Żyrardowie dysponuje: własnym tartakiem, 
polerowana. Tak wiele osób ją dotykało, żegnając się  z Prymasem, a na jej 

suszarnią, lakiernią i kompletną, specjalistyczną  linią  produkcyjną, która 
wyjątkowej,  szklistej  politurze, każdy dotyk pozostawiał ślady. 

pozwala realizować nawet indywidualne zlecenia, takie jak to,  dotyczące 
Zorganizowanie tak ważnej uroczystości pogrzebowej musiało rodzić wiele modelu trumny kardynalskiej. 

problemów? 

Jej zaplanowaniem zajęli się  przedstawiciele Archidiecezji Warszawskiej. 
Oni też  później cały czas ją  nadzorowali. Swój udział w przedsięwzięciu miały 
też wojsko i służby prezydenckie, gdyż  w pożegnaniu Prymasa uczestniczył 
Prezydent RP. Do tego dochodziły też  stosowne ustalenia z Biurem Ochrony 
Rządu. Słowem trzeba było być bardzo elastycznym i umieć  współpracować 
ze wszystkimi zaangażowanymi  w to doniosłe wydarzenie. Nie ukrywam, że 
obok  produkcji trumny było to równie trudne zadanie. Podołaliśmy mu i teraz 
nie kryję z tego powodu dumy.  Pracownicy firmy oddelegowani  do 
przygotowania ostatniej drogi Prymasa, byli do dyspozycji Kurii Archidiecezji 
Warszawskiej przez całe trzy dni. Od strony organizacyjnej pochówku wszystkie 
decyzje scedowano na nich, ale tak jak wspomniałem każdy krok musiał być 
ustalany z odpowiednimi decydentami. Najtrudniej było nieść trumnę, bo 
ludzie nieustannie ją dotykali i  całowali. Jednym z czterech niosących był mój 
syn Wiktor. Większość z nas uważa, że to nic takiego dokonać przeniesienia 
zwłok. Są jednak w błędzie. Cały zespół musi być  zgrany i bardzo uważny. 
Podczas tego pogrzebu uczestnicy pochówku kilkukrotnie niemalże 
doprowadzili do prawdziwej katastrofy. Zachodzili niosącym drogę i to nawet 
na śliskich schodach. Kiedy trumna spoczęła w krypcie wszyscy  spojrzeliśmy  
na siebie wymownie i z olbrzymią  ulgą. To był sygnał, że zadanie zostało 
wykonane bezbłędnie. 

Jakie jeszcze inne zadania spoczęły na waszej firmie w związku z 
pogrzebem?

Zlecono nam także  przygotowanie pożegnalnego bukietu, jaki miał złożyć 
Arcybiskup Metropolita Warszawski Kazimierz Nycz i oryginalnego znicza dla 
Prezydenta RP Bron i s ława Komorowsk iego.  T rumnę Prymasa 
transportowaliśmy jedynym z trzech Jaguarów pogrzebowych, jakie jeżdżą po 

Gotowa trumna, wykonana dla Prymasa opuszcza siedzibę firmy KOPERSKI 
Trumna zaraz po wykonaniu. Zdjecie zrobione w hali produkcyjnej fabryki 

trumien przy ulicy Mazowieckiej w Żyrardowie.
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Tuż przed rozpoczęciem ceremonii pogrzebowej Prymasa Polski
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Przedstawiciele Archidiecezji szukając odpowiedniego przedsiębiorstwa 
pogrzebowego trafili do naszej warszawskiej filii przy Powązkach. To, że w tej 
chwili posiadamy swoje przedstawicielstwa w czterech miastach daje nam 
przewagę nad konkurencją. Firma posiada swoją  główną siedzibę w 
Mszczonowie. Centrum pogrzebowym  w Żyrardowie, którym kieruje moja 
małżonka Janina. Wspomnianym zakładem produkcji trumien pod moim 
okiem uczy się  zarządzać obecnie mój młodszy syn Wiktor. Za  nowo powstały 
dom pogrzebowy w Grodzisku Mazowieckim jestem odpowiedzialny osobiście. 
Zakład Pogrzebowy w Warszawie (róg ulicy Powązkowskiej i Okopowej) 
prowadzi starszy syn, Błażej. Cieszę  się, że  firma „Koperski” zachowuje rodzinny 
charakter. Jesteśmy spółką jawną, której udziałowcami są wszyscy członkowie 
rodziny. Wspieramy się  i uzupełniamy w naszej działalności. 

Kontynuując wątek zlecenia, sądzę, że przy powierzeniu naszemu 
przedsiębiorstwu tak odpowiedzialnego zadania sugerowano  się  także 
naszym doświadczeniem zawodowym. Firma w ubiegłym roku obchodziła 
swoje 75- lecie. W tym roku minie równo 30 lat od kiedy przejąłem ją  z rąk ojca. 
W roku 2002 byłem jednym ze współzałożycieli Polskiej Izby Przedsiębiorców 
Branży Pogrzebowej i przez pierwsze dwie kadencje jej działalności pełniłem 
funkcję  jej prezesa. Nasze przedsiębiorstwo jest szeroko znane na rynku 
funeralnym i cieszy się  od lat wysokimi notowaniami. To cała tajemnica- 
kompleksowe działanie, otwartość na klienta i profesjonalizm. 

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję bardzo. 

Jaguar- flagowy karawan firmy "Koperski" podczas pogrzebu Prymasa Glempa
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Wywiad

Modernizacja sposobem na niższe ceny

Na tematy związane z podjętymi działaniami modernizacyjnymi, a także planami remontowymi 
rozmawiamy z Wojciechem Horbot, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej we Mszczonowie.

Panie prezesie, proszę powiedzieć jakie są odbiorcy w znacznie niższych cenach. Nie 
możemy również porównywać się do miast, które rzeczywiste koszty ogrzewania wody w 
dysponują własnymi ciepłowniami, jak Grodzisk Mszczonowie i dlaczego stawki za ciepłą wodę 
Mazowiecki czy Żyrardów, które zasilane są różnią się w porównaniu do cen w okolicznych 
zupełnie innym rodzajem paliwa.miastach? systemach centralnego ogrzewania i ciepłej 
Proszę także zwrócić uwagę, że w każdym mieście 

wody. 
jest inna ilość mieszkańców, budynków i - Aktualną decyzją Urzędu Regulacji Energetyki, Cenę jednego metra sześciennego ciepłej wody 
odbiorców, co indywidulanie kształtuje ceny.została obniżona cena za dostawę energii ustala i rozlicza Spółdzielnia, dzieląc koszt zakupu 

cieplnej spowodowana obniżkami ceny gazu. ciepła do produkcji ciepłej wody przez ilość 
Z czego wynikają ceny wody? Jakie czynniki Problemem naszych mieszkańców była wysoka metrów sześciennych wody, która została 
składają się na ostateczną cenę u odbiorców?cena ciepłej wody użytkowej, która dzięki dostarczona na dany budynek.

przeprowadzonej przez nas modernizacji węzłów 
- Poddając analizie proces zależności od cieplnych rozliczana będzie poprzez wyliczenie 
wyprodukowania ciepła do ogrzania mieszkania i faktycznych kosztów na każdym budynku 

Czy istnieje sposób, aby ceny utrzymały się na 
dostarczenia ciepłej wody wygląda to tak, że odrębnie. Opłata stała będzie dostosowana do 

obecnym poziomie i dalej nie rosły?
Geotermia Mazowiecka produkuje ciepło po zamówionej mocy cieplnej, dzięki czemu 
czym sprzedaje według wskazań liczników ciepła wykluczymy sytuacje braku ciepłej wody.

- Staramy się tak działać, aby ceny stawały się 
dla Spółdzielni Mieszkaniowej, w celu ogrzewania W odpowiedzi na drugą części pańskiego 

niższe a nie wyższe. Spółdzielnia wykonała 
mieszkań i produkcji ciepłej wody użytkowej.pytania, to nie możemy porównywać się z wielkimi 

poważną modernizację węzłów cieplnych do 
Nie da się zaprzeczyć, że i lość ciepła aglomeracjami, gdzie ciepło jest odpadem z 

ciepłej wody. W związku z tym rozliczenia za zużytą 
zakupionego od Geotermii dla potrzeb elektrociepłowni i może być dostarczane do 

wodę będą rozliczane z faktycznie poniesionych 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody zależy od 

kosztów opłaty stałej za zamówioną moc cieplną 
stanu technicznego i sprawności wymienników i 

do ciepłej wody oraz opłaty za jeden GJ do 
grzejników, czasu i długości cyrkulacji wody w 



dr. hab. Krzysztofa Matusiaka, prezesa 
Stowarzyszenia Mariański Ruch Inicjatyw 
Ekonomiczno- Społecznych . 
W trakcie gali nie zabrakło licznych 
atrakcji i niespodzianek w postaci 
koncertu smyczkowego zespołu KONTRA 
o r a z  w y s t ę p ó w  w o k a l n y c h  
podopiecznych Młodzieżowego Domu 
Kultury w Żyrardowie i pokazów tańca 
towarzyskiego .
Nagroda specjalna konkursu- telewizor 
ufundowany przez Redakcję „ Życie W czwartek, 21 lutego br. w żyrardowskiej Resursie odbyła się uroczysta 
Żyrardowa” i firmę DENAR AGD- MULTIMEDIA- RTV, przyznany został gala w trakcie której ogłoszono tegorocznych zwycięzców konkursu 
placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dziatwa” w Żyrardowie.„Człowiek Roku  Ziemi Żyrardowskiej AD 2012”.

Konkurs trwający od 27 listopada 2012 roku do 28 stycznia br, 
Łukasz Nowakowskizorganizowany został przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego w 

partnerstwie z Redakcją „ Życie Żyrardowa”.
Tegoroczna rywalizacja cieszyła się ogromną popularnością z uwagi na 
fakt, iż organizatorzy wprowadzili nowe zasady wyłonienia zwycięzców.
Nowe rozwiązanie o którym mowa polegało na możliwości głosowania 
na swoich faworytów za pomocą wysłanego smsa.
W sumie wysłano ponad dwa tysiące smsów z blisko  tysiąca telefonów 
komórkowych. Na zwycięzcę konkursu oddano ponad 500 głosów, a 
czterech kandydatów, spośród 19 osób uczestniczących w rywalizacji o 
tytuł „Człowieka Roku  Ziemi Żyrardowskiej AD 2012”, otrzymało po 
ponad 300 głosów.
Tegorocznym zwycięzcą konkursu został Jerzy Kwaczyński, prezes 
żyrardowskiego oddziału PTTK.
Kapituła ogłosiła również czterech laureatów konkursu w 
poszczególnych kategoriach:
- w kategorii kultura zwyciężył Piotr Dymecki,
- w kategorii życie społeczne wyróżniony został Jan Maciejski
- w kategorii sport  najlepszym okazał się Jerzy Kwaczyński,
- w kategorii biznes statuetkę otrzymała Jadwiga Michalska.
Kapituła uhonorowała także dodatkową statuetką zmarłego 

wiejskich z przedstawicielami 34 sołectw. wprowadzić w życie jednolitą stawkę opłaty od 
Głównym tematem spotkania było omówienie osoby bez względu na ilość wyprodukowanych 
nowych stawek i wprowadzanych zmian w śmieci.
gospodarce odbioru odpadów komunalnych Na grudniowej sesji Rada Miejska podjęła 
podyktowanych ustawą sejmową. Ponadto, uchwałę w sprawie wyboru metody  ustalania 
burmistrz Mszczonowa zapoznał sołtysów z opłaty za gospodarowanie odpadami 
planami gminy na bieżący rok. komunalnymi oraz ustaliła stawki takiej opłaty.
Ustawa „śmieciowa” W myśl nowych przepisów, jeżeli odpady będą 
Z dniem 1 lipca 2013 roku decyzją Sejmu i Rządu, zbierane i odbierane w sposób selektywny, W czwartek, 17 stycznia br. w Urzędzie Miejskim 
samorządy przejmą kontrolę nad śmieciami i odbyło się coroczne spotkanie burmistrza Józefa 
według ustawy gmina będzie zobligowana Grzegorza Kurka oraz radnych z terenów 
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Konsultacje

Spotkanie z sołtysami

podgrzania wody. zawory kulowe, żeby utrzymać ciepłą wodę dwóch budynków, przy ulicy Północnej 6 i 
Mamy nadzieję, że po modernizacji węzłów, rurach. Zawory będą miały wpływ na cyrkulację Północnej 8.
koszty ciepłej wody  nie będą już rosły. Jednak wody, przez co obniżą się koszty związane z utratą Termomodernizacja budynków w znaczący 
trzeba wiedzieć, że na to wszystko potrzeba ciepła. sposób wpłynie na zmniejszenie st raty 
czasu. wytworzonego ciepła.
Ponadto, podjęte zostały działania dotyczące Proszę powiedzieć jakie remonty przewidziano w 
założenia nowych wodomierzy z nakładką Dziękuję za rozmowętym roku?
radiową. Dzięki temu koszty będą mniejsze, a Również dziękuję
wynik bilansowy na  wodzie bardziej korzystny. Rozmawiał Łukasz NowakowskiSpółdzielnia w swoich planach remontowych na 
Będziemy także wymieniać zawory zwykłe na rok 2013, zamierza przystąpić do docieplenia 

dokumentów merytorycznych, dokumentów i 
procedur związanych z ochroną danych 
osobowych i polityką bezpieczeństwa, 
dokumenty rekrutacyjne, teczki osobowe 
personelu, działania informacyjno-promocyjne, 
p r o c e d u r ę  z a m ó w i e ń  p u b l i c z n y c h ,  
racjonalność poniesionych wydatków, a także 
rezultatu  twarde i miękkie projektu.

W dniach 10-11 grudnia 2012r. przeprowadzona Zakres kontroli obejmował weryfikację Wynik kontrol i  był pozytywny. Zespół 
została kontrola projektu „Otwarci na wiedzę - zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku kontrolujący nie stwierdził żadnych uchybień 
konkurencyjni w pracy” realizowanego w o dofinansowanie oraz zasadami realizacji oraz wydatków niekwalifikowalnych. Nie 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania i Programu. Weryfikacji poddano przedstawił także żadnych uwag w zakresie 
(POKL) współfinansowanego przez Unię d o k u m e n t a c j ę  z g r o m a d z o n ą  p r z e z  przedmiotowym kontroli.
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Beneficjenta dotyczącą rzeczowej i finansowej Rafał Wasilewski
Społecznego. Kontroli dokonała firma InfoAudit realizacji projektu.  Weryfikacją objęto Koordynator merytoryczny projektu
Sp. z o.o. z Warszawy na zlecenie Mazowieckiej reprezentatywną próbę dokumentów 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. f inansowych oraz powiązanych z nimi 

Audyt

„Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy” po kontroli

Konkurs

Piotr Dymecki - laureatem 
konkursu „Człowiek Roku 
Ziemi Żyrardowskiej AD 2012”
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miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie wysypiska śmieci w miejscowości Marków Internet
odpadami komunalnymi wynosić będzie 11,00 Świnice. Gmina Mszczonów cały czas prowadzi rozmowy 
złotych od osoby zamieszkującej daną Po kompletnej rekultywacji, na tym terenie ma z kolejnymi f i rmami oferującymi nowe 
nieruchomość. powstać mini zoo i miejsce biwakowe dla dzieci. rozwiązania dotyczące rozbudowy sieci 
Jeżeli natomiast śmieci nie będę segregowane Gmina planuje także wybudować place zabaw internetu. Jak poinformowała kierownik GCI 
stawka za gospodarowanie odpadami w miejscowości Wręcza i Bobrowce. Beata Sznajder aktualnie są prowadzone 
komunalnymi wyniesie 22,00 złote. Ponadto, burmistrz zapowiedział, że w przyszłym rozmowy z jedną z firm, która może zaoferować 
Zdaniem burmistrza ustawa sejmowa, godzi roku rozpocznie s ię budowa nowego dostęp do Internetu nawet w miejscach, gdzie 
głównie w ludzi najbiedniejszych i rodziny komisariatu policji we Mszczonowie. Nowa nadal są tzw. „białe plamy”.
wielodzietne. siedziba mieścić się będzie przy ul icy F i r m a  z a k ł a d a  u d o s t ę p n i e n i e  
Przepisy zabraniają bowiem władzom Warszawskiej vis a vis Term. bezprzewodowego Internetu oraz hot spotów. 
s a m o r z ą d o w y m  w p r o w a d z e n i a  Budowany będzie także chodnik w ulicy Do tego celu niezbędna będzie budowa 
zróżnicowanych stawek, tudzież umorzenia Tarczyńskiej oraz ulica Spokojna i Sportowa. specjalnych nadajników, które wzmocnią 
opłaty ludziom biednym. Powstanie również oświetlenie na nowo sygnał i zasięg całego systemu. 
Jak zapowiedział szef Ratusza, jest szansa, że po powstałych osiedlach mieszkalnych. Sprawy różne
ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu przez gminę W tym roku przeprowadzone zostaną W tym roku ogłoszony będzie konkurs na 
Mszczonów operatora, który będzie odbierał modernizacje i remonty kolejnych strażnic OSP najładniejsze sołectwo oraz najładniejszą 
śmieci nastąpi zmiana uchwalonych stawek, jeśli na terenach wiejskich. Po Bobrowcach i posesję. Konkurs ten propaguje dobre wzorce 
zwycięzca zaoferuje niższe ceny. Piekarach przyszedł czas na Osuchów i Wręczę, godne naśladowania głównie na terenach 
Fundusz Sołecki a w dalszej kolejności będą remontowane wiejskich, a tym samym przyczynia się do 
W  budżecie na rok 2013 ujęto w wydatkach kolejne strażnice. Zaczynają one pełnić bowiem poprawy wizerunku oraz czystości i porządku na 
budżetowych środki na tzw. „Fundusz Sołecki” w nowe role - lokalnych miejsc spotkań oraz miejsc, terenie całej gminy.  
kwocie  401.131,00 złotych. W łącznej kwocie gdzie można wynająć salę na niewielkie Sołectwo, które zwycięży otrzyma 100 tysięcy 
wydatków funduszu  wydatk i  b ieżące przyjęcie okolicznościowe. Z pewnością więc złotych na cele inwestycyjne.
zaplanowano w wysokości 393.131,00 złotych, służą one dobrze całej lokalnej społeczności i są Jak poinformował burmistrz Mszczonowa, 
zaś wydatki majątkowe zaplanowano w nadal potrzebne. Czynione są również kroki władze samorządowe zamierzają wprowadzić 
wysokości 8.000,00 złotych z przeznaczeniem na mające na celu pozyskać nowe auto dla OSP dla mieszkańców Mszczonowa preferencyjne 
zakup wiat przystankowych. Mszczonów. opłaty za korzystanie z basenów Termalnych. 
Burmistrz podkreślił, że gmina Mszczonów Jak zapowiedział Józef Grzegorz Kurek Symboliczna opłata obowiązywać będzie od 
pomimo kryzysu jest w stanie zabezpieczyć w funkcjonujące przy szkołach wiejskich punkty poniedziałku do piątku w godzinach od 20.00 do 
swoim budżecie środki na tzw. Fundusz Sołecki, przedszkolne będą utrzymane, pomimo iż koszty 22.00.
k i e d y  i n n e  s a m o r z ą d y  w  r a m a c h  ponoszone na oświatę stanowią największy Burmistrz zwrócił się z prośbą do właścicieli 
wprowadzanych cięć budżetowych go procent wydatków z budżetu gminy. nieruchomości bezpośrednio położonych przy 
likwidują. Realizowane będą również drogi w Grabcach drogach, aby zwracali uwagę na wyrastające z 
Sołtysi dowiedzieli się również, że w związku z Józefpolskich, Osuchowie, Bobrowcach i Koloni ich posesji zakrzaczenia utrudniające poruszanie 
modernizacją Centralnej Magistrali Kolejowej, Lutkówce. się po drogach autobusom dowożącym dzieci 
gmina Mszczonów prowadzi rozmowy z Biobloki do szkół.
inwestorem, aby tłuczeń spod podkładów Sołtysi otrzymali też informacje o tym, iż jest nadal Szef Ratusza uczulił sołtysów i mieszkańców 
kolejowych został odsprzedany i wykorzystany możliwość zakupu i instalacji tzw. biobloków w gminy, aby zwracali uwagę na parkujące i 
do remontów gminnych dróg. miejscach, gdzie nie ma aktualnie możliwości przejeżdżające przez gminne drogi TIR-y. 
Ponadto, władze Mszczonowa starają się doprowadzenia instalacji kanalizacyjnych. Zdaniem burmistrza przez tak wielkogabarytowe 
wypracować konsensus, który zapewni Wkrótce wymogi unijne i tak zmuszą rolników do samochody niszczone są wiejskie drogi, które 
wybudowanie stacji kolejowej w miejscowości tego typu inwestycji, a teraz jest szansa, aby mają ogromne znaczenie dla lokalnej 
Szeligi wraz peronem. zrobić to dużo taniej. Czym więcej chętnych społeczności.
Plany gminy Mszczonów znajdzie się na tego typu inwestycję, tym cena Beata Sznajder, kierownik GCI poinformowała, 
Samorząd Mszczonowa wychodząc naprzeciw jednostkowa dla rolnika będzie niższa. Przy 50 że podczas ferii zimowych w filii GCI w 
lokalnej społeczności skierował do mieszkańców chętnych cena  jednego biobloku wyniesie Osuchowie prowadzone będą projekcje filmów 
gminy ankietę w której respondenci mogli około 2500 zł odpłatności z gospodarstwa. dla dzieci i młodzieży.
wypowiedzieć się, jaki zakres działań mają Bezpańskie psy Ponadto, kierownik GCI zapowiedziała, że 
podjąć lokalne władze w celu poprawy jakości W związku z faktem, iż z roku na rok przybywa gmina Mszczonów zamierza wprowadzić system 
życia w mieście i na terenach wiejskich. bezpańskich psów, które gmina zmuszona jest powiadamiania mieszkańców gminy i rolników 
W związku z tym, że część wypełnionych ankiet i odławiać i umieszczać w specjalnym hotelu dla za pomocą SMS-ów. Takie rozwiązanie pozwoli 
potrzeb w nich zawartych nie dotyczyły zadań psów,  od  p r zy s z łego roku  samorząd na bieżąco informować społeczność o 
jakie może zrealizować gmina jako jednostka Mszczonowa zamierza wprowadzić nowy planowanych wydarzeniach.
samorządu terytorialnego, burmistrz Józef system. Wprowadzone zostaną opłaty od Kolejną istotną informacją jest fakt, że od 30 
Grzegorz Kurek w woli wyjaśnienia poinformował każdego psa, który nie jest wysterylizowany stycznia br. będzie można zwiedzać nowo 
o programie inwestycyjnym na lata 2013- 2014. tudzież wykastrowany. Nowe rozwiązanie otwartą Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. 
Dzięki wsparciu gminnych inwestycji ze środków wprowadzi ogromne oszczędności z tytułu Oficjalne otwarcie nastąpi zaś 3 maja br.     
unijnych uda się m.in. dokończyć budowę mniejszej ilości psów w hotelach. Zaoszczędzone Korzystając z obecności przedstawicieli sołectw 
wodociągu w rejonie Lutkówki, Wygnanki i środki posłużyć mają na naprawy gminnych kierownik mszczonowskiego MOPS, Barbara 
Nosów Pon iatek ,  a  także  rozpocząć dróg. Ciszewska poinformowała o obowiązujących 
modernizację oczyszczalni ścieków. Ponadto, Park Rozrywki i Nauki k ry te r iach  dochodowych w pomocy  
przyznane gminie Mszczonów środki UE posłużą Koncepcja związana z budową Parku Rozrywki i społecznej.
na uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych Nauki we Wręczy jest nadal aktualna, a inwestor Następnie, Piotr Słojewski będący delegatem 
przy Keramzycie. Obszar ten w przyszłości stać się w dalszym ciągu przewiduje realizację tego Mazowieckiej Izby Rolniczej wyjaśnił działanie i 
ma druga dzielnicą przemysłową Mszczonowa, projektu ale etapami ponieważ Ministerstwo zasady funkcjonowania Izby, zachęcając 
dzięki czemu stanie się atrakcyjnym miejscem Transportu nie wyraziło zgody na przebudowę rolników do przekazywania temu organowi 
dla wielu firm. węzłów drogowych. swoich spraw i problemów.
Dzięki dofinansowaniu unijnemu w chwili Łukasz Nowakowski
obecnej kończy się proces rekultywacji 



wszystkie dekoracje uznać za godne wyróżnienia i - Dziękujemy Pani Małgorzacie Sekulskiej dyrektor 
uhonorować uczestników dyplomami uznania w Szkoły Podstawowej w Piekarach, która zawsze nas 
następujących kategoriach: wspiera i pomaga. Słowa podziękowania 
Dom i Otoczenie kierujemy również pod adresem Pani Krystyny 
- Państwo Iwona i Marcin Beta Penczonek, radnej powiatu żyrardowskiego oraz 
- Państwo Krystyna i Leszek Borowscy Pana Marka Zientka, radnego Rady Miejskiej w 
- Państwo Agnieszka i Stanisław Milewscy Mszczonowie, którzy będąc przedstawicielami 
- Państwo Beata i Rafał Jareccy samorządu od początku aktywnie uczestniczą w 
- Państwo Katarzyna i Mirosław Banasiak naszych działaniach- mówi Aneta Szczepańska, 
- Państwo Ewa i Andrzej Zielińscy sołtys Zimnic.

Nagrody i dyplomy ufundował Józef Grzegorz Choinka i Ogród
W styczniu, komisja w składzie: Pani Aneta Kurek, burmistrz Mszczonowa oraz Aneta - Państwo Ewa i Waldemar Bajerscy
Szczepańska- sołtys sołectwa Zimnice, Pani Szczepańska, sołtys Zimnic.- Państwo Wiesława i Stanisław Balik
Joanna Kalinowska- mieszkanka Zimnic oraz Pan Oprac. Łukasz Nowakowski- Państwo Halina i Kazimierz Chojeccy
Marek Zientek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Państwo Jan i Krystyna Zaniewscy
Mszczonowa, oceniła posesje zgłoszone do II - Państwo Krystyna i Andrzej Brzezińscy
konkursu „ Na najładniejszą dekorację świąteczno- Okno na świat
noworoczną zagrody w sołectwie Zimnice”. Do - Pani Julianna Banasiak
konkursu zorganizowanego pod patronatem - Państwo Magda Kubis i Krzysztof Kurzepa
Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza Mszczonowa - Pani Malwina Kwiatkowska
przystąpiło 14 rodzin z sołectwa Zimnice.
Każdy z uczestników przygotowując się do zabawy Komisja składa wyrazy uznania wszystkim 
włożył wiele pracy i serca aby dom, obejście, uczestnikom konkursu za wkład pracy i pomysły 
mieszkanie prezentowało się pięknie i efektownie w plastyczne. Jury wyraziło nadzieję, że piękne 
tym szczególnym świąteczno-noworocznym dekoracje gospodarstw powstaną także w 
okresie. W związku z tym, komisja postanowiła przyszłym roku.

Konkurs

Konkurs w Zimnicach 
rozstrzygnięty

Uroczystości 40-lecia Izby Rzemieślniczej 
15 stycznia 2012 r. w Pułtusku odbyła się 
uroczystość 40-lecia Izby Rzemieślniczej 
Mazowsza, Kurpi i Podlasia. Izba jest organizacją 
samorządu gospodarczego rzemiosła, która 
powstała w 1973 r. Zrzesza cechy i spółdzielnie z 
różnych branż z terenu 24 powiatów. 
M s z c z o n o w s k i  C e c h  R z e m i o s ł a  i  15 grudnia 2012 r. odbyło się, jak co roku od wielu już lat, tradycyjne spotkanie 
Przedsiębiorczości także należy do tej Izby i opłatkowe członków Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Mszczonowie, 
Zarząd Cechu otrzymał zaproszenie na tę zaproszonych gości i przyjaciół rodziny rzemieślniczej. Tym razem Opłatek 
uroczystość.  W jubileuszu wzięli udział : Prezes zorganizowany został w sali OSP w Mszczonowie.  Zebranych  gości powitał 
Zbigniew Bednarek, Wiceprezesi Małgorzata Zbigniew Bednarek, Prezes Cechu życząc wszystkim zdrowych i wesołych 
Olczak i Mariusz Dąbrowski, Sekretarz Jan Wacławek i Leon Trzciński. Obchody Świąt. „Niech pokój płynący z głębi serca pozwoli nam budować nowe 
jubileuszu rozpoczęły się mszą św. w pułtuskiej bazylice, podczas której płaszczyzny porozumienia i współpracy” - powiedział Prezes. Wśród 
dokonano poświęcenia sztandaru. Po przemarszu pocztów sztandarowych zaproszonych gości przybył z daleka ks. Prałat Lucjan Świderski, duchowy 
przez pułtuski rynek w  Domu Polonii rozpoczęło się spotkanie rzemieślników. przywódca i opiekun rodziny rzemieślniczej. Uczestniczyli także proboszczowie 
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uhonorował Izbę z mszczonowskich parafii: ks. Tadeusz Przybylski i ks. Sławomir Tulin. 
Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”  za wybitne zasługi oraz całokształt Honorowymi gośćmi  byli: Starosta Powiatu Wojciech Szustakiewicz z 
działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Podczas uroczystości małżonką, Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, Przewodniczący Rady 
przyznawane były odznaczenia.  Prezes naszego Cechu, Zbigniew Bednarek Miasta, a jednocześnie członek naszego Cechu,  Łukasz Koperski z małżonką, 
został odznaczony Honorową Odznaką Izby Rzemieślniczej. Ponadto każde z  przedstawiciele Zarządu OSP- prezes Jan Legięcki i Grzegorz Koperski, 
biur Cechu otrzymało pamiątkowe odznaczenie z okazji jubileuszu oraz redaktor Życia Żyrardowa Tadeusz Sułek oraz lekarz Andrzej Barbulant z 
prezent w postaci przenośnego komputera. małżonką. Po modlitwie zebrani goście dzieli się opłatkiem i składali sobie 

życzenia. Spotkanie rodziny cechowej przy wigilijnym  stole z tradycyjnymi 
Zaproszenie na kurs pedagogiczny potrawami wigilijnymi,  przy rozmowach i wspomnieniach trwało kilka godzin. 
Biuro Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości we współpracy z Zespołem Szkół w 
Mszczonowie organizuje w kwietniu kurs pedagogiczny dla instruktorów Bal Sylwestrowy 
praktycznej nauki zawodu. Celem kursu jest uzyskanie przez słuchaczy Zarząd Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości podjął decyzję o organizacji 
wymaganych kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć balu sylwestrowego dla swoich członków i  przyjaciół. Jeszcze kilka lat temu 
praktycznej nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy. tradycją były coroczne bale przygotowywane przez rzemieślników, podczas 
Wszelkich informacji udziela biuro Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w których zawsze dobrze się bawiono. Tegoroczna zabawa odbyła się w 
Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 4, tel. 46-857-10-06, e-mail: Zespole Szkół w Mszczonowie i uczestniczyło w niej 170 osób. Uczestników balu 
cechmszczonow@interia.pl. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do  powitała w imieniu Zarządu Cechu Wiceprezes Małgorzata Olczak  życząc 
udziału. wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku oraz szampańskiej zabawy. Impreza 

Elżbieta Zabiełło-Adamczyk była bardzo udana i trwała, jak nakazuje  tradycja, aż do samego rana. 

Z życia Cechu rzemieślniczego w Mszczonowie 

Tradycyjne spotkanie wigilijne w Cechu
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Szalińskiego, Jadwigę Konc Stępkowską oraz Zdzisława Maklakiewicza.
W drugiej sali zwiedzający mogą podziwiać kunszt dawnych rzemieślników w postaci 
ocalonych w trakcie II wojny światowej mebli: kredensu oraz komody pochodzących z 
XIX- wiecznego mszczonowskiego ratusza, a także zabytkowy parawan pochodzący z 
domu Maklakiewiczów.
Przypomnijmy, że w ramach zrealizowanej inwestycji wykonano wymianę stropów 
drewnianych i konstrukcji dachu z pokryciem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z 
dostosowaniem do wymogów cieplnych, ocieplenie budynku, wymianę ogrzewania 
węglowego (piece i kuchnie kaflowe) na centralne ogrzewanie zasilane gazem, 
wymianę instalacji elektrycznej, wyposażenie w instalację wodociągową i 
kanalizacyjną oraz odnowienie pomieszczeń wewnętrznych.
W ramach projektu został również zakupiony sprzęt audiowizualny i komputerowy.
Inwestycja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Wartość całkowita projektu, po przeprowadzonym przetargu wyniosła 1 
mln złotych, zaś dofinansowanie 258 tysięcy złotych.
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

WSTĘP WOLNY

Godziny otwarcia:
Wtorek - w godz. 10 -16
Środa - w godz. 10 - 18

W środę 30 stycznia pierwsi odwiedzający mieli okazję zobaczyć zbiory zgromadzone Czwartek - w godz. 10 - 16
w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Piątek - w godz. 10 - 16
Izba mieści się w domu rodzinnym Jana Adama Maklakiewicza u zbiegu ulic Kościuszki  i Sobota - w godz. 10 - 14 (czynne w każdą 3-cią sobotę miesiąca)
Żyrardowskiej. Grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszy kontakt:
Na parterze dla zwiedzających udostępnione są dwie sale ekspozycyjne. W pierwszej p. Barbara Gryglewska - tel. 721 - 457 - 560
mieszczą się tablice oraz pamiątki rodzinne podarowane Izbie przez członków rodziny p. Dagmara Bednarek - tel. 785 - 740 - 005
Maklakiewiczów oraz zgromadzone przez lokalnych miłośników historii.
Ekspozycje prezentują m.in. nestorów rodu Rozalię i Jana Nepomucena Łukasz Nowakowski
Maklakiewiczów, Jana Adama Maklakiewicza, Franciszka Maklakiewicza, Antoniego 

Projekt zrealizowany

Izba Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów otwarta

władz powiatowych w Grodzisku Mazowieckim. Przez cały okres istnienia 
województwa skierniewickiego pełnił funkcję członka władz wojewódzkich, 
najpierw ZSL, a później PSL. Od czasu utworzenia organizacji powiatowej PSL 
w Żyrardowie nieustannie był jej niestrudzonym działaczem. Od ostatniego 
Zjazdu pełnił funkcję Członka Zarządu Powiatowego.
Drugą jego życiową pasją była działalność w ochotniczym pożarnictwie. 

W środę 20 lutego br. przedstawiciele organizacji Strażakiem został w roku 1964 przystępując do OSP w Mszczonowie. W 
społecznych, delegacje jednostek strażackich, ochotniczym pożarnictwie realizował się pełniąc różne funkcje. W latach 
przedstawiciele władz lokalnych oraz liczni mieszkańcy 1968 do 2002 był sekretarzem OSP. Od roku 1996 do czasu jej istnienia był 
Mszczonowa z głębokim smutkiem uczestniczyli w ostatniej członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w Skierniewicach. Po 
drodze niestrudzonego wieloletniego działacza reorganizacji w roku 1999 do końca swych dni działa w strukturach 
społecznego, mieszkańca miasta i gminy Mszczonów  - powiatowych Związku OSP RP w Żyrardowie. Do roku 2012 w Zarządzie, a 

następnie w Powiatowej Komisji Rewizyjnej jako jej Przewodniczący. 
śp. Edmunda Wiśniewskiego Działalność w OSP w Mszczonowie akcentował wieloma inicjatywami, 

których realizacja miała wymierny wpływ na ocenę społeczną tej jednostki.Od roku 1962 związany był z działalnością ZSL, potem PSL w Mszczonowie.  W 
W latach 1970 - 1990 działał jako radny  w samorządzie miejsko-gminnym w roku 1969 wszedł w skład władz miejsko-gminnych ZSL w Mszczonowie, gdzie 
Mszczonowie, zaś w latach 1998 - 2002 w samorządzie powiatowym w w latach 1979 do 2003 pełnił funkcję Prezesa. Od roku 1973 był członkiem 
Żyrardowie. Od roku 1986 do 2000 był członkiem Rady Nadzorczej w Banku 
Spółdzielczym w Mszczonowie. Był również związany ze spółdzielczością na 
terenie Mszczonowa. 

RW

Ostatnie pożegnanie 
druha Wiśniewskiego
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Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
tego, że uroczystości pogrzebowe w dniu 20.02.2013r. - 

Śp. Edmunda Wiśniewskiego - były tak pięknie zorganizowane.

Szczególne podziękowania składamy : Duchownym, Strażakom, 
przedstawicielom PSL, pocztom sztandarowym, organizacjom 
samorządu terytorialnego, młodzieży z PG w Białobrzegach, 

p. Markowi Choińskiemu oraz Państwu Koperskim.

Ponadto chcielibyśmy z całego serca podziękować wszystkim, 
którzy wzięli udział w ostatniej drodze naszego kochanego 

męża, taty i teścia.

Żona, synowie i synowe.



ANKIETA 7. Utworzony w Urzędzie punkt informacyjny jest pomocny 
interesantom, można tam uzyskać najważniejsze 

badająca poziom satysfakcji interesantów z jakości obsługi informacje
w Urzędzie Miejskim w  Mszczonowie

� Tak, zgadzam się
Prosimy o dostarczenie wypełnionych ankiet do Punktu 
Informacyjnego w Urzędzie Miejskim. Ankietę można także wypełnić � Raczej tak
w wersji elektronicznej na stronie  w zakładce 
"Wypełnij formularz". � Raczej nie

1. Jak często załatwia Pan /Pani sprawy w Urzędzie Miejskim � Nie, nie zgadzam się

�
8. W którym wydziale, jednostce organizacyjnej gminy 

/ZGKiM, MOPS, ZOPO, GCI / załatwiał/a  Pan/i ostatnio � raz na kilka miesięcy
swoje sprawy

� sporadycznie
      ...................................................................................

2. Proszę określić jaki cel miała (lub ma) ostatnia Pana/Pani proszę wpisać nazwę 
wizyta w Urzędzie:

9. Jak ocenia Pan/i jakość obsługi w tym Wydziale, � Zasięgnięcie informacji jednostce organizacyjnej

� Odebranie decyzji, dokumentu

� Bardzo dobra� Złożenie podania, wniosku, prośby

� Dobra� Interwencja

� Przeciętna� inny

   � Zła
3. Jestem przyjmowany/a przez urzędników życzliwie i ze 

zrozumieniem – zawsze mają dla mnie czas � Bardzo zła

� Tak, zgadzam się       
10. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a  z zaspokajania potrzeb � Raczej tak mieszkańców

� Raczej nie W zakresie upowszechniania kultury i sportu

� Nie, nie zgadzam się � Tak         � Nie � Nie mam zdania

4. Urzędnicy, którzy udzielają mi informacji są kompetentni
W zakresie oczyszczania miasta i gminy� Tak, zgadzam się

� Tak         � Nie � Nie mam zdania� Raczej tak

W zakresie pomocy społecznej� Raczej nie

� Nie, nie zgadzam się � Tak         � Nie � Nie mam zdania

5. Proces podejmowania decyzji w Urzędzie jest dla mnie 11. Czy ma Pan/i  pomysł  na usprawnienie obsługi 
zrozumiały od samego początku interesantów 

� Tak, zgadzam się � Tak

� Raczej tak � Nie

� Raczej nie
Jeśli tak to proszę krótko przedstawić ten pomysł� Nie, nie zgadzam się

 ......................................................................................................
6. Jestem zadowolony/a ze sposobu przyjmowania mnie w 

Urzędzie ......................................................................................................

� Tak, zgadzam się
......................................................................................................

� Raczej tak
......................................................................................................� Raczej nie

Dziękujemy bardzo.� Nie, nie zgadzam się

www.mszczonow.pl

raz na miesiąc
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Mistrz w lotach krajowych 2012
1. Szymański Robert 1011,01 pkt. 36 konk.
2. Melon Stanisław 930,64 pkt. 35 konk.
3. Sułek Piotr 922,83 pkt. 35 konk.
4. Wójcik Radosław  874,33 pkt. 33 konk.
5. Dąbrowski Wiesław 839,28 pkt. 33 konk.
6. Witecki Grzegorz I  784,44 pkt. 29 konk.

Najlepszy lotnik gołębi młodych 2012
1. Szymański Robert  PL-0226-12-12804 5 konk. 89,85 pkt.
2. Siemiątkowski Artur PL-0226-12-12104 5 konk 89,78 pkt.
3. Wójcik Radosław  PL-05-12-2609  5 konk. 87,07 pkt.W niedzielę, 27 stycznia członkowie mszczonowskiej sekcji

Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych dokonali 
Najlepszy samiec gołębi dorosłych 2012uroczystego podsumowania sezonu 2012. W tym roku spotkanie 
1. Witecki Grzegorz I PL-0226-05-15322 11 konk. 369,54 pkt.odbyło się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy 
2. Melon Stanisław PL-0226-09-2457 10 konk. 394,45 pkt.Grójeckiej. 
3. Witecki Grzegorz I PL-0226-09-2311 8 konk.  380, 38 pkt.Zgodnie z tradycją zaproszony na spotkanie burmistrz Mszczonowa 

Józef Grzegorz Kurek wraz z prezesem mszczonowskiej sekcji 
Najlepsza samica gołębi dorosłych 2012

Robertem Szymańskim dokonali wręczenia pucharów i dyplomów dla 
1. Szymański Robert  PL-0226-09-3109 10 konk.  362,02 pkt. 

najlepszych mszczonowskich hodowców gołębi pocztowych. 
2. Melon Stanisław PL-0226-10-890  9 konk.  360, 81 pkt.

Warto podkreślić, że z uwagi na ogromne sukcesy mszczonowskiej 3. Bartosiak Tadeusz PL-0226-05-15932 9 konk. 360,71 pkt. 
sekcji nagrody przyznawano aż w kilkunastu kategoriach.
Liderami sekcji Mszczonów w sezonie 2012 zostali - Robert Szymański, Najlepszy roczny samiec 2012
Piotr Sułek, Stanisław Melon, Radosław Wójcik, Wiesław Dąbrowski 1. Szymański Robert PL-OL-11-302006 6 konk.  179, 72 pkt.
oraz Grzegorz Witecki. 2. Siemiątkowski Artur PL-0226-11-9258 5 konk.  133,75 pkt.  
Tytuł „Super Mistrza” 2012 zdobył Robert Szymański gromadząc 3. Lewicki Adam PL-0226-11-9339 5 konk.  107, 25 pkt.
2375,29 pkt w 74 konkursach. Pierwszym Wicemistrzem sekcji został Najlepsza roczna samica 2012

1. Melon Stanisław  PL-0226-11-8772 7 konk. 228, 38 pkt.Piotr Sułek, który zdobył 2188,61pkt w 71 konkursach. Drugim 
2. Szymański Robert PL-OL-11-301847 5 konk. 112, 39 pkt.Wicemistrzem sekcji został Stanisław Melon gromadząc na swoim 
3. Sułek Piotr  PL-0226-11-9413 4 konk. 147, 24 pktkoncie 2019,08pkt w 64 konkursach.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek pogratulował wszystkim członkom koła 
Najlepsza samiczka loty krajowe 2012wspaniałych wyników, po czym poinformował, że na mocy podjętej 
1. Szymański Robert PL-0226-09-3109 7 kon.  174,13 pkt.  przez Radę Miejską uchwały została przedłużona na czas 
2. Melon Stanisław  PL-0226-10-890 6 kon.  174,57 pkt.  nieokreślony umowa dzierżawy części placu targowego i 
3. Bartosiak Tadeusz PL-0226-05-15932 6 kon.  167,59 pkt. 

zlokalizowanego w tym miejscu kontenera biurowego użytkowanego 
Najlepsza samiczka loty zagraniczne 2012

przez Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Sekcja 
1. Szymański Robert  PL-0226-10-60 5 kon. 296,59 pkt.  

Mszczonów. 2. Melon Stanisław  PL-0226-10-864 5 kon. 290,99 pkt.
Ponadto, burmistrz zapowiedział, że następne coroczne spotkania 3. Bartosiak Tadeusz PL-0226-05-15932 3 kon. 192,92 pkt.  
hodowców gołębi odbywać się będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Najlepszy samiec loty krajowe 2012
Społecznej, co znacznie udogodni pracę zarządowi i członkom 1. Witecki Grzegorz I PL-0226-05-15322 9 kon.  248,22 pkt.
sekcji. 2. Melon Stanisław  PL-0226-10-2457 6 kon.  162,70 pkt.  

3. Szymański Robert PL-0226-10-51 6 kon.  161,23 pkt.

Tegoroczne wyniki:
Najlepszy samiec loty zagraniczne 2012
1. Witecki Grzegorz I PL-0226-09-2311 5 kon.  284,13 pkt.Super Mistrz sekcji Mszczonów 2012
2. Melon Stanisław PL-0226-09-2457 4 kon.  231,75 pkt.  1. Szymański Robert 2375,29 pkt. 74 konk.
3. Szymański Robert  PL-0226-10-42  3 kon.  144,30 pkt. 2. Sułek Piotr  2188,61 pkt. 71 konk.

3. Melon Stanisław  2019,08 pkt. 64 konk.
Warto wspomnieć, że nasi hodowcy uzyskali, również bardzo dobre 4. Wójcik Radosław 1953,69 pkt. 69 konk.
wyniki w całym Oddziale Skierniewice i na 170 członków zajęli: 5. Dąbrowski Wiesław 1865,51 pkt. 60 konk.
1 msc. - Szymański Robert6. Witecki Grzegorz I 1798,20 pkt. 63 konk.
8 msc. - Sułek Piotr
19 msc. - Dąbrowski WiesławMistrz w lotach gołębi dorosłych 2012
20 msc. - Wójcik Radosław1. Szymański Robert 51 konk. 1961,04 pkt.
22 msc. - Melon Stanisław2. Sułek Piotr  50 konk. 1869,15 pkt.
28 msc. - Witecki Grzegorz I3. Melon Stanisław  50 konk. 1819,93 pkt.
29 msc. - Lewicki Adam4. Dąbrowski Wiesław  47 konk. 1640,60 pkt.
30 msc. - Bartosiak Tadeusz 5. Wójcik Radosław 44 konk. 1501,80 pkt.

Łukasz Nowakowski6. Witecki Grzegorz I 40 konk. 1405,82 pkt.

Mistrz w lotach gołębi młodych 2012
1. Wójcik Radosław 25 konk. 451,89 pkt.
2. Szymański Robert 23 konk. 414,25 pkt.
3. Czech Cezary 20 konk. 405,44 pkt.
4. Witecki Grzegorz I  23 konk. 392,38 pkt.
5. Kular Daniel  23 konk. 383,44 pkt.
6. Siemiątkowski Artur 22 konk. 357,67pkt.

Mistrz w lotach zagranicznych 2012
1. Szymański Robert  950,03 pkt. 15 konk.
2. Sułek Piotr 936,32 pkt. 15 konk.
3. Melon Stanisław 889,29 pkt. 15 konk.
4. Dąbrowski Wiesław 801,32 pkt. 14 konk.
5. Lewicki Adam 722,42 pkt. 13 konk.
6. Wójcik Radosław  627,47 pkt. 11 konk.

Uroczyste podsumowanie sezonu

Coroczne spotkanie hodowców 
gołębi pocztowych
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Koperski (60 akcji), Emil Koperski (60 akcji), Paweł Grzelak (59 akcji), 
Jacek Dynarowski (56 akcji) i Marcin Wiśniewski (56 akcji).  W 
sprawozdaniu znalazły się też opisy przeprowadzonych inwestycji w 
Domu Strażaka  oraz wszystkich przedsięwzięć, w jakich uczestniczyli 
druhowie. Wspomniano w nim nawet o zabezpieczaniu strefy kibica 
podczas EURO.  Równie  ważne jak działalność są finanse. 
Sprawozdanie gospodarowania budżetem jednostki złożył skarbnik 
Arkadiusz Bieńkowski. Natomiast wyniki kontroli przeprowadzonych 
przez Komisję Rewizyjną OSP podsumował dh Maksymilian Hińcz. 
Jako ostatni sprawozdanie przedstawił Robert Klimkowski - prezes 
Klubu Honorowych Dawców Krwi „Strażak”.  Członkowie klubu w 
ubiegłym roku okazali się  wyjątkowo ofiarni. Udało im się zebrać 

Strażacy tworzący mszczonowską jednostkę OSP  spotkali się 17 blisko 14 litrów krwi.   
lutego  na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Podczas obrad Po części sprawozdawczej rozpoczęto dyskusję. Jako pierwszy zabrał 
Zarząd mszczonowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez w niej głos komendant PSP Andrzej Oklesiński. Powiedział on, że 
aklamację otrzymał absolutorium za rok 2012. W posiedzeniu zawsze z przyjemnością gości w Mszczonowie, gdyż bez wątpienia 
uczestniczyli goście: komendant Państwowej Straży Pożarnej w jest to najprężniej działająca ochotnicza jednostka w powiecie. 
Żyrardowie Andrzej Oklesiński, prezes Zarządu Powiatowego OSP Gratulował też  strażakom, którzy uczestniczyli w największej ilości 
Andrzej Iwański, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Związku OSP akcji. O tym, że nie były to podziękowania na wyrost, niech  świadczy 
Grzegorz Walczak, kapelan  OSP  ks. proboszcz Sławomir Tulin, fakt, iż najlepszy z mszczonowiaków aż  trzykrotnie przekroczył normę, 
inspektor p.poż. Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Mieczysława która jest uznawana za zadowalającą w przypadku zawodowego 
Korzonkowska, naczelnik OSP Wręcza Zenon Bernaciak, Prezes OSP strażaka. Komendant apelował również o to, aby pamiętać o 
Piekary Piotr Zdulski i naczelnik OSP Piekary Tadeusz Zgórzak. właściwym zabezpieczeniu swego bezpieczeństwa podczas 
Gospodarzy reprezentowali natomiast: prezes Oddziału Miejsko - niesienia pomocy innym i zawsze podczas akcji korzystać ze 
Gminnego OSP Mszczonów Waldemar Suski, komendant gminny sprawnego sprzętu oraz wyposażenia. Obiecał też wsparcie dla 
OSP Mirosław Zielonka, prezes Zarządu OSP Mszczonów Janusz jednostki w jej staraniach o sfinansowanie zakupu samochodu 
Legięcki i naczelnik OSP Mszczonów Grzegorz Koperski. ratowniczo-gaśniczego Iveco Daily 65C17 GLBA 1/0, 8.  Naczelnik 
Zebranie tradycyjnie rozpoczęto koncertem mszczonowskiej OSP Mszczonów Grzegorz Koperski podziękował za to wystąpienie i 
Orkiestry Dętej OSP, której przewodzą: kapelmistrz Jacek Zielonka jeszcze raz zaapelował do kolegów,  aby liczniej uczestniczyli w 
wraz z kierownikiem Januszem Kozińskim. Następnie głos zabrał zbiórkach szkoleniowych. Prezes Janusz Legięcki zwrócił się  
prezes Legięcki. Po uroczystym rozpoczęciu obrad  poprosił on natomiast do zebranych z prośbą o pamiętanie o potrzebie 
wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy druhów, którzy uczestniczenia w mundurach w uroczystych obchodach świąt 
odeszli na wieczną służbę -  świętej pamięci Ryszarda Mikołajczyka i państwowych i religijnych.  Jednocześnie podziękował członkom 
Edmunda Wiśniewskiego.  Po chwili zadumy prezes zaproponował orkiestry OSP, którzy zawsze wzorowo stawiają się na takie 
na prowadzącego zebranie druha Jacka Lipińskiego. Kandydaturę uroczystości.  Słowa podziękowania za współpracę  z samorządem 
tę zaakceptowano jednogłośnie. Kolejnym punktem spotkania było dla orkiestry, a także korpusu OSP przekazał w imieniu burmistrza 
ślubowanie nowo przyjętych członków Młodzieżowej Drużyny Grzegorza Kurka i przewodniczącego RM Łukasza Koperskiego - 
Pożarniczej. Adeptów do ślubowania na sztandar jednostki prezes Waldemar Suski, który jest też radnym RM w Mszczonowie. 
poprowadziła ich opiekunka, druhna Karolina Legięcka. Gdy Zebranie zakończono przyjęciem proponowanych uchwał 
zamilkły słowa roty przyrzeczenia sztandar uroczyście pożegnano, a wniosków 
młodzież powitano oficjalnie  w strażackich szeregach gromkimi Piotr Dymecki 
brawami. Od tego momentu przyszedł czas na zapoznanie 
zebranych ze wszystkimi sprawozdaniami za poprzedni rok. 
Sprawozdanie z działalności jednostki odczytał sekretarz Zarządu Klub Honorowych Dawców Krwi „STRAŻAK”
OSP Mszczonów Grzegorz Walczak. Mszczonowscy strażacy w zachęca do wstępowania w swe szeregi.
ubiegłym roku uczestniczyli aż w 131 akcjach, 63 pożarach i 63 innych KREW jest najcenniejszym darem. Darem ŻYCIA.
zdarzeniach, wśród których dominowały wypadki i kolizje drogowe.  Jeśli jesteś  zdrowy i na tyle silny, aby móc   nieść pomoc innym
Załogi OSP wyjeżdżały też ze strażnicy do pięciu fałszywych alarmów. DOŁĄCZ DO NAS!
Dwadzieścia dwa razy jednostka uczestniczyła w akcjach poza Telefon kontaktowy: 608 689 763 (prezes Klubu - Robert Klimkowski)
granicami gminy. Łącznie we wszystkich interwencjach udział wzięło 
824 strażaków. Najaktywniejsi w mszczonowskiej OSP okazali się: 
Tomasz Nowakowski (92 akcje), Robert Klimkowski (75 akcji), Grzegorz 
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najdrastyczniejszą scenę  z udziałem chłopa szakala, który dobija 
znalezionego na polu bitwy rannego, a jego obciętą głowę  sprzedaje za 
rubla carskim żołnierzom.  

Inscenizacja była jednym z elementów obchodów 150 rocznicy bitwy pod 
Bolimowem, która zapisała się w historii jako jedna  z pierwszych, jakie  
stoczono na Mazowszu w 1863 roku.  Odziałem powstańczym złożonym  z 
ponad 150 ludzi (wg innych źródeł nawet 250) dowodził hrabia Władysław 
Stroynowski.  Do starcia z oddziałami carskimi doszło na  obrzeżach 
puszczy bolimowskiej we wsi Joachimów-Mogiły (ówczesne Budy 
Bolimowskie). Rocznicowe uroczystości  tych pamiętnych wydarzeń 

Inscenizację bitwy powstańczej z 1863 roku, jaka odbyła się 10 lutego  na rozpoczęły się od złożenia wieńców pod Pomnikiem Powstańców 1863 
podbolimowskim Uroczysku Stroynowskiego,  obejrzało kilkuset widzów, w roku. Następnie  odprawiono  polową Mszę Świętą  w intencji uczestników 
tym przedstawiciele władz samorządowych Bolimowa i Skierniewic, którzy Powstania Styczniowego oraz poległych w obronie Ojczyzny w walce z 
sponsorowali całe przedsięwzięcie.  Organizatorem  widowiska było moskiewskim zaborcą. 
Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej, któremu przewodzi prezes W niedzielne południe na Uroczysku Stroynowskiego zobaczyć także było 
Jarosław Liński. Reżyserem historycznego przedsięwzięcia był wiceprezes można wystawę plenerową o Powstaniu Styczniowym na ziemiach 
Stowarzyszenia Adam Dymecki. polskich  oraz dioramę dotyczącą wydarzeń pierwszowojennych, jaką  
Udział w inscenizacji wzięło blisko 50 rekonstruktorów.  Trzon oddziału przygotował Piotr Moskwa. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły  się  
powstańczego stanowili członkowie GRH STRZELCY 31pułku Strzelców pokazy   przekuwania  kos „ na sztorc”,   jakie przeprowadzał  bolimowski  
Kaniowskich z Mszczonowa. Wspomagali ich rekonstruktorzy Stow. IZB. Po kowal  Edward Buczek.  
stronie carskiej wystąpili przedstawiciele: GRH 9 Rota 1863,  Przasnyskiego  Na zakończenie uroczystości   na ognisko  z ciepłą grochówką zapraszali   
Stowarzyszenia Historii Ożywionej 41 Pułku Strzelców Syberyjskich oraz członkowie  Oddziału  PTTK z Łowicza, którzy byli jednocześnie 
69 Riazańskiego Pułku z Lublina. organizatorami  XIII  Rajdu Szlakiem Powstańców Styczniowych w Puszczy 
Przedstawienie miało pięć epizodów: pożegnanie oddziału Bolimowskiej.
powstańczego, odbicie rekrutów wziętych w ramach branki, bitwę  Tekst: MM
powstańców z Moskalami, rozstrzelanie pojmanego powstańca oraz Fot: Milena Koperska  

W styczniu członkowie Grupy Rekonstrukcji 
Historycznych STRZELCY 31 pSK dwukrotnie 
s p o t y k a l i  s i ę  z  m ł o d z i e ż ą  s z k o l n ą .  obchodzona była 150-ta rocznica wybuchu 
Przeprowadzanie żywych  lekcji historii, to jeden z powstania, więc członkowie grupy wystąpili w 
celów działalności  grupy. 16 stycznia uniformach stylizowanych na powstańcze. 
rekonstruktorzy gościli w Zespole Szkół nr 6 w Prezentowali też uzbrojenie, jakie używane było 
Żyrardowie, natomiast 22 stycznia odwiedzili w tamtym czasie. Największe wrażenie na 
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z uczniach zrobiły kosy osadzone na sztorc, a także 
Puszczy Mariańskiej. W Żyrardowie młodzież z a b y t k o w y  e g z e m p l a r z  k a r a b i n u  

Niespodzianka ucieszyła pierwszaków. Dzieci w wysłuchała opowieści o nieznanych wątkach kapiszonowego. Spotkania w Żyrardowie i 
kameralnych warunkach mogły zapoznać  się z wojny obronnej 1939 roku, a także  lokalnych Puszczy Mariańskiej odbywały się  w szkolnych 
częściami ubioru oraz uzbrojenia powstańczego. wydarzeniach z tego okresu. W Puszczy salach gimnastycznych. Dzięki temu podczas 
Wszystko odbyło się  pod czujnym okiem Mariańskiej pasjonaci historii opowiadali o obu  lekcj i  opowieści rekonstruktorów 
wychowawczyni  klasy I, pani Maria Jodziukin. P o w s t a n i u  S t y c z n i o w y m .  2 2  s t y c z n i a  wysłuchało po około  dwustu  uczniów. Ostatnim 

MMakcentem pobytu  w Puszczy Mariańskiej była  
Foto GRH Mszczonów i GP Puszcza Mariańska wizyta na zajęciach klasy  pierwszej, do której 

uczęszcza syn jednego z członków grupy. 

Inscenizacja bitwy powstańczej

Mszczonowianie w oddziale 
hrabiego Stroynowskiego

Żywe lekcje historii

Na wrześniowo 
i styczniowo

HISTORIA



2       Merkuriusz Mszczonowski styczeń 2011/nr 01 (182) 

HISTORIA

18       Merkuriusz Mszczonowski      luty 2013 / nr 2

nieprzyjacielskiej artylerii. Walka na rzece Warcie trwała do 5 września, W kolejnym odcinku wspomnień z września 
do godzin popołudniowych. W dniu 5 września baon wycofał się przez 

1939 roku przedstawiamy relację porucznika Rossoszycę na Szadek. {Fragment nieczytelny} W miejscowości Szadek 
znalazłem się z kompanią w dniu 6 września rano, gdzie na Rynku było Antoniego Parmińskiego, który dowodził 
morze najrozmaitszego sprzętu, między innymi zabrałem ze sobą kilka 

2  k o m p a n i ą  c i ę ż k i c h  k a r a b i n ó w  wózków z karabinami maszynowymi, które wraz z końmi były 
pozostawione w mieście. Miejscowość Szadek była bombardowana maszynowych.
przez artylerię i lotnictwo w nocy z 5 na 6 września, kiedy pułk wchodził 
do tej miejscowości. Pułk przeważnie marszami nocnymi wycofywał się 

Na kilka dni przed wybuchem wojny pułk otrzymał rozkaz po osi Konstantynów - Zgierz - Skierniewice. Do Skierniewic wyruszył po 
zmobilizowania się. Mobilizacja została przeprowadzona w koszarach w kilku godzinach odpoczynku w lasach z 8 na 9 września. W czasie marszu 
Sieradzu. Pododdziały po zmobilizowaniu się odchodziły na odcinki baon pełnił straż tylną pułku. Na skutek zatorów powodowanych przez 
wyznaczone kilka kilometrów na zachód od Sieradza. W przeddzień tabory innych pułków wchodzące z bocznych dróg batalion stracił 
wybuchu wojny baon II do którego należałem przeszedł w rejon łączność z pułkiem. Na skutek dywersji jaka miała miejsce na szosie i 
Wróblewa, gdzie zajął stanowiska na szosie Kalisz - Sieradz. ataku czołgów pułk stracił część taborów.

Z 1 na 2 września pułk wyruszył na przedpole do lasów „Orzeł” z Oprac. Janusz Matusiak
1)

zadaniem osłony wycofujących się Oddziałów Wydzielonych.  Po 
całodziennym pobycie w lasach „Orzeł” nocnym marszem został pułk 
przesunięty na pozycje obronne. Na pozycji tej przebywał, wraz 
z II batalionem, cały dzień 3 września i bez styczności z nieprzyjacielem w 
dniu 4 września przeszedł na przygotowane uprzednio stanowiska na 
rzece Warcie. Stanowiska baon zajmował już pod ogniem 

1) Oddziały wydzielone dowodzone były przez pułkowników Zientarskiego i 
Grobickiego z przeznaczeniem do działań opóźniających od granicy z 
Niemcami do linii oporu na Warcie.

odwiedziny, ale oni sami nie mogli nas nawet odwiedzić z tego właśnie 
powodu, że mieli tu przed reformą majątek ziemski. Hrabia Zamoyski, znam 
tę historię z autopsji, pewnego razu zatrzymał się na noc w Zwierzyńcu i 
leśniczy, który go przenocował został za to natychmiast wyrzucony z pracy. 
Dążę tu do tego, że państwo Bieleccy byli pod tym względem traktowani 
ulgowo i wyjątkowo, bo mogli zostać na jakiś czas tam, gdzie mieszkali. Stało 
się tak m.in.. za wstawiennictwem służby folwarcznej, o której już 
wspominałam, ale także dzięki panu Henrykowi Kotońskiemu, byłemu 
nauczycielowi szkoły mszczonowskiej, pani Marii Dąbrowskiej oraz pani Zofii 
Nałkowskiej. Ale potem za drugim razem nie udało się pana Bieleckiego 
uratować i został usunięty przez władze powiatowe, wówczas musiał 
przenieść się do brata do Warszawy. Było to po śmierci pani Eugenii.

Z Hanną Kozicką, wnuczką Ignacego Wieszczyckiego, Grobem państwa Bieleckich opiekuje się teraz, z tego co wiem, córka 
dawnej pokojówki, która pracowała u państwa Bieleckich. Pana byłego właściciela majątku 
Bieleckiego po wojnie zapraszano na obiady i pamiętam, że zawsze jesienią 

w Mściskach rozmawia Barbara Gryglewska
w Warszawie przygotowywano gęś i pan Bielecki się potem rozchorowywał, 
nie mógł jeść, jak każdy człowiek, który przez dłuższy czas głoduje.Część 1
Na mszczonowskim cmentarzu znajduje się także grób pani Marii Spitzbarth, 

Wspomnienie o Państwu Bieleckich, właścicielach Gnojnej była to trzecia żona brata pani Bieleckiej, która w moim przekonaniu też 
Państwo Eugenia i Henryk Bieleccy byli ostatnimi przed reformą rolną zasługuje na wspomnienie. Jest pochowana ze swoją matką panią 
właścicielami majątku Gnojna. Pani Eugenia, z domu Spitzbarth, była Borkowską. 
ulubioną uczennicą Stefanii Sempołowskiej, następnie ukończyła studia W naszym archiwum jest ostatni list pana Bieleckiego do naszej babci 
rolnicze w Szwajcarii. Wtedy ojciec jej kupił majątek Gnojna 
(prawdopodobnie bezpośrednio od poprzedniego właściciela pana 
Biernackiego). Brat jej, ojciec czworga dzieci, zginał w Katyniu (dzieci 
zamieszkały w Gnojnej), drugi brat był aktorem - pseudonim Benda. Pan 
Henryk Bielecki, literat, tak przynajmniej zawsze podawał swój zawód, był 
wysokiej klasy erudytą, władał kilkoma językami, posiadał bogatą, 
wielojęzyczną bibliotekę. Miał brata Bronisława, matematyka, u którego 
mieszkał w ostatnich latach życia w Warszawie. Państwo Bieleccy byli 
bezdzietni, wychowywali rodzeństwo - Czesławę i Bogusława Gindiferów. 
Boguś zmarł po wojnie w wieku około 20 lat, Czesia w ostatnich latach życia 
przebywała w domu opieki społecznej w Warszawie, zmarła 31 sierpnia 2005 
roku. Oboje państwo Bieleccy zasłużyli się bardzo dla okolicznej ludności. 
Wybudowali i częściowo utrzymywali szkołę podstawową w Gnojnej, która 
na ówczesne czasy była bardzo nowoczesna i postępowa, miała nawet 
mieszkania dla nauczycieli. Zawsze byli też na wszystkich uroczystych 
rozpoczęciach i zakończeniach roku szkolnego. Czasami odbywało się to u 
nich przed dworem. Założyli również spółdzielnię mleczarską, która po 
wojnie została przeniesiona do Mszczonowa. Gospodarstwem zajmowała 
się pani Eugenia, a stosunek obojga państwa do służby i miejscowych 
chłopów był  bardzo dobry. Świadczyć o tym może fakt, że po reformie 
rolnej na prośbę służby folwarcznej pozostawiono ich w majątku. Pani 
Eugenia zmarła w 1946 roku po krótkiej chorobie. Z czasów powojennych 
pamiętam, że pan Bielecki był u nas częstym gościem, nosiliśmy mu czasem 
jedzenie, bo w ostatnim okresie życia on po prostu głodował. W Warszawie 
przychodził często do rodziców mojego obecnego szwagra Jana Polaka, 
był częstym gościem w ich domu, a wcześniej w naszym, w Mściskach. 
Muszę powiedzieć, że był to wspaniały człowiek. Chciałabym tu także 
rozwiać pewne informacje mówiące, że pan Bielecki zmarł w więzieniu, to 
nie prawda. Z tego co wiem to zmarł on na pogotowiu w Warszawie. Zasłabł 
na ulicy. Był zaprzyjaźniony z Zofią Nałkowską, pisarką oraz Marią 
Dąbrowską.
W czasach powojennych, po reformie rolnej dawnym właścicielom 
ziemskim nie wolno było nawet przebywać lub choćby nocować w 
powiecie, w którym miało się  majątek. I na przykład ja pamiętam, że kiedyś 
do nas przyszła potajemnie wychowanka państwa Dmowskich ze Zbiroży w 

pisany 
16 marca 1953 roku. Były to życzenia na imieniny babci. Jest w nim też 
zawarta bardzo ciekawa informacja, iż pan Bielecki był w Gnojnej w dniu 
pogrzebu Stalina, w eskorcie kierowcy oraz przedstawiciela 
najprawdopodobniej UB, który miał obejrzeć jego księgozbiór i zaplanować 
jego przewiezienie do Warszawy. Ale, jak wspomina w tym liście pan Bielecki, 
się nie powiodło, gdyż jego towarzysze rano musieli być na akademii 

Dańki, majątek rodziców babci, z czasów, których nawet nie pamięta nasza 
mama.

Historia

Wspomnienia ocalone 
od zapomnienia
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żałobnej, a po południu musieli uczestniczyć w żałobnym marszu w sześcioro dzieci, z których dwóch synów zmarło w dzieciństwie. 
Warszawie. W 1907 roku wokół dworu na trzech hektarach ziemi założono park 

krajobrazowy, którego projektantem był szwagier Gabryelli Wieszczyckiej - 
inżynier Edward Ciszkiewicz (projektant m.in.. Parku im. Paderewskiego w 
Warszawie oraz kustosz Ogrodu Saskiego). 
Przez wiele lat odkładano budowę dworu. Powstały jednak nowe budynki 
gospodarcze np. kamienna obora oraz czworaki dla służby folwarcznej. 
Właściciel Mścisk pomagał finansowo kilku zdolnym  młodym ludziom 
ukończyć studia wyższe, w domu prowadzono szkołę dla dzieci służby 
(uczyły w niej córki państwa Wieszczyckich oraz zaprzyjaźnieni studenci). 
Ignacy Wieszczycki był działaczem organizacji oświatowej „Macierz 
Szkolna”.  Dom stanowił ośrodek kultury i życia towarzyskiego w okolicy. 
Po śmierci Ignacego w 1926 roku majątek został podzielony na 4 części 
między trzy córki i syna. Cześć „centralną” z dworem i parkiem przejęła 
najstarsza córka Jadwiga, która jeszcze za życia ojca pomagała mu w 
prowadzeniu gospodarstwa. Mama (zdjęcie mamy z czasów okupacji,  w 
kożuszku) Wieszczycka z domu wyszła za mąż za Jana Kozickiego, to był nasz 
dalszy kuzyn. Majątkiem zarządzała samodzielnie, gdyż jej mąż, a nasz 
ojciec, Jan Kozicki, inżynier leśnik, nie interesował się rolnictwem i prowadził 
urządzeniowe prace leśne na ówczesnych wschodnich ziemiach polskich, a 
od września 1939 roku do końca wojny przebywał w niewoli niemieckiej w 
oflagu. Był on w tym samym obozie co Leon Kruczkowski, gdzie powstał 
słynny obozowy teatr.  

Wesele ciotki Stanisławy Pawlakowej i okrężne - dworek w Badowo-
Mściskach od strony podwórza, my trzy jesteśmy już na świecie, najmłodsza 
siostra wygląda na 2 lata, może być to rok 1934. Na tym zdjęciu jest też nasza 
babcia i nasza mama.  Był to ostatni ślub w rodzinie w tamtych czasach. Na 
zdjęciu tym widać też zwyczajowe okrężne -  dzisiaj zwane dożynkami, jest to 
więc zapewne koniec sierpnia. Stąd też na zdjęciu jest wielu okolicznych 
chłopów, oficjalistów i parobków z rodzinami, którzy pracowali w majątku. 
Na wesele nie byli zaproszeni, ale przyszli na okrężne i oczywiście czekał na 
nich jakiś poczęstunek, prawdopodobnie była to wódka i jakieś kiełbasy. 

Było oczywiście też szereg innych zwyczajów, na przykład kiedy przyjeżdżał 
nasz ojciec, to wcześnie rano przychodził do nas fornal Kostrzewa (cała jego 
rodzina pracowała u nas). Byli to jedni z ostatnich tzw. „oficjalistów”. On 
zawsze przychodził rano przywitać się z ojcem i zawsze ojciec dawał mu 
wtedy pieniądze. Nie było już jednak zwyczaju całowania w rękę, może w 
innych dworach to się utrzymało, u nas tego już nie było. Podobnie było też 
np. w lany poniedziałek, kiedy Kostrzewa nalewał odrobinę wody na rękę 
ojcu i wtedy dostawał od niego jakieś pieniądze. Ojca naszego nie było cały 
czas w majątku, gdyż pracował on jako leśnik na Polesiu. 

My cztery oraz nieżyjąca już kuzynka (zdjęcie powyżej).
Historia zakupu majątku Ciekawą osobą, która przebywała u nas podczas całej niemalże okupacji 
Majątek Mściska zakupił w 1895 roku od Aleksandra Pstrokońskiego nasz był nasz brat cioteczny -  Leszek Piątkowski. Ojciec jego, Henryk, był tym 
dziadek - Ignacy Wieszczycki za sumę 21 000 rubli. Był to majątek bardzo młodym porucznikiem, który w czasie zamachu majowego nie przepuścił na 
zaniedbany i zadłużony.  W naszym posiadaniu jest akt notarialny zakupu Moście Poniatowskiego Józefa Piłsudskiego. W czasie wojny był on szefem 
majątku datowany właśnie na rok 1895, choć być może rzeczywisty zakup sztabu generała Ducha, on właśnie opracowywał plan szturmu na Monte 
nastąpił nieco wcześniej. W akcie tym wyszczególnione są zarówno Casino. Po wojnie jako generał został pozbawiony obywatelstwa polskiego, 
wszystkie obciążenia, wymienieni wierzyciele, którym należała się spłata zmarł w Londynie. Matka Leszka, siostra naszego ojca, Jadwiga Piątkowska 
długów. Musiał uregulować je oczywiście nasz dziadek, jako nowy organizowała działalność konspiracyjną AK w rejonie Żyrardowa. W końcu 
nabywca. Wymienione są tam także obowiązki, które ciążyły na 1944 roku został aresztowana i rozstrzelana przez Niemców.
Sprzedającym, jak na przykład zapłata pensji służbie,  wyszczególnione były Za czasów młodości naszych rodziców w Mściskach było dużo młodzieży, 
także podatki, jakie należało od majątku odprowadzać co roku, a także szczególnie studentów i młodych panien, kwitło życie towarzyskie. Z tego 
określone terminy. czasu pochodzi historyjka. Hrabia Plater z Osuchowa zapytał kiedyś dziadka, 
Majątek w momencie zakupu był jednak bardzo zaniedbany, porastały go czy jego synowie mogą bywać w naszym domu, a nasz dziadek nie zgodził 
częściowo zarośla, ziemia była podmokła i wymagała ogromnego nakładu się, bo oni mają zwyczaje, które mu nie odpowiadają np. zakładają po 
pracy, aby zaczął on prosperować jak należy i przynosić dochód. Budynki amerykańsku nogi na stół. Mimo to dziadek z hrabią Platerem nadal bardzo 
gospodarcze chyliły się ku upadkowi. Dziadek jednak okazał się być bardzo się przyjaźnili, a po śmierci dziadka hrabia przemawiał wzruszająco na jego 

dobrym gospodarzem. Jako jeden z pogrzebie.
pierwszych w okolicy przeprowadził Druga autentyczna historia dotyczy czasów kiedy po podziale majątku 
meliorację gruntów. właścicielką części z domem została nasza mama, był akurat też nasz tata, 

przyjechał tego dnia młody hrabia Plater, nie wysiadł z bryczki, chciał od 
Babcia  Gabryella Dembowska  i dziadek ojca kupić zboże, nie przedstawił się, ale  oczywiście ojciec wiedział kto to 
Ignacy Wieszczycki (dwa zdjęcia w jest. Odpowiedział mu jednak, że gospodarką nie zarządza i musi przekazać 
górnym rzędzie), to on kupił Mściska, w tym sprawę żonie, wyjął notes i poprosił o podanie nazwiska zainteresowanego 
też czasie nasz pradziadek Dembowski zakupem zboża, bo mógłby je zapomnieć. Wtedy Plater się zreflektował, 
kupił Dańki, tym majątkiem opiekowała zszedł z bryczki i się przedstawił. Ojciec był potem w czasie wojny we 
się jedna z późniejszych pierwszych kobiet wrześniu 1939 roku przy śmierci tego Platera. Ja osobiście znałam jedynie Izę 
lekarzy  w Po l sce doktor  Sabina Plater,  ona pracowała razem z mamą w RGO (Radzie Głównej 
Dembowska, siostra babci (dwa zdjęcia w Opiekuńczej). To ta sama Iza, w której kochał się młody Jan Maklakiewicz i 
dolnym rzędzie). To właśnie jej przyjechał dla której powstał utwór „7 czerwonych róż”. Ze swoją kompozycją przyszedł 
pomagać dziadek w zarządzaniu on do naszej babci, żeby ją oceniła, a babcia powiedziała wówczas „taki 
majątkiem. W tym czasie przyjechała też tam sobie walczyk”, nie doceniła wielkiego utworu. Iza Plater podobno też 
na wakacje do domu moja babcia, która się kochała w Maklakiewiczu.
miała studiować medycynę,  a le 
ostatecznie wyszła za mąż i zamieszkała w cdn.
Mściskach. Z małżeństwa Ignacego i 
Gabryelli Wieszczyckich urodziło się 



którzy przybyli do Kuklówki w strojach z epoki. 
Czarne żałobne suknie  oraz uniformy powstańcze 
w ten styczniowy, mroźny wieczór wyjątkowo  
działały na wyobraźnię  gości Biniszewicz. Koncert 
kolęd prowadzili znani artyści Irena i Maksymilian 
Sznabe l .  Po  wspó lnym ko lędowan iu  o  
karnawałowych zwyczajach i anegdotach 
opowiadała Zofia Jabłonowska - Ratajska, autorka 
książki „Walca najlepiej tańczyłam z panien”. 

Mszczonowscy pasjonaci historii już nie raz pomagali właścicielom 
muzeum w organizowanych przez nich przedsięwzięciach. Współpraca 

Dworek w Kuklówce, zwany od nazwiska jego właścicieli pomiędzy Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym i GRH 
Biniszewiczami, to miejsce wyjątkowe. Mieści się  w nim prywatne Mszczonów, a muzeum Lwowa i Kresów Południowo -Wschodnich 
Muzeum Lwowa i Kresów Południowo -Wschodnich. Wiele można by przybiera coraz ciekawsze formy. Rekonstruktorzy, odtwarzający 
pisać  na temat działalności tej placówki, gdyż  w mało którym muzeum formacje wojskowe i cywilów  z okresów- Powstania Styczniowego, I 
czyni się  tak wiele dla podtrzymania narodowych wartości.  „Salon wojny światowej, wojny polsko -bolszewickiej 1920 roku, wojny obronnej 
tradycji polskiej”- to ostatnia propozycja państwa Aleksandry i Bogdana 1939 roku, a także Powstania Warszawskiego` 44  i  szeroko rozumianego 
Biniszewskich, która ma na celu propagowanie postaw patriotycznych.  ruchu oporu z czasów II wojny światowej idealnie wpisują  się  w linię 
W ramach działalności Salonu 26 stycznia w muzeum odbył się  wieczór programową muzeum. W niedługim czasie współpraca ta ma zostać  
powstańczy, wypełniony kolędami śpiewanymi podczas pamiętnego sformalizowana, a jej zasady zostaną  doprecyzowane  na specjalnym 
roku 1863.  Obchodzona w tym roku 150-ta rocznica wybuchu powstania spotkaniu, jakie ma się  odbyć  w połowie lutego.
natchnęła właścicieli muzeum do tak szczególnego upamiętnienia Piotr Dymecki 
największego z powstańczych zrywów narodowowyzwoleńczych.  GRH STRZELCY 31pSK
Państwu Bin iszewskim pomogl i  w tym dz ie le członkowie Mszczonów 
Mszczonowskiego Stowarzysenia Historycznego i GRH STRZELCY 31pSK, 

GRH STRZELCY 31pSK

Rekonstruktorzy na  powstańczym 
kolędowaniu w Biniszewiczach

doświadczenia założyć kabaret Nowaki, który charakteryzuje się 
specyficzną energią i tekstami. Młodość i doświadczenie "Nowaków" 
potrafi zaprocentować na każdym występie. Tak też było podczas 
sobotniego występu w MOK-u. Na scenie ośrodka zaprezentowali oni te 
najbardziej znane ze swoich skeczy, jak choćby „Córka generała”, 
„Niedzielna szkółka agresji” czy „Impreza integracyjna”. Każda ze scenek 
wzbudzała salwy śmiechu wśród mszczonowskiej publiczności szczelnie 
wypełniającej salę widowiskową MOK-u. Najwyraźniej też 

Z pewnością nie żałował ten kto mimo mrozu i śniegu postanowił w mszczonowianom przypadła do gustu charakterystyczna ekspresja 
sobotni wieczór 26 stycznia wybrać się do Mszczonowskiego Ośrodka artystów i oryginalny sposób poruszania tematyki obyczajowej. Nowaki to 
Kultury na występ Kabaretu Nowaki. Młodzi, energetyczni wykonawcy z całą pewnością młoda, zdolna i wybitnie energetyczna trójka 
potrafili bowiem „zarazić” dobrą zabawą nawet najbardziej poważnego zielonogórskich kabareciarzy, którzy być może jeszcze kiedyś zagoszczą 
i ponurego widza. Przez długi czas Ada Borek, Tomasz Marciniak i Kamil ponownie na scenie Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.
Piróg pracowali w innych formacjach kabaretowych, brali udział w wielu Tekst: Rafał  Wasilewski
przedsięwzięciach artystycznych jak choćby pełnometrażowe filmy Fot. Magdalena Siemińska
Władysława Sikory, przedstawienia muzyczne i różnego rodzaju imprezy 
kabaretowe. To wszystko pozwoliło po zebraniu kilkuletniego 

Kabaret

Nowaki w Mszczonowie
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organizowane były pod hasłem „Dla chcącego miały też okazję do spotkania z aktorami teatru 
nie ma nic trudnego!”. krakowskiego Studia Art. - Re, którzy na scenie 
I tak podczas warsztatów plastycznych dzieci, MOK-u wystawili bajkę - „Książę i żebrak”. 
młodzież, ale także dorośli zapoznawali się z Specjalnie dla najmłodszych w sali klubowej 
trudną sztuką origami. Również tegoroczne ośrodka w dwa sobotnie przedpołudnia odbyły 
feryjne zajęcia w ramach warsztatów się także bale karnawałowe. 
integracyjnych odbywały się pod hasłem Ci nieco starsi mogli uczestniczyć w zajęciach w 
„Papierowe stwory”. grupach „Voice” lub „Wokaliza, gdzie podczas 
Nie mogło oczywiście zabraknąć specjalnej feri i młodzi wokaliści doskonalil i swoje 
oferty dla najmłodszych, którzy mogli umiejętności. Amatorzy zaś mogli spróbować 
uczestniczyć codziennie rano w porankach swych sił podczas popołudniowych spotkań z MOK sposobem na nudę
filmowych, zabawach rytmicznych pod hasłem karaoke. Nie zabrakło też propozycji dla Podczas tegorocznej zimowej przerwy w nauce 
„Zimowa Akademia Malucha”, wspomnianych młodych aktorów z koła teatralnego wszystkie koła zainteresowań w Mszczonowskim 
już zajęciach plastycznych oraz specjalnych „Skorpion”. Ośrodku Kultury przygotowały specjalny 
spotkaniach z karaoke. Podczas ferii dzieci Nowym pomysłem, który gromadził liczną grupę program. W tym roku ferie w MOK-u 

Spektakl teatralny „Książę i żebrak” Bal karnawałowy dla dzieci Warsztaty „Kulinarna Kuchnia”

Bal karnawałowy przy muzyce na żywo dla 
członków MUTW

Gimnastyka prozdrowotnaWarsztaty z tańca sportowego

Warsztaty plastyczne dla  dzieciZajęcia grup „Wokaliza” i „Voice”

Zajęcia nauki gry na gitarze.Gry komputerowe na dużym ekranieWarsztaty plastyczne dla  dorosłych

Ferie

Moc feryjnych atrakcji 
w Mszczonowie

KULTURA



dotyczące życiowych pasji oraz uczucia do się na scenie jak prawdziwy profesjonalista. Na 
ulubionych zwierzątek. Wszystko zostało pożegnanie członkowie zespołu przygotowali dla 
podsumowane wyjątkowo dobrą interpretacją wszystkich, którzy przybyli do MOK- u na ich koncert 
przeboju wszystkich dyskotekowych sal pt. „Ona po słodkiej niespodziance. Każdy opuszczający 
tańczy dla mnie”-  zespołu Weekend. Wokal w tym salę widowiskowo- koncertową ośrodka był 
wykonan iu  znanego h i tu   na leżał  do częstowany walentynkowym  cukierkiem.
ośmioletniego Kuby Markusa, który prezentował MM

Wspaniały koncert „w rytmie bicia serca” dała z 
okazji Walentynek Grupa Voice. Dzieci i młodzież 
n a l e ż ą c e  d o  g r u p y  ć w i c z ą  ś p i e w  w  
Mszczonowskim Ośrodku Kultury pod okiem 
instruktora Piotra Sadowskiego. Walentynkowy 
show był podsumowaniem pracy zespołu z 
ostatnich kilku tygodni. Młodzi artyści wyszli 
zwycięsko z tej próby. Publiczność długo 
oklaskiwała ich udany występ. Nie tylko nie 
zabrakło w nim znanych piosenek o miłości „jego 
do niej” i na odwrót, ale pojawiły się także   utwory 

KULTURA
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uczestników były warsztaty kulinarne pod karnawałowy p r zy  muzyce na żywo przygotowanej na ten czas przez mszczonowski 
nazwą „Kulinarna Kuchnia”, podczas których przygotowanego specjalnie dla członków OSiR, a czas spędzony aktywnie dodatkowo 
uczestnicy wcielali się w mistrzów kuchni, MUTW. wpłynął na poprawę kondycji i zdrowia 
poznawali tajniki przygotowywania różnych uczestników.
potraw i dań pochodzących z różnych rejonów Sportowo i zdrowo
świata. Nagrodą zaś za wysiłek włożony w Podczas tegorocznych ferii zimowych nie mogli Ferie z filmami
własnoręcznie przygotowane potrawy była narzekać na nudę miłośnicy sportu. Specjalnie z Specjalną ofertę skierowaną do dzieci i 
degustacją, która odbywała się na zakończenie myślą o dzieciach i młodzieży na miejskim młodzież ze szkół w Bobrowcach, Lutkówce, 
każdych zajęć. lodowisku na Termach została przygotowana Osuchowie i Piekarach przygotowała filia GCI w 
Podczas ferii nie nudzili się też miłośnicy gier zimowa oferta, w ramach której dzieci, młodzież O s u c h o w i e ,  k t ó r a  w  c z t e r y  z i m o w e  
komputerowych. Mieli oni do dyspozycji duży szkolna i studenci z terenu gminy Mszczonów za przedpołudnia zapraszała na projekcje 
ekran, na którym godzinami toczyli wirtualne okazaniem legitymacji mogli skorzystać w najciekawszych, najpopularniejszych i  
pojedynki. godzinach 9.00 - 13.00 z uroków miejskiej najbardziej komicznych filmów ostatniego roku. 
Nie zabrakło też atrakcji dla miłośników tańca, ślizgawki w symbolicznej cenie 1zł/godz. W każdej projekcji mogło uczestniczyć tu 30-
którzy mogli popisać się niespożytą energią Ci zaś, którzy nie lubili mrozu i śniegu mogli cioro dzieci. Łącznie podczas ferii z projekcji 
podczas warsztatów z nowoczesnego tańca odwiedzić halę sportową, aby skorzystać z filmowych skorzystały 82 osoby. Wyświetlono 
sportowego pod hasłem „Gorące rytmy” oraz bogatej oferty zajęć prowadzonych pod okiem f i lmy -„Madagaskar 3”,  „Niesamowity 
wieczorków tanecznych z salsą. wyspec ja l i zowanych t renerów z  UKS  Spiderman”, „Merida Waleczna” oraz 
MOK nie zapomniał też o seniorach. Również oni „Olimpijczyk”. Miłośnicy sportu mieli tu do „Kupilismy Zoo”. Senase były bezpłatne, a na 
nie nudzili się, gdyż podczas całych ferii mieli oni wyboru zajęcia z piłki siatkowej, piłki ręcznej, każdego w idza  czekała  dodatkowa 
do wyboru m.in. zajęcia z aerobiku wodnego, piłki nożnej, a także zajęcia grup cheerleaderek niespodzianka w postaci popcornu. 
zajęcia informatyczne, lektoraty językowe, „Fresh”, „Fresh Junior” oraz „Fresh Fun”.

Rafał Wasilewski
warsztaty plastyczne pod hasłem „ Origami - Z pewnością więc każdy z młodych ludzi, którzy 
Świat z papieru”, gimnastykę i zajęcia ruchowe, spędzali zimowe ferie w mieście mógł znaleźć 
zajęcia z nauki salsy, a także uczestniczyli w balu coś ciekawego dla s iebie w ofercie 

Ferie z filmami (Osuchów)Karaoke Miejskie lodowisko

Halowa piłka nożna Trening grupy cheerleaderek Siatkówka

MOK

Walentynki 
w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury
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Od kilku lat Garwolin jest pierwszym z gospodarzy konkursu Grand Prix Polski 
Cheerleaders organizowanego pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia 
Cheerleaders. I jak co roku, sobotni turniej okazał się wielkim wydarzeniem 
sportowym, na który ściągnęło setki osób. 19 stycznia hala sportowa przy ulicy 
Żwirki i Wigury w Garwolinie wypełniła się po brzegi. Kilkudziesięciu uczestników z 
terenu całego kraju wzięło udział w Otwartym Mazowieckim Turnieju 
Cheerleaders - Garwolin 2013. Wśród uczestników pojawili się tancerze między 
innymi z Gdańska, Kałuszyna, Warszawy, Olsztyna, Łochowa, Krakowa. Nie 
mogło zabraknąć też zespołów z Mszczonowa. Wszyscy przybyli do stolicy 
powiatu garwolińskiego, by pokazać swój taneczny talent. Uczestnicy 
zaprezentowali układy składające się z elementów gimnastyki, tańca i akrobacji.
Nasze miasto, klub sportowy i szkoły (podstawową i Gimnazjum)  reprezentowały 
dwa zespoły: Fresh (juniorki, w dywizji cheer dance) oraz Fresh Junior (junior 
młodszy, w dywizji pomp dance)  - oraz duet: Karolina Zdzieszyńska i Tatiana 
Saławjowa. Z każdym rokiem na turniejach pojawia się coraz to więcej i dobrze 
przygotowanych zespołów, które podnoszą poziom i rangę zawodów. I tak 
grupa Fresh Junior na tegorocznym turnieju miała nie lada zadanie pokonać w 
eliminacjach pozostałe zespoły, żeby dostać się do ścisłej finałowej szóstki, 
bowiem w tej dywizji i kategorii wiekowej zespołów było najwięcej. Na szczęście 
dziewczynki  zatańczyły najlepiej jak potrafiły i znalazły się w finale, tam jednak 
poziom był tak wysoki, że siły wystarczyło na miejsce VI. Ale to nie zraża zespołu, 
bo z nowym układem i nowym wyzwaniem pojadą już za miesiąc po raz pierwszy 
na XVI Mistrzostwa Polski Cheerleaders, które w tym roku odbywać się będą w 
Lesznie (k. Poznania). Inna historia spotkała natomiast grupę Fresh i duet 
gimnazjalistek, które rywalizowały (ale tylko na parkiecie) z fantastycznymi 
zespołami m.in. z Krakowa, Garwolina czy Wałcza. Pojedynek był zacięty, ale 
pozytywnym rezultatem okazało się zajęcie II miejsca w zespołach i I miejsca w 
duecie mszczonowskich cheerleaderek. To bardzo ważne punkty dla zespołu, 
który w całym cyklu będzie musiał ciężko pracować, by obronić miejsce III w 
cyklu Grand Prix Polski Cheerleaders z 2012r.  Jak dowiedzieliśmy się od sędziów 
oceniających wszystkie zespoły - mszczonowskie tancerki poczyniły ogromne 
postępy w technice, na którą składają się m.in. poprawność wykonywania 
określonych elementów taneczno - akrobatycznych, dynamika czy płynność 
ruchu. Oby takich sukcesów było jak najwięcej. Ogromne podziękowania od 
zespołów i trenerki dla Pań dyrektor ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Mszczonowie, które umożliwiły wyjazd tancerkom, jak również firmie  
przewoźniczej Mim Trans, która już trzeci sezon pomaga nam w sprawnym i 
bezpiecznym dowozie grup na zawody. Największe jednak podziękowania dla 
dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, których determinacja i ciężka praca 

pozwala cieszyć się sukcesami Mszczonowianek.
Katarzyna Malinowska

Grafiki Darka wielokrotnie publikowane były w polskich i zagranicznych 
czasopismach. Ma na koncie kilka wystaw indywidualnych krajowych, 
wystawę grafik związanych z twórczością Stephena Kinga w Holandii, a także 
udział w wystawie grupowej w Rosji.
Wystawę grafik Darka Kocurka w Małej Galerii MOK-u można było oglądać 
do 28 lutego br.

Rafał Wasilewski

W sobotnie popołudnie 19 stycznia w Małej 
Galerii Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
z a g o ś c i ł  m a g i c z n y  ś w i a t  g r a f i k  
komputerowych rodem z powieści 
science-f ict ion. Wystawę otworzyl i  
wspólnie z autorem prac Grażyna 
Pływaczewska, dyrektor MOK-u oraz Anna 
Lipińska-Broda, instruktor plastyki.
A u t o r e m  m a g i c z n y c h  o b r a z ó w  
wygenerowanych komputerowo jest 
Darek Kocurek pochodzący z Mysłowic, 
który obecnie mieszka i pracuje w 
Katowicach. Grafiką komputerową 

zajmuje się od początku lat 90-tych. Większość jego prac oscyluje wokół 
szeroko pojętej fantastyki, horroru i postapokaliptycznych pejzaży. W swoich 
pracach zwykle łączy grafikę 2D z fotomontażem.
Tematyka prac wynika z zainteresowań, jak również z faktu iż współpracuje z 
polskimi i zagranicznymi fan clubami Stephena Kinga oraz kilkoma polskimi 
wydawnictwami, dla których projektuje okładki o tego typu tematyce. Jego 
ilustracje można znaleźć m.in. na okładkach książek takich autorów jak: 
Stephen King, Jeffery Deaver, Orson Scott Card, Stefan Darda. Wiele jego 
prac to również inspiracje muzyczne.

MOK

Baśniowy świat grafiki w MOK-u

„ZNÓW GARWOLIN - ZNÓW SUKCESY”

KULTURA / SPORT

Cheerleaders 
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Wspaniałą niespodziankę seniorom zrobiły dzieci z klasy Ia 
mszczonowskiej Szkoły Podstawowej, które 21 stycznia wystąpiły w 
specjalnym programie przygotowanym dla swoich babć i 
dziadków. Najpierw maluchy wystawiły przepiękne, tradycyjne 
jasełka. Pierwszoklasiści wcielili się wspaniale w role Świętej Rodziny, 
pastuszków, aniołków oraz trzech króli. Ich historia miała także 
lokalny i indywidualny wymiar, bo w ich opowieści do betlejemskiej 
stajenki zawitali także uczniowie z Mszczonowa ofiarując  
nowonarodzonemu Jezusowi skromne dary. Przedstawienie 
przeplatane było kolędami, które uczniowie śpiewali wspólnie z  
dziadkami i babciami. Trzeba też przyznać, że wielu seniorów nie 
kryło dumy i wzruszenia z występu swych ukochanych wnucząt. 
Uczniowie pod kierunkiem swojej pani wychowawczyni Balbiny 
Pawłowskiej przygotowali naprawdę ciekawy, barwny i pełen 
świątecznego ciepła spektakl, który nagrodzony został gromkimi 
brawami. 
Następnie wnuczęta złożyły wszystkim obecnym babciom i 
dziadkom serdeczne życzenia z okazji ich święta oraz wręczyły 
własnoręcznie przygotowane laurki. Spotkanie maluchów z 
babciami i dziadkami zakończyło się słodkim poczęstunkiem 
przygotowanym w sali szkolnej.

Rafał Wasilewski

Mimo trzaskającego mrozu i śnieżnej pogody pierwszoklasiści ze 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie postanowili w sobotę 
19 stycznia w nietypowy sposób uczcić zbliżające się zakończenie 
pierwszego semestru nauki  oraz upragnione ferie. Z tej właśnie okazji 
oraz z inicjatywy wychowawczyni klasy Ia pani Balbiny Pawłowskiej 
oraz Rady Rodziców zorganizowany został kulig w Stajni Bieganów. 
Wzięli w nim udział uczniowie klasy Ia wraz z rodzicami. Łącznie w 
zimowej zabawie wzięło udział 46 osób. Pogoda dopisała, była 
wspaniała zimowa aura i mimo sporego mrozu każdy z uczestników 
świetnie się bawił.  Dla wielu pierwszoklasistów było to pierwsza tak 
impreza w życiu. Dzieci po raz pierwszy miały okazję przejechać 
przez leśne zakręty i zaspy śnieżne na dużych saniach ciągniętych 
przez konie, a także na mniejszych saneczkach ciągniętych przez 
quada. Radości było co niemiara. Dzieci przejechały przez las do 
miejsca, gdzie paliło się ognisko, a na maluchy czekała już tam 
atrakcja w postaci kiełbasek z ogniska oraz gorącej herbaty z 
cytryną. Później dzieci lepiły śniegowe kule i bawiły się w różne inne 
zabawy na śniegu. Kulig ten dostarczył dzieciom wiele radości i 
niezapomnianych wrażeń. Wychowawczyni klasy Ia wraz z Radą 
Rodziców dziękuje wszystkim rodzicom i dzieciom za udział w kuligu. 

Rafał Wasilewski

wzruszenia i dumy ze swych wnucząt. Wnuczęta z kolei bardzo cieszyły 
się z odwiedzin swoich najbliższych i wyglądały ich z niecierpliwością 
ze sceny. Przyznać też należy, że maluchy pod kierunkiem swoich pań 
- Barbary Oracz i Agaty Lesiak przygotowały już po raz kolejny  
interesujące, barwne i momentami zabawne przedstawienie. 
Na zakończenie części artystycznej zerówkowicze wręczyli swoim 
babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane laurki. Na 
zakończenie zaś czekał na wszystkich słodki poczęstunek, który był 
dodatkową okazją dla wszystkich do wspólnego, radosnego 
świętowania.

Rafał WasilewskiW piątek 25 stycznia uczniowie klas zerowych z mszczonowskiej 
podstawówki przygotowały moc atrakcji dla swoich babć i dziadków.  
Program artystyczny przygotowany został na sali widowiskowej 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, która w tym dniu szczelnie 
wypełniła się zaproszonymi specjalnie na tę okazję seniorami.  
Wnuczęta swoim występem chciały podziękować babciom i 
dziadkom za opiekę, opowiadanie bajek czy też pocieszanie wtedy 
kiedy są smutne. Któż bowiem jak nie dziadkowie rozpieszczają swoje 
wnuczęta oraz są dla nich ostoją niewyczerpanej wręcz cierpliwości.
Uczniowie przygotowali krótki program artystyczny wypełniony 
piosenkami, wierszykami i zabawnymi rymowankami. Najmłodsi 
początkowo byli bardzo onieśmieleni dużą sceną, mocnymi światłami 
i liczną publicznością, ale z każdą piosenką i każdym kolejnym 
wierszykiem nabierali pewności siebie i choć czasem niektórzy mocno 
zestresowani  zapominali na chwilę swojej kwestii, to każdy występ 
wnucząt nagradzany był brawami babć i dziadków, którzy nie kryli 

Na święto babci i dziadka

Pierwszoklasiści na kuligu

SP Mszczonów

Niespodzianka dla babć 
i dziadków

Merkuriusz Szkolny



I m-ce K. Wojciechowska z kl. VI
II m-ce P. Wojciechowska z kl. V
III m-ce W. Sokołowska z kl. VI oraz A. Maciszewska z kl. IV

Aktualne konkursy to: „Ładna sala”, w którym oceniamy czystość i estetykę sal 
lekcyjnych oraz „Cała szkoła czyta”, konkurs literacki promujący czytelnictwo.

Podczas Balu Andrzejkowego, wyłoniono królową i króla balu - te zaszczytne tytuły 
nadano - Agnieszce Gawlińskiej i Michałowi Wójcikowi, uczniom z V kl.. 

We wrześniu br. zainaugurowaliśmy kolejny sezon wzmożonej aktywności Konkursy, które uatrakcyjniły listopadowe spotkanie z wróżbą, zostały 
społecznej. Naszą działalność rozpoczęliśmy od wyborów, według których rozstrzygnięte na bieżąco. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym.
najważniejsze stanowiska objęły: przewodnicząca - Klaudyna Wieteska, Katarzyna Wojciechowska przygotowała prezentację multimedialną z balu, która 
wiceprzewodnicząca -Natalia melon, skarbnik - Sylwia Strojek . została zamieszczona na stronie internetowej ZSP w Osuchowie.
Kolejnym krokiem było wybranie opiekuna samorządu - p. Dominiki Jankowskiej a 
następnie wspólne opracowanie planu pracy na rok szkolny 2012/2013. W ramach projektu „Młodzi odwagi…”, uczniowie przygotowali i przeprowadzili 

I tak wcieliliśmy w szkolne życie nasz „plan pracy”. kiermasz ciast. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wyjazd do teatru w 
II semestrze. 

Ważne szkolne sprawy, to m.in. czuwanie nad przebiegiem akcji: A teraz przysłowiowe dwa słowa o ogólnoszkolnym programie „Młodzi odwagi”. 
 „Czysta szkoła = zmienne obuwie” oraz „szczęśliwy numerek”. Jest to projekt Gazety Wyborczej i CEO propagujący zdrowy styl życia. Głównym 
Tegoroczne konkursy, to: celem projektu jest promocja zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywności 

„Jesienny liść” - dyplomy i nagrody otrzymali: fizycznej. Zwrócenie uwagi młodych ludzi na jakość jedzenia, które wybierają; 
I m-ce A. Maciszewska z kl. IV sposób, w jaki je spożywają oraz zachęcić ich do codziennego fizycznego ruchu a 
II m-ce W. Chimanienko z kl. IV także czynnego uprawiania sportu.
III m-ce M. Rutkowska z kl. VI

„Ozdoba świąteczna” - dyplomy i upominki wręczono: Okres jesienno-świąteczny, to czas szczególnej aktywności dla dobra innych. W 
tym celu podjęliśmy się akcji takich jak: I ty możesz zostać św. Mikołajem, Góra 
Grosza oraz WOŚP.

radość z przebywania na scenie. 
Koordynatorem spektaklu była dyrektor Urszula 
Gowin, która od lat z niezwykłą pasją prowadzi 
zajęcia szkolnego teatrzyku. Swoją szefowa 
w s p i e r a ł y :  J o a n n a  M a ł e c k a ,  A n d ż e l i k a  
Banachowicz, Hanna Żukowska, a także panie z 
punktu przedszkolnego: Marzena Taras, Monika 
Gronkiewicz i Aneta Piasecka. Wielką rolę w 
p r z y g o t o w a n i a c h  o d e g r a l i  r o d z i c e  z  

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrowcach od Ta historia jest kotwicą łączącą pokolenia... przewodniczącą Rady Rodziców Anetą Wójcik. 
kilku lat jest organizatorem imprez szkolnych i Od 12 lat, od kiedy tutaj pracuję, organizujemy Dyrektor Urszula Gowin szczególne podziękowania 
plenerowych, które cieszą się dużą popularnością. ,,Dzień Babci i Dziadka”... - powiedziała dyrektor skierowała do Barbary i Henryka Smulskich, dzięki 
We wtorek, 22 stycznia świętowano w tej placówce szkoły Urszula Gowin. którym tak liczna widownia miała na czym usiąść. 

Od rana 22 stycznia w Bobrowcach trwało wielkie ,,Dzień Babci i Dziadka”. Niezwykła impreza Szkoła w Bobrowcach jest znana na wielu scenach. 
odśnieżanie, a w szkole dzieci i ich opiekunowie pokazała, jak ważną rolę integracyjną w środowisku Miejscowi artyści biorą udział w różnych konkursach i 
przygotowywali się do spektaklu z okazji ,,Dnia Babci i mogą odgrywać szkoły, nawet niewielka, jak ta w przeglądach na szczeblu: gminnym, powiatowym, 
Dziadka”. Okazuje się, że ci ostatni, jak zawsze, nie Bobrowcach. W niezbyt obszernym holu, łącznie z regionalnym, a nawet wojewódzkim. Jest to 
zawiedli. Niemal każdy z uczniów miał się do kogo dziećmi, zebrało się ponad sto osób. Było trochę dowodem na to, jak dużą wagę w tak niewielkiej 
przytulić, złożyć życzenia i wręczyć własnoręcznie ciasno, ale jakże radośnie podczas spektaklu szkole przykłada się do ,,wyzwolenia” w dzieciach 
zrobione prezenty. Wcześniej uczniowie wykonali artystycznego, jak i potem, kiedy wszyscy zasiedli ich artystycznych zdolności. 
artystyczne rysunki swoich dziadków i babć, a do wielkiego, wspólnego stołu. Potem odbyło się spotkanie przy herbacie i pysznych 
większość z gości rozpoznała się na tych Udokumentowana historia oświaty w Bobrowcach ciastkach. Była to okazja do porozmawiania, 
,,portretach”.ma już 85 lat. W tym czasie w obecnych murach, jak i powspominania i do sąsiedzkiej pogawędki. Kiedy 
Na szkolnej scenie podziwialiśmy małych artystów. w innych miejscowych obiektach, uczyło się ponad patrzyłem na tych radosnych, na co dzień ciężko 
Wystąpili na niej wszyscy uczniowie, włącznie z t y s i ą c  o s ó b .  W c z e ś n i e j  b y ł a  t o  s z k o ł a  zapracowanych ludzi, dostrzegłem, jak bardzo 
przedszkolakami i zerówkowiczami. Na początku sześciooddziałowa licząca ok. 60 uczniów. Obecnie łączą ich mury tej szkoły. Już dzisiaj mówi się o wielkim 
były jasełka, które ,,wystawiono”  już wcześniej, w trzyoddziałowej placówce uczy się blisko 90 dzieci. festynie, jaki zorganizują 26 maja na szkolnym 
podczas szkolnej uroczystości wigilijnej, jak i w trakcie Część z nich jest dowożona z Osuchowa i okolic. dziedzińcu. Po rocznej przerwie będzie to 12 taka 
gminnego przeglądu jasełkowego. Tutaj uwagę Taka zmiana była podyktowana dużym kosztem impreza.
swym pięknym głosem zwracała Julia Wojtczak. utrzymania poprzedniej struktury, można też przyjąć, - Mobilizujemy szkolną społeczność i naszych 
Grała anioła skutecznie przepędzającego diabła i że był to zabieg mający uratować szkołę przed przyjaciół, a wśród nich mamy także sponsorów i 
zachęcała dz iec i ,  aby były  g rzeczne i  likwidacją. Dzisiaj sytuacja się unormowała i szkoła staramy się przygotować jak najatrakcyjniejszy 
odpowiedzialne. Był to spektakl, któremu jest bardzo aktywną placówką z ambitnymi planami. program. Tę okazję wykorzystujemy także do 
przyświecało także przesłanie dla współczesności, a Wtorek, 22 stycznia pokazał, jak wielkie są serca pokazania naszej uzdolnionej młodzieży, a tej u nas 
więc walka dobra ze złem w obecnych czasach.prowadzących i wspierających tę placówkę. - Tutaj nie brakuje... - powiedziała niezwykle operatywna i 
Kolejnym elementem było przedstawienie, gdzie wracamy, jak ptaki do rodzinnych gniazd... - przesympatyczna dyrektor szkoły Urszula Gowin.
główne role grały sympatyczne wróżki, które w tym powiedział Jerzy Siniarski radny reprezentujący tę Niewątpliwie w niedzielę, 26 maja na szkolnym 
dniu sprawiły wiele radości wszystkim zebranym. społeczność w Radzie Miasta Mszczonowa. - dziedzińcu w Bobrowcach będzie radośnie i tłumnie.
Widać było, jak ogromną satysfakcję dawał występ Codzienne życie szkoły w Bobrowcach będzie nadal Tadeusz Sułek
małym artystom, również tym, którzy śpiewali trochę zapisywało nowe karty historii miejscowej oświaty... 
głośniej i... szybciej od innych. Liczył się sam występ i 
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Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Bobrowcach

Wielkie święto w małej szkole

ZSP Osuchów

Zabawa w samorządność



uczniów lub ich mamy - jest więc w tym procesie 
wiele wkładu pracy własnej, a tym samym, w 
sposób aktywny i ukierunkowany organizujemy 
sobie wolny czas. Następnym walorem  „smacznej 
akcji” poprzez spożywanie domowych wypieków, 
jest propagowanie zdrowego stylu życia, a w 

Kiermasz ciast jest organizowany w naszej szkole od szczególności zwracanie uwagi na jakość  posiłków 
trzech lat.  Jest to akcja samorządu uczniowskiego, oraz ich skład. Ta inicjatywa doskonale wpisuje się 
a jej uczestniczą w niej chętni uczniowie naszej w nadrzędny cel projektu Gazety Wyborczej i CEO 
szkoły. Domowe wypieki są sprzedawane w każdy pt.: „Młodzi odwagi”.
poniedziałek wybranego miesiąca, np. w grudniu Rokrocznie, fundusze zebrane ze sprzedaży ciast 
pod nazwą „Słodki poniedziałek”. Analogicznie przeznaczamy na wyjazd do teatru, w tym roku 
odbywać się będzie w drugim semestrze. będzie to musical „Aladyn Jr” w Teatrze Roma. I to 
Z kiermaszu wynika wiele dobrego, m.in. to, że ostatni plus naszej akcji, niosącej wiele dobrego.
ciasta, rogaliki, babki itp. są pieczone przez samych ZS Osuchów

„Słodko-zdrowe 
poniedziałki”
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„Przyjazna szkoła” wraz z prośbą o przekazanie 1% specjalistów od zdrowego żywienia. Prezentacja 
na rzecz  szkoły przez rodziców uczniów skierowana do rodziców była jednym z zadań 
uczęszczających do naszej placówki. Pani Grażyna projektu ogólnopolskiego „Młodzi odwagi”.
Frelik - wicedyrektor szkoły - przedstawiła wyniki 
konkursu „Uczeń z najwyższą frekwencją”, którego Następnie głos zabrał Marcin Dobrzyński uczeń 
jest koordynatorem. Wskazała na negatywny kl. III a, który w interesujący sposób omówił efekty 
wpływ  niskiej frekwencji niektórych uczniów  na ich realizacji projektu ogólnoszkolnego „Świat sam 
wyniki nauczania. sobie nie da rady - segregujmy więc odpady”  
Pani dyrektor Sajak zachęcała rodziców do Koordynatorem projektu jest nauczycielka fizyki i 
odwiedzania strony internetowej szkoły chemii p. K. Kalińska-Soćko.

zsp-osuchow@mszczonow.pl
W dniu 25.01.2013r. odbyło się zebranie  rodziców z 

na której zamieszczane są ważne informacje Rodzice z dużym zainteresowaniem słuchali 
dyrektorem i nauczycielami. Podczas spotkania 

dotyczące życia szkoły, a także bezpieczeństwa wykładów, następnie spotkali się z wychowawcami 
ogólnego p. dyrektor Elżbieta Sajak  udzieliła głosu 

wypoczynku zimowego. Uczulała rodziców na klas i nauczycielami nauczającymi poszczególnych 
przewodniczącej rady rodziców Urszuli Dobrzyńskiej, 

zagrożenia wynikające z  braku troski o instalacje przedmiotów.
która przedstawiła dokonania rodziców w 

grzewcze, co grozi zatruciem czadem. Wspominała ZS Osuchów
pierwszym semestrze oraz rozliczenie finansowe 

także o profilaktyce grypowej.
wpływów i wydatków.

Na zakończenie podziękowała rodzicom za 
Następnie p. dyrektor podsumowała pracę szkoły, 

zaangażowanie wsparcie w prowadzeniu szkoły 
przedstawiając działania i  ich efekty. Rodzicom 

oraz kreatywną postawę, która pozwala szkole na 
uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen 4,75 i wyżej, 

ciągły rozwój. 
wręczyła listy gratulacyjne i zaprosiła ich na 

W drugiej części zebrania to uczniowie przedstawiali 
coroczną „herbatkę z dyrekcją” w dniu 15.02.2013r. 

rodzicom ważne informacje.  Agata Potrzebowska i 
Odczytała także nazwiska uczniów, których 

Natalia Oroń, uczennice klasy II, przedstawiły 
przedstawiła we wniosku do Burmistrza Miasta 

prezentację multimedialną na temat zdrowych 
Mszczonowa o stypendia motywacyjne: naukowe i 

nawyków żywieniowych, przygotowaną przez klasy 
socjalne. 

II a i b pod opieką wychowawczyń p. J. Bednarskiej i 
E. Termeny. Pomocą w zobrazowaniu wykładu była 

Na zakończenie poinformowała rodziców o  
własnoręcznie wykonana lodówka wypełniona 

nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem 
produktami zalecanymi przez dietetyków i 

Podsumowanie pracy 
ZSP w Osuchowie 
po półroczu roku 
szkolnego 2012/2013

królowa. Wszyscy uczestnicy zabaw i konkursów byli wypieku, owoce, soki i herbata. 
nagradzania słodyczami. Pomiędzy konkurencjami Mamy nadzieję, że wspólne spotkanie rodziców, 
młodzież tańczyła wspólne tańce: woogi-boogi, uczniów i nauczycieli sprawiło radość wszystkim i 
lambada, jedzie pociąg itp. stanie się coroczną tradycją szkoły.

ZS Osuchów
Jak na zabawę karnawałową przystało, uczniowie 
mogli się przebrać i wziąć udział w konkursie na Z inicjatywy rady rodziców w dniu 25.01.2013r. 
najładniejszy strój, który rozstrzygnęło jury w składzie uczniowie mieli możliwość bawić się z okazji 
U. Dobrzyńska, E. Sajak, G. Frelik, M. Wójcik, A. karnawału i zakończenia semestru. Muzykę 
Wójcik. Przyznano 5 równorzędnych nagród w przygotował i prezentował nasz absolwent 
kategorii gimnazjum (K. Jóźwiak, M. Siniarska, P.. Grzegorz Oroń, który na początku zabawy otrzymał 
Wasiak, R.  Mentek, I. Tomaszewska), w kategorii dyplom za aktywność na rzecz Wielkiej Orkiestry 
szkoły podstawowej (Dawid Chyła, W. Sokołowska, Świątecznej Pomocy. Bal otworzyły: inicjatorka -
W. Wójcik, K. Wójcik, Daniel Jankowski)przewodnicząca rady rodziców p. Urszula  
Wszystkie nagrody zostały zakupione z funduszu Dobrzyńska i dyrektor szkoły p. Elżbieta Sajak.
Rady Rodziców.

Samorząd uczniowski przygotował zabawy i 
W trakcie zabawy rodzice zapraszali uczniów na konkursy. Wśród licznych propozycji największym 
poczęstunek do świetlicy. Na suto zastawionym uznaniem cieszyły się: taniec w parach z balonami, 
stole znalazły się pyszne kanapki, ciasta własnego gąsienica, ołówek w butelce, autobus, król- 

Zabawa karnawałowa 
dla uczniów

 W naszej szkole jest także realizowana akcja UNICEF, czyli pomocy najbardziej 
potrzebującym dzieciom na świecie. Projekt „Wszystkie Kolory Świata II” jest Dwoje z szóstoklasistów sprawdza swoje umiejętności dziennikarskie na łamach 
odpowiedzią na dramatyczną sytuację dzieci w Czadzie. Uszytymi przez gimnazjalnego „Łapusia”. Są nimi: Emilia Wiesion i Mateusz Wojtczak.
uczniów szmacianymi laleczkami, z różnych stron świata, można się Pierwszy artykuł już za nimi, trzymamy kciuki i oby nie zabrakło Wam motywacji 
zaopiekować , przekazując przy tym darowiznę na rzecz cierpiących dzieci w do dalszej pracy w tym kierunku.
Czadzie. Darowizna w wysokości 10 zł. pozwala na uratowanie życia jednego 
dziecka. Opiekę nad akcją prowadzi p. M. Woźniczko. Także i my Wszystkie nagrody zostały ufundowane w ramach szkolnego projektu 
postanowiliśmy włączyć się w tę akcję, ponieważ gimnazjum o nazwie: „Nasz mały biznes” realizowanego przez naszych 
chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne starszych kolegów. Nad projektem czuwa p. Krzysztof Kurzepa.
i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu 
można uratować życie dziecka. Tymczasem, zaangażowaliśmy się w  organizację zabaw i plakatów 

informujących o tegorocznym Balu Karnawałowym, na który, wszystkich 
Jak co roku, pani Ewa Termena, a także SU zachęcają wszystkich uczniów do nauczycieli i uczniów, zaprasza Rada Rodziców. Tym miłym akcentem 
skutecznego oszczędzania w ramach akcji SKO. W nowym semestrze zakończymy I semestr roku szkol. 2012/2013.
członkowie samorządu planują zorganizować krótkie spotkanie poświęcone tej Pozdrawiamy SU
dziedzinie.



Przedszkole

Bal Karnawałowy 
w przedszkolu
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Zielińska, i uczniowie klasy II B - Dominika 37 groszy. Wolontariuszami byli: Małgosia 
Cymerman, Aleksandra Kok, Katarzyna Rutkowska -klasa VI, Krzysztof Dominiak-
Maciszewska, Agata Potrzebowska, klasa II A, Marta Siniarska -klasa II A i 
Wioletta Rutkowska i Natalia Rzepecka. Aleksandra Szymańska-klasa II A.
Dochód ze sprzedaży witraży wyniósł: 
238 złotych 30 groszy. W prace na rzecz Orkiestry włączyli się także 
W działania Orkiestry włączył się także dorośli. Podziękowania składamy p. dyr. 

Elżbiecie Sajak, p. Magdalenie Woźniczko, Samorząd Uczniowski z gimnazjum. Dzięki 
p. Izie Gołębiowskiej, p. Magdalenie Szeląg, i n i c j a t y w i e  S a m o r z ą d u  z o s t a ł a  
p. Wandzie Lipińskiej, p. Krzysztofowi zorganizowana w dniu 10.01.2013r. 
Kurzepie, p. Dariuszowi Brzezińskiemu, p. dyskoteka. Zebrane pieniądze w wysokości 
Magdalenie Burhadt i p. Wioli Traczyk z firmy 90 złotych30 groszy zostały przekazane na Dnia 13 stycznia 2013r. w naszej szkole 
Papirus oraz Gminnemu Centrum Informacji rzecz WOŚP. Podziękowania należą się grała Wielka Orkiestra Świątecznej 
w Mszczonowie.Klaudii Piernikowskiej- przewodniczącej Pomocy. Celem było zebranie funduszy 

Samorządu Uczniowskiego z klasy IIIA, dla ratowania życia dzieci i godnej opieki 
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, Malwinie Wietesce z klasy IIIB oraz medycznej seniorów.
którym troska o dzieci i seniorów leży na G r z e g o r z o w i  O r o n i o w i  b y ł e m u  Orkiestra grała bardzo skutecznie, gdyż 
sercu.absolwentowi naszej szkoły, który poświęcił uzbierano kwotę 1486 złotych i 27 groszy.
Wierzymy, że udział w XXI Finale Wielkiej swój czas, aby poprowadzić szkolną 
Orkiestry Świątecznej Pomocy był źródłem dyskotekę.Działaniami na terenie Zespołu Szkół 
osobistej satysfakcji i szczególnej radości.Publicznych w Osuchowie tradycyjnie, jak 

Innym działaniem na rzecz Wielkiej Orkiestry co roku kierowała p. Grażyna Frelik - 
ZS OsuchówŚwiątecznej Pomocy była trwająca przez wicedyrektor szkoły - szkolny koordynator 

kilka dni loteria fantowa. Można było kupić WOŚP.
„los” za 3 złote i w ten sposób wesprzeć 21 Już w grudniu uczniowie na zajęciach 
Finał WOŚP.W sprzedaż losów włączyli się świetlicowych pracowicie wykonywali 
także uczniowie samorządu uczniowskiego.świąteczne witraże, które później zostały 
Dochód z loterii wyniósł 253 złote 30 groszy. sprzedane, a pieniądze zostały przekazane 
Najbardziej zaangażowani uczniowie to: na WOŚP.
Kamil Burchacki, Kamil Dębski, Marcin N a j w i ę k s z e  z a a n g a ż o w a n i e  w  
Dobrzyński, Krzysztof Piasecki, Michał wykonywanie witraży wykazali uczniowie 
Saskowski, Kuba Wojtczak.klasy III B - Kinga Borowska, Jolanta 
W dniu Finału 13 stycznia nasi wolontariusze Chojecka, Łukasz Kowalski, Sławek 
w mroźny, zimowy dzień kwestowali w Obrębalski, Kamil Szymczak, Jagoda 
Osuchowie i uzbierali kwotę 904 złote Wasilewska, Daniel Witkowski, Patrycja 

Karnawał to czas radości i zabawy, w którym 
organizowane są bale karnawałowe 
zmieniające sale w magiczne i bajkowe 
krainy. We wtorek 15 stycznia w Miejskim 

się tak bardzo, że czas przeznaczony na uroczystość była okazją do wykonania Przedszkolu nr 1 w Mszczonowie odbył się taki 
zabawę upłynął bardzo szybko. To był bardzo pamiątkowych zdjęć. Przedszkolaki w nastroju wyjątkowy bal pełen księżniczek, wróżek, 
przyjemny dzień w przedszkolu, wzbudzający szalonej zabawy ze swoimi paniami rycerzy, policjantów, supermanów oraz wielu 
wiele miłych i pozytywnych emocji. Szkoda, że rozpoczęły wspaniałą zabawę przy innych bajkowych postaci. Rodzice wraz z 
następny taki wielki bal odbędzie się dopiero różnorodnej muzyce. Na przedszkolaki dziećmi przygotowywały od dawna swoje 
w następnym karnawale.czekało mnóstwo konkursów z nagrodami, barwne bajkowe przebrania.  Każdy 

pokaz mody karnawałowej, zabawy ruchowe przedszkolak w tym dniu zmienił się w swoją 
tekst: Małgorzata Marcinkowska - Sałajczyki tańce na pięknie udekorowanej Sali. ulubioną postać z ukochanej bajki. Cała 

fot.: Agata MatysiakDzieciom bal oraz wspólne tańce spodobały 

tygodni wcześniej w przedszkolu. Mocne światła i 
duża scena nie speszyły przedszkolaków, a  
licznie zgromadzeni widzowie mogli wspólnie 
przeżyć historię narodzin Dzieciątka Jezus, do 
którego przybyli aniołowie, trzej królowie, 
pastuszkowie oraz zwierzęta składając swe dary i 
pokłony. Całość przedstawienia przeplatana W czwartek 24 stycznia przedszkolaki z miejskiego 
była kolędami, tańcami oraz piosenkami przedszkola w Mszczonowie zaprosiły swoich 
świątecznymi. Każda ze scen nagradzana była nieco starszych kolegów ze szkoły podstawowej 
brawami. Spektakl podobał się młodym widzom, na spektakl jasełkowy. Tym razem młodzi aktorzy 
którzy patrzyli na występy przedszkolaków z wystąpili na dużej scenie Mszczonowskiego 
zafascynowaniem i zadziwieniem, że ich bądź co Ośrodka Kultury, ale swą premierę miało kilka 
bądź młodsi koledzy i koleżanki przygotowali tak 
wspaniałe przedstawienie.

Rafał Wasilewski

21 FINAŁ WIELKIEJ 
ORKIESTRY 
ŚWIATECZNEJ 
POMOCY W ZSP 
OSUCHÓW

Prezent dla starszych 
kolegów i koleżanek

Merkuriusz Szkolny
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19 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy 
Prawo o ruchu drogowym z dnia 5 stycznia 2011 r. Ustawa 
wprowadziła wiele istotnych zmian dotyczących 
uzyskiwania uprawnień i egzaminowania przyszłych 
kierowców. Najważniejsze zmiany dotyczą procedury 
zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami. 
Kandydat na kierowcę pierwsze kroki musi skierować do 
starostwa powiatowego właściwego ze względu na 
miejsce zameldowania. Tam utworzony zostanie jego 
indywidualny profil. Do jego stworzenia niezbędne będą: 
dowód osobisty (lub w przypadku braku dowodu 
osobistego zaświadczenie o zameldowaniu), orzeczenie 
lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania 
pojazdami,  kolorowe zdjęcie, zgoda rodziców lub 
opiekunów (w przypadku, gdy kandydat nie ukończył 18 
lat), ksero prawa jazdy (jeżeli je posiada), badania 
psychologiczne (dotyczy kat. C, C+E, D) oraz wypełniony 
wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w starostwie 
powiatowym). Dopiero po stworzeniu profilu kandydat na 
kierowcę wybiera ośrodek szkolenia i zapisuje się na kurs 
prawa jazdy.
Nowa ustawa wprowadza również zmiany w egzaminie 
teoretycznym. Zmieniła się nie tylko liczba pytań i czas na 
udzielenie odpowiedzi, ale przede wszystkim baza pytań 
przestała być jawna. Istnieją dwie bazy pytań stworzone 
przez Instytut Transportu Samochodowego i Polską 
Wytwórnię Papierów Wartościowych. W każdej z nich 
docelowo znajdzie się 3000 pytań. Na egzaminie trzeba 
odpowiedzieć na 32 pytania, z czego 20 stanowią 
pytania multimedialne z wariantami odpowiedzi „TAK” i 
„NIE”, a pozostałe 12 to test jednokrotnego wyboru. Czas 
na udzielenie odpowiedzi jest ograniczony. Odpowiedzi 
punktowane są od 1 do 3. Maksymalnie można uzyskać 
74 punkty. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest 
zdobycie 68 punktów.
Kolejna zmiana dotyczy prawa jazdy uprawniającego do 
kierowania motocyklami (kat. A). Poza obowiązującą 
dotychczas kat. A wprowadzono nowe kategorie: 
- kategoria AM - uprawnia do kierowania motorowerami i 

trójkołowcami lekkimi (od 14 lat);
- kategoria A1 - uprawnia do kierowania motocyklami o 

3
dopuszczalnej pojemności skokowej silnika 125 cm  (od 
16 lat);

- kategoria A2 - uprawnia do kierowania motocyklami o 
3

pojemności skokowej silnika 400 cm  (od 18 lat);
- kategoria A - uprawnia do kierowania wszystkimi 

motocyklami (od 24 lat).
Zmienił się także minimalny wiek wymagany do uzyskania 
prawa jazdy kategorii C (samochody ciężarowe o dmc 
powyżej 3,5 tony) i D (autobusy). Teraz taki dokument 
mogą uzyskać osoby, które ukończyły odpowiednio 21 i 
24 lata.
- Każda zmiana wywołuje obawy przed nieznanym, ale 
nie taki diabeł straszny jak malują - mówi o nowym 
egzaminie Jarosław Lewicki, właściciel Akademii 
Dobrego Kierowcy „MANGA”. - Wystarczy odpowiednie 
szkolenie i zmiana w sposobie przygotowywania się do 
egzaminu. Trzeba będzie co prawda poświęcić więcej 
czasu, aby dobrze poznać przepisy, ale to wszystko dla 
bezpieczeństwa przyszłych kierowców i innych 
uczestników ruchu drogowego - dodaje.

Rafał Wasilewski

aktorskich również w scenie porwania 
bramkarza. Filmową scenerią stała się 
hala Altas Areny w Łodzi, a jest to obiekt 
mieszczący 13 tyś. Widzów. Przed 
nagraniem młodzi hokeiści z Lutkówki 
wraz ze swymi kolegami z drużyny K.S. 
Polonia odbyli solidny trening, który nie 
tylko przygotował ich właściwie do 
występu, ale także pomógł rozładować 
tremę i stres związany z występem przed 

Już wkrótce będziemy mogli obejrzeć kamerą.  Młodzi sportowcy mieli także 
zawodn ików LKS  LUTKÓWKA w okazję do zmierzenia się w krótkiej 
popularnym serialu telewizyjnym rozgrywce z aktorami z serialu. Odcinek 
zatytułowanym „Komisarz Aleks”. nagrywany z udziałem zawodników LKS 
Wystąpili oni bowiem w jednym z Lutkówka  będzie można zobaczyć w 
epizodów w scenach kręconych w telewizji pod koniec lutego lub w marcu 
szatni, podczas treningu oraz podczas 2013r. 
rozgrywania samego meczu. Ponadto Tekst: Rafał Wasilewski
mogli spróbować swoich możliwości Fot. Marek Sikora

Laskarze 
z Lutkówki w serialu

LKS LUTKÓWKA

Masz PRAWO do JAZDY



Ogłoszenia

Szanowni Państwo
 Uprzejmie pragniemy Państwa zapoznać 
z  naszą najnowszą inicjatywą utworzenia 

 STUDIA 
 TAŃCA PAULI OSTALSKIEJ.

 Szkoła Tańca po feriach 
 rozpocznie swoje pierwsze zajęcia

Szanowni Państwo 

Każdego dnia od poniedziałku do czwartku w godzinach 

19.00 – 20.00 w Mszczonowie przy ul. Warszawskiej 6/8 I piętro 

otrzymacie Państwo wszystkie informacje dotyczące godzin 

zajęć jak i obowiązujących cen za uczestniczenie w zajęciach 

tanecznych. Informacja także pod numerem telefonu

(46) 832 09 29. Zapraszamy wszystkie grupy wiekowe. Zajęcia 

prowadzić będą dyplomowani instruktorzy i wychowawcy. 
 The White Club chce być miejscem gdzie społeczeństwo 

lokalne Miasta Mszczonowa będzie mogło znaleźć i wybrać 

dla siebie i dla swoich najbliższych ofertę łączoną muzyki 

z tańcem – z dodatkiem najlepszej pizzy w mieście 

i doskonałych domowych dań, sałatek, spaghetti 

lub chrupiących polędwiczek. Swoje miejsce znajdą tu dorośli, 

młodzież jak i dzieci oczywiście pod opieką Swoich Rodziców. 

Proszę Państwa w The White Club Właściciel stworzył 

doskonałą bazę lokalową i atmosferę, gdzie wszyscy będą 

mogli skorzystać z każdej formy odpoczynku może on być 

połączony z tańcem, a może to być impreza okolicznościowa, 

integracyjna, studniówka, wycieczka klasy na smaczną pizzę 

lub niedzielny rodzinny obiad. Kierujemy naszą ofertę 

do wszystkich w tym do instytucji państwowych, 

samorządowych, prywatnych, szkół, przedszkoli. 

 Serdecznie zapraszamy 

małego widza, przedszkolaka czy ucznia, ale 
także dla dorosłego. W planetarium mogliśmy 
z bliska podziwiać kosmos i poznać prawa, 
którymi się rządzi bez wychodzenia na 
zewnątrz  i  n ieza leżn ie  od pogody.  
Organizatorzy zapewnili nam niepowtarzalne 
wrażenia w wirtualnej podróży do odległych 
zakątków wszechświata. Dla młodszych dzieci 
pokaz w planetarium, okazał się ogromnym Dnia 14  lutego 2013r w Miejskim Przedszkolu w 

przeżyciem, które pozostawiło niezapomniane Mszczonowie miel iśmy okazję gościć 
wrażenia, będąc jednocześnie wspaniałym Objazdowe Planetar ium ARTROPARK. 
wprowadzeniem do świata planet, gwiazd i P l a n e t a r i u m  A R T R O P A R K  t o  
kosmosu.najnowocześniejsze narzędzie dydaktyczne 

służące do edukacj i  ast ronomiczno-  Iwona Dziuba
przyrodniczej. Przeznaczone jest zarówno dla 

Przedszkole

Spotkanie z gwiazdami
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NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

Ogłoszenia

Strażacy dziękują  za przekazanie 1% i proszą  
o kolejne wsparcie mszczonowskiej jednostki OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie składa 
serdeczne podziękowania wszystkim sympatykom pożarnictwa, 
którzy przy tegorocznym rozliczeniu podatkowym wsparli swoim 1% 
mszczonowską  jednostkę  OSP.  Jednocześnie prosi, aby także w 
rozliczeniu z fiskusem, jakie  czeka nas w 2012 roku pamiętać  o 
wsparciu ochotników z Mszczonowa. Aby to uczynić  w druku PIT w 
rubryce „nazwa OPP” należy wpisać: Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W rubryce „numer KRS”- 
0000116212. W rubryce „informacje uzupełniające” koniecznie 
należy podać: Skrócona nazwa jednostki-  OSP Mszczonów, 
miejscowość- Mszczonów, kod pocztowy 96-320, Plac Piłsudskiego 
2, woj. mazowieckie. W rubryce wyrażam zgodę stawiamy krzyżyk w 
wydrukowanym prostokącie. 
Zdjęcie przykładowo wypełnionych wyżej podanych rubryk 
w drukach PIT 37 i 38 zamieszczamy obok.

Stowarzyszenie FILOS, które od siedmiu lat 
działa na terenie gm. Mszczonów, pomagając 
ofiarom przemocy mając na uwadze głównie 
dobro dzieci zwraca się z serdeczną prośbą do 
mieszkańców miasta i gm.Mszczonów, oraz 
firm działających na naszym terenie o 
przekazanie 1% z odpisu podatkowego.

Nr. KRS 0000195872,
OPP  BANK  Pekao S.A. Żyrardów I 449  
Oddział w Żyrardowie: 
78124033501111001043241999. 

Serdecznie dziękuję  
Wiesława Radziwon

 PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK 

MEBLOWYCH, 
SAMOCHODOWYCH, 

DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505
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W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013r, Gmina Mszczonów 
przejmie obowiązek odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy.
W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za 
zagospodarowanie odpadów na rzecz Gminy i firmy 
wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie 
umowy z firmą odbierającą odpady komunalne. Umowę z firmą 
wywozową należy wypowiedzieć na piśmie w taki sposób, aby 
jej ważność kończyła się w dniu 30 czerwca 2013r. 
Wzór wniosku o rozwiązanie umowy o świadczenie usług w 
zakresie odbioru odpadów komunalnych można znaleźć na 
stronie internetowej www.mszczonow.pl - w zakładce ważne 
komunikaty.

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

Ogłoszenia
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PŁASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”

ADRES REDAKCJI:
Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, 
tel. 857 30 71, tel./fax: 46 857 11 99, e-mail: mszczonow@interia.pl,  e-mail w sprawie reklam: 

REDAGUJE ZESPÓŁ

WYDAWCA: Gminne Centrum Informacji

DRUK:
Drukarnia Offsetowa “Alterna”, Zakład Fundacji Źródło Życia Budy Zasłona, ul. Źródlana  1, 96-320 Mszczonów

Materiałów nie zamówionych  redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania  i redagowania  tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie publikuje i nie odpowiada na anonimowe listy. Reklamy, ogłoszenia i inne teksty publikowane w MM podlegają weryfikacji przez wydawcę.

lukasz.nowakowski@gci.mszczonow.pl

5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamieszczane Reklamuj się w “Merkuriuszu 
na 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 Mszczonowskiego
w 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 z

Mszczonowskiego 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 0010

Mszczonowskim". 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą być 

Prosimy dokonywac wplat za reklamy i ogloszenia 
zwolnione organizacje i instytucje niekomercyjne, w 

w MM na podane konto lub bezposrednio w kasie 
zależności od treści i objętości materiałów 

GCI.
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 AA 
„ZORZA” w Mszczonowie 
ul. Tarczyńska 31, lub 
zadzwoń pod numer telefonu 
608-463-204. Całkowita 
dyskrecja.
Otrzymasz pomoc.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Mszczonowa ogłasza  publiczny przetarg 
ustny nieograniczony (licytację) na stawkę miesięcznego 

2czynszu najmu za m  powierzchni użytkowej, lokalu 
  użytkowego, zlokalizowanego na parterze budynku 

przy ul. Poniatowskiego 1  w  Mszczonowie. 

2
Lokal użytkowy o powierzchni 146,60 m , zlokalizowany 
na parterze,  przeznaczony jest  na  prowadzenia 
działalności gastronomicznej. W kondygnacji podziemnej 
znajdują się pomieszczenia gospodarcze o łącznej 

2pow. 119 m .
Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja) 
odbędzie się w dniu 15 marca 2013r. o godzinie 11°° 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,  
Pl. Piłsudskiego 1,  I piętro.
Warunki przetargu określa Regulamin Przetargu, z którym 
należy zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie 
w Wydziale Gospodarki Gminnej pok. nr 11, 
tel. 46 858 28 36, a także na stronie internetowej: 
http://bip.mszczonow.pl. 

MOK - REPERTUAR KINA NA 

MARZEC 2013

1 - 3 MARCA 2013 
"BEJBI BLUES" 
REŻ. KATARZYNA ROSŁANIEC 
GODZ. 17.00 I 19.00 
CZAS SEANSU: 105 MIN. OD LAT: 15 

8 - 10 MARCA 2013 
"RALPH DEMOLKA" 
REŻ. RICH MOORE 
GODZ. 17.00 I 19.00 
UWAGA: 8 MARCA, SEANS 
TYLKO O GODZ.19.00, 

9 MARCA: 15.00, 17.00, 19.00 
CZAS SEANSU: 108 MIN. 
15 - 17 MARCA 2013 
"NIEMOŻLIWE" 
REŻ. JUAN ANTONIO BAYONA 
GODZ. 17.00 I 19.00 
CZAS SEANSU: 114 MIN. 

22 - 24 MARCA 2013 
"SĘP" 
REZ. EUGENIUSZ KORIN 
GODZ. 16.00 I 19.00 
CZAS SEANSU: 133 MIN. OD LAT: 15 
CENA BILETU: 12 ZŁ


