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trakcie recyklingu, są w dalszym ciągu 
składowane.
Uczestniczący w sesji Grzegorz Ludwiak, dyrektor 
ZGKiM w Mszczonowie pozytywnie ocenił ujęcia 
wody znajdujące się na terenie gminy 
Mszczonów. Zdaniem dyrektora z każdym 
rokiem ilość odbiorców wody rośnie, zaś ilość 
sprzedanej wody jest ustabilizowana z uwagi na 
prowadzone przez odbiorców oszczędności. 
Jak poinformował Grzegorz  Ludwiak,  
gospodarka ściekowa, w tym głównie 
oczyszczalnia ścieków spełnia wszelkie wymogi.
W kwestii odpadów komunalnych mieszkańców Ocena stanu sanitarnego na terenie powiatu żyrardowskiego ze 
gminy czekają zmiany z uwagi na wchodzącą w szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów.
życie od 1 lipca br. ustawę śmieciową. Z Andrzej Liszewski reprezentujący Powiatową Stację Sanitarno-
prowadzonych statystyk wynika, że zakład Epidemiologiczną w Żyrardowie zdał informację ze stanu sanitarnego w 
odnotowuje zauważalny wzrost odzysku śmieci powiecie żyrardowskim.
zarówno na terenie miejskim jak i wiejskim. Z przedstawionej informacji wynikło, że sanepid każdego roku podejmuje 
Odnotowuje się jednak przypadki, kiedy szereg różnych kontroli, w tym prowadzi również monitoring wody 
mieszkańcy zgłaszają brak produkcji odpadów, wodociągowej, której stan określony został jako dobry.
co jest rzeczą niemożliwą.Skontrolowany także kompleks basenów Termalnych, a w tym stan 

sanitarno porządkowy i próby wody są 
Ocena stanu melioracji i urządzeń wodnych na prawidłowe i nie budzą zastrzeżeń.
terenie miasta i gminy Mszczonów. Andrzej Liszewski zapowiedział, że niebawem 
Gminna Spółka Wodna w Mszczonowie została powołana w 1983 roku. W wprowadzony będzie regulamin porządku w 
tym czasie spółka obsługiwała tysiąc hektarów zmeliorowanych gruntów. gminach, którego głównym założeniem 
W chwili obecnej w wyniku ubywania obszaru spółka konserwuje nieco będzie kontrola wywozu śmieci z terenu 
ponad 700 hektarów za które pobiera opłatę od rolników w wysokości n i e r u c h o m o ś c i  n a  k t ó r y c h  z o s t a ł y  
35zł/ha. Ponadto, spółka co roku dostaje dotacje z Urzędu wyprodukowane.
Marszałkowskiego w kwocie tysiąca złotych.Następnie, Marek Radzikowski, powiatowy 
Jak podkreśla prezes gminnej spółki wodnej wszystkie zeszłoroczne lekarz  weterynar i i  poinformował,  że 
uszkodzenia zostały usunięte, a z uwagi na brak wystarczających środków monitorując stan zdrowotny zwierząt 
prace wykonywane przez spółkę skoncentrowane są głównie na obserwuje się coraz mniejszy obrót zwierzętami  
drobnych awariach.na miejskim targowisku we Mszczonowie. 

Zdaniem lekarza świadczy to o malejącej z 
Podjęte uchwałykażdym rokiem hodowli zwierząt, gdyż  w 
Rada Miejska podczas sesji podjęła szereg bieżących uchwał, w tym m.in. gospodarstwach w większości zwierzęta 
ustalono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego trzymane są na własne potrzeby. Taka zmiana 
nauczycieli, maksymalną kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez w strukturze gospodarki rolnej powoduje 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i formy p o w o l n e  z a n i k a n i e  g o s p o d a r s t w  
kształcenia objętych dofinansowaniem w 2013 roku.hodowlanych.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie zmiany zawarcia porozumienia z Powiatowy lekarz weterynarii dodał, że 2012 
gminami: Nadarzyn, Radziejowice, Żabia Wola, Raszyn.roku odnotowano znikomy procent wścieklizny 
Gminy: Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Nadarzyn oraz Raszyn u  zw ie r ząt  o raz  chorób u  zw ie r ząt  
podjęły w 2010 roku wspólną inicjatywę budowy kolejki WKD na trasie hodowlanych.
Mszczonów - Raszyn. Gmina Raszyn nie podjęła uchwały na podjęcie Według Marka Radzikowskiego gmina 
współpracy z  uwagi na brak możliwości przebiegu kolejki na swoim Mszczonów jes t  w iodącą jednostką 
terenie. samorządu terytorialnego, która podejmuje 
W związku z tym, po dokonaniu uzgodnień z nowymi partnerami: gminą szereg działań na rzecz ochrony zwierząt, co 
Brwinów i gminą Michałowice i podjęciu przez te gminy uchwał w sprawie jest godnym naśladowania. 
podpisania porozumienia zmienili się partnerzy porozumienia. Zakres Zdaniem lekarza weterynarii sytuacja na terenie gminy Mszczonów jest 
współpracy określony w porozumieniu będzie obejmował opracowanie satysfakcjonująca i nie budzi żadnych zastrzeżeń. 
koncepcji budowy linii kolejki WKD Mszczonów - Michałowice na obszarze 
gmin partnerów porozumienia w ciągu drogi krajowej nr 8. Gminą wiodącą Ocena stanu ochrony środowiska na terenie powiatu Żyrardowskiego ze 
realizację zadań porozumienia będzie gmina Mszczonów.szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów. 
Rada podjęła również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na Andrzej Hasa, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2014 roku.Środowiska w Płocku, przedstawił informację z zagadnień ochrony 
Celem wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie gminy w 2014 roku środowiska na terenie całego województwa mazowieckiego.
jest przede wszystkim możliwość dalszej realizacji zadań rozpoczętych w Kierownik podkreślił, że odnotowuje się zmniejszenie zanieczyszczania 
ramach funduszu w roku 2012 i 2013 jak również podjęcie przez sołectwa powietrza na terenie całego województwa. Stan czystości wód jest także 
nowych przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców na coraz lepszym poziomie.
i rozwoju terenów wiejskich. Przyznanie określonych środków finansowych Największy problem, z jakim borykają się wszystkie samorządy to kwestia 
jest także metodą na ożywienie lokalnej społeczności oraz pobudzenia odpadów komunalnych, które zamiast być spalane lub odzyskiwane w 
aktywności obywatelskiej mieszkańców angażujących się w działania, 
które dotyczą ich bezpośredniego otoczenia.

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
We wtorek, 26 marca 2013 roku, odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z oceny 
stanu sanitarnego na terenie powiatu żyrardowskiego, oceny stanu ochrony środowiska, a także oceny stanu melioracji i urządzeń 
wodnych na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni podjęli szereg znaczących uchwał.

Łukasz Koperski przewodniczący RM, powitał gości

Andrzej Liszewski 
reprezentujący Powiatową 

Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną w 

Żyrardowie zdał 
informację ze stanu 

sanitarnego w powiecie 
żyrardowskim

Marek Radzikowski, 
powiatowy lekarz 

weterynarii poinformował 
zdał informację z prac 
podległej mu jednostki
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nowych technologii lokalnej społeczności, 
działalność konsultacyjno- doradcza dla innych 
organizacji, promocję gminy Mszczonów, a także 
współpracę z innymi podmiotami w celu 
aktywizacji działań na rzecz rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego i obywatelskiego.
Beata Sznajder wspomniała również o współpracy 
GCI z organizacjami pozarządowymi, w tym m.in. z 
Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym. 

12 marca 2013r. rekreacyjno- sportowego, zwracając uwagę na Reprezentujący MSH Piotr Dymecki poinformował, 
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 :  stworzenie basenu sportowego, restauracji z że dzięki doskonałej współpracy i pomocy z GCI 
p r z e w o d n i c z ą c y  R M  Ł u k a s z  K o p e r s k i ,  zapleczem, saun oraz pokoi będących do stowarzyszenie pozyskuje środki zewnętrzne na 
wiceprzewodniczący RM Marek Z ientek,  dyspozycji gości. swoją działalność. W chwili obecnej MSH czeka na 
wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński oraz radni: Następnie, uczestnicząca w posiedzeniu komisji decyzję Funduszu Inicjatyw Obywatelskich do 
Jerzy Siniarski, Piotr Chyła oraz Ryszard Stusiński, jako Beata Sznajder, kierownik GCI omówiła działalność którego został złożony wniosek na dofinansowanie 
przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gminnego Centrum Informacji, w tym: działalność tegorocznej inscenizacji wrześniowo-okupacyjnej. 
Promocji Gminy. szkoleniową (dzięki której znacznie zwiększa się Wnioskowana kwota opiewa na sumę 120 tysięcy 
W trakcie prac komisji Michał Szymański, dyrektor poziom wiedzy, kwalifikacji, szans zdobycia złotych. Jeżeli środki te zostaną przyznane 
OSiR szczegółowo omówił projekt rozbudowy zatrudnienia), działalność pro-rolniczą (filia GCI w organizatorzy, w tym MSH i GCI planują stworzyć 
mszczonowskich basenów termalnych. Osuchowie), przeciwdziałanie bezrobociu na dwudniowe widowisko. 
Dyrektor przedstawił koncepcję kompleksu terenie miasta i gminy Mszczonów, udostępnianie Łukasz Nowakowski 

Z prac komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

22 marca 2013r. przedstawił informację z działalności podległej 
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 :  jednostki.
wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny Na wstępie dyrektor wymienił zadania ZGKiM, do 
Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny Marek których należą m.in.: uzdatnianie i sprzedaż wody 
Baumel, radny Zdzisław Banasiak oraz radny Jerzy pitnej, oczyszczanie ścieków, eksploatacja sieci 

przywrócenie projektu modernizacji oczyszczalni 
Siniarski, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, wodociągowej i kanalizacyjnej, wywóz nieczystości 

ścieków na listę podstawową, kwalifikującą tę 
O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a  i  B e z p i e c z e ń s t w a  stałych i płynnych, a także inne usługi wykonywane 

inwestycję do dofinansowania z Urzędu 
Publicznego. na rzecz miasta i gminy Mszczonów.

Marszałkowskiego.
Ponadto, radni wysłuchali informacji z prowadzonej 

W dalszej części posiedzenia radni zaopiniowali 
Na posiedzeniu, członkowie komisji zajęli się gospodarki wodnej, gospodarki ściekowej, a także 

materiały na zbliżającą się sesję, które przedstawiła 
głównie oceną stanu sanitarnego na terenie oczyszczalni ścieków i gminnego składowiska 

Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju 
miasta i gminy Mszczonów oraz zaopiniowaniem odpadów. 

Gospodarczego oraz naczelnik Wydziału 
materiałów na sesję. Uczestniczący w posiedzeniu komisji Grzegorz 

Gospodarki Gminnej Janina Sitek.
Zaproszony na posiedzenie komisji Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa 

Łukasz Nowakowski
Ludwiak, dyrektor ZGKiM w Mszczonowie poinformował, że istnieje realna szansa na 

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Bezpieczeństwa Publicznego

Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów przedstawiła uchwałę Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej
zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2013. Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że w 
W myśl uchwały zarówno dochody budżetu jak i wydatki budżetu zostały okresie miedzy sesjami odbyły się dwa posiedzenia kontrolne. W dniu 8 
podwyższone o kwotę 267.634,00 zł i po zmianach dochody wyniosą marca radni wchodzący w skład komisji analizowali sprawozdanie 
49.624.318,00 zł zaś wydatki 51.926.685,00 zł. finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, zaś 15 marca 
Radni przegłosowali jednomyślnie także zmiany w Wieloletniej Prognozie kontrolowano gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Finansowej na lata 2013- 2023. Społecznej w Mszczonowie. W wyniku przeprowadzonych kontroli, komisja 

stwierdza, że zarówno gospodarki finansowe OSiR i MOPS prowadzone są 
prawidłowo.

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

(POKL), współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Założeniem kursów było stworzenie możliwości dla 
osób pracujących, aby mogły podnieść swoje 
kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu przeszkolono ponad  300 
Benef ic jentów Ostatecznych za  kwotę 
dofinansowania 1 534 480,08 złotych, w 100 % 
sfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.25 marca 2013r. GCI oraz Joanna Fijałkowska, główna księgowa 
Beata Sznajder, kierownik GCI wiele uwagi 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 :  przedstawiły sprawozdanie roczne z wykonania 
poświęciła omówieniu podejmowanych przez GCI przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Jerzy planu finansowego za okres od 1 stycznia do 31 
działań i aktywności.Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Wojciech grudnia 2012 roku.
Wśród wymienionych znalazły się: zapobieganie Horbot, radny Waldemar Suski, radny Marek W przedstawionym raporcie omówione zostały 
bezrobociu, informacja zawodowa, rynek pracy, Baumel oraz radny Marek Zientek, jako kwestie dotyczące obszarów działalności GCI oraz 
działania na rzecz przedsiębiorczości, działalność przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia struktury organizacyjnej. Wyodrębniono trzy 
s z k o l e n i o w a ,  u d o s t ę p n i a n i e  p r a c o w n i  Komunalnego. płaszczyzny działalności GCI, w tym: ogólne 
komputerowej,  internet, usługi biurowe oraz Głównym tematem posiedzenia komisji była zadania statutowe, promocję gminy oraz 
promocja gminy Mszczonów.analiza działalności Gminnego Centrum Informacji realizację projektów unijnych.
Jak podkreśliła Beata Sznajder GCI jest jednostką, za II półrocze 2012 roku oraz analiza wydatków Joanna Fijałkowska  skrupulatnie omówiła 
która prowadzi działalność promocyjną na rzecz ponoszonych na promocję gminy Mszczonów w prowadzony przez centrum projekt unijny „ Otwarci 

miasta i gminy Mszczonów. W 2012 roku. na wiedzę, konkurencyjni w pracy”, realizowany w 
ramach promocj i  cent rum Zaproszona na komisję Beata Sznajder, kierownik ramach programu operacyjnego kapitał ludzki 
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22,  za symboliczną opłatę  z TERM korzystać  
będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy. Gmina - 
mimo odczuwania skutków kryzysu - nie 
zrezygnuje też  z dopłat do punktów 
rehabilitacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie. 

Ostatnie pytanie odnośnie śmieci. Kiedy 
wchodzi w życie nowy system  zbiórki odpadów  
z nałożeniem na mieszkańców podatku 
śmieciowego? 

Początek uruchomienia nowego systemu 
Od czasu spalarnianych kłótni minęło już  wystarczające, czy też może będą  musiały wyznaczono na lipiec 2013 roku.  

zostać  podniesione. Istnieje też trzecia trochę   czasu, a tu  ponownie kwestia śmieci 
możliwość, że nasza cena będzie zbyt duża i zaczyna  dzielić mieszkańców. Czy jest szansa Kolejna sprawa, którą teraz żyją mieszkańcy to 
wtedy dokonamy jej korekty  „w dół”. Oby na uspokojenie nastrojów w tej konkretnej drogi, a właściwie ich stan. Wiele z nich jest o tej 
właśnie tak się stało. sprawie? porze roku  nieprzejezdnych. W poprzednim 

naszym wywiadzie rozmawialiśmy o zadaniach 
Uściślijmy. Skoro mszczonowski samorząd Przypomnę  tylko, że ostrzegałem, iż  od  gminy i skupiliśmy się  właśnie na drogach. 
zaproponował  w uchwale cenę  „x”,  to teraz poważnego podejścia do kwestii śmieciowych Chyba dobrze się  stało, iż  tym samym w porę  
podczas przetargu może wyjść kwota „2x” i nie da się uciec. Nie chce  teraz wracać  do przypomnieliśmy mieszkańcom o podziale na 

sprawy spalarni, ale przecież już wtedy  wtedy trzeba będzie  robić korektę „w górę” lub drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i 
przedstawiciele samorządu włącznie ze mną  otrzymamy „x/2” i takim wypadku korekta krajowe?
informowali, iż  przyjdzie taki czas, gdy utylizacja zostanie przeprowadzona   „w dół”. 
śmieci będzie naprawdę drogo kosztować i Dobrze, choć  gdy droga po zimie staje się 
wtedy bez spalarni bardzo mocno to Dokładnie tak. Przetarg za chwilę zweryfikuje dziurawa jak szwajcarski ser lub zmienia się w 
odczujemy.  Stało się… Wiele osób zaczyna już  oczekiwania radnych i dopiero wtedy będziemy bagnistą  zasadzkę, to mieszkańcom,  którzy z 
narzekać, że ceny za śmieci nie mogą  osiągać  mogli zobaczyć,   jakie faktycznie będą nich  korzystają  jest wszystko jedno, do kogo 
takiego poziomu i powinny być  symboliczne. obciążenia podatkiem śmieciowym w ona należy. Telefony z pretensjami  trafiają do 
Niestety powrót do niemalże darmowej utylizacji poszczególnych gminach. Robienie porównań wszystkich. Gminie obrywa się najczęściej, bo 
już się skończył.  System narzucony nam przez cenowych miedzy gminami na obecnym jest najbliżej. Dziury w asfalcie powybijane po 
rząd nie przewiduje wariantu taniej zbiórki etapie, czyli   na podstawie podjętych uchwał mroźnej zimie lub też błoto po kolana na 
odpadów. Wszędzie będzie  jedynie drogo i nie ma najmniejszego sensu. drogach gruntowych to teraz smutna norma. 
bardzo drogo.  Specjalnie nie mówię  o Musimy mieć  czas, aby ponaprawiać 
konkretnych cenach, gdyż pomimo tego, że Kiedy rozstrzygnięte zostaną przetargi? zniszczone  nawierzchnie. Gruntówki muszą 
Rada ustaliła już ceny za śmieci segregowane i natomiast obeschnąć. Gro zniszczeń na naszych 
niesegregowane, to należy pamiętać, że są  to Na przełomie kwietnia i maja, czyli już  niedługo. drogach powodują TIRy.
jedynie cenowe propozycje i tak należy je Trzeba jeszcze wyjaśnić, że nowy system 
postrzegać. Jaka będzie ostatecznie cena za wyklucza dopłacanie do jego funkcjonowania. W sprawie gruntówek Najczęściej słychać, że 
wywóz odpadów zależeć  będzie dopiero od Gmina nie może brać na siebie obciążeń powinny teraz zostać wzmocnione tłuczniem.  
firmy, która wygra w gminie przetarg na ich obywateli z racji śmieciowych zobowiązań.   Nie Czy przewiduje Pan takie działania?
zbiórkę. będzie też   mowy o  umarzaniu opłat, ani  

różnicowaniu  ich wysokości na tereny wiejskie i Wożenie tłucznia na tak rozmoczone odcinki, 
Czyli cała dyskusja, że jedna gmina ustaliła  miejskie. Niestety ustawodawca nie dał byłoby dosłownie „wyrzucaniem pieniędzy w 
taką cenę, a druga  zupełnie inną nie ma samorządom  narzędzi na złagodzenie skutków błoto”. Wszelkie naprawy możemy zacząć 
najmniejszego sensu? nowego obciążenia. W gminie Mszczonów dopiero po obeschnięciu nawierzchni. Teraz 

zdecydowano się więc pomóc mieszkańcom w cały tłuczeń i tak zostałby wbity w błoto. Poza 
Oczywiście, że nie ma.  Wszystkie samorządy w inny sposób. W tym roku nie podniesiono  tym jak wjechać  na rozmoczone gruntówki 
Polsce ustaliły dopiero propozycje cenowe. podatku rolnego oraz uruchomiono szereg ulg. c i ę ż k i m  s p r z ę t e m .  D o p i e r o  w t e d y  
Niedługo „życie” podda je weryfikacji.  Dopiero Między innymi   na wejście do  TERM. Ceny dokonalibyśmy na nich zniszczeń. 
jak już przebrniemy przez etap przetargu, to preferencyjne przy korzystaniu z tego obiektu Wiem, że mieszkańcy są  zirytowani, ale niestety 

wtedy się dowiemy, czy stawki obowiązują już  emerytów i rencistów,  a także nie pozostaje nam nic innego jak wyczekiwać  
jakie zostały ustalone  są rolników. Natomiast w sezonie, w godzinach 20- na słońce i wiatr, które to osuszą  nasze 
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redagu je  gminny  b iu le tyn   Merku r iu s z  pomoc w wypełnianiu wniosków do UE.
Mszczonowski, administruje strony internetowe: Od 1 czerwca 2011 roku Gminne Centrum 
www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl, In formacj i  prze jęło I zbę Pamięci  Z iemi  
www.izba.mszczonow.pl ,współpracuje z NGO Mszczonowskiej (IPZM), która do tego czasu 
administrując stronę internetową „Uśmiech podlegała pod Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Dziecka”, bezpłatnie współpracuje z mediami Mszczonowie.
(wydawnictwami, rozgłośniami, redakcjami), Izba zaś objęła patronat nad powstałym w 2011 
przygotowuje materiały reklamowe, prezentacje r o k u  M s z c z o n o w s k i m  S t o w a r z y s z e n i e m  
multimedialne na potrzeby reprezentacyjne gminy Historycznym oraz działającą Grupą Rekonstrukcji 
i miasta Mszczonów. Historycznych. Izba Pamięci wspiera ww. struktury 
Ponadto GCI zajmuje się przygotowywaniem administracyjnie oraz organizacyjnie. 
materiałów informacyjnych, dokumentów, treści IPZM wraz z MSH brała udział we wszystkich 
merytorycznych związanych z udziałem gminy w uroczystościach patriotycznych i religijnych na 
konkursach i ankietach, a także przyjmowaniem terenie gminy Mszczonów. Miniony rok to również 
grup odwiedzających Mszczonów: gości inscenizacje, uroczystości patriotyczne, i kościelne, którym powstała IPZM i w ramach których 
zagranicznych, studentów, gości w ramach wizyt manewry i rajdy poza gminą Mszczonów, gdzie pozyskano kolejne eksponaty i repliki.   
studyjnych/wymiany doświadczeń, przedstawicieli GCI wraz z GRH i MSH promują swoim aktywnym w W 2012 zakończone zostały także prace nad stroną 
władz innych miast oraz organizacją konferencji. nich udziałem gminę Mszczonów.  W sumie w 2012 internetową Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej o 
GCI obok działalności w samym Mszczonowie roku IPZM wraz z GRH i MSH wzięła udział w 40 adresie www.izba.mszczonow.pl, która obejmuje 
prowadzi również działania na terenie wiejskim za różnego rodzaju przedsięwzięciach. Członkowie także działalność MSH i GRH oraz Izby Pamięci 
poś redn ic twem f i l i  GCI  w Osuchowie .  GRH (Piotr Dymecki, Dariusz Siudek i Michał Rodziny Maklakiewiczów. Na stronie na bieżąco 
Udostępniona tam jest pracownia multimedialna z Łapiński) woluntarystycznie przeprowadzili żywe umieszczane są materiały oraz informacje o 
szerokopasmowym, darmowym dostępem do lekcje historii dla dzieci i młodzieży w 11 szkołach planowanych akcjach historycznych. 
Internetu. W GCI są również oferowane usługi (dla blisko 1300 uczniów). Działania te są ściśle Łukasz Nowakowski
biurowe i szkolenia, jednak filia skupia swoją uwagę powiązane z promowaniem gminy Mszczonów 
przede wszystkim na doradztwie dla rolników i oraz wynikają z trwałości projektów unijnych, dzięki 

Kwestia śmieci znowu dzieli mieszkańców 

Z burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem 
rozmawia Mateusz Milczarek
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nieutwardzone ciągi  komunikacyjne i  To szalenie istotne zadanie, jakie spoczywa na wprowadzenie nowych obwodów szkolnych, 
sukcesywnie na miarę sił i środków będą barkach gminy. Pierwotnie miało być ono które zaczną obowiązywać  od nowego roku 
tłuczniowane. finansowane z tzw. subwencji oświatowej, czyli szkolnego. Dzięki podjętym środkom zaradczym 

funduszy przekazywanych przez państwo. unikniemy likwidacji naszych placówek 
W opłakanym stanie są drogi powiatowe, które Niestety z roku na rok subwencja jest  coraz oświatowych. Bardzo łatwo jest się czegoś  

mniejsza, a wydatki przecież  nie maleją lecz pozbyć, ale później trudno byłoby  to ponownie są  głównymi trasami komunikacyjnymi na 
wzrastają.  W chwili obecnej koszt utrzymania  odbudowywać. Szkoły to dla wsi nie tylko terenach wiejskich naszej gminy. Droga 
oświaty w gminie Mszczonów wynosi ok. 16 miejsca nauki ich najmłodszych mieszkańców. łącząca Mszczonów z Piekarami i Osuchowem 
milionów złotych z czego ponad połowę  gmina To przede wszystkim centra kultury. Ich rola jest na niektórych odcinkach wprost przestała 
musi już pokrywać  z własnych funduszy.  Budżet nie do przecenienia. Nie możemy sobie istnieć. Czy powiat zapowiada jej remont?
gminy Mszczonów po stronie wydatków to  ok. pozwolić na ich stratę.  
50 milionów złotych,  z czego - jak łatwo To pytanie do pana starosty, ale z tego co wiem 
obliczyć- około jedna  szósta przypada już   na Utrzymywanie,  jakich placówek oświatowych na temat stanu powiatowego budżetu i 
dopłaty do oświaty. spoczywa na gminie, a jaki na powiecie?wynikających z tego  możliwości inwestycyjnych 
Rządzący coraz chętniej w taki właśnie sposób starostwa, nie daje dużych nadziei na 
„zaglądają do gminnych kieszeni”. Brak Gminy są odpowiedzialne za funkcjonowanie zdecydowaną poprawę.
odpowiedniego finansowania zmusza wiele oświaty na poziomie przedszkolnym oraz szkół 
gmin do bardzo bolesnych reform, które niestety podstawowych i gimnazjów. Starostwo Na koniec proponuje kontynuację pytań z 
najczęściej ograniczają  się do likwidacji szkół.  odpowiada za szkoły średnie. poprzedniego naszego wywiadu, a mianowicie 
W naszej gminie dzięki podjętym wcześniej proszę  o omówienie kolejnego zadania gminy, 
dz ia łan iom udało  s ię  w  wydatkach  Dziękuje za rozmowę. jakim jest oświata. 
oświatowych  zaoszczędzić  w skali roku ok. 800 
tysięcy złotych. Sytuację  poprawi jeszcze Dziękuję. 

6       Merkuriusz Mszczonowski      kwiecień 2013 / nr 4

odpadów nieposegregowanych w wysokości 18 zł 
miesięcznie od osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość, i stawkę za odbiór odpadów 
posegregowanych w kwocie 9 zł miesięcznie.
Niestety z uwagi na obowiązujące nas przepisy 
narzucone przez ustawodawcę zmuszeni byliśmy 
uchwalić stawki za odbiór śmieci jeszcze przed 
ogłoszonym przetargiem co jest nielogiczne.
Dopiero po ogłoszonym przetargu będzie można 
podjąć ostateczną decyzję co do wysokości stawki 
z odbiór śmieci. W tym momencie nie da się 
jednoznacznie wyliczyć ile faktycznie będzie 
kosztowała ta usługa.

Będąc przy tym temacie Jako radni widzimy krzywdzącą mieszkańców 
Panie Przewodniczący podczas marcowej sesji warto także podkreślić, że powinniśmy dbać o rowy ustawę, dlatego chcemy stworzyć system ulg 
Rady Miejskiej, radni zajmowali się m.in. oceną melioracyjne, nie zasypywać ich, nie dopuszczać przedmiotowych dla osób najbiedniejszych.
stanu melioracji i urządzeń wodnych na terenie do zaśmiecania i zarastania. Zapewne wiadomość o ogłoszonym przetargu i 
miasta i gminy Mszczonów oraz kondycją Gminnej Wspomniał Pan, że przydrożne rowy bywają wyłonieniu w nim wykonawcy na przebudowę 
Spółki Wodnej w Mszczonowie. Jak przedstawia się skupiskiem śmieci, czy wejście w życie tzw. ustawy centrum wsi Bobrowce napawa optymizmem, jak 
sytuacja na dzień dzisiejszy? „śmieciowej” znacznie zmieni obowiązujący Pan zareagował na wieść, że w tym roku 
- Uważam, że powołana przed trzydziestoma laty s y s t e m  z a g o s p o d a r o w a n i a  o d p a d a m i  rozpocznie się ta inwestycja?
Gminna Spółka Wodna w Mszczonowie wykonuje komunalnymi i w jaki sposób? - Przyznam, że bardzo liczyłem na to, iż w tym roku 
swo je  zadan ia  p raw id łowo w ramach - Nowe przepisy, które wejdą w życie od 1 lipca br. rozpoczną się prace budowlane w Bobrowcach. 
posiadanych środków. Obszar zmeliorowanych spowodują wiele zmian zarówno dla samorządów Inwestycja ta była długo oczekiwana i może przez 
gruntów na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat jak i mieszkańców. Trudno w tej chwili ocenić jak to wielu mieszkańców nie mogło doczekać się na 
zmalał z uwagi na poczynione inwestycje. Jednak nowy system będzie funkcjonował, natomiast informację kiedy wykonawca ruszy z realizacją 
spółka obsługuje jeszcze około 700 hektarów pewne jest to, że z uwagi na ogromne znaczenie tego projektu.
gruntów. Oczywiście w ramach konserwacji tych zapisów ustawy „śmieciowej” staraliśmy się Dzięki temu zadaniu w Bobrowcach zrealizowana 
terenów pobierana jest opłata od rolników w wypracować najbardziej korzystny system, który zostanie poprawa estetyki i komunikacji, w tym: 
wysokości 35 złotych z hektara. Te środki oraz będzie zarówno zgodny z przepisami nałożonymi m.in. budowa chodnika, parkingu, przystanku 
otrzymywana przez spółkę coroczna dotacja z przez ustawę a jednocześnie najmniej uciążliwy dla autobusowego, jak również rekultywacja zbiornika 
Urzędu Marszałkowskiego w wysokości tysiąca naszych mieszkańców. wodnego znajdującego się w centrum wsi.
złotych są niewspółmierne do ogromu prac, jakie Po wielu dyskusjach zadecydowaliśmy, że Dziękuję za rozmowę
ten podmiot zobligowany jest wykonać. miesięczna opłata za zagospodarowanie Dziękuję
Z uwagi na ograniczone środki finansowe prace odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn Rozmawiał Łukasz Nowakowski
wykonywane przez spółkę skoncentrowane są liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
głównie na drobnych awariach. nieruchomość. Ustaliliśmy również  stawkę za odbiór 

Wywiad

Stawiamy czoła trudnym sprawom

Na temat bieżących wydarzeń, rozmawiamy z Jerzym 
Siniarskim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

osoby  bezrobotne i młodzież, a także 
wszystkich potrzebujących wsparcia na rynku 
p r a c y .  P r o w a d z i m y  s z e r o k o  p o j ę t ą   
działalność szkoleniową, w ramach której na 
organizowanych u nas szkoleniach można 
z d o b y ć  d o d a t k o w e  u m i e j ę t n o ś c i ,  
pomagające przy przekwalifikowaniu się   lub 
też   zdobyc iu  p ie rwszego  m ie j sca  
zatrudnienia. Zajmujemy się również pisaniem 
oraz późniejszą realizacją tzw. „miękkich 
projektów” unijnych. Do naszych zadań należy 
tez  promocja gminy. Kontaktujemy się  z 
różnego rodzaju mediami, aby wiadomości o 

Pani  k ierownik,  na wstępie pragnę GCI? rozwoju gminy  były jak najszerzej dostępne. 
pogratulować z okazji jubileuszu działalności - Dziękuję bardzo. Tak dokładnie 1 kwietnia Redagujemy Gminny Biuletyn Informacyjny 
GCI i poprosić  o przybliżenie głównych zadań minęło 10 lat naszej działalności. Ramy „Merkuriusz Mszczonowski”. Administrujemy  

tematyczne pracy GCI są zróżnicowane. spoczywających na jednostce, którą Pani oficjalną stronę internetową 
Wspomagamy  przedsiębiorców, rolników, zarządza. Proszę powiedzieć czym zajmuje się miasta, stronę GCI oraz Izby 

Z Beatą Sznajder, kierownikiem Gminnego Centrum 
Informacji w Mszczonowie rozmawia Mateusz Milczarek

Wywiad

Już 10 lat działamy dla dobra mieszkańców 
gminy Mszczonów
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P a m i ę c i  Z i e m i  więc, że aż tyle osób mogło 
Mszczonowskiej. Prowadząc skorzystać z naszej pomocy w 
dwie Izby Pamięci - Rodu tym zakresie i bezpłatnie uzyskać 
Maklakiewiczów, a także nowe umiejętności, które być 
Z iemi Mszczonowskiej  -  może wkrótce pozwolą im 
promujemy miasto poprzez zmienić pracę na lepszą lub po 
upowszechnianie wiedzy o prostu lepiej radzić sobie w 
jego chlubnej  przeszłości. trudnych czasach kryzysu.  Mniej 
Mieszkańcy naszej gminy optymistyczną informacją jest to, 
ma ją  także  moż l iwość  że rok 2013 jest rokiem, w którym 
skorzystania w pracowni GCI kończy się okres programowania 
z bezpłatnego dostępu do unijnego 2007-2013 i kolejne 
Internetu, usług biurowych,  środki będą dostępne dopiero w 
czy też pomocy w napisaniu roku 2014 i  z  pewnośc ią 
C.V. będziemy się o nie starać. 
Wspomniała Pani o wsparciu War to  tu  jednak  je s zcze  

wspomnieć o dwóch niezwykle przedsiębiorców, na czym 
ważnych projektach unijnych, w ono polega? Z jakiego 
których jesteśmy partnerami, a rodzaju wsparcia grupa ta 
które są  bardzo istotne  dla może skorzystać w GCI?
naszej działalności. Pierwszy z - Jest to głównie wsparcie 
nich to projekt międzynarodowy poprzez doradztwo, czy też 
w ramach programu INTERREG IV konsu l tac je ,  z  k tó rych  
- Projekt „ECOOP - Cyfrowe przedsiębiorcy lub osoby 
środowisko współdziałania”. W zamierzające rozpocząć 
projekcie udział bierze 12 działalność gospodarczą 
partnerów z krajów UE. Będzie mogą bezpłatnie u nas 
realizowany do końca 2014r. skorzystać, ale także  poprzez 

Z a s t a n a w i a m y  s i ę  r ó w n i e ż  n a d  Jego celem jest wypracowanie, informacje przekazywane na stronach 
przeprowadzeniem cyklu warsztatów wdrożenie i  wymiana doświadczeń i internetowych i w lokalnej prasie. W  roku 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązań, które przyczyniły się do wsparcia bieżącym podpisal iśmy porozumienie 
historii filmu i kina. społeczeństwa informacyjnego na terenach partnerskie ze Stowarzyszeniem „Triada”, które 
Jak wspomniała Pani działania GCI wiejskich państw partnerskich. Gminne w naszej siedzibie udziela bezpłatnych porad 
nakierowane są również na pomoc osobom Centrum Informacji w Mszczonowie zostało przedsiębiorcom. Doradca przyjmuje w każdy 

wybrane jako przykład dobrych praktyk w w/w bezrobotnym i poszukującym pracy. Proszę drugi wtorek miesiąca w godz. 9.00 - 15.00. 
temacie na obszarze Mazowsza. Działania przybliżyć działania Centrum w tym zakresie. Wcześniej konsultacje takie prowadzone były 
Centrum od wielu lat przyczyniają się do - Tak, oczywiście tutaj także cały czas przez konsultanta ze Związku Pracodawców 
k s z t a ł t o w a n i a  s p o ł e c z e ń s t w a  prowadzimy działania koordynacyjne na Warszawy i Mazowsza. Ponadto zachęcamy 
i n f o r m a c y j n e g o ,  z a p o z n a w a n i a  rynku pracy pomiędzy pracodawcami a przedsiębiorców do korzystania ze strony 
społeczeństwa z nowymi technologiami, jak osobami poszukującymi pracy. W GCI P A R P - u  (  P o l s k i e j  A g e n c j i  R o z w o j u  
również wielu działań edukacyjnych aktualnie zarejestrowanych jest 65 osób Przeds ięb iorczośc i )  i  in fo rmujemy o 
przygotowujących społeczeństwo do aktywnie poszukujących zatrudnienia. W możliwościach finansowania działalności 
korzystania z nowych technologii. odniesieniu do danych PUP w Żyrardowie ( gospodarczej zarówno ze  środków unijnych, 
Kolejny projekt, w którym GCI jest partnerem ponad 400 osób zarejestrowanych) widać jak również z funduszy pożyczkowych, czy też 
dotyczy niezwykle ważnych działań na rzecz autentyczną aktywność w poszukiwaniu innych dostępnych źródeł. W ramach 
wzmocnienia potencjału organizacj i  pracy, jak również łatwo dostrzec rząd wzbogacenia naszej oferty w tym roku 
pozarządowych i wsparcia lokalnych inicjatyw wielkości - te kilkaset osób, którym głownie spróbujemy przeprowadzić warsztaty 
obywatelskich. Liderem jest MRIES , GCI pełni zależy na ubezpieczeniu, bo przecież tylko przedsiębiorczości dla młodzieży. Ponadto w 
zaś rolę  partnera. W siedzibie GCI w ramach część z zarejestrowanych otrzymuje zasiłek dla Merkur iuszu Mszczonowsk im zostanie 
projektu  odbywają się konsultacje dla NGO-bezrobotnych. Jeśli chodzi o nowe firmy to wygospodarowane specjalne miejsce dla 
sów z  zakresu prawa,  prowadzenia m o g ę  p o w i e d z i e ć ,  ż e  a k t u a l n i e  w  przedsiębiorców, gdzie na bieżąco będą  oni 
księgowości czy też po prostu funkcjonowania M s z c z o n o w i e  i n w e s t u j e  f i r m a  mogli znaleźć informacje przydatne w 
organizacji pozarządowych. farmaceutyczna, która zapewne zatrudni prowadzonej przez nich działalności 

pewną pulę osób, ale na dzień dzisiejszy nie gospodarczej. 
A co jeśli chodzi o jakieś nowości i plany na znamy jeszcze szczegółów. Ponieważ gmina Mszczonów jest gmina 
najbliższą przyszłość? Co nowego pojawi się w Wiem, że w ostatnim roku wiele działo się miejsko-wiejską to proszę powiedzieć,  na 
ofercie GCI? również w GCI w związku z realizacją projektu jakie wsparcie mogą liczyć rolnicy? 

unijnego, w ramach którego osoby pracujące - Tu też niezmiennie od wielu już lat rolnicy z 
- Niewątpliwą nowością w roku 2013 będzie mogły bezpłatnie zdobyć nowe, cenne na gminy Mszczonów otrzymują wsparcie dzięki 
funkcjonowanie w strukturze Gminnego funkcjonowaniu filii GCI w Osuchowie. Również rynku pracy kwalifikacje. Ile osób skorzystało z 
Centrum Informacji Izby Pamięci Rodziny w roku bieżącym pan Rafał Kwaczyński będzie tego rodzaju wsparcia i w jakich kursach mogli 
Maklakiewiczów. Już dziś  zapraszam pomagał w wypełnianiu wniosków o dopłaty uczestniczyć? 
wszystkich mieszkańców na otwarcie Izby w bezpośrednie, jak również w przygotowaniu - Tak, był to projekt szkoleniowy „Otwarci na 
dniu 12 maja br. Będzie to uroczystość wn iosków w ramach „modern i zac j i  wiedzę - konkurencyjni w pracy” , który w roku 
powiązana koncertem zagranym w kościele gospodarstw rolnych”. W 2012 roku tego bieżącym kończymy. W ramach tego właśnie 
p.w. Św. Jana Chrzciciela przez członków rodzaju wsparcie udzielone zostało 216 projektu nowe uprawnienia i umiejętności 
rodziny Maklakiewiczów. Planujemy w ramach rolnikom. Pomyśleliśmy również o dzieciach i uzyska łącznie 310 osób. Uczestnicy 
działalności Izby realizować różnego rodzaju młodzieży z terenów wiejskich, którzy nie mają bezpłatnych kursów mogli m.in. zdobyć prawo 
spotkania, wydarzenia i akcje tematyczne, ale możliwości dojazdu do Mszczonowa. To jazdy kat. C lub E, a także kwalifikację wstępną 
o tym na razie nie chcę jeszcze mówić, gdyż właśnie z myślą o nich wyświetlamy w naszej filii przyspieszoną, uprawnienia magazyniera czy 
czekamy jeszcze na zmianę statutu GCI w Osuchowie filmy odpowiednie do ich wieku. też operatora koparko-ładowarki. Mieliśmy 
zatwierdzającego działalność tej Izby pod Pierwszą taką akcję przeprowadziliśmy także kursy - przedsiębiorczości, kadr i płac, 
auspicjami Centrum. podczas tegorocznych ferii zimowych. księgowości, komputerowe oraz języka 
Jeśli chodzi o nowe pomysły to też ich nam nie Ponadto dla miejscowej szkoły wyświetlamy angielskiego na różnym poziomie. Jest to 
brakuje. Planujemy wprowadzić system filmowe wersje lektur szkolnych. Nasza bardzo pozytywne działanie, szczególnie w 
informacji dla społeczeństwa poprzez smsy. in ic jatywa spotkała s ię  z   obliczu zwiększającego się bezrobocia i 
Zbudujemy bazę odbiorców z różnych grup ogromnym zainteresowaniem.  t rudnej sytuacji na rynku pracy. Cieszymy się, 



społecznych w tym przedsiębiorców, rolników, młodzieży oraz przedsiębiorców w roku 2012 uczestniczyło  29 osób, a przez dziesięć  lat  
wszystkich mieszkańców. Poprzez sms-y będziemy informować o 580 osób. Z pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty dla rolników w 
różnych wydarzeniach, przekazywać istotne komunikaty i ważne filii w Osuchowie skorzystało w roku ubiegłym 198 osób, zaś od chwili 
informacje. Zarówno budowa, gromadzenie danych, jak i uruchomienie naszego powstania  1411 osób. 
całego systemu w koordynacji z różnymi jednostkami wymaga czasu, Liczby te najlepiej chyba pokazują, że usługi oferowane przez Gminne 
ale liczymy, iż uda nam się uruchomić pierwsze elementy systemu Centrum Informacji są nadal bardzo potrzebne i dla wielu mieszkańców 
jeszcze w bieżącym roku. naszej gminy jest dużym ułatwieniem, iż z takich usług mogą skorzystać 

na miejscu. 
Czy może Pani powiedzieć jak kształtują się statystyki korzystania z 
usług oferowanych przez GCI dla mieszkańców. Czy nadal potrzebne są Proszę opowiedzieć  jeszcze w paru słowach o korzyściach z 
pracownie komputerowe lub czy widzicie Państwo zapotrzebowanie na prowadzenia Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. 
usługi biurowe pomoc w pisaniu C.V.?

Poprzez upowszechnianie wiedzy o przeszłości Ziemi Mszczonowskiej 
promujemy   gminę. W ramach tej specyficznej działalności - Mimo stale zwiększającego się poziomu dostępu do Internetu, 
współpracujemy z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym i umiejętności obsługi komputera i co się z tym wiąże radzenia sobie przez 
Grupą  Rekonstrukcji Historycznych STRZELCY 31 pSK. Członkowie społeczeństwo z napisaniem C.V., wydrukami czy też podstawowymi 
Stowarzyszenia i GRH,  uczestnicząc w zlotach i inscenizacjach,  usługami biurowymi nadal widzimy, że tego typu usługi są potrzebne. 
przeprowadzanych na terenie całej Polski promują  Mszczonów. Grupa Świadczyć o tym mogą chociażby dane. W ubiegłym roku z 
młodzieży, związana z GRH, dzięki uprawianiu   historycznego hobby  bezpłatnego dostępu do Internetu skorzystało w naszej siedzibie w 
ma zaszczepiane idee  patriotyczne. Rekonstruktorzy, współtworzący  Mszczonowie 3869 osób, a w filii w Osuchowie 225 osób. Przez całą 
Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej tylko w ubiegłym roku spotkali się z dekadę  odwiedziło nas z tego powodu  aż 23 127 osób. W kwestii usług 
1500 uczniami,  z lokalnych szkół, dla których to  przeprowadzone biurowych w ciągu ostatnich dwunastu  miesięcy  wspomogliśmy 
zostały żywe lekcje historii. Wiele osób indywidualnych i grup łącznie 1973 osoby (1695 os. Mszczonów, 278 os. Osuchów), a od 
zorganizowanych zwiedzało zasoby IPZM, dowiadując się od początku działalności aż 18 083 osoby. Pomoc w pisaniu C.V. tylko w 
przewodnika o najciekawszych aspektach przeszło 600-  letnich dziejów ubiegłym roku świadczyliśmy  144 osobom, a od początku naszego 
miasta.   powstania  1587 osobom.  Z konsultacji dotyczących rynku pracy w roku 

2012 skorzystały 254 osoby, zaś przez 10 lat- 7433 osoby. Do  bezpłatnych 
Dziękuję za rozmowę.unijnych szkoleń w roku 2012 zakwalifikowało się 226 osób, zaś od 
- Dziękuję również.początku naszej działalności - 786 osób.  W  konsultacjach dla 
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Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat 
wydarzeń w gminie dotyczących życia społecznego 
i gospodarczego, rynku pracy, kultury, zdrowia, oświaty, 
rolnictwa, przedsiębiorczości etc. wpisz się do naszej bazy 
danych.

Informacje za pomocą DARMOWEGO SYSTEMU POWIADAMIANIA 
SMS, możesz uzyskać przekazując swój nr telefonu komórkowego wraz 
z adresem zamieszkania do Gminnego Centrum Informacji 
w Mszczonowie, ul.  Żyrardowska 4.
Powyższe dane można przekazać:
telefonicznie: 
- dzwoniąc pod numer 46 857 30 71
- dzwoniąc lub wysyłając sms-a pod nr: 605 869 094, 609 091 361
e-mail:
- wysyłając informacje na adres gci@mszczonow.pl
- przychodząc osobiście do siedziby GCI
- poprzez stronę internetową:  www.gci.mszczonow.pl,

www.mszczonow.pl

         DARMOWY SYSTEM 
          POWIADAMIANIA SMS
MIESZKAŃCÓW GMINY MSZCZONÓW

WIEŚCI Z RATUSZA

http://www.gci.mszczonow.pl,
http://www.mszczonow.pl


Mszczonowianie nie zapomnieli o trzeciej rocznicy katastrofy smoleńskiej. 
Już  w godzinach porannych pod tablicą upamiętniającą  bitwę  
mszczonowską`39, jaką w 2007 roku podczas oficjalnej wizyty w mieście 
ufundował i odsłonił  ś.p. Prezydent Lech Kaczyński,  zapłonęły znicze. 
Pod tą  niezwykłą  pamiątką, która przypomina mszczonowianom o 
Lechu Kaczyńskim, burmistrz Józef Grzegorz Kurek złożył też wiązankę  
kwiatów. Mszczonowianie znicz pamięci zapalili  również przy krzyżu 
katyńsko-smoleńskim, jaki od stycznia 2012 roku stoi  na osiedlu 
Dworcowa III.  Te drobne gesty są bardzo wymowne. Dla mieszkańców 
Mszczonowa wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku wciąż pozostają 
krwawiącą raną. Mszczonowianie wiedzą, iż śmierć Prezydenta i całej 
towarzyszącej mu delegacji, udającej się na obchody rocznicy mordu 
katyńskiego to najtragiczniejsza karta powojennej historii Polski.

MM

Pamiętamy

ZNICZE PAMIĘCI - HOŁDEM DLA 
OFIAR  KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
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W dniach 20-21 maja 2013r. w Mszczonowie w Hotelu Panorama 
odbędzie się konferencja na temat wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Dwudniowe spotkanie organizowane jest w ramach 
międzynarodowego projektu  „GEOCOM” - Geothermal Communities, 
który skupia 16 partnerów - naukowców, ośrodki badawcze oraz gminy z 
terenu całej Europy wykorzystujące na swoim terenie źródła 
geotermalne. W projekcie jako jedyna gmina z Polski bierze udział Gmina 
Mszczonów wraz z Polską Akademią Nauk. Przypomnijmy, iż zasadniczym 
celem projektu „Geocom”, który uzyskał wsparcie unijne, jest 
koordynacja i wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń oraz rozwój 
nowych technologii w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii. Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. aspekty prawne 
wykorzystania energii odnawialnej w Polsce, przykłady wykorzystania 
takich źródeł energii realizowane na Mazowszu, a także w innych krajach, 
czy też możliwości pozyskiwania środków unijnych na projekty związane z 
ekologicznymi źródłami energii. Pierwszy dzień konferencji przeznaczony 
jest dla przedstawicieli władz samorządowych, podczas drugiego dnia 
konferencję będą mogli odwiedzić przedstawiciele lokalnego biznesu, 
rolnicy, a także mieszkańcy z terenu miasta i gminy Mszczonów 
zainteresowani tematyką odnawialnych źródeł energii.

Rafał Wasilewski

WIEŚCI Z RATUSZA

Wkrótce konferencja 
w ramach projektu GEOCOM

„GEOCOM”



Bezpłatne konsultacje w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 9.00-15.00
dla Przedsiębiorców lub osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą
zapisy: e-mail - ; telefonicznie - 46 857 30 71, 46 857 11 99; osobiście - Mszczonów, ul. Żyrardowska 4

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” obejmujące teren 11 Gmin tj. gminy: Żabia Wola, Mszczonów, 
Nadarzyn, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno.

Nabór wniosków na:
1) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 29.04-13.05.2013 r., limit środków: 100 000 zł.
2) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 29.04-13.05.2013 r., limit środków: 200 000 zł.

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
(pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Przedsiębiorców prowadzących działalność - zarejestrowani - na terenie województwa 
mazowieckiego lub województwa łódzkiego)

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 120 tys. złotych na okres do 60 miesięcy na zakup maszyn i 
urządzeń, zakup surowców i towarów handlowych, inwestycje w celu rozwinięcia działalności gospodarczej

Serwis tematyczny z zakresu ochrony własności przemysłowej
(baza aktów prawnych; artykuły; wydarzenia; konkursy; newsletter)

Serwis informacyjny o dotacjach UE na biznes
(wystarczą 4 kroki do znalezienia dofinansowania; możliwość kontaktu z firmami oraz instytucjami doradczymi; dostęp do 
bieżących informacji)

Baza projektów ekologicznych
(edukacja ekologiczna; ochrona przyrody; fundusze; współpraca)

Portal wspierający przedsiębiorczość i innowacyjność oraz rozwój zasobów ludzkich
(dofinansowanie; aktualności; publikacje; badania i ewaluacja; szkolenia i doradztwo; wydarzenia) 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi 

gci@mszczonow.pl

www.ziemiachelmonskiego.pl

www.zswp.pl

www.InnowacyjnyPrzedsiebiorca.pl

www.doradca-ue.pl

www.ekoprojekty.info

www.parp.gov.pl

- możliwość uzyskania finansowania z 
różnych źródeł,
- prawo ochrony konkurencji, ochrona 
własności intelektualnej,
- system jakości ISO 9001 i HACCP,
- wymogi ochrony środowiska w działalności 
przedsiębiorstw,
- korzystanie z bazy CEIDG i platformy ePUAP,

Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie środków publicznych, możliwości i zasad 
-  pomoc w doborze i  nawiązaniu 

po raz kolejny zaprasza przedsiębiorców z korzystania z  us ług doradczych o 
w s p ó ł p r a c y  z  o d p o w i e d n i m i  

terenu miasta i gminy Mszczonów do charakterze proinnowacyjnym, a także 
usługodawcami usług specjalistycznych.

k o r z y s t a n i a  z  b e z p ł a t n y c h  u s ł u g  usług doradczych proeksportowych. 
Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się 

informacyjnych. Przypomnijmy, iż w latach Obecnie z pomocy konsultanta mogą 
do siedziby GCI przy ul. Żyrardowskiej 4, aby 

ubiegłych przedsiębiorcy mogli korzystać w skorzystać zarówno ci przedsiębiorcy,  którzy 
uprzednio zapisać się na konsultacje.  

GCI z usług konsultanta ze Związku powadzą już działalność gospodarczą, jak 
Porady udzielane są w każdy drugi wtorek 

Pracodawców Warszawy i Mazowsza, który również osoby planujące ją rozpocząć. 
miesiąca w godzinach 9.00 - 15.00 przez 

udz ie lał  wówczas  m. in .  in formacj i  Bezpłatne usługi informacyjne obejmują 
konsultanta z Punktu Konsultacyjnego 

dotyczących podejmowania i prowadzenia m.in. zagadnienia:
Krajowego Systemu Usług. Najbliższy dyżur 

działalności gospodarczej, możliwości -  admin i s t racy jno-prawne aspekty  
odbędzie się we wtorek 14 maja br.

uzyskania wsparcia na realizację projektów zakładania i prowadzenia działalności 
Rafał Wasilewski

w latach 2007-2013 pochodzących ze gospodarczej,

GCI

Usługi informacyjne dla przedsiębiorców w GCI

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie 
funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz 
rozwój zasobów ludzkich.

Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie 
innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i 
konsumpcji.
Przedsiębiorcy znajdą tu szereg bardzo ciekawych informacji i porad w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, jak 
również możliwości jej rozwoju. 

Szukasz informacji o rynku pracy? U nas znajdziesz je kompleksowo!
Infolinia: 19524

(Zielona Linia to: informacja dla osób powracających z zagranicy; pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych - usługa „Fabryka CV”; rekrutacja 
pracowników; informacje o rynku pracy; zintegrowana wyszukiwarka ofert pracy; terminarz wydarzeń w Twoim regionie; portale społecznościowe; 
informacje dla osób 50+)

 

Nabór wniosków z:
I. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:
1) 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - dla średnich przedsiębiorstw (konkurs zamknięty bez 
preselekcji): kwiecień-maj 2013, alokacja środków 5 000 000 euro

2) 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - dla mikro i małych przedsiębiorstw (konkurs zamknięty bez preselekcji): maj-czerwiec 
2013, alokacja środków 5 000 000 euro

II. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
1) 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji w regionie (zamknięty): 
2) 04.07.2013-01.08.2013
3) 9.1.1 Zmniejszenie nierowności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej (zamknięty) II kwartał 2013
4) 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (zamknięty) II kwartał 2013

Infolinia: 801 808 108 czynna w dni powszednie 8.00-17.00

Newsletter (adres e-mail -> wybierz region -> kategorie szkoleń/ kierunki  studiów -> opcjonalnie oferta zawiera 
szkolenia/ studia objęte UE)

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Zgłoszenie oferty 
pracy krajowej. Prawa i obowiązki pracodawcy - oświadczenie pracodawcy.

Pod wskazanym adresem znajduje się bardzo przydatna wyszukiwarka dotacji, 
wystarczy kliknąć w link wyszukiwarka dotacji w zakładce 
Dla kogo fundusze, następnie wybrać odpowiedni program oraz województwo i już po 
kilku chwilach możemy zobaczyć z jakich działań możemy realizować projekt.

www.ZielonaLinia.gov.pl

www.mazowia.eu
http://mazowia.eu/znajdz-dotacje-dla-siebie/znajdz-dotacje-dla-siebie.html

www.inwestycjawkadry.pl

info@inwestycjawkadry.pl

www.pup-zyrardow.pl

http://www.efs.gov.pl/Strony/default.aspx

to ponad dwukrotnie, gdyż zdobywca pierwszego 
miejsca - Jaś Dziża z miejscowości Nosy Poniatki - 
przygotował palmę, która miała aż 9,5 metra i 
była nawet wyższa niż sklepienie kościelne, toteż 
były problemy z umieszczeniem jej w środku.  
Kolejne miejsca zajęli Mateusz Banasiewicz Nosy 
Poniatki 7m (II miejsce), Jakub Czarnecki 
Bronisławka 6,5 m (III miejsce), Ewa Łuszczyk Nosy 
Poniatki 4 m (IV miejsce) oraz Michał i Weronika 
Jankowscy Wiatrowiec 3 m (V miejsce). W tym 

W Parafii Lutkówka tradycją stało się już, iż w roku przyznane zostały także cztery wyróżnienia za 
Niedzielę Palmową podczas południowej mszy palmy wykonane samodzielnie dla: Anny 
świętej rozstrzygany jest konkurs na największą i Słojewskiej (Nosy Poniatki), Natalki Wojtyniak 
najpiękniejszą  palmę. Tak też było w minioną (Natalin), Ali Konca (Lasek) oraz dla samego 
niedzielę 24 marca. Konkurs zapoczątkowany księdza proboszcza Zbigniewa Chmielewskiego. 
został przez księdza proboszcza Zbigniewa Wszystkie palmy zostały na święta w kościele.
Chmielewskiego przed kilku laty i z roku na rok Nagrody w postaci świątecznych stroików i 
zyskuje sobie coraz więcej uczestników, a słodyczy ufundował jak co roku proboszcz 
mieszkańcy sąsiednich miejscowości stawiają Zbigniew Chmielewski, a wręczyła je opiekunka 
sobie za punkt honoru, aby to właśnie ich palma bieli pani Irmina Słojewska.
była tą najpiękniejszą, najbardziej okazałą i 
oczywiście największą. W ubiegłym roku Tekst: Rafał Wasilewski

najdłuższa palma miała 4,5 metra. Fot. Aleksandra Dziża
W tym roku rekord ten został pobity i 

Palmowy rekord
w Lutkówce

Wielkanoc

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW / Z ŻYCIA GMINY
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etap regionalny XIII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy dla młodocianych pracowników. 
Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym i 
ogólnokrajowym. Organizatorami Konkursu na 
etapie regionalnym są: Izba Rzemieślnicza, 
zrzeszone Cechy Rzemiosł oraz Okręgowy 
Inspektorat Pracy, przy współpracy partnerów: 
Kuratorium Oświaty, szkół zawodowych oraz 

23 marca odbyło się coroczne spotkanie rodzin mediów. Organizatorami Konkursu na etapie 
cechowych - Jajko Wielkanocne. Licznie przybyłych ogólnokrajowym są: Związek Rzemiosła Polskiego 
gości powitał prezes Cechu Zbigniew Bednarek, oraz Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy 
Honorowymi gośćmi byli księża Tadeusz Przybylski i partnerów konkursu: Ministerstwa Edukacji 
Sławomir Tulin oraz prezes OSP Janusz Legięcki z Narodowej, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
małżonką. Prezes Cechu zwrócił się do zabranych o PIB.
uczczenie minutą ciszy pamięci o Krzysztofie 
Gołyńskim, wieloletnim i zasłużonym członku Cechu, W konkursie po raz kolejny wzięły udział nasze 
który zmarł w styczniu tego roku. Zbigniew Bednarek uczennice: Małgorzata Piekarska i Sylwia Choińska z 
podz iękował  prezesowi  Leg ięck iemu za II klasy  mszczonowskiej Zasadniczej Szkoły 
udostępnienie sali na  spotkanie cechowe. Zawodowej, które zatrudnione są w Zakładzie 
Następnie przedstawił nowych członków Cechu: Fryzjerskim Grażyny Pietrzyk w Mszczonowie. Zakres 
mecenasa Mariusza Kubiaka, który niedawno tematyczny Konkursu obejmuje problematykę 
otworzył kancelarię adwokacką w Mszczonowie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ul. Warszawskiej, Grażynę Jasińską, właścicielkę przewidzianą w programach nauki, a także 
sk lepu „Werona”,  Marzenę Stefanowską, tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa 
prowadzącą salon kosmetyczny „Eden”, Marcina pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, 
Stryniewskiego, firma motoryzacyjna ART-MOTO. ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad 
Starszy Cechu życzył zebranym gościom zdrowych i udzielania pierwszej pomocy oraz  pytania 
rodzinnych świąt wielkanocnych, smacznego jajka, zawodowe z branż reprezentowanych przez 
mokrego dyngusa i cieplejszej pogody. Przekazał uczestników konkursu. Uczestnicy Konkursu 
także życzenia świąteczne od Starosty Wojciecha rozwiązywali pisemny test, na który składał się 
Szustakiewicza i Burmistrza Józefa Grzegorza Kurka, zestaw 40 pytań, w tym 20 pytań z prawa pracy oraz 

cechów.  Nasza uczennica Sylwia Choińska przeszła którzy tym razem nie mogli uczestniczyć w spotkaniu 20 pytań z technicznego bezpieczeństwa pracy i 
do finału  i została zakwalifikowana do etapu rodziny cechowej. Na zakończenie prezes pozostałych ww. dziedzin. W rozgrywce finałowej 
ogólnopolskiego, który odbędzie się w maju w poinformował, że Walne Zgromadzenie Cechu uczniowie odpowiadali na pytania ustne: 4 pytania z 
siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego. Sylwia będzie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbędzie się 27 prawa pracy, 4 pytania z technicznego 
reprezentować nie tylko nasz mszczonowski Cech, kwietnia. Wielkanocne spotkanie upłynęło w miłej i bezpieczeństwa pracy oraz 2 pytania zawodowe. 
ale także Izbę Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i rodzinnej atmosferze. Uczestnikami ogólnokrajowego etapu Konkursu są 
Podlasia z Warszawy, w której zrzeszony jest Cech.  Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w zdobywcy dwóch pierwszych miejsc na etapie 
Nasza laureatka otrzymała cenną nagrodę w Mszczonowie laureatką w konkursie wiedzy o regionalnym, stanowiący dwuosobowy zespół 
postaci tableta. Trzymamy kciuki za jej dalsze zasadach bhp dla uczniów z zakładów reprezentujący Izbę Rzemieślniczą. W regionalnym 
sukcesy ! rzemieślniczych konkursie w mazowieckiej Izbie Rzemieślniczej udział 

Elżbieta Zabiełło-Adamczyk W dniu 10  kwietnia  br. w Izbie Rzemieślnicza wzięło 22 uczniów zatrudnionych w rzemiośle z11 
Mazowsza, Kurpi i Podlasia  Warszawie odbył się 

aura dodała tylko uroku przedstawieniu. Droga, którą 
przeszedł aktor,  wcielający się w rolę  Chrystusa oświetlono 
zniczami. Na czas widowiska przestał padać śnieg i wiać wiatr 
-   zrobiło się o wiele cieplej, dzięki czemu publiczność zupełnie 
oddała się nastrojowi, który stworzony został przez aktorów. 
Ekipę GRH wspomogli w Lutkówce miejscowi artyści. Do 
strzeleckiego zespołu dołączyły na czas inscenizacji 
następujące osoby: Irmina Słojewska, Małgorzata Słojewska, 
Krystyna Penczonek, Grzegorz Czarnecki (Szymon 
Cyrenejczyk), Jakub Czarnecki, Przemysław Kowalski, Cezary 
Kowalski, Michał Basiński, Marek Streflik i  Arkadiusz Streflik. 
Natomiast skład zespołu GRH to: Marek Grzelak (Chrystus), Rekonstruktorzy z GRH STRZELCY 31pSK w Wielki 
Wioletta Rydzewska (Matka Boska), Beata Sznajder (Maria Czwartek i w Wielki Piątek wystąpili w dwóch 
Magdalena), Natalia Woszczyk (Święta Weronika), Milena inscenizacjach Męki Pańskiej. 28 marca w 
Koperska, Barbara Gryglewska i Anna Puchała (niewiasty Żyrardowie dołączyli do młodzieży z żyrardowskiego 
płaczące), Jakub Dymecki (Święty Jan), Patryk Sznajder (Piłat i Stowarzyszenia Fabryka Feniksa, która Pasję 
łotr I), Maciej Koperski (pomocnik Piłata), Natalia Baka i wystawiła w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej 
Magdalena Podsiadły (niewiasty),  Michał Łapiński (dowódca Pocieszenia. Nastrojowe widowisko w świątyni 
legionistów), Adam Rydzewski, Damian Siwiec, Sławomir spowitej mrokiem wywarło niesamowite wrażenie 
Puchała (legioniści), Piotr Dymecki (biczownik). na wiernych, którzy po wieczornej Mszy Świętej 

zdecydowali się pozostać w kościele i uczestniczyć 
Widowisko w Lutkówce zostało przygotowane przy w niezwykłym, artystycznym  wydarzeniu. 
współudziale Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, który Kolejna inscenizacja miała miejsce w Wielki Piątek w 
reprezentował kierownik Marek Baumel oraz Gminnego Lutkówce. Mszczonowscy rekonst ruktorzy 
Centrum Informacji, reprezentowanego przez kierownik Beatę odpowiedzieli na zaproszenie miejscowego 
Sznajder i Magdalenę Podsiadły. proboszcza ks. prałata Zbigniewa Chmieleckiego i 

MMwystawili Pasję na terenie przykościelnym. Zimowa 

Z życia  Cechu  

Jajko wielkanocne

Wielkanoc

Pasja w Żyrardowie 
i w Lutkówce 

Z ŻYCIA GMINY
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do fary,  dziekan Przybylski złożył szczególne 
podziękowania, a następnie wraz z innymi 
kapłanami pobłogosławił na cały nadchodzący 
Wielki Tydzień. 
Warto dodać, że w tym roku Mszczonów 
doświadczył jeszcze jednej Drogi Krzyżowej. W 
sobotę 23 marca inscenizację  Męki Pańskiej, w 
formie teatru ulicznego,  połączonego z 
rozważaniami poszczególnych stacji przygotowali Tuż  przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia 
dla mieszkańców rekonstruktorzy GRH STRZELCY mszczonowianie jak co roku przeszli ulicami swego 
31pSK  i  cz łonkowie  Mszczonowsk iego miasta w Drodze Krzyżowej. Nastrojowe i jedyne w 
S towarzy s zen ia  H i s to rycznego.  W tym swoim rodzaju nabożeństwo rozpoczęło się w 
przedsięwzięciu wspomogli ich członkowie piątek 22 marca w kaplicy Parafii p.w. Świętego 
żyrardowskiego Stowarzyszenia FABRYKA FENIKSA, Ojca Pio. Poprzedziła je wieczorna Msza Święta, 
do których należały wszystkie kostiumy i rekwizyty którą odprawił ks. proboszcz Sławomir Tulin.  
użyte podczas przedstawienia. Rozważania Następnie wraz z kapłanami, sprawującymi 

zaangażowaniu kierownik Beaty Sznajder oraz czytane podczas inscenizacji przez Dariusza posługę duszpasterską  w  parafii farnej 
pozostałych pracowników Gminnego Centrum Siudka i Piotra Dymeckiego - przygotował ks. poprowadził on wiernych ulicami miasta, aż  do 
Informacji. W przedstawieniu wystąpili: Jezus - Paweł Pietrzak. Parafia p.w. Świętego Jana kościoła p.w. Świętego Jana Chrzciciela. Za 
Jacek Rubikowski, Maria - Wioletta Rydzewska, Chrzciciela wraz z Gminnym Centrum Informacji i Chrystusowym Krzyżem z kaplicy do fary przeszło 
Maria Magdalena - Beata Sznajder, Święta Mszczonowsk im Ośrodkiem Kul tury  by l i  blisko czterysta osób. Pomiędzy poszczególnymi 
Weronika - Natalia Woszczyk, Szymon Cyrenejczyk współorganizatorami widowiska. Za oprawę  stacjami drzewo krzyża nieśli przedstawiciele 
- Grzegorz Koperski, Święty Jan - Jakub Dymecki, muzyczną  odpowiedzialny był osobiście miasta: kapłani i ministranci, strażacy, urzędnicy, 
płaczące niewiasty - Barbara Gryglewska, Anna kierownik administracyjny MOK-u Marek Baumel. harcerze, przedstawiciele  mężczyzn oraz  kobiet, 
Puchała i Milena Koperska, Piłat - Piotr Dymecki, Pomysłodawcą  przedstawienia granego do tej grupy parafialne, młodzież, uczniowie, a także 
pomocnik Piłata - Maciej Koperski, dowódca pory jedynie w Żyrardowie był prezes członkowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
legionistów - Michał Łapiński, legionista biczownik Stowarzyszenia FABRYKA FENIKSA - Jacek Czubak. Historycznego. Uczestnicy nabożeństwa przeszli 
- Dariusz Siudek, legioniści- Adam Rydzewski, Zaprezentowanie mszczonowskiej wersji Pasji było ulicami - Tarczyńską, Brzoskwiniową, Jeżynową, 
Marek Grzelak, Damian Siwiec i Sławomir możliwe dzięki wsparciu organizacyjnemu i Morelową, ponownie Tarczyńską i  Żyrardowską. 

Puchała, ludność Jerozolimy  krocząca 
Asystę  nabożeństwa stanowil i :  

za katowanym Jezusem: Dorota 
przedstawiciele OSP Mszczonów i 

Koperska, Małgorzata Dymecka, 
Wręcza, harcerze z Hufca ZHP 

Natalia Baka, Izabela Kamińska i Igor 
Mszczonów oraz  rekonstruktorzy  z GRH 

Chociński, łotrzy  - Dominik Dymkowski i 
STRZELCY 31 pSK. Wraz z wiernymi Drogę 

Arkadiusz Obłąkowski .  Reżyserem 
K r z y ż o w ą   p r z e b y ł  r ó w n i e ż   

w i d o w i s k a  b y ł  P i o t r  D y m e c k i .   
mszczonowski dziekan,  ks. prałat 

Przedstawienie Pasji odbyło się  w parku 
Tadeusz Przybylsk i .  Tegoroczne 

pomiędzy kośc iołem farnym, a 
nabożeństwo było wyjątkowe. Po raz 

ratuszem. Golgota zlokalizowana 
pierwszy przypadło ono na tak zimny 

została na placu papieskim. W 
wieczór. Jego uczestnicy doświadczyli 

utrzymaniu nastroju  widowiska 
trzaskającego mrozu. Ulice miasta 

pomogła właściwie dobrana muzyka 
wyglądały jakby niebawem miały 

oraz blask pochodni, jakie nieśli ze sobą 
nadejść Święta Bożego Narodzenia, a 

uczestnicy inscenizacji. 
nie Święta Wielkiej Nocy.  Wszystkim, 

Tekst: MM  
którzy pomimo tak niesprzyjających 

Fot. Marek Wardak, Anna Baumel
warunków pogodowych doszli z kaplicy 

autor fotoreportażu - Piotr Dymecki   

WIELKI CZWARTEK - (wspomnienie Ostatniej 
Wieczerzy)
*W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią  
Wieczerzę,  podczas której ustanowiony został 
sakrament Kapłaństwa i Eucharystii. Wierni dziękują  
swoim kapłanom za ich duszpasterską  służbę. 
* Pan Jezus zostaje  uwięziony w ciemnicy  
WIELKI PIĄTEK - (pamiątka  męki  i śmierci  Jezusa 
Chrystusa) 
*Jedyny dzień w roku bez Mszy Świętej. Podczas 
nabożeństwa  czytana jest Męka Pana Jezusa i 
adorowany jest Krzyż. Na zakończenie Najświętszy 
Sakrament zostaje odniesiony  do grobu, a 
Tabernakulum jest  otwarte i puste.  Ołtarz „goły”, bez 
obrusa symbolizuje Jezusa odartego z szat. Kapłan  Wierni biorą udział w adoracji Krzyża 

sprawujący liturgię nosi czerwony ornat.

Wielkanoc

Dwie DROGI  KRZYŻOWE 

Z ŻYCIA GMINY

TRIDUUM PASCHALNE i  MSZA REZUREKCYJNA W MSZCZONOWSKICH PARAFIACH  
(P.W. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA  I P.W. ŚW. OJCA PIO), a także w Parafii 

p.w. Świętej Trójcy w Lutkówce.



Pan Jezus zostaje złożony w grobie, przy którym 
zaciągane są  honorowe warty  

WIELKA SOBOTA - (wigilia paschalna) 

Podczas wieczornej Mszy Świętej następuje 
poświęcenie ognia i umieszczanie w Paschale 
gwoździ symbolizujących rany Chrystusa. Paschał 
jest wprowadzany uroczyście do świątyni.  W dalszej 
części Eucharystii  kapłan święci wodę, którą  
następnie dokonuje poświęcenia wiernych. 

PROCESJA i MSZA REZUREKCYJNA -  
(Zmartwychwstanie) 

Czas oczekiwania na Paschę. Od wczesnych godzin 
Na początku procesji rezurekcyjnej niesiony jest krzyż  

porannych w kościołach trwa święcenie pokarmów. 
procesyjny, przyozdobiony czerwoną  stułą  oraz 
figura Zmartwychwstałego. Następnie kroczą  wierni 
z  o b r a z a m i  i  
chorągwiami. Zaraz 
za nimi postępuje 
k a p ł a n  n i o s ą c y  
m o n s t r a n c j ę  z  
k o n s e k r o w a n ą   
Hostią.  Po powrocie  
do świątyni  wierni 
śpiewają  Te Deum. 

Odbywają się też czuwania przy Grobie Pańskim. 
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Lany poniedziałek w Lutkówce od lat zwany jest potocznie LEJĄ. Tego 
dnia po sumie proboszcz miejscowej parafii ks. prałat Zbigniew 
Chmielecki - jak twierdzą jego parafianie -  nie ma prawa dojść w suchej 
sutannie z kościoła do swej plebanii. W tym roku, zważywszy na zimową 
aurę,  utrzymanie tradycji  było dość trudne. Wierni poradzili sobie 
jednak z tym problemem. Zamiast polewania wodą doszło pod 
kościołem do śnieżnej bitwy. Oczywiście nie obyło się też bez nacierania 
śniegiem. Cała zabawa zakończona została „wiosennym kuligiem” . 
Mieszkańcy Lutkówki do anomalii pogodowej, jaka ogarnęła cały kraj 
podeszli z humorem. Żartobliwe życzenia,  dotyczące   sypanego 
dyngusa, czy dowcipy śnieżnej  pogodzie, która w końcu przyszła na 
święta, tyle tylko, że nie te co trzeba, dały się słyszeć  aż nader często. 
Trzeba przyznać, że jak Polska długa i szeroka ludzie  tryskali humorem  i 
w przerwach pomiędzy kolejnymi podejściami do uciążliwego 
odśnieżania  lepili zamiast bałwanów wielkanocne zajączki i olbrzymie 
pisanki. Oczywiście wszystko odbywało  się przy dźwiękach znanej 
piosenki ….Hu, hu, ha, hu, hu, ha… nie taka zima tej wiosny zła…. 

MM

Uczęszczała do różnych ognisk plastycznych ( m.in. w Grodzisku 
Mazowieckim ). Obrazy maluje głównie dla przyjaciół i znajomych, ale 7 
marca z jej twórczością mogła zapoznać się także mszczonowska 
publiczność.

Rafał Wasilewski

Z ŻYCIA GMINY / KULTURA

Wielkanoc

Hu, hu, ha, hu, hu, ha… 
nie taka zima tej wiosny zła.…

MOK

Wystawa w prezencie dla pań

7 marca br. w przeddzień popularnego Dnia Kobiet Mszczonowski 
Ośrodek Kultury zaprosił wszystkie Panie na wystawę autorstwa Jagody 
Domagały zatytułowaną „Kobieta oczami kobiety”. Wernisaż otworzyły 
wspólnie z autorką prac - dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska oraz 
Anna Lipińska- Broda, instruktor plastyki. Otwierając wystawę malarka 
podkreśliła, iż plastyka pociągała ją od najmłodszych lat, jednak los 
inaczej pokierował jej zainteresowaniami. W jej życiu zawodowym 
pojawiły się owady, ale nie takie zwykłe owady, ale bardzo pożyteczne 
pszczoły. To właśnie pszczelarstwo przez ponad trzydzieści lat zajmowało 
jej czas i myśli. Jednak malarstwo jest dopełnieniem jej życiowej 
kreatywności.
Pani Jagoda to osoba bardzo aktywną  zawodowo i społecznie. 
Prowadzi m.in. warsztaty, zajęcia dydaktyczne i wykłady dla dorosłych 

oraz dzieci, których tematyką są oczywiście pszczoły. Do 
sztuki, a konkretnie do malarstwa powróciła kilka lat temu. 
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W niedzielne popołudnie 7 kwietnia br. 
w Małej Galerii Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy rzeźb autorstwa 
Jerzego Flisa. Wspólnie z artystą 
wystawę otworzyła Anna Lipińska 
Broda, instruktor plastyki w ośrodku.  
Autor  jest rzeźbiarzem samoukiem. 
Urodził się w 1965 roku w Głownie, tam 
też ukończył Technikum Mechaniczne. 
Tworzy od siedemnastego roku życia. 
Wykonuje głównie dzieła  o tematyce 
sakralnej, ale także przedmioty użytkowe. Jako surowca używa głównie 
drewna lipowego i topolowego, ale rzeźbi również w glinie. Do 
wykończenia stosuje bejcę i woski pszczele. Jego prace znajdują  się m.in. 
w Anglii, Włoszech, Niemczech oraz w całej Polsce. W roku 1991 rzeźbiarz 
brał udział w targach Inter Christiana w Łodzi. W 1991 roku podczas wizyty 
Papieża w Częstochowie,  płaskorzeźbę jego autorstwa, 
przedstawiającą kardynała Stefana Wyszyńskiego podarowała Janowi 
Pawłowi II delegacja łódzkiej młodzieży akademickiej. 
W Mszczonowie swoje dzieła wystawiał po raz pierwszy.  Wszyscy, którzy 
tego dnia nie mogli odwiedzić wystawy będą mogli to jeszcze zrobić  do 
końca kwietnia br.

Rafał Wasilewski

22 marca br. w Stowarzyszeniu „Uśmiech ś w i ą t e c z n y c h  
Dziecka” odbyło się uroczyste spotkanie potraw. Spotkanie 
wielkanocne. Przy wiosenno-świątecznym o d b y ł o  s i ę  w  
stole zasiedli wspólnie - dzieci, rodzice i wyjątkowo ciepłej i 
wychowawcy. Na stole pojawiły się r o d z i n n e j  
świąteczne stroik i  wykonane przez atmosferze i stało się 
podopiecznych Stowarzyszenia, których w okazją do wspomnień i rozmów 
tym niełatwym i odpowiedzialnym zadaniu w szerszym gronie. Nic więc 
wspomogły panie wychowawczynie. W tym dziwnego, iż dzieci były bardzo 
uroczystym dniu nie mogło także zabraknąć zadowolone, a uśmiech na ich 
tradycyjnych potraw wielkanocnych, które twarzach jest zawsze bardzo 
przygotowali rodzice. cenny. Szkoda jedynie, iż 
Spotkanie otworzyła prezes Stowarzyszenia wiosennemu nastojowi przy stole 
Bożena Majewska składając wszystkim nie wtórowała w tym roku aura 
najserdeczniejsze życzenia na Święta pogodowa za oknem, gdzie na 
Zmartwychwstania Chrystusa. Każde całego panowała jeszcze zima. 
dziecko otrzymało także drobny upominek Najważniejsze jednak, że dzieci 
w postaci cukrowego baranka lub niepełnosprawne poznały i 
kolorowego zajączka, które potem miały u t r w a l i ł y  s w o j ą  w i e d z ę  
znaleźć się w święconce niesionej do dotyczącą znaczenia i symboliki 
kościoła w Wielką Sobotę. Następnie Świąt Wielkanocnych. 
podzielono się jajkiem jako symbolem Na spotkanie przybyła również 
nowego, odradzającego się życia i młodzież gimnazjalna, która na 
przystąpiono do wspólnego spożywania co dzień pomaga w zajęciach 

podopiecznych Stowarzyszenia i 
która otrzymała specjalne 
podziękowania od pani prezes 
za zaangażowanie, pomoc, 
serdeczność i opiekę nad 
dziećmi niepełnosprawnymi. 
P o d o p i e c z n i  „ U ś m i e c h u  
Dziecka” spotkają się ponownie 
na zajęciach 3 kwietnia br. 

Prezes Stowarzyszenia
Bożena Majewska

KULTURA

Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”

Wielkanocne spotkanie
w „Uśmiechu Dziecka”

MOK

Sakralne rzeźby w MOK-u
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Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Żyrardowie, Aleksandry Kozłowskiej ze SP 
w Bartnikach, Oliwii Wójcickiej ze SP w Kuklówce Radziejowickiej, Karola 
Wiśniewskiego ze SP w Mszczonowie oraz Natalii Kasprowicz ze SP w 
Piekarach.
W kategorii klas IV-VI nagrodę otrzymała Magdalena Dąbkowska z 
Zespołu Szkół Publicznych nr 4 w Żyrardowie, która recytowała fragment 
„Ani z Zielonego Wzgórza” L.M. Montgomery.
W tej kategorii przyznano też wyróżnienia dla: Moniki Kaźmierskiej z ZSP nr 3 
w Żyrardowie, Bartłomieja Jarkiewicza ze SP w Lutkówce, Natalii 
Lewandowskiej z ZSP nr 7 w Żyrardowie, Daniela Tarasiuka ze SP w 
Korytowie oraz Juliana Wojtali ze SP w Bartnikach.

5 kwietnia w Mszczonowskim Ośrodku Kultury odbył się XV Mały Konkurs W kategorii gimnazjów, gdzie rywalizacja była najbardziej wyrównana 
Recytatorski Powiatu Żyrardowskiego. Łącznie 31 uczestników walczyło w przyznano aż 5 nagród. Otrzymali je : Adrian Studziński z Gimnazjum w 
nim o awans do konkursów - „Warszawska Syrenka” i „Przebudzeni do Mszczonowie za interpretację utworu „Do generałów” Juliana Tuwima, 
życia”. Mateusz Mogielnicki z Gimnazjum w Mszczonowie, który recytował utwór 
Pod czujnym okiem jury w składzie Jerzy Łazewski - aktor, przewodniczący „Żona uparta” Adama Mickiewicza, Marcin Dobrzyński z ZSP w 
jury, Agnieszka Kowacka,teatrolog, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki Osuchowie, który przygotował „Tren Fortynbrasa” Zbigniewa Herberta, 
w Warszawie oraz Danuta Wójt - instruktor teatralny z MOK-u, 31 uczniów z Daniel Olborski z ZSP w Osuchowie za „Balladę o straszliwej rzezi” Andrzeja 
terenu powiatu żyrardowskiego prezentowało przygotowane przez siebie Waligórskiego oraz Sylwia Urynowicz z gimnazjum w Mszczonowie, która 
interpretacje znanych wierszy lub fragmentów prozy. Uczestnicy konkursu wybrała do interpretacji utwór „Romans” Bolesława Leśmiana.
jak co roku reprezentowali trzy kategorie wiekowe: klasy I - III, IV-VI oraz W tej kategorii przyznano również wyróżnienia dla: Pauliny Wdowiak z ZSP 
gimnazja. W pierwszej  i drugiej kategorii wystąpiło po dziesięcioro nr 7 w Żyrardowie, Tamary Szmitkowskiej z ZSP nr 2 w Żyrardowie, 
uczestników,  gimnazja zaś reprezentowało jedenaścioro uczestników. Bartłomieja Kozłowskiego z Gimnazjum w Bartnikach, Artura Ambroziaka z 
Kilka minut po godzinie dziesiątej zmagania młodych miłośników poezji ZSP nr 2 w Żyrardowie oraz Aleksandry Ciężkiej z Gimnazjum w Wiskitkach. 
otworzył Marek Baumel, kierownik MOK-u wspólnie z gościem konkursu - W finale Konkursu Recytatorskiego WARSZAWSKA SYRENKA, który 
starostą powiatu żyrardowskiego Wojciechem Szustakiewiczem. odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2013r. w Mazowieckim Centrum 
Następnie na scenie pojawiali się kolejni recytatorzy. Jury oraz Kultury i Sztuki w Warszawie znajdą się: Alicja Matusiak, Kajetan Zieliński, 
zgromadzona publiczność byli wyraźnie pod wrażeniem ciekawych Magdalena Dąbkowska, Adrian Studziński, Mateusz Mogielnicki i Marcin 
interpretacji,  trafnie dobranego repertuaru oraz wspaniałego Dobrzyński.
przygotowania młodych recytatorów.  Publiczność doceniła również Sylwia Urynowicz i Daniel Olborski wezmą zaś udział w  Ogólnopolskim 
ogrom pracy włożonej w przygotowania oraz zaangażowanie młodych Konkursie Recytatorskim „Przebudzeni do życia” , który odbędzie się w 
miłośników literatury. Toteż po zakończeniu wszystkich wystąpień jury dniach 24-26 maja w Bielsku - Białej.
stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia tych najlepszych. Po długiej Nagrody książkowe wszystkim uczestnikom konkursu wręczyli wspólnie - 
naradzie zapadły decyzje, na które wszyscy uczestnicy czekali z wicestarosta powiatu żyrardowskiego Krzysztof Ciołkiewicz, sekretarz UM 
niecierpliwością. Wyniki jako przewodniczący jury ogłosił Jerzy Łazewski. w Mszczonowie Zofia Krukowska oraz członkowie jury. 
I tak w kategorii klas I - III nagrody otrzymali: Alicja Matusiak z Zespołu Szkół Powiatowy Konkurs Recytatorski odbył się dzięki wparciu finansowemu 
Publicznych nr 7 w Żyrardowie za interpretację utworu „Bajeczka” Doroty Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i Urzędu Miejskiego w 
Gellner oraz Kajetan Zieliński z Zespołu Szkół Publicznych nr 4 w Mszczonowie.
Żyrardowie, który przygotował wiersz „ W aeroplanie” Juliana Tuwima.
Wyróżnienia zaś w tej kategorii powędrowały do: Weroniki Kowalskiej z Rafał Wasilewski

XV Mały Konkurs Recytatorski 

Najlepsi recytatorzy z terenu powiatu  
walczyli o udział w kolejnym etapie 
konkursu

KULTURA

Nagrody wreczali - wicestarosta powiatu 
żyrardowskiego Krzysztof Ciołkiewicz i sekretarz 

UM w Mszczonowie Zofia Krukowska

Nagrodzeni w kategorii klas I-III

Nagrodzeni w kategorii klas IV-VI Nagrodzeni w kategorii gimnazja
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tych miast wizytował w trakcie swej kadencji Wraz z senatorem Martynowskim podróżują: 
Prezydent RP Lech Kaczyński. Cała trasa liczy warszawscy samorządowcy: Michał Grodzki, 
ponad czterysta ki lkadziesiąt ki lometrów. Marcin Wierzchowski, Zbigniew Chmiel i Adam 
Rajdowiczów nie odstraszają trudne, kwietniowe  Niedziałek, asystent prof. Ryszarda Legutki - 
warunki pogodowe. Do Mszczonowa dotarli cali Mirosław Sanek, a także działacze klubu „Gazety 
przemoczeni. Od samej stolicy towarzyszył im Polskiej” oraz Ruchu Społecznego im. Lecha 
chłodny deszcz. W mszczonowskiej hali sportowej Kaczyńskiego - Daniel Kurek, Radosław Dec, 
przyjął ich dyrektor OSIRu Michał Szymański.  Cała Wojciech Ołdakowski, Wacław Klemp, Kacper 
ekipa kolarska miała tu zapewniony posiłek Siwik, Stefan Kulesza i  Joanna Wieczorek. W trzecią 
regeneracyjny i nocleg.  Rano senator Marek rocznicę pogrzebu Prezydenta i jego małżonki cała 
Martynowski wraz z całą swoją  kolarską  ekipą  ekipa rajdu wraz z  członkami Ruchu Społecznego 

Wyruszyli w południe 12 kwietnia sprzed  Pałacu spotkali się z burmistrzem Mszczonowa Józefem im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, posłami na 
Prezydenckiego. Już  o 18.00 dotarli do odległego o Grzegorzem Kurkiem. Pamiątkowa fotografia z Sejm RP Maciejem Łopińskim, Jackiem Sasinem, 
45 kilometrów od Warszawy Mszczonowa. tego spotkania została wykonana w szczególnym Andrzejem Dudą i Adamem Kwiatkowskim złożą 
Czternastu uczestników Trzeciego  Rajdu  miejscu, a mianowicie pod wiszącą  na ratuszu kwiaty przy sarkofagu pary prezydenckiej, jaki 
Rowerowego  im. Lecha i Marii Kaczyńskich oraz 94 tablicą, jaką  w 2007 roku z okazji 68 rocznicy bitwy znajduje się  w wawelskich kryptach. 
Ofiar Katastrofy Smoleńskiej zamierza 18 kwietnia mszczonowskiej `39 ufundował Prezydent Jak co roku patronat medialny nad rajdem objął 
dotrzeć  do Krakowa. Mszczonów był pierwszym Kaczyński. Drugi dzień rajdu rozpoczął się portal niezalezna.pl.
postojem  na ich trasie. Stąd o poranku 13 kwietnia słonecznie. Trasa do Piotrkowa wiodła  przez Piotr Dymecki 
udali się w dalszą  podróż do Piotrkowa spokojne i malownicze  tereny: Osuchowa, Białej 
T rybunalsk iego. Kolejne etapy rajdu to:  Rawskiej i dalej na Rawę Mazowiecką oraz 
Włoszczowa, Zawiercie i  Chrzanów. Większość z Tomaszów. 

44 zespoły i 27 duetów to ilość, która robi wrażenie. 23 marca 2013 r. w Hali 
Sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 w Gdańsku 
- Brzeźnie odbyła się już po raz trzeci wielka impreza polskiego cheerleadingu 
Baltic Cup, połączona z cyklem turniejów Grand Prix Polski Cheerleaders 2013. 
Gdańsk zawsze był dla Mszczonowa miejscem wyjątkowym - to tutaj w roku 
2010r. wystąpiła pierwsza z grup sekcji cheerleaders z Mszczonowa, która jak na 
początkującą wtedy formację zajęła III miejsce w kategorii junior młodszy. 
Coroczne turnieje Baltic Cup cieszą się z każdym rokiem coraz większą 
popularnością, co obserwujemy po ilości zgłoszonych reprezentacji. Warto 
również wspomnieć, że Pomorze na dzień dzisiejszy jest największym i najprężniej 
rozwijającym się ośrodkiem promującym idee cheerleadingu w Polsce (co roku 
na Pomorzu odbywają się dodatkowo mistrzostwa drużyn tego regionu). 
Oczywiście przy tak dużej imprezie sportowej nie mogło zabraknąć i naszych 
sekcji, które mimo niesprzyjającej pogody i chorób niektórych zawodniczek - 
postanowiły stanąć do walki o najwyższe laury. Zgodnie z przygotowanym 
programem turniejowym na 2013 rok mszczonowskie cheerleaderki wystawiły 2 
zespoły i 5 duetów w dwóch kategoriach wiekowych. Nie możemy 
jednoznacznie stwierdzić, który z zespołów miał trudniejsze zadanie do 
wykonania: czy grupa młodsza, która żeby wejść do finałowej szóstki musiała 
'wyeliminować' minimum 6 innych zespołów ze swojej grupy wiekowej, czy grupa 
starsza, która wprawdzie bez przeszkód mogła wystąpić w finale, ale poziom i 
doświadczenie zespołów, z którymi przyszło im walczyć był niebywale trudny. Na 
szczęście oba zespoły zaprezentowały się bardzo dobrze i ostatecznie 
zakończyły rywalizację na IV (Fresh Junior) i V miejscu (Fresh). Inny scenariusz 
napisały nam nasze duety, które okazały się faworytkami w całym turnieju. 
Dziewczynki z zespołu Fresh Junior, które wystawiły aż 3 duety zdeklasowały 
rywalki i zajęły kolejno I, II i III (Zuzia Laskowska i Marta Fałkowska; Agata 
Fedorowicz i Patrycja Cyranowicz; Gabriela Owczarek i Patrycja Grzelak) miejsca 
w swojej kategorii wiekowej (dywizji pom dance) nie pozostawiając złudzeń, co 
do swoich ogromnych umiejętności tanecznych. Ich starsze koleżanki, które 

wprawdzie występują w innej dywizji (cheer-dance), 
zdecydowanie trudniejszej technicznie i wyższej 
kategorii wiekowej zajęły II (Tatiana Saławjowa i 
Karolina Zdzieszyńska ) i IV miejsce (Honorata Szydlik i 
Aleksandra Krześniak).
Wszystkim zawodniczkom serdecznie gratulujemy 
osiąganych wyników, a przede wszystkim wytrwałości 
w pracy, która w ostatnim miesiącu wymagała od 
nich wielu poświęceń. Ogromne PODZIĘKOWANIA 
kierujemy ponownie do firmy przewozowej MIM-
TRANS z Bukówki oraz Geotermii Mazowieckiej S.A. i 
rodziców tancerek, których wsparcie pozwala nam 
realizować swoje pasje i godnie reprezentować 
nasze środowisko.

Z cheerleaderskim pozdrowieniem…
Katarzyna Malinowska

KULTURA / SPORT

OSiR

Rajd Pamięci - etap 
pierwszy Mszczonów

Cheerleaders

Mszczonowskie cheerleaderki w Gdańsku



związany z „Macierzą Szkolną”, był kimś w rodzaju inspektora, który m.in. 
wypłacał pieniądze nauczycielom, udzielał urlopów. Pomagał młodej 
Sabinie Dembowskiej w prowadzeniu majątku w Dańkach, a interesy 
mówiąc krótko nie bardzo szły. Teść dziadka nie był też dobrym 
gospodarzem, potem wyjechał i pracował jako zarządca w majątku na 
Wołyniu. 
Babcia nasza przyjechała na wakacje do domu i miała zacząć od 
nowego roku akademickiego studia na medycynie w Petersburgu, ale w 
Dańkach poznała dziadka i wyszła za niego za mąż. Dziadek był 12 lat 
starszy od babci, ożenił się ponownie po 12 latach wdowieństwa.  Jako 
pierwsza urodziła się nasza mama, a potem dwóch chłopców, którzy 
zmarli w dzieciństwie, potem przyszły na świat dwie córki i syn.  
Po śmierci dziadka babcia została w Mściskach z dziećmi, a majątek 
został podzielony na 4 części. Babcia jeszcze za życia dziadka zaczęła 
malować, cała jej rodzina była zresztą utalentowana. Do dziś te talenty 
ujawniają się w rodzinie, mamy wiele osób które ukończyły sztuki piękne. 
Babcia była zawsze bardzo ważną osobą w naszym domu, 
wychowywała nas. Zmarła w 1953 roku. Po wojnie mama, aby nas 

Historia rodziny
wykształcić sprzedała praktycznie całą ziemię, ale dzięki temu wszystkim 

Nasz dziadek, Ignacy Wieszczycki, syn Mikołaja Wieszczyckiego (matka z 
nam udało się zdobyć wyższe wykształcenie, choć mieliśmy przez wiele 

domu Gniazdowska) pochodził z powiatu gostynińskiego ze wsi Przylaski. 
lat utrudniany dostęp do wyższych uczelni z powodu naszego 

Potem przeniósł się w kutnowskie, gdzie dzierżawił majątek Rotów od 
pochodzenia. Nie mogłam się dostać na studia mimo, że zdałam 

hrabiego Sobańskiego. Jego pierwsza żona zmarła. Potem kupił 
egzaminy, ale miałam „nieodpowiednie pochodzenie”. Musiałam 

majątek w Mściskach, który był bardzo zapuszczony i 
rozpocząć prace w szkole, skończyłam kursy nauczycielskie i dopiero po 

zadłużony. Dziadek bardzo dobrze gospodarował, był 
kilku latach dostałam się na studia.

SPORT / HISTORIA
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Kolejne dobre spotkanie rozegrali nasi siatkarze UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów w play off walki o III Ligę. 
Wynik 2;3 nie mówi wszystkiego o meczu rozegranym 23 marca w 
Mszczonowie. Przeciwnikiem była drużyna SPS Volley Ostrołęka, która po 
zwycięstwie u siebie przyjechała pewna sukcesu. Renomowany rywal nie 
spodziewał się tak dobrze grających gospodarzy. Po rozegraniu dwóch 

partii było 2;0 dla Olimpijczyka i wydawało się, że 
niespodzianka jest bardzo blisko.
Jednak przebieg  meczu zmienił się i mimo wyrównanych 
partii goście zdołali doprowadzić do stanu 2;2. Piąty set był 
również bardzo zacięty i tylko odrobina szczęścia sprawiła, że 
zwycięstwo pojechało do Ostrołęki. 
Ostatecznie po dobrym spotkaniu Olimpijczyk uległ 2;3 (29;27, 
26;24, 19;25, 23;25, 
13;15). 
Cieszy dobra postawa zawodników, walka do ostatniej piłki i 
coraz pewniejsza gra z mocnymi przeciwnikami.
Trener i zespół dziękują naszym kibicom, którzy z pewnością 
mają swój wkład w postawę drużyny na boisku.  
Drużyna wystąpiła w składzie: M. Osiński, J. Sobolewski, P. 
Słojewski, K. Malinowski, P. Zawadzki, M. Wojtkiewicz, J. Marat, 
K, W. Kosmatka, T. Antoniak K. Ziółkowski  i D. Czarnecki (trener 
Grzegorz Piątkowski).

Grzegorz Piątkowski

II miejsce - Adam Banasik, Grodzisk Mazowiecki
III miejsce - Maciej Woźniak, UKS Lutkówka
IV miejsce - Rafał Pawlak, UKS Lutkówka
V miejsce - Hubert Maj, Wiskitki 
2. Młodziczki:
I miejsce - Anna  Budna, UKS Lutkówka
II miejsce - Karolina Mazurek, UKS Lutkówka
III miejsce - Alicja Konca, UKS Lutkówka
IV miejsce - Wiktoria Krakowiak, UKS Lutkówka
V miejsce - Natalia Wojtyniak, UKS Lutkówka 
3. Juniorzy:W drugim turnieju z cyklu „Grand Prix” 
I miejsce - Bartłomiej Klingbeil, WiskitkiMszczonowa w tenisie stołowym edycja 2013 
II miejsce - Piotr Mechecki, Wiskitkiwystartowało  48 zawodników i zawodniczek z:  
III miejsce - Mateusz Szkop, Wiskitki Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Jaktorowa, 
IV miejsce - Albert Świrta, WiskitkiRadziejowic, Grodziska Mazowieckiego, 
4. Juniorki:Lindowa i Mszczonowa. Tenisiści zmierzyli swe siły Budna (UKS Lutkówka), w grupie młodzików Piotr I miejsce - Jolanta Adamska, Wiskitkisobotnie przedpołudnie 13 kwietnia. Rywalizacja Mechecki (Wiskitki), w grupie juniorek Jolanta II miejsce - Martyna Ręgowska, Lindówodbywała się  w pięciu kategoriach: młodzicy - Adamska (Wiskitki), w grupie juniorów  Bartłomiej 5. OPEN: szkoła podstawowa, młodziczki - szkoła Klingbeil  (Wiskitki), który również  zajmuje I miejsce - Bartłomiej Klingbeil, Wiskitkipodstawowa, juniorzy - gimnazjum i liceum, pierwszą pozycję   w kategorii OPEN.  II miejsce - Dariusz Strupiński, Żyrardówjuniorki - gimnazjum i liceum oraz „OPEN" (do IV 
III miejsce - Paweł Zaszczyński, Grodzisk ligi włącznie - dla wszystkich). Organizatorem Grand Prix Mszczonowa jest OSIR Mazowiecki

Mszczonów, a  Instruktorem koordynującym IV miejsce - Andrzej Puchlerski, ŻyrardówW poszczególnych grupach klasyfikacja zawody -  Dariusz Biernacki. V miejsce - Piotr Kłosiński, Żyrardówwyglądała następująco:  
Po dwóch turniejach w klasyfikacji ogólnej 1. Młodzicy: MMGrand Prix prowadzą: w grupie młodziczek Anna I miejsce - Piotr Mechecki, Wiskitki Foto: Dariusz Biernacki

UKS Olimpijczyk

Zabrakło tak niewiele

„Grand Prix” Mszczonowa

Rywalizują o Grand Prix 
Mszczonowa

Historia

Wspomnienia ocalone 
od zapomnienia

Z Hanną Kozicką, wnuczką Ignacego Wieszczyckiego, 
byłego właściciela majątku w Mściskach 

rozmawia Barbara Gryglewska
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Babcia z domu Dembowska, jej nękających go w okresie stalinowskim prześladowań w roku 1953 
ojciec Bronisław był rachmistrzem w popełnił samobójstwo). Mama zmuszona byłą sprzedać prawie cały 
majątku w Wilanowie. Kiedy kończył majątek, by utrzymać się przy życiu i nas wykształcić. Pozwoliło to jej 
swoją pracę, otrzymał odprawę, za jednak utrzymać park z domem, dzięki czemu modrzewiowy dworek 
którą kupił Dańki, ale nie dawał ocalał jako jedyny w okolicy. 
sobie rady z gospodarstwem. Miał Marzenie naszego dziadka, Ignacego Wieszczyckiego, o budowie 
piękny głos i wróżono mu nawet nowego domu zrealizował dopiero mąż jego najstarszej wnuczki - Ireny - 
karierę śpiewaka. Najbardziej znana architekt, Jan Polak. Pod opieką konserwatora wojewódzkiego według 
z rodziny ze strony mamy była Sabina projektu Jana Polaka budynek został rozebrany i postawiony na nowo z 
Dembowska, ceniony lekarz i wykorzystaniem wszystkich zachowanych zdrowych elementów. Tuż 
w s p a n i a ł y  c z ł o w i e k .  W i e l e  przed rozbiórką stary dom odegrał swoją ostania konspiracyjną rolę. 
pomagała w czasie I  Wojny Właśnie tu nielegalnie została wydrukowana przez oficynę wydawniczą 
Światowej, a także podczas II Wojny „Nowa” książka „Historia Kościoła Katolickiego w Polsce” Cywińskiego. 
Światowej. Jeden z braci naszej W odbudowie dworku w dużym stopniu przeszkodził okres stanu 
babci pracował przy budowie kolei wojennego, jednak ostatecznie dom stał się ponownie „gniazdem 
transsyberyjskiej, był cenionym rodzinnym” tętniącym życiem 
inżynierem. Drugi, chemik, był ojcem szczególnie podczas lata. 20 
prof. Jana Dembowskiego, znanego października 1991 roku odbyła się tu 
psychologa zwierząt, który został uroczystość wręczenia 93-letniej 
potem marszałk iem sejmu w J a d w i d z e  K o z i c k i e j  K r z y ż a  
czasach powojennych, został nim Partyzanckiego, nadanego jej za 
nie z własnego wyboru, a z powodu udział w walce z okupantem przez 
otrzymanej propozycji, której nie Prezydenta RP Lecha Wałęsę. 
mógł odrzucić ( powiedział - Dekoracji dokonał podpułkownik 
„s iedziałem już w sowieckim WP Tadeusz Rak, który wręczył także 
więzieniu w Wilnie”). jubilatce również akt mianowania 
Ojciec nasz, Jan Kozicki, skończył na stopień starszego sierżanta. Dwa 

gimnazjum w Moskwie, ale ponieważ wybuchła rewolucja, babcia - lata później otrzymała Krzyż AK.
Maria Kozicka, przeniosła się na Krym, gdzie przyjmowała pacjentów Mama, Jadwiga Kozicka , nasza po 
jako lekarz stomatolog. Dzięki temu przetrwała trudne czasy. Ojciec wojnie była odznaczona krzyżem 
walczył z bolszewikami w wojnie 1920 roku. W czasie II Wojny Światowej w partyzanckim i dostała stopień 
1939 roku, we wrześniu, dostał się do niewoli niemieckiej, wrócił z obozu starszego sierżanta za działalność 
dopiero w 1945 roku. Dziadek, Lucjan Kozicki, lekarz, zmarł w szpitalu podczas okupacji. Było to w 1991 
wojskowym podczas I Wojny Światowej. Z opowiadań rodzinnych wiem, roku. Podczas tej uroczystości był 
że żona Bolesława Prusa, Oktawia, była kuzynką dziadka Kozickiego i w t a k ż e  p a r t y z a n t ,  k t ó r e g o  
„Lalce” dla postaci studenta mieszkającego w kamienicy hrabiny operowano w Mściskach. Byli 
Krzeszowskiej, w którym kochają się wszystkie służące i który nosił na również ksiądz Świderski i łączniczka 
placu sygnet bez oczka pierwowzorem był właśnie nasz dziadek. Ojciec AK.
jako dziecko bywał u pani Oktawii, ale wspominał, że było tam nudno, a 
czekolada była za słodka. Kontakty między dworkami
Po ciężkiej chorobie nasz ojciec zjawił się u rodziny w Mściskach, aby Za czasów młodości naszej mamy odbywały się w  dworku w Mściskach 
wydobrzeć i wtedy ożenił się z naszą mamą Jadwigą Wieszczycką. Po huczne bale. Można śmiało powiedzieć, że dworek był wówczas 
wojnie małżeństwo się niestety rozpadło, ojciec mieszkał w Warszawie. ogniskiem, gdzie spotykała się młodzież. Nasz wujek, Zygmunt Kobyliński, 
Po wojnie majątku w Mściskach nie rozparcelowano, bo liczył on już zapraszał tu swoich kolegów.  Jeden z pokojów w dworku zyskał nawet 
wtedy mniej jak 50 ha, a parcelacji podlegały tylko posiadłości powyżej miano „trzynastki”, gdyż pewnej nocy nocowało w nim 13 panien. Za 
50 ha. Sąsiad, który odkupił wcześniej park od wujka Kobylińskiego, naszego dzieciństwa też odbywały się tu spotkania, ale już nie tak 
niszczył go, co bardzo bolało babcię i mama zdecydowała się oddać huczne jak kiedyś. 
mu w zamian za park ziemię orną, dzięki temu Mściska nie uległy Odwiedzano też inne dwory m.in. w Petrykozach, Zbiroży, w Popielach, 
parcelacji. Piekarach, Paplinie. Kontakty pomiędzy dworkami z pewnością istniały i 

były utrzymywane. Najbliżej chyba mama nasza była z państwem 
Pierwsze lata po wyzwoleniu Dmowskimi, którzy mieli dworek w Zbiroży. W naszym domowym 
Za czasów okupacji było ciężko, ale potem za czasów stalinowskich było archiwum jest wiele zdjęć właśnie ze Zbiroży, z okresu młodości naszych 
jeszcze gorzej. Cały czas trzeba było oddawać kontyngenty i płacić rodziców. Po wojnie państwu Dmowskim odebrano majątek i 
wyniszczające gospodarstwo podatki. Jak tylko oddaliśmy jedne wysiedlono ich do Sokołowa Podlaskiego. Najbogatszym człowiekiem w 
kontyngenty już trzeba było szykować kolejne,  jeszcze większe.  Kiedyś okolicy był zdecydowanie hrabia Plater, który według spisu majątków 
pamiętam też przyjechała do nas tuż po żniwach ekipa Służby Polsce, ziemskich z roku 1930 miał w swoim posiadaniu około 1400 ha. W tym 
która wymłóciła całe zboże i wszystko zostało zabrane, nawet materiał samym czasie w posiadaniu rodziny Wieszczyckich znajdowało się około 
siewny, nie zostało nic. Na takie akcje zabierano wówczas także 174 ha. 
studentów, u nas jeden z chłopców wrzucił dwa worki owsa do plew, 
powiedział, że jutro będą to samo robić u jego ojca. Pamiętam to Rosjanie w Mściskach
wydarzenie bardzo dokładnie, bo wtedy rzeczywiście nie mieliśmy co Po wkroczeniu wojsk radzieckich cały nas dom był zajęty przez Rosjan,  
jeść. było ich pełno w naszym domu. U nas zorganizowano w stodole 
Potem już dużo później kiedy siostra była lekarzem, hodowaliśmy jedną magazyn. Pilnowało go cały czas 3-4 żołnierzy oraz dowódca, pop z 
świnię, a mama wydzierżawiła Mściska dzierżawcy, który nie opłacił zawodu, wszyscy stacjonowali u nas w domu. Oficer był z nami 
podatków. Przyjechali więc do nas i zabrali tę jedną świnię, mięso zaprzyjaźniony, był dla nas swoistą ochroną. Żołnierze słuchali się go. W 
sprzedali na taniej jatce, nie dostaliśmy z tego ani grosza, nie mówiąc już pokoju, w którym oni mieszkali była biblioteka i żołnierze robili skręty z 
o choćby kawałku mięsa. kartek książek, ale dowódca starał się, żeby ocalić co cenniejsze 
Najbardziej pamiętam pierwsze powojenne święta, kiedy na początku egzemplarze. Była tam m.in. kronika Mścisk pisana przez pana 
było bardzo skromnie, potem z roku na rok troszeczkę lepiej. Jeden z Gawałkiewicza ilustrowana przez Szymona i niestety poszła ona z 
kuzynów naszej mamy, Suchodolski, miał fabrykę zabawek, więc przed dymem papierosowym. Do dziś żałujemy tej straty. Rosjanie jednak nie 
wojną i w czasie wojny, mama jeździła tam przed świętami i przywoziła zachowywali się u nas brutalnie, mieliśmy pod tym względem szczęście. 
dla nas zabawki, a wędrowały one także do wszystkich  dzieci ze szkoły w Zapamiętałam też, że w naszym domu nocowały też dwie młodziutkie 
Gnojnej. Rosjanki, które były lekarkami frontowymi. Spały u nas we dwie na 
Represje w okresie stalinowskim dotknęły po trosze nas wszystkich, ale jednym wąskim metalowym łóżku, ale do dziś pamiętam jak one były z 
przede wszystkim naszą mamę, Jadwigę Kozicką, jej szwagrów - tego powodu zadowolone, że mogły spać w prawdziwym łóżku. 
Stanisława Wiechowskiego oraz Wojciecha Pawlaka, który po ożenku ze Spisał i zredagował: Rafał Wasilewski
średnią córką Ignacego - Stanisławą - sprzedał przypadającą jej część 
gruntów i przeprowadził się do rodzinnej wsi Bronisławka (na skutek 

Nasza prababcia ze strony ojca – 
matka babci Marii Kozickiej – Katarzyna 

Dziewińska z domu Rychlińska. Jako 
narzeczona powstańca 1863 r. 

Dominika Dziewińskiego dotarła do 
niego na zesłanie, wyszła za niego za 
mąż, urodziła w Kazaniu dwoje dzieci.



Mszczonowscy rekonstruktorzy z GRH 
STRZELCY 31 pSK wzięli udział w V Odprawie 
Kieleckiej Zmiany Warty na Westerplatte. W 
uroczystościach, jakie odbyły się  7 kwietnia 
w Kielcach uczestniczyło kilkanaście grup i 
s t o w a r z y s z e ń  r e k o n s t r u k c y j n y c h .  
Organizatorami V Odprawy  byli: SRH 4 pułku 
piechoty Legionów w Kielcach, Zarząd 
Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 
Pułku w Kielcach oraz Prezydent Miasta 
Kielce. Główna część obchodów miała zorganizowano inscenizację  potyczki  pod niemieckiej policji. Narratorem widowiska był 
miejsce pod pomnikiem Legionowej Czwórki. Huciskiem. Przypomnijmy, że podczas tego główny organizator kieleckiej Odprawy ppor. 
Dioramy  grup rekonstrukcyjnych  ustawiono starcia,  30 marca 1940 roku,   oddział majora Rez. Zbigniew Kowalski z SRH 4 pp Leg.  
natomiast w parku w pobliżu Hali Legionów. "Hubala" zadał poważne straty  batalionowi MM 
T a m  t e ż  n a  z a k o ń c z e n i e  ś w i ę t a  

13 kwietnia w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej przy mszczonowskim krzyżu 
katyńsko -smoleńskim zapalony został 
symboliczny znicz oraz złożona został 
wiązanka kwiatów w barwach narodowych. 
O uczczeniu ofiar ludobójstwa, jakiego 
dokonali Sowieci,  pamiętali członkowie GRH 
STRZELCY 31pSK oraz Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego. Przy krzyżu, 
stojącym  na osiedlu Dworcowa II I   
zaciągnięta też  została honorowa warta. pomnik Poległych i Pomordowanych na odmówieniem wspólnej modlitwy w intencji 

Wschodzie. Przed rekonstruktorami jechał w s z y s t k i c h  p o l s k i c h  o f i c e r ó w  
N a s t ę p n e g o  d n i a  m s z c z o n o w s c y  prawdziwy „czornyj woron” ( czarny kruk)-  zamordowanych na wschodzie, a także ofiar 
rekonstruktorzy wzięli udział w  Katyńskim radziecki autobus więzienny z czasów II wojny katastrofy smoleńskiej z dnia 10.04.2010 roku. 
Marszu Cieni, jaki już  po raz szósty przeszedł światowej. Na trzech postojach: przy kościele 
ulicami Warszawy. Wzięło w nim udział ponad św. Krzyża, na Placu Zamkowym i Placu  Organizatorem VI  Katyńskiego Marszu Cieni 
120 członków różnych GRH i SRH. Kolumna Krasińskich  - czytano korespondencję z byli:  IPN i Grupa Historyczna Zgrupowanie 
jeniecka, jaka prowadzona była przez NKWD- obozów w Starobielsku i Ostaszkowie oraz „Radosław” 

zistów przeszła spod Muzeum osobiste notatki odnalezione w dołach Piotr Dymecki 
Wojska Polskiego, aż pod katyńskich. Marsz zakończony został GRH STRZELCY 31pSK  -  Mszczonów
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GRH STRZELCY 31 pSK z Mszczonowa 
uczestniczyła 5 kwietnia w święcie 37 
Dywiz jonu  Rak ietowego Obrony 
P o w i e t r z n e j ,  j a k i  s t a c j o n u j e  w  
podsochaczewskich Bielicach. Tego dnia 

uczestnicy dywizjonowego święta. Sprzęt z żołnierzy,  stacjonujących  w Bielicach.  jednostka obchodziła oficjalnie pierwszą 
różnych epok, a także  uniformy od Szczególne zainteresowanie wzbudziły r o c z n i c ę   s w e g o  p o w s t a n i a .  
Powstania Styczniowego, aż do Powstania wśród nich nowoczesne, przeciwlotnicze  Mszczonowscy rekonstruktorzy odwiedzili 
Warszawskiego najbardziej podobały się zestawy rakietowe typu GROM. Zetknięcie żołnierzy z Bielic już po raz drugi. Pierwszy raz 
dzieciom z Zespołu Szkół w Błoniu, które historii ze współczesnością  zaowocowało gościli u nich, podczas  ubiegłorocznych 
także tego dnia przybyły do Bielic.  niezwykłymi zdjęciami. Kosynier na tle obchodów Święta Narodowego.  Tym 
Historyczny sprzęt wyeksponowany został rakiety ziemia - powietrze, czy też  razem rekonstruktorzy poproszeni zostali o 
obok współczesnej broni, jakiej używają  powstaniec warszawski na mobilnej przybycie  w różnych uniformach, jakie 
żołnierze Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił wyrzutni  rakietowej - NIEZAPOMNIANE pozostają  na wyposażeniu grupy. 
Powietrznych RP. Sami rekonstruktorzy po WRAŻENIA .Ekspozycja GRH cieszyła się  dużą 
zakończeniu oficjalnej części  obchodów  MMpopularnością. Odwiedzili ją  wszyscy 
również  zapoznani zostali z uzbrojeniem 

GRH STRZELCY 31 pSK

BIELICE - święto 
zaprzyjaźnionego 
DYWIZJONU

Mszczonowianie na 
V Odprawie Kieleckiej

Tak STRZELCY uczcili 
Ofiary Zbrodni Katyńskiej



Wprawdzie od ferii minęło trochę czasu, ale w 
naszym Gimnazjum w marcu „wrzało” jak nigdy - 
oczywiście w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu. Miesiąc wprawdzie wydawał się 

reprezentacji okazał się mniej łaskawy (IV bardzo długi, ale przy dużej ilości zadań, jakie 
miejsce chłopcy, VI miejsce - dziewczęta), ale z r e a l i z o w a l i ś m y  -  t o  c h y b a  j e d e n  z  
dzięki temu wiemy, co musimy poprawić by za najpracowitszych sportowo miesięcy w tym roku 
rok powalczyć znów o podium.szkolnym.
W marcu nie mogło również zabraknąć i Jak co roku w marcu rozpoczęliśmy organizacją 
Szkolnego Turnieju Piłki Siatkowej (21 marca), Międzyszkolnego Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar 
który to po raz trzeci zorganizował zespół Dyrektora Gimnazjum w Mszczonowie, w którym 
projektu edukacyjnego klas II.  Ta impreza od wzięły udział drużyny z powiatu żyrardowskiego i 
trzech lat cieszy się w naszej szkole bardzo dużym Grodziskiego, m.in. z Radziejowic, Józefiny, 
zainteresowaniem uczniów, a jej głównym Mszczonowa oraz Jaktorowa. Nasze Gimnazjum 
celem jest integracja uczniów poprzez wspólne może się pochwalić dużą popularnością 
działania wewnątrzklasowe na poziomie zespołów szczypiornistek (grupa młodsza i 
danego rocznika. Podczas, gdy za oknem aura starsza), które od dwóch lat wytrwale trenują 
rysowała się zimowo, nasi uczniowie „Pierwszy pod okiem p. Pawła Promowicza. W związku z 

wielkie ukłony dla reprezentacji Gimnazjum z dzień wiosny” postanowili spożytkować na tym, że ów turniej miał charakter otwarty - 
Mszczonowa, których to zawodniczki wywalczyły sportowo. Oprócz organizacji samych rozgrywek poszczególne zespoły rywalizowały ze sobą bez 
I miejsce, dające im możliwość kontynuowania pomiędzy poszczególnymi klasami wyłoniliśmy z podziału na płeć. Naszej drużynie tym razem się 
gry na kolejnym poziomie - w eliminacjach grona kibiców najlepiej kibicujące klasy, do nie udało, ale drużyna damsko - męska z 
międzypowiatowych. Wszyscy trzymamy za całą których powędrowały Puchary Fair Play Mszczonowa walczyła do końca, mimo iż 
drużynę kciuki na kolejnym turnieju, choć i tak dla ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły. musieliśmy się zmierzyć z drużynami męskimi z 
naszej społeczności zostały odznaczone tytułem W tym roku puchary nie zmieniły swoich Radziejowic i Józefiny oraz drużyną ligową z 
„Uczennic Miesiąca Marca” - jako symbol naszej „właścicieli” trafiając ponownie do klasy II a i II d. Jaktorowa.
wdzięczności i dumy w stosunku do ich pracy. Zwycięzcami poszczególnych roczników byli:Nie minęły dwa dni, a mszczonowskie 
Nieco słabiej zaprezentowała się drużyna KLASY I: klasa I bcheerleaderki z UKS „Olimpijczyk 2008” wyruszyły 
chłopców, ale tym bardziej dziękujemy naszej KLASY II:  klasa II dna podbój Polski - na XVI Mistrzostwa Polski 
reprezentacji za wielkie zaangażowanie w grze KLASY III: klasa III a + tytuł „DEBEŚCIAKÓW 2013”.Cheerleaders do Leszna, z którego przywiozły:  V 
podczas meczów, mimo iż „zamiłowanie” do Serdecznie wszystkim drużynom gratulujemy i miejsce w kategorii zespołów oraz III, IV i VII w 
gier zespołowych naszych zawodników oddane mamy nadzieję, że za rok spotkamy się na tym duetach [więcej informacji w poprzednim nr. 
jest zupełnie innej dyscyplinie.turnieju ponownie.„Merkuriusza Mszczonowskiego”].
Miesiąc marzec w tym roku szkolnym i Marzec okazał się również pracowity sportowo W związku z wcześniej zaplanowanymi 
kalendarzowym dobiegł końca, ale z pewnością dla drużyny cheerleaders, które w dniu 23 marca rozgrywkami SZS w dniach 13 i 18 marca odbyły 
zapamiętamy go jako czas, w którym br. wzięły udział w III Baltic Cup Cheerleaders  się w Żyrardowie Powiatowe Eliminacje w Piłkę 
niejednokrotnie 'karmiono' nas niesamowitymi oraz Grand Prix Polski 2013 w Gdańsku [więcej Siatkową dziewcząt i chłopców. W tym roku 
sportowymi emocjami, które jak to w sporcie: informacji w artykule poświęconym sekcji tańca nasze Gimnazjum reprezentowali: drużyna 
„raz unoszą do gwiazd, potem każą nam opaść”, cheerleaders].dziewcząt  (klasy I-III) oraz chłopcy z klas II i III. 
by nabrać dystansu i odpocząć przed kolejnymi Nie zdążyliśmy się za bardzo wyspać, kiedy to już Podczas rozgrywek okazało się, że siatkówka w 
wyzwaniami.w poniedziałek 25 marca 2013r. po raz kolejny naszym powiecie stała się bardzo popularną 
Więcej informacji można znaleźć na stronie nasza drużyna szczypiornistek stanęła do walki w dyscypliną sportową, co można było zauważyć 
internetowej naszego Gimnazjum w zakładce Eliminacjach Powiatowych w Piłkę Ręczną po poziomie przygotowania i umiejętności 
„Zajęcia sportowe/ aktualności i/lub zawody D z i e w c z ą t  o r g a n i z o w a n ą  z g o d n i e  z  zawodniczek i zawodników z poszczególnych 
sportowe”.kalendarzem imprez sportowych SZS. I tutaj miejscowości.  Niestety ten rok dla naszych 

K . Malinowska 

Gimnazjum

SPORTOWY I 
SZCZĘŚLIWY MARZEC 
DLA GIMNAZJALISTÓW 
Z MSZCZONOWA
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0020.03.2013 roku o godz. 10  w bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy 
dla klas drugich , pt.: „Elegancik - sprytny i pomysłowy pingwin” .
Aby wziąć w nim udział należało przeczytać książkę Aliny i Czesława 
Centkiewiczów „Zaczarowana zagroda”.
Do konkursu przystąpili przedstawiciele poszczególnych klas drugich.

aDrużynę A stanowiły uczennice klasy II : 
Gabriela Sosnowska 
Paulina Wieczorek 
Filip Kociszewski 

bDrużynę B reprezentowali uczniowie klasy II :
Anna Boczyńska Miło nam poinformować, iż nasi uczniowie:
Piotr Cabaj 
Mateusz Radkiewicz

Aleksandra Wiśniewska (6d)  
cPrzedstawicielami drużyny C byli uczniowie klasy II :  i Bartosz Skowronek (6d)

Anna Ziółkowska 
Wiktor Kołacz 

 ukończyli kurs "Programowanie w logo dla uczniów szkół podstawowych"
Przemysław Orzechowski

 zorganizowany przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań 
 

Komputerów. d Drużynę D tworzyli uczniowie klasy II : 
 Agata Drozdowska 

Szkolenie trwało 60 godzin, w tym 54 godziny on-line i obejmowało: 
 Paulina Ostrowska

- doskonalenie umiejętności stosowania pierwotnych poleceń Logo,
 Julia Czarnecka

- wykorzystanie procedur bez parametrów i z parametrem,
- podstawy grafiki w zadaniach,

W jury zasiadły: pani dyrektor Jolanta Zielonka, pedagog terapeuta Ewa 
- przygotowywanie projektów multimedialnych,

Osińska, bibliotekarz Elżbieta Grzybowska.
- kolejne kroki rozwiązywania zadań algorytmicznych, testowanie.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła pani Ewa Bińkowska.
Uczniowie ci wykazali się pracowitością i wytrwałością .

Składał się on z 11-tu konkurencji: dziewięć z nich dotyczyło znajomości książki, 
 Serdecznie gratulujemy!

dwie zaś to konkurencja sportowa oraz praca plastyczna. Poszczególne klasy 
miały zaprojektować stronę tytułową książki „Zaczarowana zagroda”. 0014.02.2013 o godzinie 9  w Mszczonowskim Ośrodku Kultury trzy uczennice z 

C Cklas I- III: : Dębowska Julia kl. III , Kwaczyńska Martyna kl. III , Scisłowska Julia A  Pierwsze miejsce w konkursie zajęli uczniowie klasy II - zdobywając 89 pkt,Akl. II  uczęszczające na koło plastyczne prowadzone przez panią Wiolettę D drugie miejsce przypadło uczniom z klasy II - zdobyli oni 75,5 punktów.
C  Uczniowie klasy II uzyskali 72 pkt i wywalczyli trzecie miejsce.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone 
na jednym z najbliższych apeli.
Prace plastyczne i informacje o konkursie wywieszone są na głównym 
korytarzu szkolnym.

Dąbrowską wzięły udział w XX Spotkaniach Artystycznych Szkół . Temat prac 
to: „Termy Mszczonowskie - wariacje wodne”. Pracę należało wykonać na 
koszulce. 

Również w lutym w Szkole Podstawowej w Mszczonowie został zorganizowany 
konkurs plastyczny skierowany do uczniów klas I-III zatytułowany ,,Zajęcia 
ruchowe w naszej szkole” . Jego celem było pogłębienie tożsamości ze szkołą, 
rozwijanie kreatywności uczniów oraz poszerzenie wiedzy ze znajomości 
różnych technik plastycznych. 

Laureatami konkursu zostali uczniowie:
 
· Jakub Kowalczyk kl. 1a

 Serdeczne podziękowania Panu Arkadiuszowi Ziembie za fascynujące 
· Zuzanna Włodarczyk kl.1a

przybliżenie uczniom Szkoły Podstawowej w Mszczonowie dalekiej 
· Alicja Krawczyk kl. 1b

kultury Madagaskaru.· Agata Niemira kl. 1b
 Barwne opowieści o tej egzotycznej krainie, niezwykłe ciekawostki · Martyna Nowakowska kl. 1c
związane z codziennym życiem dzieci w tamtym rejonie świata zapierały 
nam dech w piersiach.· Julia Scisłowska kl. 2a
 Pańska nieukrywana pasja podróżowania oraz fotograficzna · Natalia Jabłońska kl. 2a
spostrzegawczość zasługują na najwyższe uznanie.· Michał Koziński kl. 2c
 Życzymy bezpiecznego i obfitego wojażowania po naszym pełnym · Agata Drozdowska kl. 2d
różnorodności globie. Gratulujemy przyjęcia ojcowskiej roli w życiu · Natalia Wiechowska kl. 2d
osobistym i zapraszamy na kolejny geograficzno - kulturowy pokaz do 

· Dagmara Gajda kl. 3a naszej placówki w Mszczonowie.
·  Maria Gadomska kl. 3b  
· Martyna Ścisłowska kl. 3a   Z wyrazami szacunku
· Martyna Kwaczyńska kl.3a   Uczniowie z gronem 
· Weronika Baduła kl. 3d   pedagogicznym

SP Mszczonów

Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie
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Ale to nie wszystkie umiejętności, którymi musieli dodatkowe 30 minut.
wykazać się szóstoklasiści. Piszący sprawdzian Testy rozwiązane przez szóstoklasistów zostały 
mus ie l i  także umieć pos ług iwać s ię  z a k o d o w a n e .  S p r a w d z a ć  j e  b ę d ą  
kalendarzem i czasem oraz wykazać się egzaminatorzy  z  okręgowych komis j i  
umiejętnością rozwiązywania zadań z egzaminacyjnych. Za udzielenie poprawnych 
geometrii. Na przykład musieli obliczyć obwód odpowiedzi na pytania w teście uczeń może 
podłogi w jadalni znając wymiary pokoju. uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Następnie uczniowie klas szóstych musieli też Wyniki uzyskane przez uczniów ze sprawdzianu 

Uczniowie SP w Mszczonowie podobnie jak napisać tekst własny  list zachęcający umieszczone będą na zaświadczeniach 
cała rzesza ich rówieśników w czwartek 4 koleżankę lub kolegę do przeczytania książki, wydawanych przez Centralną Komisję 
kwietnia br. przystąpil i do pierwszego którą uważają za ciekawą. Egzaminacyjną, a szóstoklasiści dostaną je na 
poważnego egzaminu w swoim życiu - Sprawdzian rozpoczął się po godz. 9.00 i trwał zakończenie roku szkolnego wraz ze 
o g ó l n o p o l s k i e g o  s p r a w d z i a n u  d l a  60 minut. Dla uczniów z różnymi dysfunkcjami świadectwami.
szóstoklasistów. czas trwania sprawdzianu był przedłużony o Rafał Wasilewski
Jednym z elementów egzaminu, do którego 
przystąpili uczniowie klas szóstych było m.in. 
poprawne posługiwanie się językiem polskim w 
mowie i piśmie oraz kultura słowa. W zestawie 
egzaminacyjnym znajdowało się 26 zadań, przy 
czym 20 z nich to zadania zamknięte (należało 
wskazać prawidłową odpowiedź spośród kilku 
podanych). Tematyka poszczególnych pytań 
odnosiła się m.in. do cytowanych fragmentów 
tekstów m.in. Marii Nagajowej "Sztuka dobrego 
pisania i mówienia" oraz wiersza Józefa 
Ratajczaka "Słowa ze słownika".

LO im. Szarych Szeregów

SUKCESY Licealistów z Mszczonowa w konkursach 
„Poezja Ponad Granicami” 
i IX Ogólnopolskim Konkursie Literackim i Krasomówczym
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W dniu 1.03.2013 r. w Żyrardowie w gmachu · w kategorii język rosyjski - 3 uczniów: Elen 
„Resursy” odbył się VIII Powiatowy Międzyszkolny Minasyan z kl. II b, Bogusława Opałka tegoroczna 

maturzystka i Piotr Szadkowski uczeń kl. I b.konkurs Recytatorski „Poezja Ponad Granicami”. 
Spośród tej trójki uczestników w kategorii język Konkurs był adresowany do uczniów szkół 
rosyjski dwie uczennice zajęły czołowe miejsca:gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu 
I miejsce - Bogusława OpałkaŻyrardowskiego i powiatów ościennych.
II miejsce - Elen MinasyanW tym roku o tytuł najlepszego recytatora 
U c z e n n i c e  t e   z a p r e z e n t o w a ł y  utworów obcojęzycznych rywalizowało 80 
n i e k w e s t i o n o w a n y ,  n a j w y ż s z y  p o z i o m  r. w Muzeum Niepodległości. Nasi uczniowie uczniów, którzy zaprezentowali wiersze w sześciu 
interpretacji utworu, poprawności fonetycznej, zostali laureatami pierwszych 3 miejsc:językach: rosyjskim, angielskim, niemieckim, 
doboru utworów oraz wrażenia artystycznego. I miejsce zajął Konrad Sakowicz z kl. III afrancuskim, hiszpańskim i łacińskim. 
Taki wynik jest tym bardziej satysfakcjonujący ze II miejsce zajęła Joanna Sankowska z kl. III aUczestników oceniało profesjonalne jury, w skład 
względu na bardzo dużą liczbę uczestników i III miejsce zajęła Anna Stefańska uczennica kl. I aktórego wchodzili nauczyciele lingwiści i twórcy 
wysoki poziom. Uczestnicy przygotowywali się literatury, pod przewodnictwem poety Jerzego 
pod kierunkiem nauczyciela języka rosyjskiego W tym samym dniu również pod honorowym Paruszewskiego. 
mgr Haliny Nowak. patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty Poza znajomością tekstu jury oceniało również 

ogólny wyraz artystyczny, prawidłowy akcent, odbył się IX Konkurs Krasomówczy - „Oblicza 
wymowę, interpretację utworu i właściwy dobór Również odnieśliśmy sukcesy w IX Ogólnopolskim szlachetności. 2012 Rok Wielkich Rodaków - 
repertuaru. Konkursie Literackim z okazji 100 rocznicy śmierci Bolesława Prusa i Janusza Korczaka”.
Każda szkoła mogła zgłosić do 3 uczestników w Bolesława Prusa Pt. „Literacka wędrówka Wyróżnienie w tym konkursie otrzymała 
każdej kategorii językowej. uczennica kl. II a Marta Lewandowska.śladami Bolesława Prusa i jego bohaterów”. 
Z Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Wszystkich uczestników przygotowywała Konkurs ten organizowany był pod honorowym 
Szeregów w Mszczonowie do konkursu nauczycielka języka polskiego mgr Genowefa patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i 
przystąpiło: Śledź.Stowarzyszenia Warszawskich Nauczycieli 
· w kategorii język niemiecki - 1 uczennica kl. III a Justyna Kowalczyk,Polonistów. 
- Karolina Astapkowicz, LO im. Szarych Szeregów, MszczonówPrzegląd okręgowy konkursu odbył się 25.01.2013 

SP Mszczonów

Egzamin szóstoklasistów

I miejsce - Bogusława Opałka II miejsce - Elen Minasyan Przedstawiciel jury
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prowadzone pod opieką jednostki naukowej 
jaką jest Wyższa Szkoła Cła i Logistyki oraz 
Izby Celnej w Warszawie. Poza tym realizację 
programu będą wspierać merytorycznie i 
organizacyjnie: Urząd Celny w Pruszkowie, 
Oddział Celny w Mszczonowie, Ośrodek 
Szkoleniowy Psów Służby Celnej w Kamionie i 
Liga Obrony Kraju w Żyrardowie. Będziemy 
korzystać z ich zaplecza i pracujących tam 

Na współczesne j  s zko le  spoczywa wykorzystywany w pracach wszystkich służb specjalistów.
obowiązek podejmowania coraz to nowych mundurowych i medycznych. Oprócz Rekrutacja do oddziałów objętych 
p r z e d s i ę w z i ę ć ,  z a d a ń  i  i n i c j a t y w  podstawy programowej (rozszerzony język innowacją odbywać się będzie zgodnie z 
ukierunkowanych na potrzeby i oczekiwania angielski, biologia, WOS) będą prowadzone wytycznymi Mazowieckiego Kuratora 
społeczne, w tym także zainteresowań i zajęcia praktyczne z terenoznawstwa, Oświaty ,  p r zy  zachowaniu  zasady 
oczekiwań jej potencjalnych klientów czyli łączności, ruchu drogowego i ratownictwa powszechnej dostępności i zgodnie z 
uczniów kończących gimnazjum i ich medycznego. Zajęcia te będą prowadzone obowiązującym w szkole regulaminem 
rodziców. Mając to na uwadze oraz przy współpracy z Wyższą Szkołą Nauk o rekrutacji uczniów do klas I.
zmieniające się realia na rynku pracy Liceum Z d r o w i u  C o l l e g i u m  M a s o v i e n s e  w  Nasza oferta skierowana jest zarówno do 

Żyrardowie, Jednostek Ratownictwa Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w tych, którzy już wiedzą, co chcieliby robić w 
Medycznego FALCK, Ligi Obrony Kraju w Mszczonowie proponuje gimnazjalistom klas przyszłym dorosłym życiu, jak i do tych, którzy 
Żyrardowie, Ochotniczej Straży Pożarnej i III w ramach innowacji pedagogicznej nowe jeszcze są w rozterce. Nowe kierunki 
Policji w Mszczonowie.kierunki w klasach pierwszych: w klasie kształcenia w „Szarych Szeregach” dają 
Kierunek edukacja celna - ma na celu ogólnej - ratownik medyczny i celnik oraz gimnazjalistom możliwość wyboru i bliższego 
przygotowanie do pracy i kontynuacji nauki tradycyjnie klasy o profilu humanistycznym i poznania specyfiki pracy w zawodzie celnika 
w specjalności celnik oraz agent celny. matematycznym. (agenta celnego) i ratownika medycznego. 
Adresowany jest on do grupy uczniów - Kierunek ratownik medyczny - ma zapewnić Wdrożenie w Liceum Ogólnokształcącym im. 
kandydatów do klas I wybierających ten zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, Szarych Szeregów w Mszczonowie 
kierunek kształcenia w Naszym Liceum. zasad udzielania pierwszej pomocy planowanych innowacji poza realizacją 
Uczniowie tej klasy realizować będą w przedmedycznej i sprawnego jej udzielania celów programowych, być może pozwoli na 
zakresie rozszerzonym język angielski, w razie nagłych stanów zagrożenia życia, dokonanie gimnazjal i s tom t rafnych 
geografię i WOS. Oprócz podstawy wypadkach, katastrofach, k lęskach wyborów zawodowych.
programowej, uczniowie będą uczestniczyć żywiołowych. Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły 
w zajęciach edukacyjnych - pozalekcyjnych Głównym założeniem tej lasy, oprócz od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-
m.in. w zajęciach strzeleckich oraz zdobycia wiedzy ogólnej i sprawności 15:00 pod numerem telefonu 46/ 857 12 10; 
praktycznych zajęciach w oddziale celnym. fizycznej, będzie przybliżenie zawodu a d r e s  s t r o n y  i n t e r n e t o w e j :  
Zajęcia na kierunku edukacja celna, będą ratownika medycznego,  k tóry  jes t  www.lomszczonow.w8w.pl

medycznego, który jest wykorzystywany we wszystkich Dzień Otwarty w LO im. Szarych jednostkach mundurowych i medycznych oraz z 
predyspozycjami i osobowością, jaką musi posiadać Szeregów w Mszczonowie
ratownik medyczny.
Celnik p. Krzysztof Szymański z Urzędu Celnego w 

10 kwietnia 2013 r. w szkole zorganizowano tzw. „dzień Pruszkowie  opowiedział zebranym uczniom - 
otwarty” dla gimnazjalistów klas trzecich. Liceum kandydatom do klasy I o specyfice pracy w zawodzie 
Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczonowie celnika, kwalifikacjach jakie musi on posiadać oraz o 
odwiedzili uczniowie z Mszczonowa, Osuchowa, tresurze psów, które są przygotowywane do pracy w 
Radziejowic, Kruszewa, Jeruzala. Młodzież przybywała w wykrywaniu różnych przestępstw m. in.  dotyczących 
grupach, a także indywidualnie z opiekunami. Każda z narkotyków, materiałów wybuchowych, broni, 
grup miała swojego „przewodnika po szkole” - byli nimi papierosów, dzieł sztuki itp. 
uczniowie LO klas I-III. Wszyscy zebrani w skupieniu wysłuchali informacji o 
Po prezentacji szkoły wszyscy spotkali się z zaproszonymi wykonywanych przez gości zawodach oraz obejrzeli 
gośćmi współpracującymi ze szkołą w ramach nowych przygotowaną przez ucznia klasy II b - Przemysława 
specjalności w klasie ogólnej. Iżyckiego, prezentacji multimedialnej o liceum.
Ratownik medyczny z żyrardowskiej stacji ratownictwa 
medycznego Falck Medycyna p. Wiktor Łapiński Krystyna Iżycka
zaznajomił przyszłych uczniów z zawodem ratownika 

LO im. Szarych Szeregów

Liceum Ogólnokształcące im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie - szkołą dla Ciebie
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Powitanie wiosny w Szkole Podstawowej 
w Bobrowcach
   Wszyscy z utęsknieniem czekamy na wiosnę, zwłaszcza w tym roku, gdyż zima na dobre się 
rozgościła. Dzieci, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Bobrowcach w dniu 
21.03.2013r. chcąc zachęcić wiosnę do przyjścia ubrali zielone stroje. Podczas uroczystego 
spotkania pod hasłem „WIOSNA” uczniowie poznawali oznaki wiosny, wiosenne kwiaty i ptaki. 
Atrakcji w tym dniu nie brakowało. Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się na zagadnienia 
związane z wiosną. Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się zagadki o wiośnie. 
Każdy miał możliwość, aby odpowiadać. Podczas uroczystości nie zabrakło piosenek, wierszy i 
rymowanek o wiośnie.
Ważnym punktem uroczystości był sąd nad zimą. Dzieci zdecydowanie opowiedziały się za 
przyjściem wiosny, uzasadniając swój wybór. Znaczna większość twierdziła, że zima powinna 
ustąpić miejsca wiośnie.
Kolejnym, oczekiwanym momentem było rozstrzygnięcie konkursu pod hasłem „Najpiękniejszy 
strój w kolorze zielonym”. Wśród licznej grupy wyróżnionych dzieci najpiękniej zaprezentowała 
się Weronika Melon-uczennica klasy II. Wyróżnieni uczniowie otrzymali upominki.
Na zakończenie uroczystości dzieci pożegnały Panią Zimę i Marzannę.
Pierwszy dzień wiosny upłynął w dobrej, wiosennej atmosferze, był dniem radości i zabawy.

Hanna Żukowska

wiary wydarzeń i symboli, a takie uroczyste ich 
przedstawienie i przypomnienie nastąpiło w środę 
poprzedzającą Triduum Paschalne.  Na korytarzu 
szkolnym pojawił się wielkanocny stół, nie zabrakło 
na nim symboli związanych z Wielką Niedzielą. 
Równo o godzinie dziewiątej zebrała się cała 
społeczność szkolna. Dzieci pod opieką 
wychowawczyń omawiały znaczenie i przekaz 
Zmartwychwstania Pańskiego. Recytowały wiersze Wielki Tydzień w Szkole Podstawowej w 
oraz śpiewały pieśni. Na zakończenie złożono sobie Bobrowcach minął pod znakiem oczekiwania na 
życzenia oraz podzielono się jajkiem. Każdy uczeń najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie 
otrzymał słodki upominek oraz miał szansę wykazać upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa 
się w konkursie z zagadkami.Chrystusa. W tym oczekiwaniu na Wielkanoc, 

Angelika Banachowicz uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami skupili 
się na wspominaniu najważniejszych dla naszej 

własnoręcznie wykonane poradniki dotyczące zdrowego sposobu 
żywienia. - Oj, widzę, że będę miał w przyszłości samych zdrowych 
pacjentów... - żartował doktor Michał Sutkowski. Taki wielobarwny i 
budzący zainteresowanie pochód przemaszerował przez Osuchów. 
Obok domu wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszczonowa - Marka 
Zientka wypuszczono w niebo dziesiątki balonów napompowanych 
helem i radośnie wybrano się w drogę powrotną do szkoły. 
W szkole dalej trwało świętowanie pierwszego dnia wiosny. Były to 
zawody sportowe, m.in. finał piłki nożnej gimnazjalistów i turniej siatkarski Pierwszy dzień wiosny, 21 marca od wielu lat w osuchowskiej szkole jest 
gimnazjalistek.swego rodzaju świętem i dniem wolnym od nauki. Jednak obecność w 
Innych zainteresował Master Chef - konkurs na najciekawszą kanapkę szkole jest obowiązkowa, chociaż niektórzy woleliby po dawnemu 
wiosenną. świętować ,,Dzień wagarowicza”. Lecz w tym dniu szkoda jest nie przyjść 
We współdziałaniu z nauczycielami i uczniami zajęcie opracowali i do szkoły, tak wiele atrakcji czeka na uczniów.
koordynowali Krzysztof Kurzepa i Anna Saiki.Zespół Szkół w Osuchowie od początku tego roku szkolnego organizuje 
Był to wesoły i radosny dzień, a nieliczni, którzy wybrali się na wagary, projekt: ,,Młodzież w akcji - młodzi odwagi do zdrowego stylu życia”. Na 
mogli tylko żałować, że nie wzięli udziału w tak znakomitej imprezie.początku roku szkolnego dzieci podpisały ,,Manifest zdrowego żywienia” 

Tadeusz Sułeki z tego dokumentu wynika ich plan szczegółowych działań.
Pierwszy dzień wiosny, 21 marca w osuchowskiej szkole był zwieńczeniem 
wielu z dotychczasowych zajęć. Jest to ,,mały biznes', w ramach którego 
dzieci prowadzą sklepik ze zdrowa żywnością, inni zajmują się akcją 
propagującą zdrowe odżywianie, są też zajęcia artystyczne. 
Największa ,,manifestacja szkolna” w tym roku odbyła się 21 marca i 
miała na celu przegonienie zimy i powitanie wiosny. Pomimo wielu 
starań, nie od razu się to udało. Dzień ten okazał się prawdziwie zimowy, z 
lekkim mrozem i dużym śniegiem. To nikogo nie przeraziło i cała szkolna 
społeczność wzięła udział w zimowo-wiosennym marszu. Trzeba 
przyznać, że na zewnątrz nie było zbyt wielu znaków tego, iż mamy 
pierwszy dzień wiosny. Jedyny bardzo wyraźny element wiosny to 
radosna i rozbawiona młodzież, tańcząca, śpiewająca i niosąca 
transparenty mówiące, że nastał radosny czas. Każda klasa w tym 
pochodzie miała określone role i jak się okazało, świetnie się z nich 
wywiązywała.  Kolorowe, wiosenne stroje, okrzyki, piszczałki i cała masa 
balonów. Gimnazjalistki z III c maszerowały z kijkami nordic walking wraz z 
dyrektor Elżbietą Sajak. Dzieciaki rozdawały ulotki dotyczące zdrowego 
żywienia i właściwego trybu życia. Przechodnie byli częstowani 
dorodnymi jabłkami. Jakież było zdziwienie w miejscowym ośrodku 
zdrowia, gdzie pacjentów częstowano owocami i rozdawano 

SP w Bobrowcach

Wielkanoc

Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie

Zimowy spacer wiosną
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okazało, był dla nas najtrudniejszy. 
Po tym meczu pan Krzysztof Kurzepa 
wprowadził kilka zmian w ustawieniu naszego 
zespołu. Zmieniłyśmy bramkarza i ustawienie na 
boisku. 
W drugim meczu spotkałyśmy się z drużyną z 
Lutkówki. Od początku kontrolowałyśmy 
przebieg spotkania. Nie pozwoliłyśmy strzelić 
nam bramki, za to my strzeliłyśmy dwie. Wynik Dzień 8 marca 2013 roku okazał się dla naszych 
meczu 2:0. dziewcząt ze szkoły podstawowej bardzo 
W ostatnim finałowym meczu turnieju szczęśliwy. Tego dnia osuchowska drużyna 
zmierzyłyśmy się z drużyną z Mszczonowa. Nie wzięła udział w halowym turnieju piłki nożnej w 
ukrywamy, że bardzo obawiałyśmy się tego Lutkówce. Nie ukrywałyśmy, że apetyt na 
spotkania. odniesienie zwycięstwa miałyśmy już dużo 
Mecz rozpoczął się dosyć nerwowo. Straciłyśmy wcześniej. 
pierwszą bramkę Jednak wiedziałyśmy, że to W rozgrywkach udział wzięły cztery drużyny ze 
dopiero początek i nie możemy pozwolić sobie szkół znajdujących się na terenie gminy 
na kolejne straty. Po chwili wyrównałyśmy…. Mszczonów: Lutkówki, Mszczonowa, Piekar i 
Gol kontaktowy okazał się dla nas bardzo Osuchowa. W pierwszym meczu mogłyśmy 

kwietniu w Żyrardowie. Będzie ciężko, ale na szczęśliwy. W meczu tym, bardzo skuteczna obejrzeć nasze przeciwniczki. Lepsze okazały się 
pewno nie poddamy się bez walki. okazała się Emilia Wiesion, która swoimi celnymi, dziewczęta z Mszczonowa, pokonując 2:0 
Skład naszego zespołu:mocnymi strzałami, przy współpracy z Klaudyną gospodarza turnieju. W drugim meczu na 
1. Emilia Wiesion- kapitan drużyny kl. VIWieteską, strzeliła jeszcze kilka bramek. Wynik parkiet wybiegły drużyny z Piekar i Osuchowa. 
2. Klaudyna Wieteska kl. VImeczu 4:1. Udało się! Zwyciężyłyśmy. Nasza Początek był wyrównany, choć nieco 
3. Katarzyna Wojciechowska kl. VIradość była ogromna, tym bardziej, że nie nerwowy. Wynik do przerwy 0:0. Po przerwie na 
4. Natalia Melon kl. VIpamiętamy, kiedy nasza szkoła dokonała skutek błędu straciłyśmy szybko bramkę, od 
5. Małgorzata Rutkowska kl. VItakiego wyczynu.  tego momentu grało nam się coraz ciężej. 
6. Sylwia Strojek kl. VIWszystk ie dałyśmy z  s iebie wszystko,  Sekundy uciekały, a my nie mogłyśmy strzelić 
7. Julia Wojtczak kl. VIs tworzyłyśmy dobry zespół .  Jesteśmy wyrównującej bramki. Nagle! Jest! Stało się! 
8. Patrycja Major kl. Vmistrzyniami gminy Mszczonów! W związku ze Goool! Odetchnęłyśmy z ulgą. Do końca 
   Trener: Krzysztof Kurzepazwycięstwem, weźmiemy teraz udział w meczu pozostało już tylko kilka minut. Mecz 

KKzawodach powiatowych, które odbędą się w zakończył się wynikiem 1:1 i jak się później 

Piekary

Topienie Marzanny

Lutkówka

Jesteśmy mistrzyniami!

  Jedną z podtrzymywanych do dziś tradycji jest topienie Marzanny, które 
odbywało się w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Dla naszych przodków 
obyczaj ten związany był   z odwiecznym rytmem wegetacyjnym. Wyrażał 
radość z nadchodzącej wiosny.  Marzanna - symbol zimy - to słomiana kukła 
o kobiecej postaci, ubrana w białe płócienne szaty, przystrojona koralami i 
wstążkami. 
Dziś topienie Marzanny jest przede wszystkim zabawą dzieci i młodzieży, 

ubrały się i wyszły na spacer aby zakopać Marzannę w śniegu i całkowicie odbywającą się  21 marca. Świętuje się wówczas pierwszy dzień 
pożegnać się z zimą i by móc cierpliwie czekać na nadejście cieplejszych dni. kalendarzowej wiosny. Zgodnie z tradycją przedszkolaki ze Szkoły 
Do przedszkola wracały zielonym korowodem powiewając gałązkami podstawowej w Piekarach w tym to właśnie dniu z wielką ochotą i 
kwiatów i śpiewając piosenki. W ten właśnie sposób oznajmiły mieszkańcom zaangażowaniem, rankiem zabrali się do zrobienia Marzanny. Nasza 
Piekar, że Wiosna już przyszła.Marzanna powstała ze słomy oraz kolorowej bibuły w okrzykach radości i 

Dorota Zaniewskamiłej atmosferze tworzenia dzieła.   Po zakończonej pracy przedszkolaki 

interpretacji do następnego etapu komisja Recytacja to niezwykła zakwalifikowała:
Natalię Wojtyniak- uczennicę klasy II z wierszem umiejętność Wandy Chotomskiej „Spacer z psem”

Jaka jest różnica między mówieniem wiersza z Kacpra Korzonkowskiego- ucznia klasy III z 
pamięci a recytacją? Czy wystarczy świetnie wierszem Doroty Gellner „Piłka”
znać tekst czy też potrzeba coś jeszcze? Od Annę Słojewską- uczennicę klasy III z wierszem 
dawna te pytania zaprzątają głowę uczniów, Danuty Wawiłow „Trójkątna bajka”
którzy przystępują do konkursu recytatorskiego. Wiktorię Krakowiak- uczennicę klasy III z 
6 marca w Szkole Podstawowej w Lutkówce wierszem Wandy Chotomskiej „Hipopotam lubi 
odbył się kolejny już konkurs recytatorski mający błoto”
n a  c e l u  w y ł o n i e n i e  u c z n i ó w  d o  Alicję Pawlak- uczennicę klasy IV z wierszem 
reprezentowania naszej szkoły w konkursie Jerzego Ficowskiego „Dom, w którym śmieszy”
gminnym. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów Huberta Słojewskiego- ucznia klasy V z wierszem 
klasy II, 9 uczniów klasy III, 5 uczniów klasy IV, 4 Wandy Chotomskiej „O piwie i lokomotywie” Ps.  Szczególne gratulacje należą s ię 
uczniów klasy V oraz 4 uczniów z klasy VI. Agnieszkę Małecką- uczennicę klasy VI z Bartłomiejowi Jarkiewiczowi, który zajął I 
Komisja wysłuchała wykonania wierszy i prozy. wierszem Tadeusza Różewicza „List do miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim 
Oceniano przede wszystk im dykcję i  ludożerców” oraz Hubertowi Słojewskiemu, który zajął II 
interpretację tekstów. Po raz kolejny okazało Bartłomieja Jarkiewicza- ucznia klasy VI z miejsce, a także Natalii Wojtyniak i Ani 
się, że w recytacji wiersza lub mówieniu prozy tekstem Stanisława Mrożka „Artysta” Słojewskiej, które otrzymały wyróżnienia. 
najważniejsze jest przekazanie emocji Wszystkim laureatom szkolnego konkursu BRAWO!!!

z a w a r t y c h  w  t e k ś c i e .  P o  recytatorskiego serdecznie gratulujemy!!! AGA
w y s ł u c h a n i u   w s z y s t k i c h  
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Słonko za oknem przygrzewa, ptaszek za Przywitanie wiosny oknem pięknie śpiewa.
Ewelina gra już w nogę, Karol znalazł w 

w Lutkówce trawie stonogę.
Za oknami śnieg i mróz a u nas w szkole Nie chcemy już tej zimy, my wiosenne 
gorąco. Nie, nie… nie dlatego, że pan słoneczko wolimy.
dyrektor podkręcił ogrzewanie. Było Kijki od nart na strych już chowamy i na łące 
gorąco, bo postanowiliśmy przegonić zimę i radośnie śpiewamy.
należycie przywitać wiosnę. Ale jak to zrobić, A najbardziej lubimy wiosenne bieganie i 
by Pani Wiosna dostrzegła, że jesteśmy wspólne na dworze czasu spędzanie.”
gotowi na jej przybycie? Najprostszym 
sposobem było pokazanie, że nasze umysły Dobrze wiemy, że w czasie wiosny nasi 
świetnie pracują, a nasze ciała są w świetnej uczniowie najbardziej lubią biegać, skakać, 

No i nadszedł koniec tych „olimpijskich” kondycji fizycznej. Dlatego w naszej szkole grać w piłkę czyli po prostu szaleć na 
zmagań. Wszystkie druzyny spisały się na odbyła się „Olimpiada wiosenna”. Dla świeżym powietrzu. Dlatego właśnie kolejne 
medal. Mam nadzieję, że wiosna dostrzegła wszystkich uczniów zostały przygotowane zadanie sprawdzało kondycję fizyczna 
wysiłki naszych uczniów i przyjdzie wreszcie pytania z zakresu wiedzy o wiośnie, zadania zawodników. Przedstawiciele każdej z 
do nas. sprawnościowe oraz zawody sportowe. druzyn mieli za zadanie skakać na skakance. 
Kiedy starsi koledzy robili wszystko, by Spotkanie rozpoczęliśmy jak na prawdziwą Wygrywał zawodnik, który przeskoczył w 
wygonić zimę i zaprosić do nas wiosnę, nasi „olimpiadę” przystało od prezentacji ciągu jednej minuty największą ilość razy. 
najmłodsi przedstawiciele wybrali się na wszystkich grup biorących udział w witaniu Zadanie okazało się wcale nie takie łatwe 
poszukiwania wiosny na terenie przy szkole. wiosenki. na jakie wyglądało (czyżby z kondycją było 
Wśród lezącego sniegu i mroźnego wietrzyku nie za dobrze???). Po wysiłku fizycznym 
trudno jednak było im znaleźć jakiekolwiek Po tak pięknej prezentacji wszystkich przyszedł czas na konkurs wiedzy o wiośnie. 
oznaki zblizajacej się wiosny, dlatego szybko zawodników, rozpoczęły się rozgrywki Uczniowie odpowiadali na 12 pytań, wcale 
wróci l i  do ciepłej szkoły, a swoje sportowe w grze w halową piłkę nożną. nie takich łatwych, dotyczących zwyczajów 
samodzielnie wykonane wiosny ustawili na Walka była zacięta i długa. Każda wygrana zwierząt, wyglądu roślin czy też oznak wiosny 
parapecie w swojej klasie. Patrząc na nie sprawiała wielką radość a każda przegrana w przyrodzie. Uczniowie nie dali się nabrać 
mogą pomarzyć o tym, ze można już wywoływała łzy w oczach. Jednak wszyscy na podchwytliwe pytania i świetnie na 
schować na strychu ciepłe czapki i szaliki.nasi uczniowie zachowali się jak na wszystkie odpowiedzieli. Kolejnym zadaniem 

sportowców przystało- walczyli kierując się było wyszukiwanie wśród zdań nazw 
Wiosno czekamy na ciebie!!!!! Przyjdź do zasadą fair play, a po zakończonych zwierząt i roślin wiosennych. Z tym zadaniem 
nas!!!zawodach razem świętowali miło spędzony wszyscy poradzili sobie bardzo szybko. Aby 

AGA czas. umysły rozgrzać do czerwoności kolejne 
Skoro okazało się, że uczniowie sportowo są zadanie polegało na obliczeniu ile dni i ile 
gotowi na przybycie wiosny należało godzin będzie trwała wiosna w roku 2013. 
sprawdzić ich zasób wiedzy. Pierwsze Po serii zadań umysłowych i fizycznych 
zadanie dotyczyło dokończenia przysłowia przyszedł czas na wykazanie się sprytem i 
dotyczącego wiosny i przedstawienie go inte l igencją.  P ierwsze z  zadań to 
swojej drużynie bez użycia słów. Kolejnym „Kopciuszek”, gdzie zawodnicy oddzielali 
zadaniem były wiosenne zagadki .  ziarna ryżu od kaszy i fasoli. Z pozoru prosta 
Następnie każda z drużyn musiała wypisać rzecz okazała s ię mozolną pracą- 
jak najwięcej piosenek, w których zawodnicy jak mróweczki sprawnie 
występowały zwierzęta… a później sortowali zawartość talerzy, a końca pracy 
zaśpiewać po fragmencie każdej z tych nie było widać. Ale UFF, udało się!!! ale to nie 
piosenek. koniec, bo oto przed nimi kolejna trudność- 

ustawienie wieży z plastikowych kubeczków 
Kolejne zadanie polegało na napisaniu w czasie 1 minuty. Podczas tego zadania 
wiersza o wiośnie oraz narysowaniu przez liczyła się nie tyle szybkość co pomysłowość i 
drużyny oznak zwiastujących przybycie precyzja. 
wiosny. Z tym zadaniem drużyny poradziły 
sobie znakomicie. Oto jeden z wierszy, który Ostatnim zadaniem był pokaz mowy z 
powstał w bardzo krótkim czasie. produktów z recykl ingu. Uczniowie 
„Wiosenka, wiosenka to miła panienka zaskoczyli wszystkich pomysłowością w 
Idziemy na spacerek, dookoła wieje c z a s i e  p r o j e k t o w a n i a  s t r o j ó w .  
leciutko wiaterek. Zaprezentowano stroje wieczorowe, 

specjalny strój na deszczowe dni oraz suknię Od razu nam się to podoba, w domu 
ślubną z długim trenem. siedzieć trochę szkoda

do zbiórki i apelu na łowy. MYŚLIWI TO PRAWDZIWI Myśliwy wyjaśnił naszym uczniom jaka jest 
różnica między przyrodnikiem a myśliwym. OBROŃCY PRZYRODY
Po obejrzeniu przez uczniów fi lmu 

Dnia 8 marca w Szkole Podstawowej w przyrodniczego pt. „Łowy na drobną 
Lutkówce odbyło się spotkanie uczniów z z w i e r z y n ę ”  p a n  J u l i a n  o m ó w i ł  
panem Julianem Prytyckim, myśliwym koła poszczególne gatunki zwierząt i sposoby 
łowieckiego „JENAT” z Grójca. Była to już ich odżywiania. 
kolejna niezwykła lekcja przyrody Uczniowie dowiedzieli się dlaczego tak 
przeprowadzona przez pana Juliana. ważne jest dbanie o zwierzęta leśne. 
Spotkanie rozpoczęło się od odegrania AGA 
przez naszego gościa dwóch sygnałów na 
rogu myśliwskim nawołujących myśliwych 
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może być ponownie przetworzony- wystarczy Dbajmy o naszą ziemię te  odpady segregować.  Zb ie ra jąc 
W Szkole Podstawowej w Lutkówce odbył się makulaturę przyczynimy się do uratowania 
apel poświęcony segregacj i  śmieci.  drzew- 1 tona zużytego papieru to 17 drzew. 
Prowadząca spotkanie p. Agnieszka Plastik wyrzucony do ogólnych śmieci 
Chudebska przeprowadziła dla wszystkich potrzebuje 500 lat, by uległ rozłożeniu. 
uczniów naszej szkoły wyjątkową lekcję Szczególną uwagę p. Agnieszka zwróciła 
poświęconą ochronie ziemi. Celem spotkania uczniom na segregację elektrośmieci 
było promocja zachowań proekologicznych (bater ie,  sprzęt RTV, żarówki i tp.)  i  
oraz zwrócenie uwagi młodych ludzi na m e d y k a m e n t ó w ,  k t ó r e  s ą  b a r d z o  
nadmierną ilość produkowania śmieci i niebezpieczne dla środowiska i powinny być 
potrzebę ich segregacji. Nasi uczniowie w sk ładowane w mie j scach do tego 
czasie ćwiczeń nauczyli się rozpoznawać przeznaczonych. 
specjalne oznakowanie pojemników na 
plastik, papier, metal i szkło. Jednym z zadań Uczniowie brali czynny udział w tym spotkaniu domach także odbywała się segregacja 
przygotowanych dla nich była segregacja i wyszli z niego z nową wiedzą. Na zakończenie śmieci, aby nasi uczniowie zdobytą wiedzę 
zgromadzonych śmieci do specjalnych koszy spotkania ogłoszono konkurs plastyczny mogli  wykorzystać w praktyce i  od 
zakupionych do naszej szkoły (kosze te na związany z wykorzystaniem materiałów z najmłodszych już lat uczyli się dbać o 
stałe zagościły na korytarzu). Uczniowie recyklingu. przyszłość naszej planety. 
dowiedzieli się, że przeciętny Polak produkuje Apelujemy do wszystkich rodziców, by w AGA
rocznie około 300 kg odpadów z czego 200 kg 

Kolejne marzenie małych Smerfów zostało stanie nawet pomnożyć  pieniądze. Z każdą 
spełnione. W jedno z poniedziałkowych chwilą kiedy pojawiało się coraz więcej monet 
przedpołudni  „Smerfolandię” odwiedzi ł  dzieci wręcz szalały na widowni, a kadra 

prawdziwy czarodziej .  pozazdrościła takich umiejętności.
Sztuczki, jakie pokazywał Zaproszenie Czarodzieja do przedszkola okazało 
dzieciom magik wzbudzały się strzałem w dziesiątkę. Wszystkie sztuczki 
wielkie zainteresowanie  wzbudzały podziw i zachwyt zarówno wśród 
n i e  t y l k o  w ś r ó d  dzieci, jak i dorosłych. Wyczarowanie piłeczek z 
najmłodszych, ale również materiału lub kwiatów z pustych rurek, a także 
wśród kadry przedszkola. robienie kwiatów z chustek było niesamowite, ale 
K a ż d y  p r ó b o w a ł  pokaz tego jak potrafią  „fruwać” karty do gry z 
podpatrzyć w jaki sposób ręki do ręki Pana Andrzeja okazał się hitem. 
udaje się wyczarować Godzinny pokaz oprawiony muzyką fantastycznie 
P a n u  A n d r z e j o w i  wprowadzał w atmosferę niepewności i 
prawdziwego gołębia, oczekiwania na kolejne sztuczki. Pan Andrzej 
który wylatywał nagle z okazał się nie tylko bardzo dobrym Czarodziejem, 
cyl indra. Maluchy też a l e  r ó w n i e ż  i  W o d z i r e j e m .  Z a b a w y  
każdą sztuczkę nagradzały zaproponowane przez magika bardzo przypadły 
gromkimi brawami, a w do gustu najmłodszym, tak że z ogromną 
t rakc ie  wykonywan ia  niecierpliwością oczekują oni na kolejną jego 
kolejnych pokazów w wizytę.
całym przedszkolu słychać 
było głośnie  "ochy" i Anna Kawecka
"achy". Czarodziej  był w 

spektaklu mogli poczuć jakby niemalże przenieśli się w czasie i byli 
świadkami tamtych wydarzeń. Całość uzupełniała wspaniała oprawa 
muzyczna przygotowana przez wujka Karola. Maluchy zaśpiewały wspólnie 
najbardziej znane pieśni wielkanocne, a jedna z dziewczynek Viviana 
Wiśniewska z grupy „Pszczółki” wspaniale wykonała psalm. Przyznać też 
należy, że przedstawienie bardzo się spodobało wszystkim parafianom, a 
przedszkolaki wypadły naprawdę znakomicie otrzymując w nagrodę 
głośne i długie brawa.
Ksiądz proboszcz Tadeusz Przybylski wielokrotnie dziękował młodym 
aktorom oraz ich opiekunom za przygotowanie dzieci. Podziękowania 

Niedziela Miłosierdzia Bożego, która przypadła w tym roku na dzień 7 powędrowały m.in. do Malwiny Sokulskiej i Karola Skonecznego, 
kwietnia, stała się okazją dla przedszkolaków z Przedszkola Niepublicznego wychowawców sześciolatków, Edyty Fedorowicz, katechetki oraz do Anny 
„Smerfolandia” do przygotowania dla swoich rówieśników, ale także Kaweckiej, dyrektor przedszkola i autorki scenariusza. 
wszystkich parafian specjalnego wielkanocnego przedstawienia. Premiera Na zakończenie nauczyciele ze Smerfolandii wspólnie obiecali, że 
inscenizacji odbyła się podczas niedzielnej mszy św. dla dzieci o godzinie przedstawienia wielkanocne wystawiane w kościele staną się tradycją, 
10.15 w mszczonowskim kościele p.w. Św. Jan Chrzciciela. która na stałe zagości w kalendarzu imprez przedszkolnych.
Piętnaścioro przedszkolaków z dwóch najstarszych grup, wcieliło się w Rafał Wasilewski
p o s t a c i e  b i b l i j n e  i  w  
c u d o w n y c h  s t r o j a c h  
wykonanych wspóln ie z  
rodzicami  wystawiły historię 
Zmartwychwstania Jezusa. 
Tłem przedstawienia była 
o p o w i e ś ć  s n u t a  p r z e z  
narratorów, którzy opowiadali 
historię, która wydarzyła się 
przy Grobie Jezusa. Pozostałe 
dzieci wcielając się w role 
Apostołów, Aniołów, Marię 
Magdalenę, Marię, Martę, 
Piotra i Jezusa, sprawiły, iż 
niemalże wszyscy widzowie 
t e g o  n i e c o d z i e n n e g o  

Przedstawienie wielkanocne 
w Parafii Świętego Jana Chrzciciela

Smerfolandia

Czarodziej w przedszkolu



21 marca, jak co roku, dzieci z już dłużej w drodze do przedszkola. Uroczyste pożegnanie 
Miejskiego Przedszkola w „Zimy” dzieci  rozpoczęły od wesołej piosenki, która miała 
Mszczonowie pożegnały p r zywołać  p ie rwsze  oznak i  w iosny .  Nas tępn ie  
o d c h o d z ą c ą  „ Z i m ę ”  i  zaprezentowały szereg wierszyków i rymowanek, w których 
powitały nadchodzącą żegnały „Zimę” i witały zbliżającą się „Wiosnę”. Przedszkolaki 
„Wiosnę”. Aby należycie zgodnie z tradycją nie zapomniały też o głównej bohaterce 
powitać nową porę roku tego dnia, czyli słomianej Marzannie, która na zakończenie 
wszystkie przedszkolaki tego występu musiała opuścić przedszkole, gdzie od tej chwili 
dnia zadbały o to, aby w ich zapanowała niepodzielnie „Wiosna”.  Następnie pani 
garderobie dominował kolor dyrektor Iwona Gołyńska wyróżniła i obdarowała słodkimi 
z i e l o n y .  D o d a t k o w ą  niespodziankami piątkę dzieci, które przygotowały 
motywacją do fantazyjnego najbardziej fantazyjne wiosenne stroje. 
przebrania się był konkurs na Rafał Wasilewski
najbardziej oryginalny i 
pomysłowy wiosenny strój. 
Nie mogło oczywiście też 
zabraknąć specjalnego 
p r z e d s t a w i e n i a  
zatytułowanego „Powitanie 
Wiosny”, które dla wszystkich 
przedszkolaków wystawiła  
grupa „B iedronk i”  pod 
kierunkiem pań Małgorzaty 
Nalej i Elżbiety Kłopotowskiej.  
Ponieważ w tym roku „Pani 
Wiosna” nieco się opóźniała 
toteż maluchy stęsknione za 
p r o m i e n i a m i  c i e p ł e g o  
słoneczka bardzo chciały ją 
przywołać, aby nie marznąć 

Ogłoszenia
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Wiosna w mszczonowskim przedszkolu

Przedszkole



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

- 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   na parterze o pow. 12 m ;  na II piętrze 

2od 12 do 18 m   -  Tel. 606 389 428

Ogłoszenia
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 DREWNO KOMINKOWE 
I OPAŁOWE

POCIĘTE, PORABANE, 
TRANSPORT

TEL. 506 198 185

CENTRUM KOSTKI BRUKOWEJ 
I OGRODZEŃ

SPRZEDAŻ I UKŁADANIE

TEL. 506 198 185
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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.

MOK - REPERTUAR KINA

KWIECIEŃ 2013

26 - 28 KWIETNIA 2013
"TAJEMNICA WESTERPLATTE”
REZ. PAWEŁ CHOCHLEW
GODZ. 17.00 I 19.00
CZAS SEANSU: 118 MIN. 
 
CENA BILETU: 12 ZŁ

Informujemy mieszkańców, iż każdy kto 
nie złoży DEKLARACJI O WYSOKOŚCI 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI do 30 kwietnia 2013 roku 
w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie 

będzie miał naliczoną stawkę w 
wysokości 18 zł od osoby miesięcznie.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Mszczonowie przypomina, iż wszyscy właściciele nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, mają obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 30 kwietnia 2013 roku.
W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji, konieczne będzie wszczęcie 
postępowania administracyjnego, w celu wydania decyzji w powyższej sprawie.
Deklarację można pobrać i złożyć  w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie (pok. nr 8). Druki 
deklaracji dostępne są również na stronie   (w zakładce: utrzymanie czystości).www.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. 

http://www.mszczonow.pl

