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Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W piątek, 19 kwietnia 2013 roku, odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji 
z oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Mszczonów oraz sprawozdania 
z działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. Rada Miejska podjęła również szereg bieżących uchwał. 

przedsiębiorców, którzy wykażą inicjatywę do zakładania na terenie naszej 
gminy swoich biznesów- mówi Józef Grzegorz Kurek.
W podsumowaniu, Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił 
się z prośbą do Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie, aby 
położyć większy nacisk na pomoc przedsiębiorcom i ludziom, którzy szukają 
pracy. 

Ocena działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie

Joanna Fijałkowska, główna księgowa GCI szczegółowo omówiła 
działalność centrum w roku 2012, skupiając się głównie na zadaniach GCI, 
do których należą: działalność szkoleniowa (kursy płatne i bezpłatne), 

działalność pro-rolnicza ( pomoc w pisaniu 
Ocena stanu bezrobocia na terenie powiatu żyrardowskiego 

wniosków o dopłaty bezpośrednie i dotacje 
z uwzględnieniem gminy Mszczonów

rolnicze), przeciwdziałanie bezrobociu (kiosk z 
pracą), współpraca z innymi podmiotami na 

Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego w imieniu 
rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i 

dyrekcji Powiatowego Urzędu Pracy zdał informację o aktualnej sytuacji na 
obywatelskiego, działalność konsultacyjno- 

rynku pracy.
d o r a d c z a  ( p r z e d e  w s z y s t k i m  d l a  

Starosta poinformował, że obecna sytuacja 
przedsiębiorców) oraz promocja gminy ( m.in. 

j e s t  b a r d z o  t r u d n a ,  g d y ż  l i c z b a  
redagowanie biuletynu gminnego „Merkuriusz 

bezrobotnych w powiecie żyrardowskim 
M s z c z o n o w s k i ” ,  a d m i n i s t r a c j a  s t r o n  

znacznie wzrosła, o czym świadczy aktualna 
internetowych: gminy Mszczonów oraz GCI, 

stopa bezrobocia wynosząca 17,2% .
współpraca z mediami, tworzenie materiałów 

Dla porównania w roku 2012 Powiatowy 
reklamowych, informacyjnych, a także 

Urząd Pracy w Żyrardowie odnotował 15 % 
prezentacj i  mul t imedia lnych i  t reśc i  

bezrobocia, kiedy na koniec grudnia 2011 
merytorycznych na potrzeby ogólnopolskich 

stopa bezrobocia wynosiła 13,7%.
konkursów i rankingów samorządowych).

Wojciech Szustakiewicz  wskazał, że rok 2013 
Korzystając z okazji Łukasz Koperski jako 

rozpoczął s ię lawinowym wzrostem 
przewodniczący RM oraz Marek Zientek jako 

zarejestrowanych w Urzędzie Pracy osób. 
wiceprzewodniczący pytali o działalność GCI 

Jedynie w miesiącu styczniu żyrardowski PUP 
na rzecz przeciwdziałania bezrobociu oraz 

z a r e j e s t r o w a ł  7 4 0  n o w y c h  o s ó b  
pomysłów na wspieranie i pomoc osobom 

poszukujących pracy, zaś w pierwszym 
szukającym zatrudnienia.

kwartale ponad 1600, z czego 228 osób z 
Zdaniem Łukasza Koperskiego GCI w ramach 

terenu gminy Mszczonów.
zadań statutowych powinno szukać pomysłów 

Wśród osób bezrobotnych dominują ludzie 
na walkę z bezrobociem, a w rezultacie 

w wieku 25 - 34 lata, którzy stanowią 21% 
zmniejszać procent ludzi szukających pracy.

ogółu bezrobotnych.
W odpowiedzi Joanna Fijałkowska zapewniła, że GCI jest na bieżąco z 

P o m i m o  z m n i e j s z o n y c h  ś r o d k ó w  
projektami aktywizującymi dla osób bezrobotnych, dzięki którym można 

rządowych, PUP stara się pozyskiwać 
zorganizować szkolenia i zdobyć kwalifikacje zawodowe.

wsparcie zewnętrzne przeznaczone na 
Starosta Wojciech Szustakiewicz, podkreślił, że GCI wykonuje w sposób 

aktywizację osób bezrobotnych, opłacanie 
należyty swoją  pracę, gdyż przedstawione statystyki mówią wyraźnie, że w 

s t a ż y  o r a z  w s p a r c i e  d l a  o s ó b  
Mszczonowie nie ma problemu z bezrobociem, tak jak w innych gminach. 

rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą.

Podjęte uchwały
Z przeprowadzanych statystyk wynika, że w 

roku 2012 zarejestrowano ponad 4 tysiące bezrobotnych w powiecie 
Podczas sesji radni podjęli szereg uchwał, w tym uchwałę w sprawie 

żyrardowskim, w tym 446 osób mieszkańców gminy Mszczonów, którzy 
nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie.

stanowią ogółem 11% osób zarejestrowanych. 
Przyjęcie nowego statutu Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie 

Na poziom bezrobocia mają wpływ pracodawcy, którzy w roku 2012 
spowodowane jest poszerzeniem działalności o Izbę Pamięci Rodziny 

zgłosili do PUP zapotrzebowanie na 2491 osób, z czego w gminie 
Maklakiewiczów.

Mszczonów odnotowano ponad 800 wolnych miejsc pracy. 
W ramach działalności Izby gromadzone będą m.in. zabytki, pamiątki oraz 

Problemy gospodarcze wpłynęły na wzrost liczby bezrobotnych o 14% od 
wszelkie informacje dotyczące członków rodziny Maklakiewiczów, a także 

początku roku. Najdotkliwiej skutki bezrobocia odczuwają młodzi ludzie w 
upowszechnianie wiedzy o członkach rodziny Maklakiewiczów poprzez 

wieku 25-34 lata oraz osoby po 50 roku życia, a także bezrobotni bez 
udostępnianie ekspozycji i zbiorów mieszkańcom, opracowywanie 

kwalifikacji i z wykształceniem podstawowym. 
publikacji prasowych oraz edycję wydawnictw książkowych i broszur 

Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa stwierdził, że porównując 
tematycznych, urządzanie wystaw stałych i czasowych, przygotowywanie 

bezrobocie w powiecie, gmina Mszczonów wykazuje dobry poziom 
konkursów, wieczorów muzycznych, koncertów, imprez i innych form 

zatrudnienia, a dzięki temu niski procent bezrobocia.
umożliwiających kontakt ze społeczeństwem. Ponadto, przewidziano 

Zdaniem burmistrza istnieje realna szansa aby na koniec roku pojawiły się 
szerokie propagowanie wśród miejscowego społeczeństwa wiedzy o 

dodatkowe miejsca pracy w fabrykach, które powstają na terenie gminy 
twórczości artystycznej, muzyce, pracy i życiu członków rodziny 

Mszczonów oraz w centrum finansowo- księgowym firmy FM.
Maklakiewiczów, a także umożliwianie różnych form uczestnictwa dzieci, 

- Będziemy starali się robić wszystko by wspomagać nowe firmy i młodych 
młodzieży i dorosłych w imprezach artystycznych, koncertach, 
wystawach.

Wojciech Szustakiewicz, 
starosta powiatu 

żyrardowskiego w imieniu 
dyrekcji Powiatowego Urzędu 

Pracy zdał informację 
o aktualnej sytuacji na rynku 

pracy

Joanna Fijałkowska, 
główna księgowa GCI 
szczegółowo omówiła 
działalność centrum 

w roku 2012

Otwarcie sesji



15 kwietnia 2013r.

W pos iedzeniu  komis j i  uczestn iczy l i :  
wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, 
radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, 
radny Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel, 
radny Andrzej Osial oraz radna Barbara 
Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Sportu i Młodzieży.
Tematem posiedzenia komisji była ocena bazy 
sportowej na terenie gminy Mszczonów.
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Poszerzeniu ulega także zakres funkcjonowania filii GCI w Osuchowie o 
możliwość organizacji czasu wolnego dla mieszkańców terenów wiejskich 
poprzez wspieranie i organizowanie inicjatyw związanych z rekreacją 
wypoczynkiem oraz innych form aktywizacji.
W związku z dodatkowymi obowiązkami i zwiększeniem zakresu 
działalności zmianie ulega także stanowisko osoby kierującej pracami 
Gminnego Centrum Informacji z kierownika na dyrektora GCI.
Następnie, Rada Miejska uchwaliła także uchwałę w sprawie warunków i 
trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
a także uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mszczonów na 
rok 2013 i wiążącą się z tymi zmianami uchwałę w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej. 
W myśl wprowadzonych zmian zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 
25.000,00 złotych. Plan dochodów budżetu  gminy ogółem wynosi 
49.599.318,00 złotych.
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 349.842,00 złotych i zmniejsza się 
wydatki budżetu o kwotę 374.842,00 złotych. Plan wydatków budżetu 
gminy ogółem wynosi 51.901.685,00 złotych.
Ponadto, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sieci i 
obwodów szkół podstawowych i gimnazjów, które prowadzi gmina 
Mszczonów.
Następnie, Małgorzata Badowska, naczelnik Wydziału Organizacyjnego i 
Obsługi Rady Miejskiej przedstawiła coroczne sprawozdanie z realizacji Z informacji wynikło także, że  na podstawie zawartej umowy pomiędzy 
Programu Współpracy gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi gminą Mszczonów a Wyższą Szkołą Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie 
za 2012 rok. wydana zostanie publikacja dotycząca Mszczonowa, która posłuży jako 

element promocji miasta na zewnątrz.
Informacja z działalności burmistrza Mszczonowa między sesjami  Mieszkańcy miejscowości Nowy Dworek zgłosili problem z dobiegającym z 

obwodnicy Żyrardowa hałasem, prosząc o dźwiękochłonne ekrany . 
W okresie między sesjami zostało wydanych 6 zarządzeń, które dotyczyły Burmistrz zapowiedział, że GDDKiA na przełomie maja i czerwca wykona 
m.in. powołania komisji konkursowej, powołania dyrektora Miejskiej badania w celu stwierdzenia czy jest przekroczona norma hałasu. Jeżeli 
Biblioteki Publicznej w Mszczonowie, w sprawie zmiany planów pomiary wskażą nadmierny hałas wówczas będą zamontowane 
finansowych jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów na 2013 rok ora specjalistyczne ekrany.
zarządzenie zmieniające uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok Szef ratusza wspomniał także, że gmina Mszczonów przygotowuje wniosek 
2013. na rozbudowę infrastruktury na termach. Dzięki pozyskanym środkom 
Burmistrz poinformował, że zakończył się już tegoroczny nabór do zewnętrznym można by było wybudować kompleks saun oraz grotę solną.
Miejskiego Przedszkola w wyniku którego nie zostało przyjętych tylko 22 Łukasz Nowakowski
dzieci. 

 

Podczas sesji radni podjęli szereg uchwał, w tym uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Gminnemu Centrum Informacji w Mszczonowie

mieszkańców gminy Mszczonów.
Dyrektor w kilku zdaniach wymieniła również 
szereg organizowanych przez MOK imprez 
kulturalnych i plenerowych, w tym m.in. 
Jarmark Mszczonowski, dożynki w Osuchowie, 
odpust w Lutkówce, a także liczne koncerty, 
występy artystyczne oraz wernisaże i wystawy.
Ponadto, Mszczonowski Ośrodek Kultury może 
poszczycić się zorganizowaniem corocznych 
uroczystości patr iotycznych. Grażyna 
Pływaczewska poinformowała, że cieszy fakt, 12 kwietnia 2013r. Informacji.
iż coraz więcej osób chce uczestniczyć w W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Powodem zmiany obowiązującego statutu 
zajęciach i imprezach organizowanych przez Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, było przekazanie przez Radę Miejską GCI 
MOK, czego przykładem jest wciąż rosnąca radny Krzysztof Krawczyk, radny Dariusz nowopowstałej Izby Pamięci Rodziny 
frekwencja na tego typu wydarzeniach.Olesiński, radny Waldemar Suski oraz radny Maklakiewiczów. W związku z tym zmianie 
W podsumowaniu, radna Barbara Gryglewska Piotr Chyła, jako przewodniczący Komisji uległ m.in. plan finansowy centrum. Statut 
podziękowała dyrekcji MOK za szerokie Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. został zredukowany do podstawowych celów 
spektrum działań, a zwłaszcza za niebywałą Tematem posiedzenia komisji była ocena i zadań, wprowadzony został punkt dotyczący 
ofertę programową i zaangażowanie.działalności Mszczonowskiego Ośrodka sprawowania pieczy nad Izbą Pamięci 
Przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Kultury za rok 2012 oraz sprawy różne. Rodziny Maklakiewiczów oraz z uwagi na 
Opieki Społecznej Piotr Chyła skierował także Grażyna Pływaczewska, dyrektor MOK kierowanie przez Beatę Sznajder czterema 
wiele ciepłych słów pod adresem dyrekcji i przedstawiła radnym zakres działalności jednostkami, w tym GCI, filią GCI w Osuchowie 
pracowników MOK-u, życząc im dalszych M s z c z o n o w s k i e g o  O ś r o d k a  K u l t u r y  oraz dwoma Izbami, zaproponowana została 
sukcesów.podkreślając, że ośrodek zajmuje się zarówno zmiana stanowiska kierownika na dyrektora.
W dalszej części prac komisji, radni wysłuchali organizacją gminnych wydarzeń kulturalnych i 
Beatę Sznajder, kierownika GCI, która rocznicowych, jak również prowadzeniem Łukasz Nowakowski
przedstawiła nowy statut Gminnego Centrum stałych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia 
i Opieki Społecznej

Z prac komisji

Komis ja  Oświaty ,  
Sportu i Młodzieży
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Michał  Szymańsk i ,  dy rektor  OS iR  w zakres działania całej bazy sportowej. wybudować zaplecze w postaci pokoi, 
M s z c z o n o w i e  o m ó w i ł  d z i a ł a n i e  Wiele uwagi dyrektor wraz z burmistrzem restauracji oraz kompleksu saun.
mszczonowskich basenów termalnych, hali Józefem Grzegorzem Kurkiem poświecili Następnie, zaproszona na posiedzenie komisji 
sportowej oraz kompleksu boisk „Orlik”. omawiając drugi etap rozbudowy Term. Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO przedstawiła 
Dyrektor OSiR podkreślił, że oferta rekreacyjno- Zdaniem burmistrza mszczonowskie baseny radnym projekt uchwały dotyczący nowych 
sportowa świadczona, zarówno przez Termy termalne powinny być rozbudowane o o b w o d ó w  s z k o l n y c h .  Z m i a n y  w  
Mszczonów jak i halę sportową i boiska „Orlik” z całoroczny kryty basen, który będzie służył dotychczasowych zapisach mają usprawnić i 
każdym rokiem jest coraz bogatsza o czym zarówno do pływania jak i rekreacji. Ponadto, uporządkować rejonizację. 
świadczą wprowadzane nowe usługi i szerszy planuje się utworzyć centrum rehabilitacji i Łukasz Nowakowski

16 kwietnia 2013r. Gospodarczego wraz z Jadwigą Jeznach, 
darmowego systemu powiadamiania SMS 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 :  kierownikiem Pracowni Urbanistycznej omówiły 
mieszkańców gminy Mszczonów. Przesyłanie do wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radny procedurę opracowywania studium i planu 
mieszkańców informacje dotyczyć będą życia Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny zagospodarowania przestrzennego wskazując, 
społecznego i gospodarczego, rynku pracy, Marek Baumel, radny Zdzisław Banasiak, radny że proces ten z uwagi na szereg obowiązujących 
kultury, zdrowia, oświaty, rolnictwa oraz Wojciech Horbot oraz radny Jerzy Siniarski, jako wytycznych jest czasochłonny.
przedsiębiorczości. przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Następnie, Beata Sznajder, kierownik GCI wraz z 
Zdaniem Beaty Sznajder taki system pozwoli na Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego. Rafałem Kwaczyńskim, pracownikiem centrum 
bieżąco przekazywać istotne dla mszczonowian Tematem posiedzenia komisji było omówienie przedstawili zakres podejmowanych działań w 
informacje. W chwili obecnej budowana jest prac związanych z opracowaniem planu zakresie pomocy rolnikom w pisaniu wniosków o 
baza odbiorców, którzy w celu rejestracji muszą zagospodarowania przestrzennego gminy dopłaty oraz na modernizację gospodarstw 
podać swój numer telefonu i nazwę ulicy przy Mszczonów. rolnych.
której mieszkają.Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału Rozwoju Ponadto, kierownik GCI omówiła zasady 

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa Publicznego

Głównym tematem posiedzenia komisji była 
analiza wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej za II półrocze 2012 roku.
W trakcie prac komisji, szczegółowo zostały 
omówione poniesione przez MOPS wydatki, 
zarówno na zadania własne jak i na zadania 
zlecone.
Z przedstawionej informacji wynikło, że drugim 
półroczu 2012 roku z budżetu gminy 
wydatkowano ponad 2,5 miliona złotych na 

18 kwietnia 2013r. pomoc społeczną. dochody budżetu o kwotę 25.000,00 złotych. 
W pos iedzen iu  komi s j i  uczes tn iczy l i :  W kolejnym punkcie posiedzenia komisji, radni Plan dochodów budżetu  gminy ogółem wynosi 
przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny wysłuchali Jadwigę Barbulant, skarbnika gminy 49.599.318,00 złotych.
Jerzy Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Mszczonów, która przedstawiła projekt uchwały Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 349.842,00 
Marek Baumel, radny Waldemar Suski radny zmieniający uchwałę budżetową gminy złotych i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 
o r a z  W o j c i e c h  H o r b o t ,  j a k o  Mszczonów na rok 2013 i wiążącą się z tymi 374.842,00 złotych. Plan wydatków budżetu 
wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Mienia zmianami uchwałę w Wieloletniej Prognozie gminy ogółem wynosi 51.901.685,00 złotych.
Komunalnego. Finansowej. 

W myśl wprowadzonych zmian zmniejsza się Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia 
Komunalnego

edukacją, pozyskiwanie funduszy 
unijnych i inwestowanie, np. w 
budowę kanalizacji sanitarnej i 
opadowej, dróg, chodników i 
mostów oraz obiektów sportowo-
rekreacyjnych i budownictwa 
komunalnego.
W związku z tym otrzymany przez 
burmistrza Józefa Grzegorza Kurka 
tytuł Samorządowy Menadżer 

Józef Grzegorz Kurek  został dziennika „Puls Biznesu” i czołową Regionu to ogromne wyróżnienie, 
wyróżniony tytułem Samorządowy firmę badawczą Millward Brown gdyż wiąże się uznaniem wśród 
M e n e d ż e r  R e g i o n u  2 0 1 2  w  SMG/KRC. Istotną cechą rankingu samorządów całego z regionu. 
województwie Mazowieckim. jest fakt, że zwycięzcy wskazani - Tytuł Samorządowy Menedżer 
J e s t  t o  j u ż  ó s m a  e d y c j a  zostal i  przez lokalne władze Regionu to szczególny powód do 
ogólnopolskiego rankingu Filary samorządowe. dumy. Okoliczne gminy, miasta i 
Polskiej Gospodarki, którego celem To właśnie samorządy terytorialne, powiaty  widzą lidera, którego 
jest wyróżnienie firm i samorządów, jako organy władzy znajdujące się działalność warta jest uznania - 
które swoją działalnością dają wzór zarówno najbliżej przedsiębiorców, napisał do burmistrza Józefa 
do naśladowania i mają szczególnie jak i społeczności, swoimi głosami Grzegorza Kurka redaktor naczelny 
pozytywny wpływ na rozwój regionu.  z d e c y d o w a ł y  o  w y b o r z e  "Pulsu Biznesu" Tomasz Siemieniec. 
F i lary Polsk iej  Gospodarki  to z w y c i ę z c ó w  p l e b i s c y t u  w  Oprac. Łukasz Nowakowski

ogólnopolski ranking, poszczególnych województwach. 
który przygotowany Samorządowcy przy wskazywaniu 
został przez redakcję lidera m.in. oceniali: zarządzanie 

Ranking Filary Polskiej Gospodarki

Burmistrz Mszczonowa - 
Samorządowym Menadżerem Regionu
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To, że nasi sąsiedzi podali do uchwały niższe 
stawki nic nie zmienia. Tam też ostateczną cenę 
podyktują przedstawiciele firm, którzy zgłoszą  się  
do przetargu. Owszem mogliśmy dla tzw. 
świętego  spokoju podać  w uchwalę  ceny 
symboliczne na poziomie jednego złotego, ale 
obawialiśmy się, że dopiero później, gdy się  
okaże, że jest ona nierealna mieszkańcy 
zaczęliby się   burzyć. Staraliśmy się ja jak 
najbardziej urealnić, żeby później nie było 
n iepot rzebnych rozczarowań,  k tórych 
prawdopodobnie doświadczą mieszkańcy gmin ograliby ich- mówiąc kolokwialnie- w tej trudnej Został Pan niedawno wyróżniony tytułem 
sąsiednich.  rozgrywce o pozyskiwanie dotacji. Samorządowego Menadżera Regionu. Czym 

trzeba się  wykazać, aby zasłużyć na taki tytuł? Podsumowując,  o rzeczywistych stawkach za 
Jakie to inwestycje czekają gminę  w usługę  wywozu odpadów i ich utylizację
najbliższym czasie?Filary Polskiej Gospodarki, to ogólnopolski dowiemy się dopiero po otwarciu kopert 

ranking organizowany przez dziennik „Puls złożonych na przetarg? Przed nami cztery  naprawdę duże inwestycje i 
Biznesu” i czołową firmę  badawczą  Millward kilka mniejszych. Będziemy realizować sieci Dopiero wtedy cena za te usługi będzie Brown SMG/KRC. Są  w nim  wyróżniani wodociągowej w rejonie Lutkówki i Wygnanki. obn iżona,  ewentua ln ie  podwyższona.  przedstawiciele firm i samorządów, którzy Rozpocznie się budowa kanalizacji na terenie  Zobaczymy,  jakie będą  oferty. Koncentrowanie stawiani są  za wzór do naśladowania. Sosnowicy, Badowo -Dańk i Wymyslowa. Oprócz się  teraz na wysokości zaproponowanych  Ciekawostką jest to, że jurorami w kategorii tego mamy przeprowadzić  przebudowy dwóch stawek , to naprawdę  typowa „burza w szklance samorządowej są  sami samorządowcy.  Tytuł centrów wsi. Całkowicie swe oblicze odmienią wody” obliczona jedynie na konfliktowanie Menadżera Regionu otrzymałem więc dzięki niebawem Piekary i Bobrowce. Trzeba też  mieszkańców. W naszej gminie  jest kilku   wskazaniu osób,  które najlepiej, bo od wspomnieć  o jednej inwestycji, która z krzykaczy, cudotwórców i samorządowych podszewki,  znają  pracę wójta, burmistrza, czy pewnością nie jest widowiskowa, ale naprawdę uzdrowicieli. Trudno, ale muszę choć na chwilę też prezydenta miasta. Traktuję tę nagrodę  jako znacząca. Musimy kontynuować  rekultywację  wrócić  do sprawy spalarni. Wtedy właśnie wyróżnienie dla całej gminy i wszystkich wysypiska. Nowe chodniki kłaść zamierzamy na przegraliśmy swą  szansę  na tanią zbiórkę samorządowców, z którym od lat współpracuję ulicy - Kościuszki, Spokojnej, Traugutta, odpadów. Dziś  nie musielibyśmy mieć  w budowaniu silnej pozycji gminy Mszczonów.  W Tarczyńskiej.  Cały czas naprawiamy, kładziemy doliczanych kosztów za transport. Sam odpad pracy burmistrza mam 23 -letnie doświadczenie. nowe nawierzchnie i utwardzamy tłuczniem też  byłby traktowany taniej, bo byłby przecież  Wcześniej byłem w Mszczonowie jeszcze dwa nasze drogi i ulice. Zmodernizujemy kolejne dwie wkładem energetycznym do spalarni, dzięki lata naczelnikiem gminy. Mogę  zupełnie strażnice OSP w Osuchowie i Wręczy. której mielibyśmy jeszcze konkurencyjną  energię  szczerze, bez żadnej fałszywej skromności,  

cieplną i elektryczną.  Niestety dziś mamy Jesteśmy w trakcie bardzo trudnego okresu, stwierdzić, iż jestem jednym z najbardziej 
zupełnie inną sytuację, a te same osoby - co który wymaga skupienia się na codziennej doświadczonych pod względem działalności 
brzmi jak kuriozum- zaczynają  nas oskarżać  o solidnej pracy. Przed nami reforma systemu samorządowej człowiekiem w kraju.  
ustalenie zbyt wysokich stawek za zbiór zbiórki odpadów. Wiele wysiłku kosztuje nas też  

Czy to dobrze dla samorządowca jeśli ma taki odpadów. Trzeba to powiedzieć  jasno. Te ceny poszukiwanie inwestorów, którzy zechcieliby 
staż pracy?  Są  tacy, którzy chcieliby prawnie niezależnie od tego,  jakie w końcu będą są  inwestować  w gminie i tworzyć tu  miejsca 
ograniczyć możliwości pełnienia funkcji zawinione przez wspomniane wcześniej osoby, pracy. To niezwykle istotna sprawa, bo musimy za 
zarządzających gminami do dwóch kadencji.  którym niestety chyba naprawdę zależy jedynie wszelka cenę   łagodzić  problem wzrostu 

na tym, aby siać w gminie ferment.bezrobocia. Trzeba też  myśleć  o pozyskiwaniu To byłaby bardzo zła decyzja rządzących gdyby 
A swoją drogą , czy to nie jest dziwne, że pomimo środków na remonty starych i budowę  nowych ograniczyli  kadencję wójtów, burmistrzów do 
tego, iż te właśnie osoby od lat przedstawiają  odcinków dróg oraz  ulic. Powiat nie ma dwóch, ponieważ stanąłby rozwój gmin a to 
mnie i urząd w tak czarnych barwach, to gmina pieniędzy na załatwianie spraw drogowych, a dlatego, że w I-szej kadencji wójt uczyłby się 
Mszczonów jakby na przekór wieszczonym przez mieszkańcy słusznie narzekają  na stan pracy a w drugiej nie miałby motywacji do pracy 
nich wizjom  wciąż postrzegana jest przez głównych - właśnie powiatowych- odcinków bo zajęty byłby szukaniem dla siebie kolejnej 
ekspertów jako wzorcowo zarządzana i dróg.  Skąd pozyskać dotacje zewnętrzne?  Te posady.
dynamicznie się  rozwijająca? To chyba wszystkie problemy mogą  rozwiązać jedynie Rankingi najlepszych gmin w Polsce dowodzą że 
znamienne i powinno dawać wszystkim do doświadczeni samorządowcy. właśnie w tych gminach gdzie wójt, burmistrz 
myślenia. działa na ogół wiele lat i wspólnie z radnymi    Wspominał Pan o wyzwaniach, przed jakimi 

realizuje długofalową politykę rozwoju te gminy Wspomniał Pan  o  nowych inwestorach, których teraz stanęły władze samorządowe. Pierwszą 
mają sukcesy a tam gdzie co kadencja jest próbuje pozyskać  gmina. Na kogo możemy była sprawa zbiórki odpadów. Mieszkańców 
zmiana to jest zastój. Będę więc startował w liczyć? faktycznie interesuje  dlaczego samorząd ustalił 
kolejnych wyborach i dopóki będzie taka wola 

stawkę  za wywóz śmieci na takim, a nie innym Pozyskiwanie inwestorów zawsze uważałem za mieszkańców że będę wybierany - będę 
poziomie.  Sprawa wzbudza wiele kontrowersji. sprawę  kluczową dla rozwoju gminy. Inwestor, to wspólnie z radnymi z Forum Samorządowego 
Zdaniem mieszkańców  stawka  jest zbyt nie tylko nowe podatki i szeroko rozumiane inne dalej rozwijał nasze miasto i gminę. 
wysoka. Sąsiednie gminy ustaliły ją na niższym dochody związane z jego zainstalowaniem się  
poziomie.  W czym może się okazać  pomocne na naszym terenie, ale przede wszystkim miejsca 

doświadczenie, jakie Pan posiada? pracy, które sprawiają, że problem bezrobocia Wszystkie koszty zbiórki, utylizacji, rozliczenia 
jest mniej dokuczliwy dla mieszkańców. muszą pokryć mieszkańcy.Przede wszystkim w realizowaniu inwestycji, jakie 
Całkowicie bezrobocia nigdy nie zlikwidujemy, Cała dyskusja o wysokości tej stawki jest napędzają rozwój gminy i w pozyskiwaniu 
ale musimy dążyć do tego, aby było ono jak b e z p r z e d m i o t o w a .  T ł u m a c z y ł e m  j u ż  środków zewnętrznych, które pozwolą te 
najmniejsze. Od kilku lat w statystykach GUS-wielokrotnie, że uchwalona kwota  jest  tylko inwestycje finansować. Musimy pamiętać, że 
owskich mamy dwukrotnie wyższą liczbę osób orientacyjną wielkością, do której mogą, ale przed nami (od 2014 roku)  jest nowa 
zatrudnionych na tysiąc mieszkańców niż średnia wcale nie muszą  odnieść się  firmy, które starają  perspektywa unijna, czyli ostatni okres  na 
powiatowa.  To naprawdę dobry wynik, ale jak się  o uzyskanie zlecenia na odbiór odpadów od pozyskanie znaczących dotacji europejskich. 
zaznaczam wciąż daleki od ideału. Dlatego mieszkańców gminy. Te firmy zaproponują  swoje Właśnie na ten czas gmina musi mieć 
usilnie pracujemy nad tym, aby pozyskiwać i ceny, a my wybierzemy tę, która zaoferuje nam doświadczonego burmistrza i kadrę urzędniczą. 
ułatwiać  zainstalowanie się  na naszym terenie najlepsze warunki (czytaj -  najtańsze ceny). Jeśli chcemy stać  się  beneficjentami tych 
nowych inwestorów. Niedługo będziemy mogli Proponowaną cenę  poznamy już pewnie 4 środków nie możemy sobie teraz pozwalać, na 
cieszyć się dwoma nowymi - pierwsza firma już czerwca.  Dopiero wtedy  mieszkańcy dowiedzą  żadne kadrowe eksperymenty. Proszę  sobie 
stawia swój obiekt w pobliżu Keramzytu. Jest to się,   jakie pieniądze będą  musieli zapłacić  za wyobrazić, że właśnie w tak trudnym momencie, 
przedsiębiorca z branży farmaceutycznej. Druga wywóz i utyl izację  swoich odpadów.  gmina zostaje oddana pod zarząd ludziom 
firma, która zacznie działać na terenie Poczekajmy na rozstrzygnięcie w tej sprawie. Być  n iedoświadczonym. Nie muszę chyba 
wschodniej dzielnicy przemysłowej, będzie się  może okaże się, ze rzeczywista cena będzie tłumaczyć, że przez ¾ kadencji musieliby się  oni 
zajmowała produkcją strunobetonu, tak jak niższa o tej wskazanej w uchwale, ale  może się  uczyć  fachu, a w tym czasie bardziej 

znany nam już od lat Ergon. też  tak zdarzyć, iż  stanie się zupełnie  odwrotnie. doświadczeni samorządowcy z sąsiedztwa 

Wywiad

Doświadczenie przede wszystkim…

Z burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem rozmawia Mateusz Milczarek
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Cieszy mnie też zapowiedziana budowa zupełnie inne  sposoby obliczania rzeczywistych To trochę  podobna sytuacja do  kwestii 
biurowca FM-u, gdzie też  powstaną nowe kosztów ogrzewania? Tam się opłaca, a tu śmieciowej .  Znowu k i lka osób głośno 
miejsca pracy. Pracujemy też  nad następnymi wiecznie nie? Tak jak sprawa śmieci służy do  krzyczących próbuje udowadniać  na przekór 
inwestorami, ale nie chciałbym zapeszać atakowania władz gminy, tak sprawa gorącej faktom, że wysokie ceny ciepłej wody to wina 
sprawy, więc nie będę się wdawał w szczegóły. wody jest orężem w rękach tych spółdzielców, Geotermii co jest oczywistą nieprawdą. Cena 

którzy atakują władze Spółdzielni. A przecież  
Czy taki proces pozyskiwania inwestora wiąże energii cieplnej którą dostarcza geotermia jest 

wystarczy zebrać  dane i policzyć, a wtedy niższa od średniej krajowej i wojewódzkiej ceny się tylko i wyłącznie z operatywnością   
wszystko okaże się  jasne. Opłaca się czy się nie ciepła jakie ustala i zatwierdza Urząd Regulacji samorządu?
opłaca? Proponuję naprawdę  studzić  nastroje Energetyki bo cena ciepła jest dalej ceną 

Nam bardzo ułatwia sprawę posiadania na niż  je sztucznie podgrzewać.regulowaną przez Rząd. Od wielu lat mówiłem że 
naszym terenie dewelopera inwestycyjnego.  Spółdzielnia Mieszkaniowa musi uporządkować i 
Mamy świetne położenie i jesteśmy dobrze Czy jeszcze chciałby Pan przekazać zmodernizować swoje urządzenia cieplne - 
skomunikowani. Nasze kadry urzędnicze mieszkańcom za naszym pośrednictwem jakąś  przede wszystk im węzły  c ieplne oraz 
pomagają inwestorom na każdym etapie ich informację. opomiarowanie lokal i  l icznikami, które 
instalowania się  i działania na terenie gminy.  

uniemożliwiają kradzież wody co obniży cenę Tak chciałbym zaapelować  o dbanie o nasze Niestety nawet takie atuty niekiedy okazują się 
ciepłej wody. Szkoda że cały czas część osób w wspólne, gminne dobro. Szanowni Państwo zbyt mało przekonywujące. Jeśli przegrywamy, 
Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej zwracajmy uwagę  na akty wandalizmu. Zbyt t o  g ł ó w n i e  z e  s p e c j a l n y m i  s t r e f a m i  
odrzuca korzystne oferty współpracy ze strony drogo kosztują  nas działania chuliganów. ekonomicznymi, gdzie inwestorzy są zwalniani z 
Geotermii narażając lokatorów na dodatkowe Połamane drzewka, powyrywane nasadzenia, podatków. To jest podstawowy problem. 
koszty - szwankuje niestety u tych osób zdrowy uszkodzone przystanki,  ławki i  tabl ice 

Na koniec spytam jeszcze o sprawę, która rozsądek. Odpowiem dość przewrotnie. informacyjne… Wszystko to kosztuje. Są to 
pośrednio dotyczy gminy, gdyż jest ona Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej, jaka pieniądze z naszego budżetu. Szkoda je tracić. 
udziałowcem Geotermii  Mazowieckiej.  powstała na bazie dawnego osiedla Keramzyt Reagujmy, gdy dzieje się  coś  złego. Brońmy 
Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej dość doszli do wniosku, że bardziej korzystnym wspólnego dorobku.  
sceptycznie odnoszą  się  do współpracy rozwiązaniem jest dla nich zaopatrywanie się  w 

Dziękuję za rozmowę.
z Geotermią. Wciąż  pojawiają  się  zarzuty o zbyt ciepło oraz  ciepłą  wodę  w Geotermii niż  

Dziękuję bardzo.
wysokie ceny ciepłej wody. Jak ocenia Pan tę  przeprowadzenie remontu i obsługa własnej 
sytuację? ciepłowni. To samo miasto, takie same warunki i 

ubiegłym zamontowane zostały węzły cieplne 
do ciepłej wody w liczbie 16 sztuk na osiedlu 
Dworcowa I. 
Ponadto, w blokach Tarczyńska 18 i Tysiąclecia 2 
wykonano nowe kominy i nasady kominowe oraz 
wentylacyjne. Podczas wykonywania prac 
przeprowadzono również remont instalacji 
odgromowej.
Taka sama inwestycja realizowana będzie także 
na osiedlu Dworcowa III i Dworcowa I.
Spółdzielnia jest także w trakcie ocieplania 
podłużnych ścian budynków przy ulicy Północnej 

Na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 19 wniosek o dof inansowanie rozbudowy 6 i 8.
infrastruktury na termach. Dzięki pozyskanym kwietnia br. omawiano sytuację bezrobocia na Wymienione zostały stopnie z lastryka w liczbie 70 
ś r o d k o m  z e w n ę t r z n y m  m o ż n a  b ę d z i e  terenie powiatu żyrardowskiego. Proszę sztuk na osiedlu Dworcowa I i III, a także 
wybudować kompleks saun oraz grotę solną.powiedzieć jak wygląda sytuacja na terenie częściowo już przeprowadzono remont 
Według planów rozbudowy tego obiektu, gminy Mszczonów. nawierzchni na wejściu do klatek przy ulicy 
mszczonowskie baseny termalne mają zostać Brzoskwiniowej 3.- Trzeba przyznać, że obecna sytuacja na rynku 
rozbudowane o całoroczny kryty basen, który W planach spółdzielni jest m.in. zadaszenie wiat pracy jest bardzo trudna. Wynosząca ponad 17% 
będzie służył zarówno do pływania jak i rekreacji, śmietnikowych oraz wymiana wodomierzy zimnej stopa bezrobocia w powiecie żyrardowskim jest 
centrum rehabilitacji i zaplecze w postaci pokoi wody z nakładką radiową na osiedlu Dworcowa I niepokojąca, zwłaszcza, że na koniec grudnia 
do wynajęcia oraz restaurację. ( 6 budynków). 2011 roku stopa bezrobocia wynosiła 13,7%.
To stanowić będzie ogromną wartość dodaną do Jak co roku przeprowadzone będą przeglądy 

Martwiącym jest również fakt, że tylko w aktualnej oferty sportowo-rekreacyjnej, jakim instalacji w budynkach. W sumie przeglądy 
pierwszym kwartale tego roku zarejestrowanych oprócz term jest hala sportowa i boiska „Orlik”. wykonane będą w 33 blokach.
zostało ponad 1600 osób, z czego 228 z terenu Jeżeli chodzi o najbliższe inwestycje to na dniach 
gminy Mszczonów. rozpoczną się prace budowlane związane z Mszczonów kojarzony jest nie tylko Termami 

przebudową centrum wsi Bobrowce i Piekary. Mszczonów lecz również ze wspaniałą bazą Gro przybywających bezrobotnych to ludzie w 
Wykonane inwestycje wpłyną na poprawę sportową w całej gminie. Czy zgadza się Pan z wieku 25 - 34 lata, którzy stanowią 21% ogółu 
estetyki i komunikacji w obu miejscowościach. tym stwierdzeniem?bezrobotnych. To duży odsetek młodych ludzi, 
Ponadto, gmina przystąpi do termomodernizacji - Oczywiście, nie tylko Termy są naszą dumą, ale którzy w większości  z  uwagi  na brak 
budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej we również oddany do użytku blisko 3 lata temu doświadczenia nie mogą znaleźć pracy.
Wręczy, przebudowy chodników przy ulicy stadion lekkoatletyczny z bieżnią czterotorową w 

Porównując jednak bezrobocie w powiecie Tarczyńskiej w Mszczonowie oraz budowy placów Osuchowie, na której mogą odbywać się zawody 
żyrardowskim z danymi dotyczącymi naszej zabaw przy szkołach we Wręczy i Bobrowcach. najwyższej rangi krajowej. Z obiektu, na co dzień 
gminy widać, iż wykazujemy dobry poziom G m i n a  M s z c z o n ó w  c z e k a  t a k ż e  n a  korzystają szkoły oraz miejscowa sekcja 
zatrudnienia i niski procent bezrobocia. dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego lekkoatletyczna. 
Dzieje się tak chociażby z uwagi na atrakcyjne projektu modernizacji i przebudowy oczyszczalni Należy także pamiętać o kompleksie boisk do gier 
dla inwestorów położenie Mszczonowa, którzy ścieków w Grabcach Józefpolskich. małych przy Szkole Podstawowej w Piekarach 
chcą ulokować na naszym terenie swoje firmy i oraz oddanym do użytku w roku ubiegłym 
fabryki stanowiące źródło miejsc pracy. Istnieje Jako wieloletni działacz sportowy dba Pan nie zespole sportowo-rekreacyjnym w Lutkówce. 
duże prawdopodobieństwo, że na koniec roku tylko o rodzimą bazę sportową, ale także o Obiekt ten posiada wielofunkcyjne boisko z trawy 
działalność na terenie Mszczonowa rozpoczną interesy mieszkańców szczególnie z Pańskiego syntetycznej przeznaczone głównie do gry w 
nowe firmy, generując tym samym dodatkowe okręgu wyborczego. Proszę wskazać jakie hokeja na trawie, ale również do gry w piłkę 
miejsca pracy. działania zostały podjęte w celu podniesienia nożną i w koszykówkę. Ponadto, wykonano 
Wspomniał Pan o inwestycjach prowadzonych standardu życia mieszkańców spółdzielni. bieżnię poliuretanową ze skocznią do skoku w 
przez prywatny kapitał, a jakie inwestycje będą - Jako radny staram się dbać o interesy wszystkich dal, chodniki oraz plac zabaw dla dzieci. 
realizowane w najbliższym czasie przez gminę mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem 
Mszczonów? moich wyborców z ulic Tysiąclecia 2, Dworcowej Dziękuję za rozmowę

- W chwili obecnej gmina 1,4 i Tarczyńskiej 10/16. Dziękuję
Mszczonów przygotowuje Jeżeli chodzi o poczynione inwestycje, to w roku Rozmawiał Łukasz Nowakowski

Wywiad

Inwestycje sposobem walki z kryzysem

Z Ryszardem Stusińskim, przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego 
i Promocji Gminy, rozmawia Łukasz Nowakowski
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Pani naczelnik, z uwagi na wiele z u ż y t y  s p r z ę t  e l e k t r y c z n y  i  
elektroniczny, meble i inne odpady wątpliwości związanych z nowym 
wielkogabarytowe, a także odpady s y s t e m e m  g o s p o d a r o w a n i a  
budowlano-remontowe i rozbiórkowe, odpadami komunalnymi, który będzie 
zużyte opony, tekstylia i opakowania funkcjonował od 1 lipca br. proszę 
po ś rodkach ochrony roś l in  i  wyjaśnić na co przeznaczone będą 
nawozach. środki  z  pobranych opłat od 
W ramach uiszczonej opłaty z mieszkańców i  czy  gmina w 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów opłatę za gospodarowanie odpadami nieruchomości na których zamieszkują jakikolwiek sposób może zarobić na 
komunalnych, tworzenie i utrzymanie komunalnymi. mieszkańcy, odebrane zostaną funkcjonowaniu nowego systemu?
punktów selektywnego zbierania - Na bieżąco operator, który wygra wszystkie wytworzone odpady.- Ustawa o utrzymaniu czystości i 
odpadów komunalnych oraz obsługę przetarg odbierać będzie odpady porządku w gminach szczegółowo 
administracyjną systemu. Ponadto, komunalne zmieszane, papier,  Pobrane przez gminę opłaty za o k r e ś l a  n a  c o  m o g ą  b y ć  
g m i n a  w  r a m a c h  s y t e m u  opakowania metalowe i drobny g o s p o d a r o w a n i e  o d p a d a m i  p r z e z n a c z o n e  o p ł a t y  z a  
g o s p o d a r o w a n i a  o d p a d a m i  metal oraz tworzywa sztuczne i szkło, a komunalnymi przeznaczone będą g o s p o d a r o w a n i e  o d p a d a m i  
komunalnymi zapewni worki do także odpady komunalne ulegające tylko i wyłącznie na funkcjonowanie komunalnymi pobrane od właścicieli 
segregacji odpadów, w tym worki na biodegradacji. Ponadto, dwa razy do obowiązującego od 1 lipca br. nieruchomości. 
szkło, tworzywa sztuczne, papier, roku w terminach określonych sytemu.Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
opakowania metalowe i drobny harmonogramem, firma odbierać pobrane opłaty przeznaczone będą 
metal.  będzie przeterminowane leki i  Dziękuje za rozmowętylko i wyłącznie na  pokrycie kosztów 
Proszę wskazać, jakie odpady będą c h e m i k a l i a ,  w  t y m  f a r b y ,  Dziękujęfunkcjonowania  systemu , tj. na 
odbierane  w zamian za uiszczoną rozpuszczalniki, oleje odpadowe, Rozmawiał Łukasz Nowakowskiodbieranie, transport, zbieranie, 
przez właściciela nieruchomości zużyte baterie i akumulatory oraz 

Z Janiną Sitek, naczelnikiem 
Wydziału Gospodarki Gminnej 

Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 
rozmawia Łukasz Nowakowski

A jak wypada Mszczonów jeśli porównamy go to 
innych ciepłowni typowo geotermalnych 
działających na terenie naszego kraju? 
Dysponuję również i takimi danymi. Zestawiliśmy 
ceny ciepła w trzech działających obecnie w kraju 
ciepłowniach geotermalnych - w Mszczonowie, 
Pyrzycach oraz na Podhalu. W takim zestawieniu też 
plasujemy się całkiem dobrze, gdyż w Mszczonowie 
cena wynosi 63,35 zł/GJ, co jest ceną nieco niższą 
niż w Pyrzycach, gdzie należy zapłacić 65,29 zł/GJ, 
ale wyższą niż cena, którą oferuje zakład na 
Podhalu - 38,42 zł/GJ. Musimy tu jednak wyjaśnić 
pewne istotne aspekty. Nasza woda termalna ma 
temperaturę 42 stopni, Pyrzyce mają wodę o nawet niższa i wyniosła 59,90 zł/GJ. Cena ta jest Panie prezesie często słyszymy opinie, iż cena 
temperaturze 63 stopni, zaś Podhale dysponuje więc o ponad 10% niższa niż średnia cena w kraju. ciepła pochodzącego z Geotermii jest bardzo 
wodą najcieplejszą, gdyż o temperaturze aż 85 Jeśli porównamy się z innymi zakładami na wysoka. Skąd bierze się taka opinia wśród 
stopni Celsjusza. Poza tym oczywiście cena ciepła Mazowszu, analizując ceny z maja 2013r., to cena w mieszkańców i czy rzeczywiście jest ona zgodna z 
zależy też od ilości odbiorców, czym jest ich więcej Mszczonowie jest również niższa niż w innych prawdą?
tym cena może być niższa. Pamiętać musimy więc, miastach. Korzystając z oficjalnych danych Tak, niestety takie opinie pojawiają się nie tylko 
że Podhale jest pod tym względem regionem publikowanych przez poszczególne zakłady w wśród mieszkańców, ale także pojawiły się nie tak 
specyficznym, gdyż w sezonie zimowym na skutek dziennikach urzędowych zrobiliśmy aktualne dawno w jednej z lokalnych gazet, która podała 
ogromnej ilości odwiedzających region zmienia się zestawienie dla zakładów wykorzystujących ten informację o wysokich podwyżkach cen ciepła. 
w całkiem sporą metropolię. Na tle Pyrzyc rodzaj paliwa na Mazowszu. W Błoniu dla Należy tu jednak jednoznacznie powiedzieć, iż 
wypadamy więc znacznie lepiej, gdyż dysponując porównania była to np. cena 69,19zł/GJ, w opinie takie nie mają nic wspólnego ze stanem 
wodą o niższej temperaturze możemy zaoferować Ożarowie  Mazowieck im 77 ,15  z ł /GJ ,  w  rzeczywistym i mijają się z prawdą. Wszelkie 
naszym odbiorcom niższą cenę ciepła. Niestety nie Sochaczewie(PEC) 84,30 zł/GJ, w Otwocku(ZEC) porównania zaś mają sens jedynie wówczas kiedy 
możemy porównać się z Podhalem,  gdzie cena ta 75,02 zł/GJ, w Piasecznie(PCU) 73,42 zł/GJ, w Rawie porównujemy rzeczy, które są możliwe do 
jest znacznie niższa.Mazowieckiej(ZEC) 67,71 zł/GJ, w Pułtusku(PEC) p o r ó w n a n i a .  W  p r z y p a d k u  c i e p ł o w n i  

64,84 zł/GJ, w Iłży(ZEC) 86,13 zł/GJ, w Warce(ZUK) geotermalnych na przykład nie możemy 
Ważnym aspektem jest też, jak sądzę, sprawa 74,40 zł/GJ. Jak widać więc cena ciepła w porównywać ich z  c iepłowniami,  gdz ie 
ekologii. Zapewne geotermia ma pod tym Mszczonowie jest najniższa. wykorzystywany jest węgiel lub jeszcze inny rodzaj 
względem również  niezaprzeczalne plusy? Ale czy Dokonując tego porównania  musimy pamiętać paliwa, gdyż od tego właśnie zależy cena GJ. Ja 
możliwy byłby na przykład powrót do ciepłowni oczywiście, iż nasza woda termalna ma pokusiłem się o wykonanie w ostatnim czasie 
węglowych, które są tańsze?temperaturę 42 stopni Celsjusza i musimy dostarczyć bardzo dokładnych zestawień w tym zakresie. Z 
Na obecnym etapie i według obowiązujących dodatkowej energia na jej podgrzanie, która informacji przekazanej przez Prezesa Urzędu 
przepisów praktycznie nie ma możliwości powrotu pochodz i  z  pal iwa gazowego.  Możemy Regulacji Energetyki w dokumencie z 28 marca br. 
do ciepłowni węglowych w miastach takich jak powiedzieć, że w ciepłowni geotermalnej w wynika, iż średnia cena sprzedaży ciepła w skali 
Mszczonów. Powodem tego są koszty i przepisy Mszczonowie ok. 40% energii pochodzi ze źródeł całego kraju w jednostkach opalanych paliwami 
prawne. Aby wybudować w Mszczonowie odnawialnych, a około 60% stanowi energia węglowymi wyniosła w ubiegłym roku 39,38 zł/GJ, 
ciepłownię, która miałaby spełniać wszystkie normy pochodząca z gazu. Woda przed podaniem jej do opalanych paliwami gazowymi 69,06 zł/GJ, olejem 
ekologiczne zawarte w przepisach prawa polskiego sieci ciepłowniczej musi zostać podgrzana w opałowym 102,01 zł/GJ, zaś odnawialnymi źródłami 
i wytycznych Unii Europejskiej, także tych, które przypadku pierwszej naszej sieci do 65 stopni energii 44,95 zł/GJ. I to są właściwe dane, które są 
będą wchodziły w życie w kolejnych latach, Celsjusza, a w przypadku drugiej max. do 75 stopni.podane w oficjalnych dokumentach i do których 
sprawiałyby, że cena energii cieplnej przy tak małej  Jasno też należy stwierdzić, że ceny w Mszczonowie możemy się odnosić.
liczbie odbiorców byłaby wyższa niż cena energii są niższe niż w innych częściach Mazowsza i niższe niż 
wyprodukowanej przy użyciu gazu. Myślę też, że średnia cena ciepła w kraju, ale musimy oczywiście Panie prezesie jak więc kształtują się ceny ciepła w 
wielu mieszkańców nie pamięta już tego co działo porównywać je z innymi zakładami używającymi Mszczonowie jeśli porównamy je do średnich cen 
się w mieście, kiedy działały tu 3 stare, małe  tego samego paliwa, czyli gazu. Co więcej woda ciepła w całym kraju podanych przez URE i w 
kotłownie węglowe i co się z tym wiązało. Nie było termalna daje mieszkańcom miasta wymierne odniesieniu do rodzaju paliwa, który używany jest w 
możliwości, aby można było wywiesić pranie na korzyści, bowiem przy wzrastających drastycznie w ciepłowni geotermalnej w mieście? Jak też  
zewnątrz czy też utrzymać czyste auto. Ślady tego ostatnich trzech latach cenach gazu, cena energii wygląda cena ciepła w Mszczonowie w stosunku 
co wdychaliśmy z powietrzem są jeszcze dziś cieplej w Mszczonowie utrzymywała się niemalże na do innych miast na Mazowszu?
widoczne choćby na zniszczonych pomnikach na tym samym poziomie. Od trzech lat więc Porównanie takie jednoznacznie wypada na 
starym cmentarzu w Mszczonowie. Niestety wiele nieuprawnionym jest mówienie, że geotermia jest ko r zyść  mieszkańców Mszczonowa.  Jak  
osób o tym zapomniało i zdaje się nie doceniać droższa niż inne porównywalne źródła ciepła, bo powiedziałem bowiem przed chwilą średnia cena 
tego co mamy dzisiaj.jest to po prostu nieprawdą. Faktem natomiast jest, ciepła w skali całego kraju w jednostkach 

iż wiosną tego roku obniżyliśmy ceny ciepła w opalanych paliwem gazowym wyniosła w 
Dziękuję  za rozmowę.Mszczonowie. Nie była to może znacząca obniżka, ubiegłym roku 69,06 zł/GJ, zaś mieszkańcy 
Dziękuję również.bo o około 4%, ale miała ona miejsce.Mszczonowa płacili 61,37 zł/GJ, zaś średnia cena w 

skali Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie była 

 

Wywiad

Geotermia daje stabilność cenową dla 
odbiorców i realne korzyści dla środowiska

Z Markiem Balcerem prezesem Geotermii Mazowieckiej rozmawia Rafał Wasilewski
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gwiazdę wieczoru, którą w tym roku będzie zespół 
„Poparzeni kawą trzy”, zespół rockowy złożony z 
dziennikarzy Radia ZET i RMF FM. Muzyka zespołu 
jest mieszaniną wielu stylów muzycznych takich jak 
rock, punk czy ska. W zespole zobaczyć można 
między innymi Wojciecha Jagielskiego oraz Jacka 
Kreta, brata Jarosława Kreta, prezentera 
telewizyjnego. Na zakończenie imprezy ponownie 
wrócimy do rytmów biesiadnych z zespołem „To 
my”, przy którym będziemy bawić się do godz. 
24.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich na XVII 
Jarmark Mszczonowski.

XX Spotkaniach Artystycznych Szkół. Kolejnym Pani dyrektor kiedy odbędzie się w tym roku Co MOK zaplanował na okres wakacyjny?
elementem będzie uroczysta dekoracja oraz doroczny Jarmark Mszczonowski i jakie atrakcje 

- Cały czas dopracowujemy jeszcze program nagrody dla najlepszych zawodników biegu czekać będą na wszystkich, którzy tego dnia 
wakacyjny, ale już dziś mogę powiedzieć, że w ulicznego z Termami Mszczonów. Następnie odwiedzą Mszczonów?
lipcu na pewno będą poranki filmowe dla przechodzimy do programu artystycznego, który 

- W tym roku spotkamy się już po raz siedemnasty najmłodszych o godz. 10.00 w każdy wtorek i rozpocznie się przesympatycznym programem 
na Jarmarku Mszczonowskim. Odbędzie się on  w czwartek. Jak co roku w miesiącu sierpniu będą p r z y g o t o w a n y m  s p e c j a l n i e  z  m y ś l ą  o  
drugą sobotę czerwca, w tym roku przypadać to działać wszystkie sekcje pracujące w ośrodku najmłodszych zatytułowanym „Gargamel i 
będzie na dzień 8 czerwca. Tradycyjnie miejscem zarówno te skierowane do dzieci, młodzieży, jak i Smerfy”. Następnie o godzinie  17.50 odbędzie się 
świętowania będz ie P l .  P i ł sudsk iego w dorosłych. Co do zmian w programie wakacyjnym koncert w wykonaniu naszej wspaniałej orkiestry 
Mszczonowie. Święto miasta rozpocznie się w tym to postanowiliśmy zrezygnować w tym roku z OSP Mszczonów . O godzinie 18.30 zaprosimy 
roku nieco inaczej oraz nieco wcześniej niż było to karaoke oraz filmów wyświetlanych w parku przy wszystkich do wspólnej zabawy wraz z zespołem 
w latach ubiegłych, gdyż już o godz. 13.00, kiedy to ul. Sienkiewicza na rzecz przeniesienia ich do muzycznym „To my”, który zaprezentuje mix 
zaplanowaliśmy bieg ul iczny z Termami budynku MOK-u. Będą tu odbywać się nocne największych przebojów biesiadnych. Mamy też 
Mszczonów. Główny bieg odbędzie się na seanse kinowe rozpoczynające się o godz. 21.00. nadzieje, że tytuł tego bloku muzycznego -  „Baw 
dystansie 8km, ale przewidziane są także biegi Także nieco później niż to było do tej pory chcemy się razem z nami”-  będzie jednocześnie 
młodzieżowe na dystansie 4km oraz na dystansie przeprowadzać spotkania z karaoke, które wspaniałym zaproszeniem do wspólnego 
600m dla szkół podstawowych. Szczegóły oraz głównie przeznaczone będą dla młodzieży i śp iewania i  tańca. O godzin ie  20.00 
regulamin biegów zainteresowani znajdą na dorosłych. zaplanowaliśmy występ młodzieży z MOK-u. Myślę , 
stronie www.ultimasport.pl. Tam też będzie można Nowością, która sprawdziła się podczas ferii że również w tym roku będziecie Państwo 
zgłosić się do poszczególnych biegów. zimowych i którą pragniemy kontynuować zachwyceni naszą młodzieżą, która już od wielu 
Po zakończeniu rywalizacji sportowej wracamy o podczas wakacji będą zajęcia kulinarne. Cieszyły tygodni pilnie przygotowuje się do tego występu 
godz. 16.00 na plac Piłsudskiego, gdzie się one bardzo dużym zainteresowaniem i to nie pod okiem instruktorów. Będzie to koncert p.t. „Z 
rozpoczniemy świętowanie. Tradycyjnie na tylko wśród najmłodszych biorących w nich udział, piosenką przez świat”. Warto wspomnieć przy tej 
początku imprezy dyrektorom szkół z terenu miasta ale również wśród mam i babć , które z równą okazji, że w końcu czerwca nasza młodzież wystąpi  

i gminy Mszczonów wręczone u w a g ą  ś l e d z i ł y  p r z e p i s y  o r a z  p r o c e s  z tym programem również na festynie w Puszczy 
zostaną  nagrody za udział w przygotowywania poszczególnych potraw. Mariańskiej. O godzinie 21.00 przyjdzie czas na 

Wywiad

Jarmark już wkrótce, kino 3D po wakacjach

Z Grażyną Pływaczewską, dyrektorem Mszczonowskiego Ośrodka Kultury o zbliżającym się 
Jarmarku Mszczonowskim oraz nowych inicjatywach ośrodka rozmawia Rafał Wasilewski

poziomie 6 zł za osobę miesięcznie. Wobec 
powyższego teraz opłata ta została wyliczona od 
początku roku i rozliczona na pozostałe 7 miesięcy 
bieżącego roku poczynając od czerwca. W 
kolejnym roku jeśli nie ulegną zmianie ceny mocy 
cieplnej opłata ta zostanie na poziomie 6 zł za 
osobę miesięcznie. Obecnie utrzymana zostaje 
jedna cena podgrzania metra sześciennego 
wody, która wynosi 30,80 zł. W przyszłości jednak 
cena ta będzie ustalana indywidualnie dla 
każdego budynku w zależności od wysokości 
poniesionych kosztów jej zakupu.
Spółdzielnia dokonała również wymiany 
liczników wody na nowsze modele z możliwością Panie prezesie ponieważ od czerwca br. wzrośnie osoby. Od 1 czerwca br. opłata ta została 
radiowego odczytu stanu zużycia. Czy było to opłata za sprzątanie klatek proszę powiedzieć ile podniesiona do kwoty 10,50 zł miesięcznie od 
konieczne i czy da lub może dało już jakieś będzie wynosić podwyżka i czym jest ona osoby. Podwyżka wydaje się więc znaczna, ale do 
wymierne korzyści?spowodowana? końca tak nie jest. Niestety z przykrością musze 
- Tak, wymiana liczników była konieczna, gdyż - Tak, od czerwca br. opłata za sprzątanie klatek stwierdzić, iż istnieje wciąż pewna grupa osób, 
wciąż mieliśmy problem z odczytem stanów schodowych wzrośnie o symboliczna kwotę 1 zł. którym zależy na wprowadzaniu zamętu i 
liczników w lokalach, w których często nikogo nie Do tej pory wynosiła ona 7 zł od lokalu dezinformacji. Staramy się jednak na bieżąco 
mogliśmy zastać. Teraz problem ten praktycznie miesięcznie, od 1 czerwca opłata ta będzie podawać mieszkańcom realne fakty. Jeśli chodzi 
nie istnieje, nie ma znaczenia czy jest ktoś w wynosić 8 zł od lokalu miesięcznie. Ceny te nie więc o wzrost opłat stałych za ciepłą wodę to od 
danym lokalu czy nie, możemy na bieżąco były zwiększane od kilku lat, zaś w tym czasie ceny 1 stycznie 2013 roku została zmodyfikowana moc 
odczytywać stany liczników i właściwe je środków czystości  znacznie wzrosły. Głównym zamówiona na potrzeby ciepłej wody po 
rozliczać. Muszę też powiedzieć, że już widzimy powodem zmiany tej opłaty jest więc wzrost cen zamontowaniu w naszych budynkach nowych, 
realne korzyści płynące z zastosowania tego środków czystości. Kolejnym elementem, który osobnych dla każdego bloku węzłów ciepła. 
systemu. Spowodował on też znaczne składa się także na zwiększenie opłaty za Każdy budynek jest więc teraz opomiarowany jeśli 
„uszczelnienie” systemu naliczania opłat za utrzymanie czystości w blokach jest też to, że chodzi o pobór ciepłej wody, której koszt jest 
ciepła jak i zimną wodę. Obecnie praktycznie osoby, które do tej pory sprzątały, były za tą pracę rozliczany na mieszkańców danego bloku. Ze 
wyeliminowaliśmy problem niedoborów wody bardzo nisko wynagradzane. Stawki te nie względu na to, że zostały zamontowane nowe 
przy rozliczeniach poszczególnych budynków w zmieniały się od1 kwietnia 2005 roku. Obecnie węzły ciepła toteż do nich musiały zostać 
zasobach Spółdzielni. Aktualnie na wszystkich często zdarza się, że nie chcą podjąć się tej pracy dostosowana moc zamówiona na dany budynek. 
budynkach w naszych zasobach niedobór wody, za tak niskie wynagrodzenie. Poza tym pracują Po modernizacji moc ta musiała zostać 
która weszła na budynki, a która została zużyta one na umowy zlecenie co też nie jest dla nich zwiększona. Inaczej wyglądało to w przypadku 
wynosi mniej jak 40 m3, co mieści się w korzystne. Należało więc te ceny zaktualizować. zbiorowego zaopatrzenia, kiedy to był grupowy 
normalnych granicach błędu. Wyeliminowaliśmy 

Panie prezesie drugą kwestią, którą poruszają węzeł,  inaczej jest teraz w przypadku 
więc prawie zupełnie problem niedoborów wody, indywidualnych mocy dostosowanych do mieszkańcy jest wzrost opłaty stałej za ciepłą 
z którym borykaliśmy się już od dłuższego czasu. W każdego budynku i węzłów. Opłata ta została wodę. Proszę wyjaśnić ile wyniesie podwyżka i co 
najbliższym czasie rozpoczniemy też wymianę wyliczona na poziomie 10,50 zł za osobę było powodem podniesienia cen?
wodomierzy na osiedlu Dworcowa I. miesięcznie ponieważ od miesiąca stycznia br. po - Dotychczasowa opłata stała za ciepłą wodę w 
Dziękuję za rozmowę.modernizacji węzłów powinna ona być na zasobach Spółdzielni wynosiła 4 zł na miesiąc od 
- Dziękuję również.

Wywiad

Modernizacja jest koniecznością, 
ale daje efekty

Z Wojciechem Horbot, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie 
rozmawia Rafał Wasilewski

Z ŻYCIA GMINY



W dniach 20-21 maja 2013r. w Mszczonowie w warsztaty  w gronie naukowców, ekspertów oraz 
Hotelu Panorama odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów z terenu całego 
dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł regionu.  Konferencję otworzyli wspólnie lokalni 
energii. Dwudniowa konferencja zorganizowana włodarze - Józef Grzegorz Kurek, burmistrz 
z o s t a ł a  p o d  p a t r o n a t e m  M a r s z a ł k a  M s z c z o n o w a  o r a z  Ł u k a s z  K o p e r s k i ,  
Województwa Mazowieckiego w ramach przewodniczący RM. Z krótkim wystąpieniem 
międzynarodowego projektu  „GEOCOM” - pojawił się także Wojciech Szustakiewicz, starosta 
Geothermal Communities, który skupia 16 p o w i a t u  ż y r a r d o w s k i e g o .  N a s t ę p n i e   

r e f e r a t a c h  e k s p e r c i  p o r u s z y l i  m . i n .   
partnerów - naukowców, ośrodki badawcze oraz prowadząca spotkanie Jadwiga Barbulant, 

charakterystykę, stan i perspektywy wykorzystania 
gminy z terenu całej Europy wykorzystujące na skarbnik Mszczonowa, przekazała głos ekspertom 

energii geotermalnej w Polsce, zasoby, stan i 
swoim terenie źródła geotermalne. W projekcie z PAN, wśród których znaleźli się prof. Beata 

możliwości wykorzystania energii geotermalnej w 
tym jako jedyni partnerzy z terenu naszego kraju Kępińska, dr Wiesław Bujakowski oraz dr Leszek 

rejonie Mszczonowa i środkowej Polski,  aspekty 
biorą udział - Gmina Mszczonów oraz Polska Pająk. Wszyscy reprezentowali oni Instytut 

ekonomiczne stosowania energii geotermalnej w 
Akademia Nauk w Krakowie. Pisząc o projekcie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 

warunkach polskich, a także bardzo interesująco 
„Geocom” należy wspomnieć,  i ż  jego (IGSMiE) PAN w Krakowie. Tematem wyjściowym 

omówili wykorzystanie energii geotermalnej w 
zasadniczym celem jest  koordynacja i  do rozważań stały się podstawowe informacje o 

układach hybrydowych z innymi OZE. Na uwagę 
wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń projekcie „Geocom” oraz zagadnienia 

zasługują szczególnie pomysły łączące energię 
oraz rozwój nowych technologii w zakresie dotyczące  inicjowania i realizacji projektów 

geotermalną z energią pozyskiwaną dzięki 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. geotermalnych w powiązaniu z innymi 

ogniwom fotowoltaicznym czy 
Pierwszy dzień konferencji poświęcony został na odnawialnymi źródłami energii. W swoich 

też panelom słonecznym.

Konferencja

Geotermalna konferencja w Mszczonowie

Dwudniowe warsztaty szkoleniowe otworzył Józef 
Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa

W dniu 17 maja 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie odbyło się 
spotkanie w sprawie koncepcji komunikacji transportu zbiorowego z 
wykorzystaniem linii nr 12 Skierniewice- Łuków oraz linii nr 8 Radom- Warszawa.
Uczestnikami spotkania byli; Krzysztof Strzałkowski, wicemarszałek 

gminy Mszczonów. Efektem realizacji inwestycji będzie potrzeba zapewnienia województwa Mazowieckiego, Krzysztof Radziewicz, zastępca dyrektora 
odpowiednich warunków komunikacyjnych, zarówno drogowych jak i  Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego, Dariusz 
połączeń kolejowych.Grajda, członek zarządu Kolei Mazowieckich oraz przedstawiciele lokalnych 
W odpowiedzi, Krzysztof Strzałkowski, wicemarszałek województwa samorządów; Elżbieta Jankowska z Urzędu Gminy w Żabiej Woli, Waldemar 
Mazowieckiego podkreślił, że myśląc o adaptacji obecnych linii na potrzeby Duszewski z Urzędu Gminy Piaseczno, Bogdan Krawczyk z Urzędu Gminy 
uruchomienia na niej transportu zbiorowego trzeba wziąć pod uwagę szereg Prażmów, a także Barbara Galicz, burmistrz Tarczyna i Piotr Woźniak z Urzędu 
aspektów w tym m.in. stan obecnej linii, techniczne możliwości uruchomienia Miasta i Gminy Tarczyn. Gospodarzem spotkania był Józef Grzegorz Kurek, 
takiego połącznia oraz stan taboru kolejowego, a także stanowisko właściciela burmistrz Mszczonowa.
linii, którym jest spółka PKP PLK.W wyniku dyskusji burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że potrzeba 
Zdaniem burmistrza Mszczonowa w najbliższym czasie należy przeprowadzić modernizacji obu linii i dostosowanie ich do uruchomienia komunikacji 
rozmowy ze spółką, aby skoncentrować środki w miejsca, gdzie dzięki transportu zbiorowego wynika głównie z faktu rozbudowy terenów 
modernizacji potencjalnie zwiększy się ilość miejsc pracy.mieszkalnych wzdłuż linii kolejowych i wiążącej się z tym lawinowo 
W podsumowaniu Krzysztof Strzałkowski zapewnił, że Urząd Marszałkowski przybywającej ilości mieszkańców, którzy chcąc dojechać do Warszawy 
będzie wspierał tę koncepcję, gdyż przedstawione przez jednostki samorządu obciążają drogę nr 7 i nr 8. 
argumenty uznane są za w pełni zasadne. Marszałek zaproponował również Szef mszczonowskiego Ratusza podkreślił, że samorządom zależy, aby 
wspólne spotkanie samorządowców z PKP PLK S.A, które zostanie uruchomić przynajmniej kilka połączeń, wówczas na wybudowanych przez 
zorganizowane w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej gminy przy dworcowych parkingach mieszkańcy mogliby zostawiać 
na początku czerwca.samochody przesiadając się do szynobusów.

Łukasz NowakowskiBurmistrz wspomniał również o perspektywie budowy Park of Poland na terenie 

Spotkanie

Wspólna koncepcja transportu zbiorowego
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WIEŚCI Z RATUSZA

Zajęcia te będą więc prowadzone dwa razy w mogliśmy zdobyć tylko filmy mniej znane lub nadawał się do pracy z projektorem w technologii 
tygodniu w okresie wakacyjnym. Na pewno mówiąc wprost te z „niższej półki”. Brak hitów 3D. Różnica między projekcją analogową a 
utrzymamy także zabawy dla najmłodszych przy f i lmowych powodował  n ies tety  c iągłe techniką 3D to m.in. inny kąt projekcji, 
muzyce, gdyż tu także spotkaliśmy się z licznym zmniejszanie się liczby widzów. W ostatnim wykorzystanie innych technologicznie lamp 
o d z e w e m  p o  f e r i a c h  z i m o w y c h .  J e ś l i  miesiącu na sześciu seansach było łącznie pięciu ksenonowych czy też stosowanie różnych 
zainteresowanie tymi zajęciami będzie nadal tak widzów. Musieliśmy jednak cały czas ponosić formatów wyświetlanych filmów.  „Zwykły” biały 
duże postaramy się wprowadzić te właśnie zajęcia koszty stałe związane z obsługą kina oraz wcale ekran nie sprawdza się w tym przypadku. 
jako zajęcia stałe, ale musimy mieć min. 10 stałych niemałe koszty zakupu kopii. W związku z tym Potrzebny będzie tzw. silver screen czyli srebrny 
uczestników. zadecydowaliśmy o tym, aby przerwa wakacyjna ekran. Jest on wymagany ze względu na swoje 

w działalności kina rozpoczęła się już od maja. własności w odbijaniu światła spolaryzowanego w 
A jakie plany ma MOK w związku z cyfryzacją 

Liczymy, że proces cyfryzacji zakończymy do odpowiednim kierunku potrzebnego przy projekcji 
kina? Co będzie się działo w związku z tym?

września br. Najprawdopodobniej więc już po 3D. Oczywiście będziemy także potrzebować 
- Tak, rozpoczynamy właśnie proces modernizacji w a k a c j a c h  b ę d z i e m y  m o g l i  z a p r o s i ć  s p e c j a l n y c h  o k u l a r ó w  d o  p r o j e k c j i  
kina i dostosowania go do nowoczesnych form mieszkańców Mszczonowa na projekcje filmów w trójwymiarowych  i  najprawdopodobniej 
odbioru oraz rosnących potrzeb widzów. Jakość jakości cyfrowej i technice 3D. W związku jednak z zdecydujemy się na jednorazowe. Dzięki zmianom 
cyfrowa powszechnie stosowana w kinach tymi zmianami potrzebować będziemy nowego i cyfryzacji kina będziemy w stanie sprowadzać 
wymusza także zmiany i u nas. W związku z tym, że projektora oraz ekranu, ponieważ ekran który do najnowsze tytuły filmowe.
praktycznie wszystkie oferty dla kin dotyczące tej pory idealnie współgrał z projektorem 

Dziękuję za rozmowę.
nowości filmowych są oferowane już praktycznie analogowym będzie nadal mógł pracować w 

- Dziękuję również.
tylko w jakości cyfrowej, w ostatnim miesiącu systemie cyfrowym, ale niestety nie będzie 



Podczas spotkania uczestnicy warsztatów także przykład austriackiej gminy Mureck Polski. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się także 
zapoznali się również z rozwojem wykorzystania (Karolina Smętkiewicz, Uniwersytet Łódzki). wielu ciekawostek technicznych związanych z 
odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce w Ostatnim punktem spotkania był panel f u n k c j o n o w a n i e m  z a k ł a d u  G e o t e r m i i  
świet le dokumentów rządowych,  który  dyskusyjny, w którym m.in. wzięli udział: Grażyna Mazowieckiej w Mszczonowie, a także mogli 
p r z e d s t a w i ł a  M a ł g o r z a t a  T u r a l s k a ,  Szulc-Chlebicka i Krzysztof Suliński, przedstawiciele zapoznać się z przykładami dobrych praktyk na 
przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki. MJWPU, Magdalena Dąbrzał z WFOŚiGW, przykładzie miast biorących udział w projekcie 
Zebrani dowiedzieli się także o możliwościach Krystyna Lenarczyk, prezes Mazowieckiego „Geocom” takich jak: Galanta (Słowacja), 
wsparcia finansowego w ramach programu Oddziału „Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, a Montieri (Włochy) czy też Morahalom (Węgry). 
„Jessica”, które przybliżył Włodzimierz Pomierny, także Robert Błaszczyk, Sławomir Bugalski z firmy Wspaniałym zakończeniem warsztatów okazała 
ekspert ds. energii odnawialnych  z Mazowieckiej EcoExperts. się krótka dyskusja końcowa zapoczątkowana 
Agencji Energetycznej. Poza tym pierwszy dzień Drugiego dnia (21 maja) w konferencji mogli brać przez jednego z gości, który zasygnalizował, iż być 
konferencji poświęcony został jeszcze na udział przedstawiciele lokalnego biznesu, rolnicy, może w niedalekiej przyszłości źródłem energii, 
omówienie konkretnych przykładów projektów już młodzież, a także mieszkańcy z terenu miasta i które zaczniemy wykorzystywać na większą skalę 
funkcjonujących uwzględniających energię gminy Mszczonów zainteresowani szeroko staną się zasoby wodne naszej planety oraz 
geotermalną oraz systemy działające w rozumianą tematyką odnawialnych źródeł ogniwa wodorowe. Pierwsze takie projekty 
z in tegrowaniu  z  innymi  ź ródłami  OZE.  energii. Tego dnia panele wykładowe odwiedziło funkcjonują już z powodzeniem na terenie Stanów 
Przedstawiono m.in. jako przykłady - Galantę - łącznie ponad 70 osób, z czego najliczniejszą Zjednoczonych i w perspektywie wyczerpania się 
miasto pilotowe Projektu GEOCOM  (Leszek Pająk, grupę stanowiła młodzież z lokalnego Zespołu głównych dzisiejszych źródeł energii - ropy 
IGSMiE PAN), Geotermię Mazowiecką (Marek Szkół, która z zainteresowaniem śledziła wykłady naftowej czy też złóż węgla - to właśnie do 
Balcer, prezes), Termy Mszczonów (Michał ekspertów z PAN, przedstawiciela Mazowieckiej rozwiązań opartych na ogniwach wodorowych 
Szymański, dyrektor OSiR Mszczonów), a także Agencji Energetycznej i prezesa Geotermii należeć będzie kolejna epoka w dziejach 
p r z y b l i ż o n o  u c z e s t n i k o m  w a r s z t a t ó w  Mazowieckiej. Dotyczyły one m.in. zasobów, ludzkości.
wykorzystanie wód geotermalnych na przykładzie stanu oraz wykorzystania energii geotermalnej w Rafał Wasilewski
Islandii (Krzysztof Zawadzki, dyrektor Wydziału Polsce, możliwości integracji OZE z istniejącymi 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa o b e c n i e  s y s t e m a m i  e n e r g e t y c z n y m i ,  
Powiatowego w Żyrardowie). Omówiony został odnawialnych źródeł energii na terenie środkowej 

W pierwszym dniu warsztatów uczestniczyli przesdtawiciele administracji 
krajowej, władz samorządowych i eksperci

Drugi dzień konferencji był otwarty dla przedsiębiorców, mieszkańców i 
wszystkich zainteresowanych problematyką odnawialnych źródeł energii

We  Mszy oprócz licznie przybyłych strażaków 
u c z e s t n i c z y l i  p r z e d s t a w i c i e l e  w ł a d z  
samorządowych-  z burmistrzem Józefem 
Grzegorzem Kurkiem i starostą  Wojciechem 
Szustakiewiczem na czele, a także  członkowie  
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego, 
rekonstruktorzy z GRH STRZELCY 31 pSK,  harcerze 
Hufca ZHP Mszczonów i przedstawiciele Cechu 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Po zakończeniu 

3 maja mszczonowianie uczcili kolejną rocznicę  mówił wiele o strażackim etosie. Członkowstwo w tej Eucharystii  uczestnicy patriotycznych obchodów 
uchwalenia Konstytucji z 1791 roku, a także zaszczytnej organizacji zawsze wiązało się  z udali się pod Dom Strażaka, gdzie kapelan 
przeżywali bardzo uroczyście strażackie święto, jakie poświęceniem, jakim trzeba się  było wykazać, aby strażaków, wspominany już  ks. Sławomir Tulin,  
obchodzone było z racji dnia Świętego Floriana.  właściwie wywiązywać  się ze służby zarówno dla dokonał poświęcenia figury Świętego Floriana.  Nim 
Tradycyjnie o godzinie 10.00 w kościele farnym ludzi, jak i dla Stwórcy. Strażacy z narażeniem życia jednak doszło do tego niezwykłego wydarzenia 
odprawiona została Msza Święta, podczas której ratują  ludzkie życie i mienie. Gaszą  pożary i niosą  prezes Oddziału Miejsko - Gminnego OSP 
modlono się  w intencji Ojczyzny, a także zmarłych pomoc ofiarom wypadków drogowych. Są  też  Mszczonów Waldemar Suski przybliżył zebranym 
członków miejscowej jednostki OSP.  Eucharystię  zawsze obecni podczas wszystkich uroczystości postać  Świętego Floriana. Następnie głos zabrali 
sprawowali wspólnie ks. dziekan Tadeusz Przybylski i kościelnych i patriotycznych. Dbają  o tradycję  i kolejno:  burmistrz Józef Grzegorz Kurek i komendant 
proboszcz drugiej mszczonowskiej parafii ks. jawią  się  jako  ostoja  patriotyzmu. Kazanie ks.  Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie Andrzej 
Sławomir Tulin.  Obecność ks. Tulina nie była Tulina zawierało wiele przykładów bohaterstwa Oklesiński. Burmistrz zapewnił wszystkich zebranych, 
przypadkowa. Został on niedawno przez biskupa strażackiego. Nawiązywało też  jednak do  że jednostki OSP na terenie gminy Mszczonów 
ordynar iusza Andrzeja Franciszka Dziubę  wydarzeń z końca XVIII wieku, kiedy to Polacy w imię  zawsze będą w sposób szczególny traktowane przez 
wyznaczony kapelanem strażaków powiatu  umiłowania Ojczyzny podjęli chwalebną  próbę  władze samorządowe. Gospodarz Gminy 
żyrardowskiego. Podczas homilii, jaką  wygłosił  przeprowadzenia reform ustrojowych. podziękował też  strażakom za ich  ofiarną służbę, 

3 maja

Święta majowe - patriotycznie i strażacko 
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jaką  pełnią na co dzień  dla dobra mieszkańców - Jakub Tylkowski,  Artur Zielonka,  Marcin Wiśniewski,  
Mszczonowa i  okol icznych miejscowości.  Łukasz Banaszkiewicz,  Daniel Liszewski,  Paweł 
Komendant PSP publicznie wyróżnił natomiast Grzelak  (Odznaka Strażak Wzorowy) 
mszczonowską Ochotniczą  Straż Pożarną chwaląc  -Marian Górecki (Odznaka Wysługa Lat - 65)
ją za stuprocentową skuteczność w wyjazdach -Czesław Gręda, Jan Skoneczny, Marek Węgrowski 
alarmowych. - Mszczonowianie nie zawodzą  przy (Odznaka Wysługa Lat - 55)
wezwaniach - mówił.  Zawsze gdy tylko zawyje  -Adam Kustosz (Odznaka Wysługa Lat - 50)
syrena z Domu Strażaka wyjeżdża na sygnale wóz -Jerzy Sikorski (Odznaka Wysługa Lat - 45)
gaśniczy lub ratownictwa drogowego. Nigdy nie -Roman Popławski (Odznaka Wysługa Lat - 40)
zdarzyło się  jeszcze, aby mszczonowianie nie -Janusz Legięcki, Marian Wojtczak, Bogusław 
odpowiedzieli  na wezwania o pomoc. Kierując się  Wolniewicz, Dariusz Więckowski (Odznaka Wysługa 
zaufaniem do największej i najlepszej - jak to określił-  Lat - 30)
jednostki ochotniczej w powiecie komendant -Paweł Lasoń, Bogdan Banaszek, Adam Narożny, 
Oklesiński zapewnił przy wszystkich zebranych, że z Janusz Skowroński (Odznaka Wysługa Lat - 25)
myślą  o zakupie nowego wozu bojowego dla -Tomasz Nowakowski, Marian Łajszczak, Zbigniew 
mszczonowskiej OSP dołoży do niego  ok. 90 tysięcy Chyła, Anna Janus (Odznaka Wysługa Lat - 20)
złotych. -Hubert Karasiewicz, Damian Musiński, Bożena 
Po oficjalnych przemówieniach  prezes Suski Starostka (Odznaka Wysługa Lat - 15), 
podziękował  za pomoc w zamontowaniu  figury -Łukasz Banaszkiewicz, Bogusław Woźniak, Joanna 
Świętego Floriana Zarządowi Cechu Rzemiosła i Nowak -Zielonka, Emil Koperski, Maciej Głąbiński, 
Przedsiębiorczości, a w szczególności:  prezesowi  Daniel Wroński, Paweł Polarczyk (Odznaka Wysługa 
Z b i g n i e w o w i  B e d n a r k o w i ,  M a r i u s z o w i  Lat - 10)
Dąbrowskiemu i Piotrowi Chyle.  -Krystyna Ciechomska, Adrian Klepacz, Andrzej 
Strażackie uroczystości zakończyły się tradycyjnie Klepacz, Karolina Legięcka, Bartłomiej Legięcki, 
koncertem Orkiestry OSP. Nim jednak do niego Magdalena Klimkowska, Kamil Klimkowski, Kamil 
doszło przedstawiciele strażackich władz wręczyli Obłękowski, Janusz Mrówczyński, Norbert Włodarski 
odznaczenia  i medale  zasłużonym  druhom   i (Odznaka Wysługa Lat - 5)
druhnom. W gronie wyróżnionych znaleźli się: -Angelika Kornacka, Julia Malinowska, Wiktoria 
-Jan Pędelski (Złoty Medal za Zasługi dla Kapuścińska, Sebastian Wald, Kamil Legięcki, 
Pożarnictwa), Aleksandra Klonowska, Konrad Narożny, Michał 
-Przemysław Zielonka (Srebrny Medal za Zasługi dla Tomaszewski, Weronika Płuzińska, Patryk Płuziński 
Pożarnictwa),  (brązowe odznaki MDP).
-Jan Lipiński i Łukasz Badowski (Brązowy Medal za MM
Zasługi dla Pożarnictwa). 

Uruchomienie Agencji Pocztowej w Mszczonowie

Region Sieci Warszawa- Województwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
Klientów, uprzejmie informuje, że z dniem 13 maja 2013 roku planowane jest 
uruchomienie Agencji Pocztowej zlokalizowanej w Mszczonowie przy ulicy Nowy 
Rynek 5.
Czas pracy przedmiotowej Agencji dla obsługi Klientów:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 17:00.
Urzędem pełniącym bezpośredni nadzór nad pracą wskazanej Agencji jest Urząd 
Pocztowy Mszczonów u. Północna 6A.
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„Bardzo długo czekałem na ten moment. Na otwarcie miejsca, w którym 
wyeksponowane zostaną  pamiątki po największym mszczonowskich 
rodów. Już  kilkanaście lat temu wspólnie z ówczesnymi samorządowcami  
forsowałem pomysł, aby w domu, w którym wychował się słynny kompozytor 
Jan Adam Maklakiewicz powstało muzeum. […]Otwarcie tej Izby Pamięci 
uważam za ukoronowanie działalności pięciu kolejnych samorządowych 
kadencji”- te słowa Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Koperskiego 
aż  nadto dobitnie oddają  rangę  wydarzenia, do jakiego doszło w  
Mszczonowie w dniu 12 maja. Powstanie Izby Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów planowano od lat. Jednak  zawsze coś stawało na 
przeszkodzie w realizacji tego szczytnego celu. Piętrzące się  przeciwności  
losu chwilami wydawały się nie do przezwyciężenia.  Niewiele brakowało, 
aby zabytkowa kamienica, w której mieszkał słynny kompozytor Jan Adam 
Maklakiewicz w  ogóle przestała istnieć. Zniszczony obiekt sukcesywnie chylił 
się  ku upadkowi. W ostatniej chwili udało się go uratować. Tak długo 
wyczekiwane porozumienie władz samorządowych  z przedstawicielami 
rodu zapobiegło niekorzystnemu rozwojowi wypadków. Zapoczątkowany w 
2011 roku  remont zakończył się sukcesem. Teraz doszło do uroczystego 
otwarcia budynku i znajdującej się  w nim Izby Pamięci najsłynniejszego z 
mszczonowskich rodów. „W przyszłości w tym obiekcie, stworzone jeszcze 
zostaną warunki dla tych osób, które będą chciały sprawić, aby Mszczonów 
nadal słynął muzyką”- zapowiedział podczas uroczystości otwarcia 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Zgodnie z życzeniem samorządowców i 
członków rodu zabytkowy budynek pełnić  ma rolę  muzycznego centrum 
Mszczonowa. 
Kolejną mowę podczas ceremonii otwarcia wygłosiła reprezentantka roku - 
Jadwiga Stępkowska.  Wzruszenie co chwila odbierało jej głos. Gdy 
opanowała emocje zwróciła się wprost do swoich krewnych, aby wspierali 
władze Mszczonowa nie tylko w dbałości o odrestaurowaną siedzibę  rodu, 
ale także wychodzili z inicjatywami propagowania  muzyki klasycznej wśród 
mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej. Potomkowie  Jana Nepomucena 
Maklakiewicza, ojca słynnych kompozytorów  Jana Adama i Franciszka  to  
osoby   wszechstronnie utalentowane.  Szczególnie liczna grupę wśród nich 
stanowią  muzycy. Szczegółowo o niezwykłości  rodu Maklakiewiczów 
opowiedziała w swym wystąpieniu przedstawicielka Mszczonowskiego 
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Przemówienie burmistrza Józefa Grzegorza Kurka wygłoszone 
podczas ceremonii otwarcia Izby Pamięci Rodu Maklakiewiczów 
(12-05-2013r.)

Szanowni Państwo! Obecni tu z nami Członkowie Rodu 
Maklakiewiczów oraz wszyscy zaproszeni goście! 

Staję dziś onieśmielony w tym miejscu, gdyż  mam zaszczyt 
otwierać obiekt, który  upamiętni największych spośród synów i 
cór Ziemi Mszczonowskiej. Od lat staraliśmy się, aby ten dom 
świadczył o wielkości i znaczeniu Rodu Maklakiewiczów, a 
jednocześnie  stał się  pomnikiem, żywym pomnikiem miasta, w 
którym -w co gorąco ufam -  rodzić  się będą  kolejne talenty na 
miarę  Jana Adama Maklakiewicza. Od dziś zacznie w nim 
działać Izba Pamięci Rodu Maklakiewiczów. W przyszłości w tym 
obiekcie, stworzone zostaną warunki dla tych osób, które będą 
chciały sprawić, aby Mszczonów nadal słynął muzyką. 

To miejsce będzie żyć  i oddziaływać  nie tylko na miasto, ale 
także na cały region. Wierzę, że współdziałając z obecnymi tu 
członkami i członkiniami Rodu  razem uczynimy z niego perłę, 
jaka stanie się powodem do dumy dla wszystkich  mszczonowian  
i jeszcze bardziej rozsławi na świecie nazwisko Maklakiewicz. 

Do dziś  honorowaliśmy głównie  Jana Adama Maklakiewicza. 
Jego imieniem nazwano najpierw ulicę, później gimnazjum. To 
jego pomnik stoi na gimnazjalnym placu i to tablica jemu 
poświęcona  wisiała od lat na rodowym budynku. Pamiętać 
jednak trzeba, że cała familia Maklakiewczów i linie związane z 
Rodem obfitują w ludzi o niepospolitych umiejętnościach -  ludzi 
sławnych! Otwierając tę  Izbę Pamięci  chcemy  przypomnieć 
wszystkim, że tak naprawdę ta szczególna jak na jedną rodzinę 
eksplozja talentu jest ewenementem na niebywałą skalę. 
Jesteśmy Drodzy Członkowie Rodu dumni z Waszych osiągnięć i 
liczymy, że  Mszczonów nieprzerwanie będziecie traktować  jako 
swą Małą Ojczyznę. Stąd pochodzicie. Tu są Wasze korzenie. Tu 
też  są  wzajemne zobowiązania. Wspierajmy się i podejmujmy 
wspólnie wyzwania na miarę osiągnięć   Waszych Przodków.  
Niech Mszczonów stanie się  w przyszłości muzyczną stolicą 
regionu! Na zakończenie pragnę gorąco podziękować  
wszystkim, dzięki którym ten obiekt powstał. Dziękuję  za uwagę. 

Przemówienie przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza 
Koperskiego, wygłoszone podczas ceremonii otwarcia Izby 
Pamięci Rodu Maklakiewiczów (12-05-2013r.)

Wielebni Księża, Panie Burmistrzu, Drodzy  Goście!
Bardzo długo czekałem na ten moment. Na otwarcie miejsca, w 
którym wyeksponowane zostaną  pamiątki po największym 
mszczonowskich rodów. Już  kilkanaście lat temu wspólnie z 
ówczesnymi samorządowcami  forsowałem pomysł, aby w 
domu, w którym wychował się słynny kompozytor Jan Adam 
Maklakiewicz powstało muzeum. Chciałem też, aby było, to żywe 
muzeum. Takie, w  którym odda się hołd niezwykłemu dorobkowi 
artystycznemu wielkiego kompozytora, a jednocześnie  
wychowywać  się będzie nowe pokolenia mieszkańców 
Mszczonowa, dla których muzyka stanie się  życiową pasją. 
Funkcję  przewodniczącego Rady Miejskiej objąłem w 1996 roku i 
od samego początku kładłem duży nacisk na to, aby należycie 
uhonorować  tych, którzy tworzyli historię Ziemi Mszczonowskiej. 
Dbałość o historię i  patriotyzm lokalny  uczyniłem jednymi  z 
głównych celów mojej samorządowej działalności. Przez te 
wszystkie lata  wiele się wydarzyło. Udało się nam zrealizować  nie 
jedną inicjatywę  związaną z kultywowaniem naszego 
dziedzictwa. Otwarcie tej Izby Pamięci uważam za ukoronowanie 
działalności pięciu kolejnych samorządowych kadencji.  
Inwestowanie w takie obiekty jak nowo otwarta Izba Pamięci jest 
możliwe dzięki temu, że Mszczonów umiejętnie wykorzystał czas 
po transformacji ustrojowej. Doprowadziliśmy do tego, że nasza 
gmina jest jedną  z najdynamiczniej rozwijających się  gmin 
mazowieckich.  Sprowadziliśmy na jej teren wielu inwestorów, 
dzięki czemu zapewniliśmy jej solidne źródła finansowania. 
Właśnie to pozwala nam dziś  dbać  o zabytki. Ratować  przez 
zn iszczeniem tak cenne obiekty jak Dom Rodziny 
Maklakiewiczów. Jeszcze przed rokiem był on ruiną. Dziś  stał się 
chlubną wizytówką  Mszczonowa. Za to, że tak się  zmienił, za to, 
że odzyskał dawny blask - dziękuje wszystkim samorządowcom 
Mszczonowa od 1996 roku, na czele oczywiście z Burmistrzem 
Miasta oraz innymi osobami, które przyczyniły się bezpośrednio do 
jego odbudowania.  Warto było inwestować  w miejsce, które 
może i z pewnością  stanie się centrum kultywowania muzycznych 
tradycji  miasta i tworzenia jego artystycznej przyszłości. Niech 
służy wszystkim mieszkańcom! Dziękuję za uwagę. 

Otwarcie Izby Pamięci Rodu Maklakiewiczów

Święto Rodu Maklakiewiczów, Święto 
Miasta, Święto Muzyki …
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Stowarzyszenia Historycznego Barbara Gryglewska.  Jej przemówienie 
wygłoszone zostało tuż przed doniosłymi  chwilami otwarcia  i poświęcenia 
Izby. W przecinaniu symbolicznej wstęgi wzięło udział kilkanaście osób. W 
tym gronie znaleźli się:  członkowie rodu i ich przyjaciele,  reprezentantka 
MSH  Barbara  Gryglewska, ks. dziekan Tadeusz Przybylski, a także burmistrz 

Józef Grzegorz Kurek i przewodniczący RM Łukasz Koperski. To właśnie do 
nich należało wspólne decydujące cięcie, po którym ksiądz prałat Tadeusz 
Przybylski poświęcił odrestaurowany obiekt. Duszpasterz Dekanatu 
Mszczonów tego dnia  osobiście celebrował również  Mszę  Świętą, która 
była głównym punktem uroczystości,  poświęconych pamięci rodu 
Maklakiewiczów. Ksiądz Dziekan po Eucharystii sprawowanej w intencji Jana 
Nepomucena Maklakiewicza oraz jego małżonki Rozalii z Izbickich, a także 
ich wszystkich zmarłych i żyjących potomków,  zaprosił wszystkich 
uczestników święta na koncert w wykonaniu orkiestry kameralnej, złożonej z 
członków rodu. Koncert, którego organizatorami byli: Samorząd Gminy 
Mszczonów, Glob`Arte Szkoła Smyczkowa i Gminne Centrum Informacji, 
odbył się  w kościele farnym, w którym przed laty organistą  był wspomniany 
protoplasta rodu Jan Nepomucen Maklakiewicz. To nie mające precedensu 
w historii miasta wydarzenie artystyczne poprowadził Maciej Konc - 
praprawnuk Jana Nepomucena. W składzie orkiestry kameralnej wystąpili 
natomiast: Patrycja Barwińska (Vln),  Kilian Balzer  (Vc),  Małgorzata 
Hadyńska(Vln), Agnieszka Maklakiewicz (Vln), Anna Maklakiewicz(Vc), Ewa 
Maklakiewicz -Weiser  (Vla), Jacek Michałowicz (Vln), Kaja Michałowicz 
(Vln),  Weronika Molińska  (Vc), Katarzyna Sobczak (Vla), Anna Szalińska 
(Vln), Kamila Szalińska Bałwas (Vln) i  Mateusz Zaziębło (Vln). Podczas 
koncertu wystąpiły także:  Klaudia Kuchtyk (mezzosopran),     Joanna 
Maklakiewicz  (fortepian), Monika  Świostek (sopran) i Jadwiga Stępkowska 
(fortepian). Jadwiga Stępkowska, jako przedstawiciel rodziny poprowadziła 
też późniejsze  spotkanie w gronie krewnych i  przedstawicieli władz 
miejskich, jakie zakończyło uroczystości związane z otwarciem Izby Pamięci. 
W jego trakcie zaprezentowała brzmienie najstarszego,  rodowego 
instrumentu - fisharmonii, która po renowacji stała się  jedynym z 
najcenniejszych eksponatów Izby. Spotkanie zakończył koncert w 
wykonaniu  najmłodszych  członkiń rodu, które zaprezentowały zebranym  
utwory  na wiolonczelę, skrzypce a także na gitarę.   
Bardzo miłym akcentem uroczystości było obdarowanie przedstawicieli 
samorządu pamiątkową, grawerowaną tablicą, jaką  specjalnie z okazji 
święta ufundowała dyrekcja i grono pedagogiczne mszczonowskiego  
Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza. Dyrektor Gimnazjum Anna 
Rusinowska przekazała podarunek na ręce przewodniczącego RM Łukasza 
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P r zemówien ie  p r zeds taw ic ie lk i  Mszczonowsk iego  
Stowarzyszenia Historycznego Barbary Gryglewskiej, 
wygłoszone podczas ceremonii otwarcia Izby Pamięci Rodu 
Maklakiewiczów (12-05-2013r.)

Szanowni Państwo! 
Prawie dokładnie rok temu zebraliśmy się w tym miejscu, by 
uroczyście wmurować akt erekcyjny i zapoczątkować proces 
odbudowy zabytkowego domu Rodziny Maklakiewiczów. 
Mieliśmy nadzieję, że uda nam się sprawić, by miejsce to było nie 
tylko świadkiem historii znakomitego, mszczonowskiego Rodu, 
ale także by znów rozbrzmiewało muzyką, przekazywaną z 
pokolenia na pokolenie artystyczną pasją. Dla mnie osobiście, 
miejsce to jest pełne wspomnień związanych z odwiedzinami u 
moich drogich Przyjaciółek, bliźniaczek Małgosi i Jadzi Konc. Ich 
dziadek, Jan Nepomucen, w pamięci mieszkańców zapisał się 
jako wspaniały organis ta i  serdeczny człowiek z  
charakterystycznym wąsem, który zdołał wraz z żoną Rozalią, 
pomimo trudnych warunków, wykształcić i dobrze wychować 
wszystkie swoje dzieci. Dom Maklakiewiczów, w którym dziś 
uroczyście otwieramy muzeum tej Rodziny, jest jednym z 
najstarszych budynków w mieście, jako jeden z nielicznych 
przetrwał nie tylko trawiące miasto pożary, ale także wojenną 
zawieruchę. Zapewne wszyscy pamiętamy, jak kamienica ta 
wyglądała jeszcze dwa lata temu. Wiele osób z pewnością 
myślało, że wkrótce dom ten ulegnie ostatecznemu zniszczeniu. 
Tym bardziej jestem dumna i z całego serca dziękuję:  Władzom 
Samorządowym, Panom Burmistrzom- Józefowi Grzegorzowi 
Kurkowi i jego zastępcy Grzegorzowi Kozłowskiemu, a także całej 
Radzie Miejskiej na czele z jej Przewodniczącym Łukaszem 
Koperskim, za inicjatywę i zaangażowanie w odbudowę 
kamienicy i stworzenie w niej lokalnej Izby Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów. Słowa podziękowania kieruję także do Dyrektor 
Gminnego Centrum Informacji, Pani Beaty Sznajder oraz jej 
pracowników, za przygotowania do dzisiejszej uroczystości. 
Bardzo dziękuję także członkom Rodziny Maklakiewiczów za 
pomoc w zbieraniu materiałów, ciekawe wywiady, przekazane 
pamiątki, zaangażowanie w proces tworzenia Izby oraz 
uświetnianie swoją magiczną muzyką wielu lokalnych 
uroczystości. Mam nadzieję, że wspólnymi, połączonymi siłami 
władz, pracowników samorządowych, pasjonatów historii oraz 
potomków Rodu Maklakiewiczów uda nam się zapewnić w 
Mszczonowie trwałość tradycji muzycznych, zapoczątkowanych 
przez Jana Nepomucena, Rozalię i ich dzieci. 
Dziękuję za uwagę!



W wieku 86 lat odszedł na wieczną wartę marszałek z rysów i z serca, żołnierz AK, 
honorowy obywatel Mszczonowa - Zbigniew Kowalczuk. Pogrzeb odbył się dnia 14 maja 
br. na warszawskim Cmentarzu Bródnowskim. 

Zbigniew Kowalczuk ur. 1927 roku w Bondyrzu, niewielkiej wsi koło Zamościa. Wychowany 
w duchu patriotycznym całą swoją  młodość poświęcił walce  o wolną  Polskę. Do 1945 
roku,  jako żołnierz Armii Krajowej (pseudonim „Szczelina”),  zbrojnie przeciwstawiał się  
okupacji niemieckiej. Służył w 1 Batalionie Pułku Legionów AK Obrońców Ziemi 
Zamojskiej. Brał udział w bitwie pod Osuchami (25-26 czerwca 1944r.),  największej bitwie 
partyzanckiej II wojny światowej. W boju tym ocalił jednego z rannych towarzyszy broni, 
wynosząc go rannego spod ostrzału wroga. Bitwa pod Osuchami,  stoczona na terenie 
Puszczy Solskiej,  była częścią powstania zamojskiego. 1200 AK-owców i żołnierzy 
Batalionów Chłopskich starło się  w niej z blisko trzydziestoma tysiącami Niemców.

W zbrojnym podziemiu Zbigniew Kowalczuk działał także po zajęciu Polski przez oddziały 
Armii Czerwonej. Nie złożył broni i miał odwagę  dawać odpór także drugiemu, 
komunistycznemu okupantowi Ojczyzny. Uczestniczył w odbijaniu  z więzień sowieckich i 
ubeckich przetrzymywanych tam żołnierzy podziemia. Gdy go aresztowano trafił do 
Aresztu Śledczego NKWD, jaki znajdował się  w Lublinie. Poddany licznym torturom 
cudem uniknął śmierci. Wyszedł na wolność po ogłoszeniu amnestii. Po powrocie do 
zdrowia rozpoczął studia z zakresu agronomii i prawa, a później także informatyki. 
Posiadał tytuł inżyniera. Po wojnie został przez Rząd Emigracyjny  awansowany do 
stopnia majora. W 1989 roku otrzymał Krzyż  Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. 
Został udekorowany także Krzyżem  Walecznych,  Krzyżem za Wolność i Niepodległość z 
Mieczami oraz  Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Był ponadto kawalerem Krzyża 
Wielkiego Orderu Świętego Stanisława.

W ostatnich latach mieszkał w Mszczonowie. Był fundatorem Krzyża Katyńskiego, który 
stanął w Mszczonowie przy ulicy Północnej. 

Odszedł na wieczną wartę

Z ŻYCIA GMINY
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Koperskiego. 
Pisząc o uroczystości należy wspomnieć, że ceremonię otwarcia Izby 
uświetniała swym   występem Orkiestra Dęta OSP  Mszczonów. Pokaz 
muzyków w mundurach został nagrodzony przez zaproszonych gości 
gromkimi brawami.   
Obecnie Izba Pamięci podlega Gminnemu Centrum Informacji. Wystrój 
obiektu  zaprojektowała dyrektor GCI Beata Sznajder. Osobiście wykonała 
ona też  tablice prezentujące drzewo genealogiczne rodu, a także biografie 
najsłynniejszych przedstawicieli rodziny. Samo urządzenie ekspozycji Izby 
zostało wykonane przez   pracowników  GCI i współpracujących z nimi  
członków  Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego. 
Zadania, jakie w związku z funkcjonowaniem nowo powstałego obiektu, 
burmistrz Mszczonowa powierzył Gminnemu Centrum mają dotyczyć  
propagowania historii rodu Maklakiewiczów poprzez upowszechnianie   
dorobku artystycznego jego członków. W związku z tym od przyszłego roku -
zdaniem burmistrza-  w Mszczonowie powinien cyklonicznie odbywać się 
Świętojański  Festiwal Muzyki Poważnej i Chóralnej. Nazwa i dzień festiwalu 
nie zostały wybrane przypadkowo. Część z jego  koncertów odbywać  się 
ma bowiem w kościele farnym p.w. Świętego Jana Chrzciciela. Natomiast 
sam festiwal nosić  ma oczywiście  imię najsłynniejszego z Maklakiewiczów - 
kompozytora, profesora Jana Adama Maklakiewicza.     

Mateusz Milczarek
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- pomoc w doborze i nawiązaniu 
w s p ó ł p r a c y  z  o d p o w i e d n i m i  
usługodawcami usług specjalistycznych.
Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać się 
do siedziby GCI przy ul. Żyrardowskiej 4, 
aby uprzednio zapisać się na konsultacje.  
Porady udzielane są w każdy drugi wtorek 
miesiąca w godzinach 9.00 - 15.00 przez G m i n n e  C e n t r u m  I n f o r m a c j i  w  Obecnie z pomocy konsultanta mogą 
konsultanta z Punktu Konsultacyjnego Mszczonowie po raz kolejny zaprasza skorzystać zarówno ci przedsiębiorcy,  
Krajowego Systemu Usług. Najbliższy dyżur przedsiębiorców z terenu miasta i gminy k t ó r z y  p o w a d z ą  j u ż  d z i a ł a l n o ś ć  
odbędzie się we wtorek 14 maja br.Mszczonów do korzystania z bezpłatnych gospodarczą,  jak  również  osoby 

Rafał Wasilewskiusług informacyjnych. Przypomnijmy, iż w planujące ją rozpocząć. Bezpłatne usługi 
latach ubiegłych przedsiębiorcy mogli informacyjne obejmują m.in. zagadnienia:
korzystać w GCI z usług konsultanta ze - administracyjno-prawne aspekty Bezpłatne konsultacje w 
Związku Pracodawców Warszawy i zakładania i prowadzenia działalności każdy drugi wtorek miesiąca 
Mazowsza, który udzielał wówczas m.in. gospodarczej,

w godzinach 9.00-15.00informacji dotyczących podejmowania i - możliwość uzyskania finansowania z 
dla Przedsiębiorców lub osób prowadzenia działalności gospodarczej, różnych źródeł,

możliwości uzyskania wsparcia na - prawo ochrony konkurencji, ochrona p l a n u j ą c y c h  r o z p o c z ą ć  
realizację projektów w latach 2007-2013 własności intelektualnej, działalność gospodarczą
pochodzących ze środków publicznych, - system jakości ISO 9001 i HACCP,

zapisy: e-mail -  
możliwości i zasad korzystania z usług -  wymogi  ochrony ś rodowiska w telefonicznie - 46 857 30 71, 46 857 11 99; 

osobiście - Mszczonów, ul. Żyrardowska 4d o r a d c z y c h  o  c h a r a k t e r z e  działalności przedsiębiorstw,
pro innowacyjnym, a także us ług - korzystanie z bazy CEIDG i platformy 
doradczych proeksportowych. ePUAP,

gci@mszczonow.pl;

GCI

Konsultacje dla przedsiębiorców w GCI

zastępców członków Zarządu, którymi 
zostali Piotr Brzózka i Jacek Olborski. W tym 
roku upływa kadencja Delegata na Zjazd  
o rgan i zac j i  z r ze s zonych  w  I zb ie  
Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia 
w Warszawie, którego funkcję pełnił kilka 
kadencji Leon Trzciński.  Prezes Zbigniew 
Bednarek podziękował Panu Trzcińskiemu 
za dotychczasowe pełnienie roli Delegata 27 kwietnia 2013 r. w sobotę w biurze przegłosowana. Następnie Prezes 
z  ramienia mszczonowskiego Cechu. W Cechu w Mszczonowie przy ul icy odczytał sprawozdanie z działalności 
tajnym glosowaniu wybrany został Żyrardowskiej 4 odbyło się Walne Zarządu za okres od 31 marca 2012 r. do 27 
Wojciech Łuczyński i Uchwałą Walnego Z g r o m a d z e n i e  S p r a w o z d a w c z o - kwietnia 2013 r. Przedstawione zostało 
Zgromadzenia został powołany na Wyborcze członków Cechu Rzemiosła i także sprawozdanie finansowe za miniony 
Delegata na Zjazd Izby. Odczytana i Przedsiębiorczości w Mszczonowie. W okres sprawozdawczy. Przewodniczący 
przegłosowana została też Uchwała o zeb ra n i u  uczes tn i czy ło  2 0  o s ób  Komisji Rewizyjnej Janusz Michalak 
nadaniu Januszowi Szustkiewiczowi tytułu u p r a w n i o n y c h  d o  g ł o s o w a n i a .  odczytał  sprawozdanie Komis j i  i  
Honorowego Członka Cechu. Na koniec Honorowymi gośćmi byli:  Burmistrz wnioskował o udzielenie absolutorium dla 
posiedzenia glos zabrał Burmistrz Józef Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek oraz Zarządu, co zostało jednogłośnie 
Grzegorz Kurek, który podziękował za Starszy Cechu z Żyrardowa Jan Kaliński. p rzegłosowane.  Anna Bednarek,  
zaproszenie na Walne Zgromadzenie Zebranych gości powitał w imieniu przewodnicząca Sądu Cechowego 
członków Cechu i przedstawił zebranym Zarządu Prezes Zbigniew Bednarek  i przedstawi ła sprawozdanie Sądu 
problemy związane z wejściem w życie poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci Cechowego. Jan Wacławek, sekretarz 
znowelizowanej ustawy o zbiórce po zmarłym w tym roku członku Komisji Zarządu odczytał plan działania Zarządu  
odpadów komunalnych. Na zakończenie Rewizyjnej Cechu Krzysztofie Gołyńskim. na 2013 rok, a Wojciech Łuczyński, skarbnik 
zebrania Prezes Cechu Zbigniew Na Przewodniczącego zebrania wybrany Zarządu przedstawił plan finansowy na 
Bednarek podziękował zebranym za został Wojciech Łuczyński, skarbnik 2013 r., odpowiednie Uchwały zostały 
udział w Walnym Zgromadzeniu członków Zarządu Cechu,  Sekretarzem była p r z e g ł o s o w a n e .  N a s t ę p n i e  
Cechu.Elżbieta Zabiełło-Adamczyk, kierownik p r zeprowadzone zos ta ły  wybory  

biura Cechu. Prezes Zbigniew Bednarek uzupełniające na członka Komisj i  
Elżbieta Zabiełło-Adamczyk przedstawił propozycję zmiany w Statucie Rewizyjnej, którym został Piotr Chyła. 

Cechu i Uchwała w tej sprawie została Kolejne wybory uzupełniające były na 

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Mszczonowie

Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Mszczonowie

mailto:gci@mszczonow.pl;
mailto:gci@mszczonow.pl;


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

www.ekoprojekty.info

www.parp.gov.pl

www.ZielonaLinia.gov.pl

www.ziemiachelmonskiego.pl
www.inwestycjawkadry.pl

www.zswp.pl

www.pup-zyrardow.pl

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

www.InnowacyjnyPrzedsiebiorca.pl

www.doradca-ue.pl

(wystarczą 4 kroki do znalezienia dofinansowania; możliwość kontaktu 
z firmami oraz instytucjami doradczymi; dostęp do bieżących 
informacji)

Nabór wniosków z:
Baza projektów ekologicznychI. Regionalnego Programu 
(edukacja ekologiczna; ochrona przyrody; Operacyjnego Województwa 
fundusze; współpraca)

Mazowieckiego:
1) 1.5 Rozwój przedsiębiorczości 
- dla średnich przedsiębiorstw 
(konkurs zamknięty bez 

Portal wspierający przedsiębiorczość i preselekcji): kwiecień-maj 2013, alokacja środków 5 
innowacyjność oraz rozwój zasobów 000 000 euro
ludzkich2) 1.5 Rozwój przedsiębiorczości - dla mikro i 
(dofinansowanie; aktualności; publikacje; badania 

małych przedsiębiorstw (konkurs zamknięty bez 
i ewaluacja; szkolenia i doradztwo; wydarzenia) 

preselekcji): maj-czerwiec 2013, alokacja 
środków 5 000 000 euro

II. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
1) 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i 

Szukasz informacji o rynku pracy? U nas znajdziesz je modernizacji w regionie (zamknięty): 
kompleksowo!2) 04.07.2013-01.08.2013

3) 9.1.1 Zmniejszenie nierowności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej 
(zamknięty) II kwartał 2013

Infolinia: 195244) 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 
(Zielona Linia to: informacja dla osób powracających z zagranicy; szkolnictwa zawodowego (zamknięty) II kwartał 
pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych - usługa „Fabryka CV”; 

2013 rekrutacja pracowników; informacje o rynku pracy; zintegrowana 
wyszukiwarka ofert pracy; terminarz wydarzeń w Twoim regionie; 
portale społecznościowe; informacje dla osób 50+)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Chełmońskiego” obejmujące teren 
11 Gmin tj. gminy: Żabia Wola, Mszczonów, Infolinia: 801 808 108 czynna w dni 
Nadarzyn, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, powszednie 8.00-17.00
Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, 
Nowa Sucha oraz Rybno. Newsletter (adres e-mail -> wybierz region -> 

kategorie szkoleń/ kierunki  studiów -> 
opcjonalnie oferta zawiera szkolenia/ studia objęte UE)

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości
(pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Wniosek o przyznanie jednorazowo 
Przedsiębiorców prowadzących działalność - zarejestrowani - na środków na podjęcie działalności 
terenie województwa mazowieckiego lub województwa łódzkiego) gospodarczej. Zgłoszenie oferty pracy 
Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw krajowej. Prawa i obowiązki pracodawcy - 
do 120 tys. złotych na okres do 60 miesięcy na oświadczenie pracodawcy.
zakup maszyn i urządzeń, zakup surowców i towarów 
handlowych, inwestycje w celu rozwinięcia 
działalności gospodarczej

Pod wskazanym adresem 
znajduje się bardzo 

Serwis tematyczny z zakresu przydatna wyszukiwarka 
ochrony własności przemysłowej dotacji, wystarczy kliknąć 
(baza aktów prawnych; artykuły; w link wyszukiwarka 
wydarzenia; konkursy; newsletter)

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.

Serwis informacyjny o dotacjach UE 
na biznes

info@inwestycjawkadry.pl

Merkuriusz Mszczonowski            17maj 2013 / nr 5

Ważne informacje i adresy internetowe dla przedsiębiorców
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czuwania zostali pobłogosławieni przez 
biskupa ordynariusza Andrzeja Franciszka 
Dziubę, który zapowiedział również, że 
jubileuszowe, przyszłoroczne spotkanie 
powołaniowe odbędzie się  w łowickiej Parafii 
p.w. Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy i 
zaapelował do młodzieży o gorliwą  modlitwę  
w intencji swych rówieśników. Każdy uczestnik 

Młodzi ludzie z całej diecezji łowickiej Farnej p.w. Świętego Jana Chrzciciela ks. spotkania losował małą, symbolizujacą  
przyjechali w sobotę, 20 kwietnia do prałat Tadeusz Przybylski. Oficjalne hasłem drogę,  papierową  stopę, na której miał 
Mszczonowa, aby modlić  się  na  IX czuwania brzmiało: Powierz Panu swoją drogę umieszczoną  nazwę  parafii, z której 
Diecezjalnym  Czuwaniu Modlitewnym  w (Ps 37,5). W pierwszej części niezwykłego młodzieży miał ofiarować dar modlitwy. 
Intencji Powołań do Kapłaństwa i Życia spotkania zebrani wysłuchali świadectw, Po oficjalnym  zakończeniu czuwania  ks. 
Konsekrowanego. Takie spotkania odbywają opisujacych powołania osób, które swe życie prałat Tadeusz Przybylski – jako dobry 
się raz w roku zawsze w innej parafii, całkowicie poświęcili Bogu. Ich wyznania gospodarz -  zaprosił  goszczącą w jegoparafii 
wytypowanej z terenu diecezji. Mszczonowska wzruszłay i nastrajały do głębokiej refleksji nad młodzież i jej duchowych przewodników na 
fara dostąpiła nie lada wyróżnienia,  stajac się   tym,  jaką  drogą sami kroczymy. regeneracyjny poczęstunek. Agapę, czyli  
miejscem, w którym młodzi przedstawiciele Prezentowane historie życia przeplatane były braterską ucztę, jak w czasach pierwszych 
wielu diecezjalnych parafii prosili Boga o fragmentami Słowa Bożego. Czuwającym chrześcijan nazywano wspólny posiłek, 
wskazanie im właściwej,  życiowej drogi. W tej cały czas towarzyszył też młodzieżowy  chór zorganizowamo  na terenie TERM. Drogę z 
modlitwie młodzieży towarzyszyli dwaj biskupi- ze Skierniewic, którego pieśni nierozerwalnie kościoła farnego do mszczonowskiego 
biskup ordynariusz  Andrzej Franciszek Dziuba, wiązały się  z tematyką powołaniową. W kompleksu basenowego wszyscy goście  
a także biskup senior Alojzy Orszulik. Do drugiej, centralnej  części spotkania odbyła przebyli pieszo. O  bezpieczną drogę dla tak 
Mszczonowa przybyło też  wielu kapłanów, się adoracja Najświętszego Sakramentu. licznej grupy zadbali miejscowui policjanci, 
sióstr zakonnych, a także alumnów Wyższego Wierni zgromadzeni w świątyni wysłuchali którzy eskortowali maszerujacych  swoim 
Seminarium Duchownego z Łowicza. również  fragmentu orędzia Ojca Świętego radiowozem.    
Wszystkich przybyłych godnie powitał Benedykta XVI na 50. Światowy Dzień Modlitw MM 
mszczonowski dziekan, proboszcz Parafii o powołania. Na zakończenie uczestnicy 

IX Diecezjalne Czuwanie Modlitewne

Modlitwa o wskazanie właściwej drogi

MOK

„Kolor” w Piastowie

19 kwietnia 2013 roku grupa "Kolor"  działająca w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury wzięła udział w konkursie malarskim pt. "Tajemniczy 
ogród" w ramach 16 Przeglądu Twórczości Plastycznej Interpretacje 
2013 orgaznizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie. 
Pomysłodawczynią i organizatorką przeglądów jest Teresa 
Gieracha, plastyk od lat działający na terenie powiatu 
pruszkowskiego. Sędziom konkursowym przewodniczy prof. Ryszard 
Sekuła - nauczyciel akademicki, dziekan Wydziału Malarstwa 
warszawskiej ASP. Przegląd obejmuje swoim zasięgiem Piastów, 
Pruszków, Warszawę, Kanie, Milanówek, Brwinów, Michałowice, 
Teresin, Podkowę Leśną, Komorów, Falenty,  Mszczonów, Grodzisk 
Mazowiecki, Otrębusy, Święcice, Raszyn. Co roku dostarczane na 
konkurs prace zachwycają pomysłowością rozwiązań plastycznych, 
znakomitym wyczuciem kolorystyki, celnymi odpowiedziami na 
proponowane tematy oraz wielką wrażliwością artystów. 
Mszczonów w tym roku w konkursie reprezentowały członkinie 
działającej w MOK-u grupy "Kolor": Nina Radkiewicz, Izabella 
Redlich, Elżbieta Zabiełło, Anna Bednarek i Agnieszka Mentek. 
Spośród 75 prac konkursowych nagrodzonych i wyróżnionych 
zostało 8 prac. Jedną z wyróżnionych była praca pani Anny 
Bednarek. Wystawa prac  w Piastowie potrwa do 8 maja br.

Rafał Wasilewski



poświęcony Petrykozom i ich nieżyjącemu już właścicielowi 
Wojciechowi Siemionowi. Autorka dzieł podczas swego wystąpienia 
mówią  o Dworu w Petrykozach określiła go  mianem Arki, na której 
mogła się  schronić przed  potopem bylejakości i kiczu. Ten lokalny 
dla mszczonowian akcent z pewnością cieszy, choć  jest też  
jednocześnie  smutnym przypomnieniem  tego, iż  Muzeum w 
Petrykozach już nie ma. Nie ma też  wielkiego artysty, który je  
stworzył. Jego świat  odszedł już  w niebyt - pozostał za to we 
wspomnieniach  wielu osób, na zdjęciach, na kliszy filmowej i na 
…obrazach Anny Sobol. 

MM

KULTURA
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...taki tytuł nosi wystawa 
Anny Soból, jaką obecnie 
można oglądać w Małej 
Galerii Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury. Wernisaż z 
udziałem autorki obrazów 
o d b y ł  s i ę   1 1  m a j a .  
Uczestniczyła w nim liczna 
g r u p a  m i e s z k a ń c ó w  
Mszczonowa i przyjaciół 
artystki, wśród nich Bożena 
Kociołkowska primabalerina 
T e a t r u  W i e l k i e g o  w  
War s zaw ie .   Wys tawę  

otworzyły uroczyście dyrektor MOK_u Grażyna Pływaczewska i 
instruktorka Plastycznej Grupy KOLOR Anna Lipińska -Broda, która jest 
opiekunem galerii ośrodka. Zaprezentowane prace malarki, która na co 
dzień mieszka  i tworzy w stolicy są  - jak ona  sama to określiła- 
podsumowaniem  trzech dekad jej twórczości.  Anna Sobol pokazała w 
Mszczonowie przekrój swojego artystycznego życia. Różne techniki, 
różne kolory, różna tematyka… Niesamowita eksplozja talentu, pasji i 
malarskich wizji. Tę  wystawę naprawdę  trzeba  zobaczyć. Warto  
przenieść się w świat stworzony przez malarkę  o wyjątkowym talencie i 
wyobraźni. Na płótnach  Anny Sobol odnaleźć można fascynacje:  
muzyką, mitologią  grecką, a także tematyką sakralną. Zachwyt 
wzbudzają   obrazy mozaikowe i te wykonane techniką gorącego 
wosku, czyli enkaustyką. W galerii wygospodarowany też został kącik 

niepowtarzalnego humoru na najwyższym 
Kabaretowy  duet z Krakowa naprawdę  lubi poziomie. Niebawem kabaret osiągnie 
to co robi. W trakcie mszczonowskiego pełnoletniość, a wtedy … No właśnie. Wtedy 
występu widać  było, że artyści świetnie bawią  zapraszamy do nas ponownie. Oj,  będzie się 
się  wraz z widzami. Nawiązali z nimi wspaniały działo 
kontakt i chętnie odpowiadali na ich życzenia.  MM  
Nie liczyli też  skrupulatnie czasu zabawy, co 
zaowocowało  -  wspomn ianym ju ż -  

Cztery razy pojawiali się  na scenie bisując na czterokrotnym bisem.  
życzenie publiczności. To co zaprezentowali W Mszczonowie kabaret prezentował swój 
członkowie kabaretu  Formacja Chatelet -  piąty już program, zatytułowany FOCH. 
Adam Małczyk, Michał Pałubski  wprawiło w Przypomnijmy, że wcześniejsze spektakle, w 
zachwyt   mszczonowian. Widownia,  wykonaniu tej grupy, to: „Trójkąty”, „Dziwny 
zgromadzona w MOK-u  w niedzielny wieczór, Dziwny”, „Program Drugi” i „Program 
21 kwietnia bawiła się pysznie.  Po tak udanym Jedenasty”. Zespół zadebiutował w 1996 roku. 
występie   jednego można być  pewnym - ten Jego założycielem był Krzysztof Niedźwiedzki. 
kabaret  jeszcze n ie  raz  zagośc i  w Od samego początku Kabaret Chatelet 
Mszczonowie.  Seria skeczów z przezabawnym należał do ścisłej krajowej czołówki. Już w 1997 
panem Józefem (w tym „Uniwersytet trzeciego roku  zdobył  Grand Prix przeglądu kabaretów 
wieku”), „Spowiedź”, czy też   „Casting”, to PaKA. Do dziś,   nieprzerwanie wprawia w 
taka porcja rozrywki, że …przez dwie godziny zachwyt swoją  widownię. Blisko 17- letni 
tylko  boki zrywać i bić  brawo.  dorobek  g rupy  to  pokaźna porc ja  

MOK

BIS razy 4 

MOK

„Malowane w Różne Światy…”
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Teatr II Piętro z Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie w sztuce „Podróże z 
Tuwimem” (scenariusz Julita Sander, reżyseria - Magda Woźniczko, Julita 
Sander).
Każdy z występów był bardzo pomysłowy i miał swój charakter. Na uwagę 
zasługują również barwne kostiumy, wspaniała scenografia oraz 
wyśmienite przygotowanie młodych aktorów.  Każde z przedstawień 
nagradzane było gromkimi brawami. Po obejrzeniu wszystkich 8 
przedstawień jury w składzie: Hanna Fibich- instruktor teatralny, Bożena 

7 maja na deskach Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odbył się Turniej Kapuścińska, muzyk oraz  Jerzy Łazewski- aktor, reżyser przewodniczący 
Teatralny przeprowadzony w ramach XXI Spotkań Artystycznych Szkół, jury, udało się na obrady. Po ich zakończeniu przewodniczący jury Jerzy 
którego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Łazewski odczytał wyniki.  I tak przyznano następujące nagrody:
terenu miasta i gminy Mszczonów. Podobnie jak w latach ubiegłych W kategorii klas I-III:
publiczność mogła podziwiać 8 grup teatralnych. I miejsce - Grupa teatralna „Arlekin” ze Szkoły Podstawowej w 
W turnieju zaprezentowały się kolejno następujące teatry: Bobrowcach ( nagroda 300 zł)
Teatr „Wesoła Gromadka” z Wręczy w spektaklu „Brzydkie Kaczątko” II miejsce - Teatr „Wesoła Gromadka” ze Szkoły Podstawowej we Wręczy 
(scenariusz Antoni Marianowicz, reżyseria - Mirosława Guzik, Mariola (nagroda 200 zł)
Krygier), W kategorii klas IV-VI:
 „Arlekin” ze Szkoły Podstawowej w Bobrowcach, w sztuce ”Dentystyczna I miejsce - Grupa teatralna „Tabaluga” ze Szkoły Podstawowej w 
przygoda pewnej Baby Jagi” (scenariusz Dorota Dankowska, reżyseria  Mszczonowie ( nagroda 300 zł)
Urszula Gowin), II miejsce - Grupa teatralna „Kleksik” ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce 
„Kleksik” ze SP w Lutkówce w sztuce „Nie jesteś sama” ( scenariusz i (nagroda 200 zł)
reżyseria Agnieszka Kwiatkowska), Gimnazja:
Teatr Niewielki ze SP w Osuchowie w sztuce „Gdzie jest król” (scenariusz I miejsce - Teatr II Piętro Gimnazjum w Osuchowie
Małgorzata Szyszka, reżyseria Dominika Jankowska), II miejsca - Grupa Teatralna „Alternatywa” z Gimnazjum w Mszczonowie.
„Kajtek” ze SP w Piekarach w sztuce „Śnieżka” (scenariusz i reżyseria  Na zakończenie jury podziękowało organizatorom, wykonawcom i 
Justyna Małachowska), instruktorom za trwanie przy idei teatru w wychowaniu i edukacji 
„Tabaluga” ze SP w Mszczonowie w sztuce „Kopciuszek” (reżyseria Jolanta młodzieży, a także podkreśliło wysoki poziom przygotowania 
Wacławek), poszczególnych zespołów. 
Teatr „Alternatywa” z Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie, Nagrody i dyplomy oraz posiłek ufundował Urząd Miejski w Mszczonowie.
w spektaklu „Poskromienie złośnicy” (scenariusz Justyna Czernicka, 
Bogumiła Jabłońska, Sylwia Gręda), Rafał Wasilewski

KULTURA

MOK

Konkurs teatralny w MOK-u

Alternatywa

Tabaluga

Wesoła Gromadka Nagrodzeni nauczyciele

Teatr Niewielki Kleksik

Arlekin Kajtek
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poetyckiej. Zapewnili to rodzina, przyjaciele oraz sztuce tańca ludowego. Obcowanie ze sztuka 
uczniowie ze szkół, nad którymi pieczę sprawuje sprawiło, iż blisko 3 godzinne  spotkanie minęło 
Stowarzyszenie. Wśród tych, którzy uświetnili bardzo szybko i każdy, kto wziął w nim udział 
spotkanie swoją obecnością i wspomnieniami o zapewne opuszczał salę MOK-u z satysfakcją i 
profesorze Wojciechu Siemionie znaleźli się m.in. odrobiną poezji, która utkwiła w jego pamięci.
Joanna Kapserska, aktorka, Monika Siemion Na zakończenie Barbara Siemion dziękując 
(bratanica aktora), Józef Pless, przyjaciel aktora wszystkim szkołom za udział oraz dyrekcji MOK-u za 
oraz autor książki o Wojciechu Siemionie i gościnę, zapowiedziała, iż kolejne spotkanie Unii 
oczywiście gospodyni spotkania Barbara Siemion. Poetyckiej Wojciecha Siemiona w Mszczonowie 
Podczas tego spotkania punktem wyjścia do odbędzie się na pewno w maju przyszłego roku.
rozważań i wspomnień o wybitnym aktorze stały się Rafał Wasilewski
fragmenty książki Józefa Plessa p.t. „Wieża We wtorek 14 maja w Mszczonowskim Ośrodku 
malowana”. Uczestnicy tej wspaniałej uczty Kultury odbyło się kolejne spotkanie w ramach Unii 
atrystycznej wspominali dzieciństwo, młodość, Poetyckiej Wojciecha Siemiona. Spotkanie 
pierwsze lata pracy Wojciecha Siemiona, jego otworzyła Barbara Siemion witając zaproszonych 
ponad 30-letnią pracę w teatrze „Stara gości, przyjaciół oraz przedstawicieli szkół 
Prochownia”, którego był założycielem i skupionych w Unii Petrykoskiej, w skład której 
dyrektorem, wspaniałe spektakle, których tylko w przypomnijmy wchodzi dziewięć szkół: w Białej 
„Starej Prochowni” wystawiono ponad 100, Rawskiej, Józefinie, Mszczonowie, Lutkówce, 
niezapomniane kreacje sceniczne oraz ogromne Tarczynie, Jaktorowie, Kruszewie, Kuklówce i 
umiłowanie aktora do poezji oraz języka polskiego , Osuchowie. Szkoły te były objęte szczególną  
które starał się przekazywać młodemu pokoleniu. opieką artysty, obecnie zaś misji tej podjęli się 
Wspomnienia te przeplatane były występami członkowie Stowarzyszenia Unia Poetycka 
młodzieży z poszczególnych szkół. Uczniowie mieli Wojciecha Siemiona. Podczas wtorkowego  
okazję do zaprezentowania się zarówno w sztuce spotkania w MOK-u nie mogło więc zabraknąć 
recytacji, śpiewu, aktorstwa, a nawet w niełatwej wspomnień o profesorze Wojciechu Siemionie, 

wspaniałej oprawy muzycznej, artystycznej i 

Na Sienkiewicza 
zakwitły grusze

Pomimo kapryśnej aury w tym 
roku oraz późnej wiosny 
przyroda bardzo szybko 
nadrobiła stratę czasu. 
Mieszkańcy Mszczonowa zaś 
mogą cieszyć się wiosną 
przepięknie kwitnącymi 
gruszami ozdobnymi, które 
przyozdobiły przebudowaną 
u l i c ę  S i e n k i e w i c z a .  
Uwieczniliśmy ten uroczy 
moment na zdjęciu obok

RW

MOK

Poetyckie spotkanie 
w Mszczonowie

KULTURA

Barwny wystep uczniów z JaktorowaNajmłodsi uczniowie z Kuklówki 

Józef Pless prezentował fragmenty książki „Wieża 
malowana”

Popisy taneczne uczniów z Józefiny

Młodzi uczestnicy spotkania próbowali również 
swych sił w aktorstwie 

Na recytatorów czekało niecodzienne ćwiczenie Scenka aktorska przygotowana przez uczniów z 
Kruszewa

Grzegorzewicach i na kompleksie Stawy 
Świętej Anny, gdzie wyznaczono metę. 
Tam też  ra jdowicze  po chwi l i  
odpoczynku i posiłku z grilla  rozpoczęli 
k o n k u r s  w i e d z y  o  T e r m a c h .  
Nagrodzonych w nim zostało aż  11 
osób. Główną nagrodę  - w postaci 
namiotu dwuosobowego wygrał Łukasz 
Horbot. Rajdy rowerowe z TERMAMI, 
mają już swoich stałych sympatyków, 
którzy stanowią trzon każdej z imprez. Do Około  35  k i lomet rów pokona l i  
tej grupy  sukcesywnie dołączają  u c z e s t n i c y  k o l e j n e g o  r a j d u  
k o l e j n i  p a s j o n a c i  a k t y w n e g o  rowerowego, jaki odbył się 18 maja w 
wypoczynku. Wyjazdy integrują  i dają  ramach projektu Weekend 

możliwość wzmacniania z TERMAMI Mszczonów. 
swojej kondycji. Są  też  Wzięło w nim udział ponad 
prawdziwym wyzwaniem 40 osób. Wszyscy oni, aby 
d l a  t y c h ,  k t ó r z y  mieć  zaliczoną trasę   
podejmują decyzję o musieli dotrzeć  do ośmiu 
rozpoczęciu zdrowego, punktów kontrolnych, które 
sportowego trybu życia. zlokalizowane były w: 

MMSosnowicy, Osuchowie, 
Wygnance, Lutkówce, 
Patrykozach, Skułach, 

Rajd Rowerowy 
z TERMAMI 

Termy
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wychodził z dużym uśmiechem na twarzy.
Zachęcamy do obej r zen ia  f i lmu re lac jonu jącego to  wydarzen ie :   
https://www.facebook.com/photo.php?v=10200446277152923
(w tym miejscu składamy szczególne podziękowania firmie Foto-Usługi M&M za 
wspaniałą oprawę medialną relacjonującą całe wydarzenie)
Dla osób, które nie miały okazji uczestniczyć w maratonie zachęcamy do wzięcia 
udziału w zajęciach zumby. W Hali Sportowej OSiR w Mszczonowie zajęcia odbywają 
się wg następującego harmonogramu:
Wtorki 19:00 ZUMBA
Wtorki 20:00 ZUMBA
Piątki 19:00 ZUMBA
Piątki 20:00 ZUMBA

W Mszczonowie 20 kwietnia 2013 roku na hali sportowej OSiR odbył się I Maraton ZUMBA Sobota 11:00 ZUMBA
fitness. W trakcie trzygodzinnego Maratonu ZUMBA fitness, można było poczuć (więcej szczegółów pod 
uderzenie gorącej fali porywającej każdego do ZUMBY - tańca inspirowanego nr tel. 46 857 87 81 / wew.12)
połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness. 
Odczucie zmęczenia przegrywało z chęcią tańczenia. Wszystkim serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie. Serdeczne podziękowania 
Maraton prowadziło 3 wyśmienitych instruktorów Zumby - Pani Monika Wicińska, składamy również fundatorom nagród !
Agnieszka Tertel Pani Monika Wicińska zdradziła nam, że już myśli o kolejnych tego typu maratonach.
i Antonio Daykola. Fitnessowe szaleństwo rozgrzało zarówno uczestniczki jak i Trzymamy więc mocno kciuki za kolejną edycję Maratonu ZUMBA fitness w 
publiczność! Przy latynoskich rytmach bawiło się blisko 100 osób  (zapraszamy do Mszczonowie :)
obejrzenia galerii). OSiR Mszczonów
Gorące podziękowania dla organizatorów - Pani Moniki Wicińskiej, Body Factory - 
Centrum Sportowego, oraz dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, który 
udostępnił Halę Sportową.
Podczas maratonu można było zwiedzić stoiska i zapoznać się z atrakcyjnymi ofertami 
lokalnych partnerów I Maratonu ZUMBA fitness.  Byli nimi: Artis Loft Hotel, Salon odnowy 
biologicznej - Beauty Care, Foto - Usługi M&M, Centrum Sportowe Body Factory, Pani 
Katarzyna Gala - niezależna konsultantka Mary Kay Cosmetics Poland, Pani 
Magdalena Malingewicz wizażysta Iris, Kompleks Basenów Termalnych w 
Mszczonowie.
Na zakończenie odbyło się losowanie wartościowych nagród, które ufundowali lokalni 
partnerzy. Mimo wielkiego zmęczenia panował pozytywny nastrój - aktywnie i 
pożytecznie spędzony czas oraz dobra zabawa sprawiły, że każdy z maratończyków 

Polsce. Zawody cheerleaderek były główną dało im równocześnie II miejsce w Gran Prix Polski, 
atrakcją Dnia Lokalnych Inicjatyw Społecznych grupa Fresh Junior powróciła na podium, zajmując 
"Płockie Inspiracje", który dzięki dofinansowaniu III miejsce (w cyklu również III miejsce w Polsce), a 
Funduszu Grantowego dla Płocka zorganizowało debiutanci z grupy Fresh Fun awansowali do finału, 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Tańca "Impresja". zajmując ostatecznie VI miejsce podczas 
W całej imprezie wzięło udział ok. 300 zawodniczek zawodów. Jak widzimy z każdym rokiem 
z całej Polski, m.in. z Chorzowa, Trójmiasta, mszczonowska sekcja pnie się coraz wyżej i jak się 
Warszawy, Knurowa czy Olsztyna. Ale przede okazuje nadal nie ma dość. Ogromnie się cieszymy z 
wszystkim nie mogło zabraknąć silnej reprezentacji z faktu, że nasze cheerleaderki stają się godnymi 
Mszczonowa: grupy Fresh, Fresh Junior oraz - rywalkami najlepszych polskich zespołów, a 
debiutującej na tym turnieju grupy Fresh Fun. zawody cheerleaders bez reprezentacji z 
Wszystkich oceniało jury złożone z przedstawicieli Mszczonowa okazują się już praktycznie niemożliwe. 
Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders. Przed nami w tym roku szkolnym jeszcze jeden turniej 

Majówka dla mszczonowskich cheerleaderek Plan tego dnia dla naszych zespołów był jeden - w Zabrzu, na którym  będziemy występować po raz 
okazała się bardzo przyjaznym okresem. 11 maja br. stanąć, jak najwyżej na podium i uplasować się jak pierwszy, ale po tak dobrym sezonie tanecznym 
w Płocku odbyły się V Otwarte Mazowieckie najwyżej w końcowym rankingu II Grand Prix Polski mamy nadzieję, że wszystko ułoży się po naszej myśli.
Mistrzostwa Cheerleaders, które weszły w cykl II Cheerleaders 2013. Dzięki wielkiej pracy i Z cheerleaderskim pozdrowieniem
Grand Prix Polski Cheerleaders 2013. To ostatni zaangażowaniu naszych młodych tancerek, plan Katarzyna Malinowska
turniej tego cyklu, który zamknął prawie półroczne został w 100 % osiągnięty. Grupa Fresh (juniorki - 
zmaganie najlepszych drużyn cheerleaders w gimnazjum) znalazły się ostatecznie na II miejscu, co 

Cheerleaders 

Koniec Grand Prix 
Cheerleaders - 
sukcesów ciąg dalszy

I MARATON ZUMBA fitness w Mszczonowie!

Dobra zabawa, dużo tańca i jeszcze 
więcej spalonych kalorii !
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Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie i LKS Osuchów Program minutowy
zapraszają Państwa na 10.30 - 12.30 Weryfikacja i wydawanie numerów i ewentualne 

zapisy.
12.30 - Bieg Szkół Podstawowych - 600m„I Uliczny Bieg z TERMAMI MSZCZONÓW”
13.00 - Start Biegu Głównego i Biegu Młodzieżowego - 4000m / 

00
który odbędzie się 08 czerwca 2013 r. o godzinie 13. , ulicami 8000m
Mszczonowa o nawierzchni asfaltowej. Bieg odbędzie się na Ok. 15.30 - Wręczanie nagród Biegu Głównego i Młodzieżowego
dystansie 8 km (dwie pętle po 4 km). Rozpocznij z nami aktywnie weekend. ZAPRASZAMY CAŁE 
Start: ul. Sienkiewicza  - ul. Rawska - ul. Żyrardowska - ul. Kościuszki RODZINY!
- ul. Poniatowskiego - ul. Boczna - ul. Szkolna  - ścieżka rowerowa - 
ul. Warszawska - ul. 3-Maja - Meta : ul. Sienkiewicza.
Kategorie „I Ulicznego Biegu z TERMAMI MSZCZONÓW”:
· Bieg Główny - 8 km
· Bieg Młodzieżowy - 4km
· Bieg Szkół Podstawowych - 600 m
W każdej z głównych kategorii, będą dodatkowe kategorie 
względem wieku i płci. Dodatkowo w Biegu Głównym 
wyodrębniona będzie kategoria - mieszkańcy z gminy Mszczonów.
UWAGA! Obowiązuje limit zgłoszeń uczestników w Biegu tj. 250 
osób (decydować będzie kolejność zgłoszeń).
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się 

z   dostępnym na stronie: 

 (bieg 

odbędzie się bez względu na pogodę).
Zgłoszenia do Biegu Głównego i Młodzieżowego należy składać 

na stronie internetowej:  / zakładka 

„Zapisy”/ pozycja „I Uliczny Bieg z TERMAMI MSZCZONÓW” do dnia 
03 czerwca 2013 r. Zapisy przyjmowane są również telefonicznie 
pod numerem telefonu: S. Zdunek 0 501 467 677, Punkt Informacji 
Turystycznej - (46) 857 87 81 / wew. 12, oraz na adres e-mail: 

,  .

Opłaty startowe
· Bieg Główny - 30,00 zł
· Bieg Młodzieżowy - 20,00 zł
· Dla zgłoszonych w dniu zawodów, opłata startowa wyniesie 

30zł. 
Wpłaty prosimy kierować na: LKS Osuchów ul szkolna 1 , 96-323 
Osuchów - nr konta: 82 9291 0001 0042 2059 2000 0010 (Zgłoszenia 
po tym terminie oraz zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane 
będą tylko w sytuacji, gdy nie zostanie przekroczony wyznaczony 
limit startujących).
Uwaga! Uczestnicy Biegu Głównego i Młodzieżowego którzy 
dokonają wpłaty do dnia 23 maja br.otrzymają: posiłek, napój, 
pamiątkową koszulkę , oraz pamiątkowy nr. startowy
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www.ultimasport.pl

info@weekendztermami.eu maratla@wp.pl

„Patriotyzm w poezji i filmie', czyli 
mszczonowska Noc Muzeów 18-19.05.2013r.

Mszczonowska Noc Muzeów zaowocowała w tym 
roku niezwykłym spotkaniem. Mszczonowianie mogli 
porozmawiać  i wysłuchać  wspomnień  słynnego 

lokalnej historii  - Izbą Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, Dariusz Goźliński opowiedział też  uczestnikom nocy aktora Ryszarda Filipskiego, który zasłynął  m.in. jako 
podlegają pod GCI Mszczonów. Wszystkich muzeów o dziejach kawalerii II RP oraz o udziale odtwórca roli bohaterskiego majora -Henryka 
przybyłych na mszczonowską  Noc Muzeów oddziałów konnych w wojnie obronnej 1939 roku.  Dobrzańskiego HUBALA.  Spotkanie wzbogacone 
powitała dyrektor GCI, a jednocześnie członkini GRH,  Podczas Nocy Muzeów Ryszard Filipski promował też zostało pokazem filmy HUBAL w reżyserii Bohdana  
Beata Sznajder. Następnie przedstawiła ona życiorys swój film i  książkę  pod tym samym tytułem „Krajobraz Poręby oraz recytacją  poezji patriotycznej Lusi 
Ryszarda Filipskiego. Towarzyszący jej prezes MSH po Grunwaldzie”. Mszczonowianie dzięki dyskusji z Ogińskiej.  Wiersze  poetki recytowali: Ryszard Filipski 
Marek Wardak zadbał natomiast o zaznajomienie  aktorem mogli poznać  jego poglądy na sztukę, oraz członkini Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
zebranych z postacią  artystki - Lusi Ogińskiej.  Rolę  historię, a także na  politykę. On sam też nie krył Historycznego Dagmara Bednarek.  Poezję śpiewaną  
p r o w a d z ą c e g o   s p o t k a n i e  p o w i e r z o n o  zainteresowania tym jak działa stowarzyszenie i tej samej autorki zaprezentowała natomiast Milena 
wiceprezesowi MSH Piotrowi Dymeckiemu.  O mszczonowska GRH.  Chętnie słuchał też o opowieści Koperska z Grupy Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY 
Specjalny, dodatkowy wystrój sali, w której odbywał o dziejach Mszczonowa. Odbył też  krótką  31 pSK. Organizatorem mszczonowskiej Nocy 
się pokaz filmu oraz dyskusja zadbali zaprzyjaźnieni  z wycieczkę po centrum miasta, podczas której o Muzeów było  Gminne  Centrum Informacji oraz  
mszczonowskimi rekonstruktorami - członkowie GRH  bitwie mszczonowskiej i innych wydarzeniach z 1939 współpracujące z nim MSH i GRH STRZELCY 31pSK.  Na 
Ochotniczego  Oddziału  Kawalerii z Holendrów roku opowiadali mu:   Beata Sznajder, Dariusz Siudek i miejsce spotkania wybrano  nowo otwartą Izbę 
Baranowskich, którzy przywieźli do Mszczonowa Piotr Dymecki. Pamięci Rodu Maklakiewiczów, która to wspólnie z 
siodło ułańskie, szablę, lancę  oraz inne części MMdrugą  placówką  upowszechniania 
wyposażenia kawaleryjskiego.  Dowódca grupy  Foto: Magdalena Podsiadły 

Izba Pamięci Rodu Maklakiewiczów

Noc z …Hubalem
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odmieniona. 
Mali uczniowie dowiedzieli się wiele o wojennych 
losach Z iemi  Mszczonowsk ie j ,  podz iwia l i  
wyposażenie ówczesnych żołnierzy, a nawet mieli 
okazję oddać tzw. „suchy” strzał z pistoletu 
maszynowego PPS i przekonać się, jak czuli się 
podczas walki żołnierze Patrona ich szkoły - 25 pułku 
Artylerii Pancernej. Wojna nie była jednak jedynym 
naszym tematem. Trzecioklasiści zdobyli wiedzę o 
dawnych losach miasta, jego powstaniu, 
najważniejszych organizacjach, które w nim działały 
oraz ludziach, którzy rozsławiali naszą „małą Wreszcie nadeszła od wielu tygodni oczekiwana 
Ojczyznę”  oraz zobaczyli, jak przed wojną przez wszystkich wiosna. Słońce, które zaczęło 
wyg lądały  p r ze ludn ione mszczonowsk ie  ogrzewać miasto, sprawiło, że jego ulice coraz 
mieszkania. Nie obyło się także bez pytań, które częściej przemierzają wraz z opiekunami grupy 
pokazały, jak ogromną wiedzę historyczną najmłodszych uczniów naszych szkół i przedszkoli. 
posiadają nasi goście oraz jak trafnie i zabawnie K lasa I I I  c ,  pod czu jnym ok iem swoje j  
potrafią na nie odpowiadać. Izba Pamięci działa Wychowawczyni, Pani Wioletty Dąbrowskiej, 

Wychowawczyni wpisali się do pamiątkowej Księgi jako „żywe” muzeum, dlatego dzieci mogły postanowiła, że najpiękniejszą porę roku warto 
Gości, a każdy otrzymał jako upominek łuskę własnoręcznie sprawdzić, jak ciężki był karabin powitać nie tylko podziwiając budzącą się 
naboju, która będzie przypominać o wiosennej maszynowy oraz jak ubrania czyściło się przyrodę, ale także myśląc o przeszłości; o tym, jak 
wizycie  i inspirować do pogłębiania historycznej przedwojenną „pralką” tarą.. kiedyś wyglądał Mszczonów i jego okolice. 8 maja 
wiedzy. Opowieść o historii Ziemi Mszczonowskiej zwieńczyła mieliśmy więc okazję gościć trzecioklasistów w 

Dagmara Bednarek sesja, podczas której trzecioklasiści zostali budynku Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i 
uwiecznieni na fotografiach wraz z militarnymi zaprezentować im naszą ekspozycję, która również, 
eksponatami Izby. Na zakończenie uczniowie i ich dzięki nowym nabytkom, ostatnio została wiosennie 

przedmiotu z rówieśnikami z okolicznych szkół, Edwarda hr. Krasińskiego w Radziejowicach). 
dlatego też pomyślałam o zorganizowaniu takiego Nagrodą dla tych osób był dyplom, statuetka oraz 
konkursu. Myślę, że pomysł był „strzałem w pen drive.
dziesiątkę”, ponieważ nauczyciele, którzy przybyli na Pozostałe osoby biorące udział w konkursie otrzymały 
konkurs, już zapowiedzieli, że chętnie wezmą udział w nagrody pocieszenia - dyplom, smycz oraz słodycze.
przyszłorocznym konkursie chemicznym. Mam Sponsorami poczęstunku byli: Pani Joanna 
nadzieję, że wpisze się on na stałe do kalendarium Lewandowska i Katarzyna Janowska - Piekarnia 
roku szkolnego naszego gimnazjum - wyjaśniła nam Jędruś s. c. ul. G. Narutowicza 3, Pani Mariola 
Anna Sawicka Lewandowska - Piekarnia Cukiernia, ul. Tarczyńska 5, 
Podczas konkursu uczniowie pracowal i  w ZPC Flis Sp. j. , Kuranów 12
dwuosobowych zespołach. W pierwszej części Sponsorami nagród zaś: Geotermia Mazowiecka S. A. 
zmierzyli się z zadaniami zamkniętymi, na rozwiązanie w Mszczonowie (nagrody za trzy pierwsze miejsca) 
których mieli 60 minut. Po półgodzinnej przerwie na oraz ZPC Flis Sp. j. , Kuranów 12 - nagrody pocieszenia 
poczęstunek przystąpili do części z zadaniami w postaci słodyczy.W piątek 10 maja br. w mszczonowskim gimnazjum im. 
otwartymi, która również trwała 60 minut. Pytania nie Jana Adam Maklakiewicza spotkali się najlepsi młodzi 
należały do najłatwiejszych, jak i sam przedmiot Rafał Wasilewskichemicy ze szkół w Żyrardowie, Radziejowicach, 
konkursowy, który przez większości uczniów uważany Osuchowie i Mszczonowie. A wszystko to za sprawą I 
jest za wyjątkowo trudny. Uczestnicy rywalizacji Poniżej prezentujemy reprezentantów szkół Międzyszko lnego Konkursu  Chemicznego.  
jednak nie mieli większych problemów z ich biorących udział w konkursie.Pomysłodawczynią i inicjatorką zorganizowania tego 
rozwiązaniem. Po zakończeniu czasu przewidzianego swoistego turnieju wiedzy była Anna Sawicka, 
na zadania do pracy przystąpiło jury oceniające Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Żyrardowie:nauczycielka z mszczonowskiego gimnazjum.
prace uczniów. W jego skład weszły: Bożena Weronika Detka- Zarówno w gminie, jak i w powiecie jest dość bogata 
Jedlińska (Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Edyta Nalejoferta konkursów, w których uczniowie mogą 
Żyrardowie), Wioleta Czuba (Gimnazjum  im. Karol Dudekzaprezentować swoje umiejętności aktorskie, 
Edwarda hr. Krasińskiego w Radziejowicach), Kamil Suchojadrecytatorskie, plastyczne czy muzyczne. Odbywa się 
Grażyna Frelik (Gimnazjum im. Ks. Kan. Mariana również bardzo wiele zawodów sportowych, w 
Lipskiego w Osuchowie) oraz Anna Sawicka  Gimnazjum  im. Edwarda hr. Krasińskiego w których młodzież może wziąć udział. Niewiele jest 
(Gimnazjum  im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie). Radziejowicach:natomiast konkursów, w których uczniowie mogliby 
Po podliczeniu wyników jury wspólnie z dyrektor Marta Muranowiczporównać poziom swojej wiedzy z konkretnego 

mszczonowskiego gimnazjum Karolina Brysiak
Anną Rusinowska wręczyły Ksenia Kuzmenko
nagrody d la  wszys tk ich Bernadeta Grzeczyńska
u c z e s t n i k ó w  k o n k u r s u .  
K l a s y f i k a c j a  k o ń c o w a  Gimnazjum im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w 
p r z e d s t a w i a ł a  s i ę  Osuchowie:
następująco: I miejsce - Karolina Jankowska
Weronika Detka oraz Edyta Andrzej Zieliński
N a l e j  ( Z e s p ó ł  S z k ó ł  Patrycja Melon
P u b l i c z n y c h  n r  2  w  Rafał Wasilewski
Żyrardowie), II miejsce - Marta 
Muranowicz i  Bernadeta Gimnazjum  im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie:
Grzeczyńska (Gimnazjum  im. Paulina Olczak
Edwarda hr. Krasińskiego w Weronika Szuplewska
Radziejowicach), III miejsce - Sandra Materska
Karolina Brysiak i Ksenia Katarzyna Puchała
Kuzmenko (Gimnazjum  im. 

Gimnazjum

I Międzyszkolny Konkurs 
Chemiczny 
w Mszczonowie

wiedzą o społeczeństwie oraz językiem polskim. W środę 24 kwietnia 
uczniowie zdawali egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. 
Natomiast w czwartek 25 kwietnia sprawdzali swoją wiedzę z języka 
obcego - angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.
Na wyniki egzaminu musimy poczekać do 21 czerwca. Trzymamy kciuki, by 
były jak najwyższe, a naszym uczniom życzymy teraz przede wszystkim 
dobrego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Emilia MirochaKoniec wieńczy dzieło... Te znane słowa Owidiusza mogą posłużyć za 
rzecznik Gimnazjum im. J.A.Maklakiewicza w Mszczonowiemotto tegorocznego egzaminu, który pisali mszczonowscy gimnazjaliści. 

We wtorek 23 kwietnia zmierzyli się z częścią humanistyczną - historią i 

Gimnazjum w Mszczonowie

Finis coronat opus...

„Żywe” muzeum

Wiosenne odwiedziny 
w Izbie Pamięci
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atletyce odbyła się 29.04.2013 w Osuchowie. 
Uczniowie ZS wystartowali we wszystkich dostępnych 
konkurencjach osiągając bardzo dobre wyniki( nie 
mając bazy do przygotowań):

Wojtczak Andrzej ( 1500 m.) - I miejsce ( 4,30,08 min.)
Melon Kamil (pchnięcie kulą) - I miejsce ( 13,40 m.)
Borowski Robert ( 400 m.) - I miejsce ( 0,58,84 s.)
Mikołajczyk Szymon ( 100 m. ) - III miejsce ( 13,08 s.)
Sujkowska Eliza (pchnięcie kulą) - III miejsce ( 7,70 m.)
Pozostali zawodnicy: Łapiński Daniel, Roziński Patryk, 
Jarkiewicz Łukasz, Adamska Paulina, Warias Karolina, Jeszcze mamy w pamięci występ uczniów Zespołu 
Ropel Kinga i Potrzebowska Monika zajęli miejsca poza Szkół w Mszczonowie w Powiatowych Mistrzostwach 
podium.   LZS w biegach przełajowych Osuchów 2013 ( I miejsce 
Opiekun: Grzegorz Piątkowskisukcesu.Andrzeja Wojtczaka i III miejsce w klasyfikacji 

GPPowiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej w lekkiej drużynowej) a już możemy cieszyć się z kolejnego 

Licealiadia

Kolejny sukces 
lekkoatletów
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SP Mszczonów

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie

Po pięciu reprezentantów wszystkich klas I - III wykonało prace na bloku A4 różnymi 
technikami.  Klasy I - rysowały kredkami ołówkowymi lub świecowymi, klasy II - 
malowały farbami plakatowymi lub akwarelowymi, klasy III - tworzyły wydzieranki lub 
wycinanki. Wszyscy uczestnicy wykonali piękne prace. Jury nagrodziło 
następujących twórców: 

Klasy I Klasy II
1. Gołyńska Gabriela kl. Ia 1. Jabłońska Natalia kl.IIa
2. Krakowiak Filip kl. Ia 2. Swaczyński Kamil kl.IIa
3. Sałajczyk Weronika kl.Ia 3. Piątkowski Michał kl.IIcRok 2013 został ustanowiony Rokiem Juliana Tuwima. Z tej też okazji pani bibliotekarka 
4. Wesołowska Gabriela kl.Ib 4. Czarnecka Julia kl.IIdElżbieta Grzybowska stworzyła piękną gazetkę, na której znajdują się m.in. misternie 
5. Rozbicka Zofia kl.Ic 5. Drozdowska Agata kl.IIdwykonane postaci do wiersza „Rzepka”. 

Klasy IIIOprócz gazetki umieszczone są też w bibliotece dwa plakaty dotyczące roku 
1. Dębowska Julia kl.IIIcznanego poety. 
2. Kwaczyńska Martyna kl.IIIc
3. Baduła Weronika kl.IIIdW tak wspaniałej scenerii łatwo i przyjemnie słucha się wierszy czytanych przez starsze 
4. Gręda Kinga kl.IIIdkoleżanki i kolegów.
5. Janusz Wiktoria kl.IIIdPrzez cztery dni (od poniedziałku do czwartku) uczniowie  wraz z paniami 

bibliotekarkami czytali  poezję dla dzieci z klas I- III. Pierwszego dnia pani Ewa 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.Bińkowska przeczytała  wiersz „Lokomotywa” ,który można było wysłuchać w całej 

szkole dzięki szkolnemu radiowęzłowi. 
Wychowawcy klas II wraz z uczniami  przygotowali piękny apel ku czci Juliana 
Tuwima . Każda klasa zaprezentowała inny wiersz poety. Na podsumowanie wszyscy chętni mogli przystąpić do testu sprawdzającego 

Dznajomość wierszy twórcy.  Zwyciężyły trzy uczennice: Weronika Dropińska kl. II , 
A

B B Klasa II  - „Ptasie radio”Szuplewska Zuzanna kl. III , Eliza Zajączkowska kl. III . Gratulacje! 
BKlasa II  - „Lokomotywa”
C

Klasa II  - „Spóźniony słowik” i „Zosia samosia”Panie Balbina Pawłowska i Wioletta Dąbrowska ogłosiły konkurs plastyczny pt. ”Twój 
DKlasa II  - „Rzepka”ulubiony wiersz Juliana Tuwima”, którego celem było przybliżenie utworów  tego 

poety, kształtowanie postaw twórczych i kreatywnych, prezentowanie własnych 
**************************************************************************************dokonań twórczych. 

zdaje w tym roku ponad 365 tys. uczniów. Część kierunki studiów oraz wspaniałych wakacji.
pisemna egzaminu rozpoczyna się w 7 maja, całość 
potrwa do 28 maja. Pon i że j  za m i es zc za m y  k ró tk i  f o to rep or ta ż  
Nam pozostaje jedynie życzyć tegorocznym przedstawiający tegorocznych abiturientów z 
maturzystom z Mszczonowa jak najlepszych wyników mszczonowskiego LO oraz Zespołu Szkół.
egzaminu dojrzałości, dostania się na wymarzone Rafał Wasilewski

Trzytygodniowy maraton maturalny ruszył we wtorek 7 
maja egzaminami z języka polskiego. Tego też dnia 44 
abiturientów z mszczonowskiego LO oraz 55 z Zespołu 
Szkół zasiadło o godz. 9.00 przy stolikach w oczekiwaniu 
na tematy testu pisemnego z mowy ojczystej. Pierwsze 
wrażenia po egzaminie pisemnym, jak to zwykle bywa, 
były bardzo różne. Na opracowanie tematów 
maturzyści mieli 170 minut. Aby zdać maturę 2013 z 
języka polskiego, zdający musi uzyskać ponad 30 proc. 
możliwej do zdobycia liczby punktów z części 
podstawowej. Na maturze z języka polskiego można 
korzystać ze słowników poprawnej polszczyzny i 
ortograficznych. Na egzaminie pisemnym z języka 
polskiego sprawdzane są następujące umiejętności: 
rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego, odbiór 
tekstu literackiego oraz tworzenie tekstu własnego w 
związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. 
Za napisanie wypracowania zdający może uzyskać 50 
punktów. Maksymalny wynik za poprawne rozwiązanie 
zadań z arkusza na poziomie podstawowym wynosi 70 
punktów. Majowy egzamin nie decyduje ostatecznie o 
twojej dalszej karierze. Jeżeli nie uda ci się zaliczyć tylko 
jednego z obowiązkowych egzaminów (pisemnych lub 
ustnych), możesz podejść do poprawy egzaminu 
maturalnego już w sierpniu. Poprawa egzaminu 
pisemnego odbędzie się 27 sierpnia, a ustne egzaminy 
poprawkowe pomiędzy 26 a 30 sierpnia. Oceny z 
matury znajdą się na świadectwie dojrzałości, a także w 
dużej mierze zadecydują, o tym, czy uczniowie dostaną 
się na wybrane studia. Maturę 2013 w całej Polsce 

 LO oraz z Zespół Szkół

Matury rozpoczęte



30 3016.05.2013 r. o godz. 8 w bibliotece szkolnej odbył Grzybowska. dnia w bibliotece publicznej o godz. 10 . Nagrody i 
się gminny konkurs czytelniczy dla uczniów klas W jury zasiedli: gratulacje otrzymały z rąk pisarki. Zarówno nagrody 
szóstych zatytułowany: dyrektor Biblioteki Publicznej Łukasz Załęski, w konkursie, jak i spotkanie autorskie sfinansowała 

nauczyciel Grażyna Szymczak, Biblioteka Publiczna.
Spotkanie z „TYM OBCYM”. bibliotekarz Ewa Bińkowska. Agnieszka Frączek opowiadała o młodości Juliana 

Tuwima, o jego dziecięcych zabawach i 
Dotyczył znajomości powieści „Ten obcy” oraz Konkurs obejmował 18-naście różnych konkurencji: chłopięcych wybrykach. O nieokiełznanej fantazji
podstawowych faktów m.in. rozwiązywanie krzyżówki, uzupełnianie  i tysiącach pasji, dzięki którym mały Julek wyrósł na 
z biografii pisarki. charakterystyk bohaterów,  kojarzenie rekwizytu wielkiego poetę. Opowiadania przeplatała 
 Konkurs zorganizowany był z okazji zbliżającej się z wydarzeniem opisywanym na łamach powieści, czytaniem fragmentów swojej książki „Rany Julek!
10-tej rocznicy śmierci  Ireny Jurgielewiczowej. itp. O tym, jak Julian Tuwim został poetą”.

Konkurencje intelektualne przeplatały dwa zadania 
Każda z drużyn miała wykonać za pomocą sprawnościowe: „Poraniony Dunaj”, „Przechodzimy Najwięcej uwagi poświęciła tej pozycji, ponieważ 
edytora tekstu i programu graficznego hasło na wyspę”. Obie konkurencje były na czas. jak wiemy rok 2013 jest rokiem Juliana Tuwima.
reklamujące przeczytaną lekturę. Temat pracy:      O wynikach konkursu poinformował Zaznajamiała dzieci z właściwą wymową pewnych 
Dlaczego warto przeczytać książkę Ireny zainteresowanych dyrektor Biblioteki Publicznej zwrotów. Zachęcała do większej dbałości o 
Jurgielewiczowej Łukasz Załęski. polszczyznę. Na przykład, zwróciła uwagę na 
pt. "Ten obcy" ? I miejsce zajęły uczennice ze szkoły podstawowej niewłaściwie stosowaną formę wyrazu deko przy 

w Piekarach zdobywając robieniu zakupów. Powinno się mówić: poproszę 20 
Drużynę A reprezentowali uczniowie szkoły 82 punkty. deka szynki. Spotkanie z pisarką możemy uznać za 
podstawowej w Osuchowie: II miejsce zajęli uczniowie ze szkoły podstawowej w wesołą lekcję języka polskiego.

Wojciechowska Katarzyna Mszczonowie z ilością 
Wojtczak Julia 75 punktów,  zaś 
 Wojtczak Mateusz, III miejsce przypadło uczniom ze szkoły 

 podstawowej w Osuchowie -uzbierali 66 punktów.
drużynę B stanowili uczniowie szkoły podstawowej 
w Piekarach: Prace plastyczne wykonane przez szkoły 

Krawczyk Agnieszka wyeksponowane są na tablicy przed biblioteką. 
Talak Katarzyna Umieszczam poniżej.
Zielińska Agnieszka

Za trud włożony w przygotowanie do konkursu 
drużynę C prezentowali uczniowie szkoły każdy uczestnik otrzymał słodki upominek.
podstawowej w Mszczonowie:

Fedorowicz Bartosz Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Grombik Maksymilian
Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone książkami i Maliszewska Magdalena
dyplomami na spotkaniu autorskim z panią 
Agnieszką Frączek, które odbyło się tego samego Konkurs przygotowała i poprowadziła kol. E. 

Uczniowie kl. Ia uświadomili nam, jak bardzo ukazały niebezpieczeństwo pożarów. 
niebezpieczne są te odpady i jak je bezpiecznie Była to dla nas bardzo pouczająca lekcja. 
utylizować. Powinniśmy wszystko, czego się dowiedzieliśmy, 

przekazać dorosłym, aby nie niszczyli środowiska, w 
Po inscenizacji zostały ogłoszone konkursy: dla którym żyjemy. 
uczniów szkoły podstawowej - Listy do Ziemi, dla Ewelina Szlaga
gimnazjalistów - konkurs na plakat dotyczący 
mądrego postępowania ze zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym. 

Następnie głos zabrał p. Jarosław Dębski z 
22 kwietnia bieżącego roku w ZSP w Osuchowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie. 
okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie Opowiadał o zagrożeniu wynikającym z wypalań 
zebrali się na sali gimnastycznej, aby obejrzeć traw. Uświadomił wszystkim uczniom, jak wielkie 
przedstawienie zorganizowane przez klasę Ia pod n iebezp ieczeńs two n ies ie  za  sobą ten  
kierunkiem wychowawczyni pani Katarzyny niebezpieczny zwyczaj. Podkreślił, że ogień nie 
Kalińskiej - Soćko. Hasło przewodnim spotkania czyści, a niesie zniszczenie wszystkim organizmom 
brzmiało „Elektroodpady - proste zasady”. żywym. Zaprezentował też nam krótkie filmy, które 

Osuchów

DZIEŃ ZIEMI W ZSP 
w OSUCHOWIE
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Trzy uczennice zajęły znaczące miejsca:
Uczniowie kl. III c pod opieką p. Anny Witeckiej - pielęgniarki szkolnej i wsparciu 

Cwychowawcy klasy p. Wioletty Dąbrowskiej wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Julia Dębowska z klasy III  zajęła I miejsce
AAKADEMIA CZYSTYCH RĄK. Uczestniczyli oni w zajęciach prowadzonych przez Panią Julia Scisłowska  z klasy II  otrzymała wyróżnienie. 

pielęgniarkę, podczas których mieli okazję dowiedzieć się, gdzie każdego dnia mają 
styczność z bakteriami.  Uświadomiono dzieciom, że nauka prawidłowych nawyków Uczennice pracują pod kierunkiem  pani Wioletty Dąbrowskiej.
mycia rąk może stać się przyjemnością, połączoną z troską o zdrowie.

A -         Uczniowie zostali wprowadzeni w świat drobnoustrojów (mikrobów). Poznali ich Paulina Witalewska - uczennica klasy VI  tworząca pod opieką pani Ireny 
różne rodzaje i kształty, a także podział na dobre i złe drobnoustroje. W czasie zajęć Kozińskiej, zajęła III miejsce wśród klas IV-VI.
praktycznych dowiedzieli się, że niewłaściwa higiena rąk, układu oddechowego i 
nieodpowiednie postępowanie z żywnością mogą przyczyniać się do Serdecznie gratulujemy!
rozprzestrzeniania się mikrobów i infekcji. Zaobserwowali także, jak daleko mogą 
dostać się zarazki podczas kichania. W trakcie wykonywanych eksperymentów **************************************************************************************
uczniowie przekonali się, że zakrywanie ust przy kaszlu i kichania pozwala zapobiec 
szerzeniu się infekcji. Niedawno obchodziliśmy 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji miał 
W czasie realizacji programu pani pielęgniarka zorganizowała „Turniej złych miejsce uroczysty apel, na którym od rana rozbrzmiewały słowa znanej pieśni 
mikrobów”, podczas którego uczniowie rozwiązywali krzyżówki, plątaninki   i narodowej „Witaj majowa jutrzenko”.
wykreślanki.  To uczniowie klas IV - VI wraz z nauczycielami p. Barbarą Pieczurą i p. Beatą 
Omawiali historyjki obrazkowe prezentujące różne scenariusze szkolnego dnia Amy i Pietrzyk, a także p. Jackiem Zielonką wystawili spektakl poświęcony wielkiemu 
Harry'ego. W trakcie dyskusji uczniowie omawiali komentarze przedstawione  w państwowemu świętu - 3 Maja. 
historyjkach obrazkowych i decydowali, czy zgadzają się z nimi, czy nie.  Na Młodzi aktorzy zaprezentowali krótkie przedstawienie na temat historii 
zakończenie uczniowie wykonali prace plastyczne na temat „ Gdzie były, co robiły powstania pierwszej konstytucji w Europie, która została przyjęta w Polsce  3 maja 
Twoje ręce”, które zostały wysłane na konkurs ogłoszony przez organizatorów. 1791r.  

Uczniowie przypomnieli, że konstytucja jest dokumentem, który określa główne 
************************************************************************************** zasady działania państwa i jego obywateli, że najnowsza konstytucja Rzeczpospolitej 

Polskiej została uchwalona 2 kwietnia 1997r.  Na uroczystości śpiewano pieśni 
Został rozstrzygnięty gminny konkurs plastyczny w ramach Spotkań Artystycznych narodowe, jak również odegrano scenki rodzajowe. Potem  rozbrzmiała Rota - pieśń 
Szkół, który odbył się 14 i 19 lutego w MOK. Temat prac malowanych na tkaninie na miarę  hymnu narodowego.
brzmiał „Termy Mszczonowskie - wariacje wodne”.
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5. Teresin 41Szczegółowe wyniki biegów : 6. Bartniki 15
 

W poszczególnych biegach zwyciężyli:Klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych:
Dziewczęta rocznik 1999 - 1200 m.1. SP Boguszyce 136

1. Wiktoria Bobrowska  - Bartniki2. SP Radziejowice 136
2. Anita Kamińska  - Boguszyce3. SP Mszczonów 102
3. Gabriela Steczkowska  - Puszcza Mar.4. SP Wiskitki 79

5. SP Osuchów 69
Chłopcy rocznik 1999-  1200 m. 6. SP Puszcza Mariańska 51

Już  po raz XVIII odbyły się  Wiosenne 1. Olaf Petrykowski  - Osuchów7. SP Bartniki 50
2. Dominik Wasilewski - OsuchówSP Lutkówka 50Biegi  Przełajowe Powiatowych  Mistrzostw LZS. 
3. Kacper Sobieszek - Puszcza Mar.SP Piekary 50Kolejny raz miejscem ich organizacji  był gościnny 

10.  SP Teresin 39
Osuchów.  Pogoda jak tradycyjnie  podczas tej 

Dziewczęta rocznik 1998 -1200 m.
imprezy nie rozpieszczała, choć  delikatny chłód  O miejscu w klasyfikacji drużynowej zadecydowała liczba 1. Sylwia Ciarka - Teresin 
na pewno był  korzystny dla biegaczy,  którzy 2. Klaudia Melon  - Boguszycepierwszych miejsc zajętych indywidualnie przez 

zawodników 3. Karolina Domagała - Puszcza Mariańska dzięki niemu nie odczuwali aż tak dotkliwie 
zmęczenia. 

W poszczególnych biegach zwyciężyli: Chłopcy rocznik 1998-1200 m.
Zawody wsparte zostały przez Burmistrza 

Dziewczynki rocznik 2003 r. - 400 m. 1. Michał Pawłowski - Teresin
Mszczonowa  -  Józefa Grzegorza Kurka.  1. Emilia Oskiera - SP Radziejowice 2. Krystian Korbus - Boguszyce
Współorganizatorem  biegów był Zespół Szkół w 2. Aleksandra Borowska - SP Lutkówka 3. Julian Andryszczak - Teresin

3. Marysia Rytkowska - SP Puszcza Mar.Osuchowie. To na terenie przyszkolnym 
Dziewczęta rocznik 1997-1200 m. wyznaczono trasy  przełajowe.  O jak najlepszy 

1. Natalia Ambroziak - Puszcza Mar.Chłopcy rocznik 2003r.- 400 m.
wynik na nich starało się  aż  328 zawodników,  2. Natalia  Stopińska - Puszcza Mar.1. Krzysztof Olczak- SP Wiskitki
reprezentujących 10 szkół podstawowych, 6 3. Patrycja Melon- Osuchów2. Michał Stusiński - SP Piekary
gimnazjów i 4 szkoły  średnie z powiatu 3. Szymon Jasiński - SP Lutkówka

Chłopcy rocznik 1997 - 1200 m.żyrardowskiego, grodziskiego i  rawskiego. 
1. Radek Bednarek - BoguszyceDziewczynki rocznik 2002r. - 600 m.Zawodnicy szkół podstawowych startowali na 
2. Kamil Dębski -  Osuchów1. Julia Szewczyk - SP Teresin

dystansie 400 m. lub  600 m., zawodnicy 3. Adrian Czarnecki  - Osuchów2. Martyna Sadowska - SP Mszczonów
gimnazjów  i szkół średnich na 1200 m.  Spośród 3. Sylwia Błażejewska - SP Boguszyce

Klasyfikacja drużynowa szkół średnich:szkół podstawowych w klasyfikacji grupowej 
1. LO Puszcza Mariańska 56Chłopcy rocznik 2002r.- 600 m.okazały się Boguszyce. W grupie gimnazjów 
2. Boguszyce  371. Adrian Korbus- SP Boguszycetryumfował Osuchów. Najlepszą szkoła średnią 
3. Zespół Szkół w Mszczonowie 322. Sebastian Gowin - SP Radziejowice

okazało się LO w Puszczy Mariańskiej. 4. Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie  143. Robert Klimek  - SP Boguszyce
Na zakończenie imprezy Dyrektor ZSP w 

W poszczególnych biegach zwyciężyli:Osuchowie - Pani  Elżbieta Sajak podziękowała Dziewczynki rocznik 2001r.- 600 m
Dziewczęta 1. Magda Ciołak  - SP Boguszyceuczniom, nauczycielom i pracownikom obsługi, 

1. Żaneta Adamczyk -  Boguszyce2. Natalia Lot   - SP Teresin którzy przyczynili się do zorganizowania tej 
2. Kamila Ziółkowska  -  Boguszyce3. Klaudia Budziszewska- SP Puszcza Mar.

imprezy sportowej. Zaprosiła też  wszystkich 3. Aleksandra Zgórzak - LO Puszcza Mariańska
sportowców i widzów  na Jesienne Biegi Chłopcy rocznik 2001r.- 600 m.

1. Dawid Chyła - SP Osuchów ChłopcyPrzełajowe, które odbędą się w październiku.
2. Łukasz Kustosz  - SP Osuchów 1. Andrzej Wojtczak -  ZS MszczonówSędzią głównym zawodów był p. Bogusław 
3. Dariusz Olczak - SP Wiskitki 2. Mateusz Baka- LO Puszcza Mariańska

Kierzkowski i Stanisław Zdunek
3. Krzysztof  Niemojewski - LO Puszcza Mariańska

Dziewczynki rocznik 2000r.-600 m.
Sponsorami imprezy byli: 1. Justyna Adamczyk - SP Boguszyce Nagrody, puchary i dyplomy wręczali: 

2. Magda Maliszewska - SP Mszczonów· BURMISTRZ MIASTA MSZCZONOWA Radna Powiatu żyrardowskiego- p. Krystyna 3. Krawczyk Agnieszka - SP Piekary· ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OSUCHOWIE Penczonek
· RADA RODZICÓW przy ZESPOLE SZKÓŁ 

Chłopcy rocznik 2000r.- 600 m Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 
PUBLICZNYCH W OSUCHOWIE 1. Szymon Nosek - SP Boguszyce w Osuchowie - p. Elżbieta Sajak 

· POWIATOWE ZRZESZENIE LZS 2. Damian Bednarek  - SP Boguszyce Członek Zarządu LZS Powiatu Żyrardowskiego- 
3. Dawid Jakubczak- SP Radziejowice · MARIOLA LEWANDOWSKA-  PIEKARNIA p. Sylwester Pindor

MSZCZONÓW
Klasyfikacja drużynowa gimnazjów:

MM
1. Osuchów 208
2. Puszcza Mariańska 157
3. Boguszyce 80
4. Mszczonów 45

Wiosenne Biegi  Przełajowe

Biegiem po Osuchowie

wraz z seniorami/, a w swojej kategorii - junior 
młodszy - stanął na najwyższym stopniu podium 
zajmując pierwsze miejsce. Wśród kobiet również 
na dystansie 1 mili Weronika Pociech zajęła trzecie 
miejsce, a Ola Zgórzak czwarte /w kategorii junior 
młodszy/, zaś w kategorii Open  zawodniczki te 

Zawodnicy LKS Osuchów 3 maja br. startowali w XIII 
odpowiednio uplasowały się na szóstej i ósmej 

Piaseczyńskiej Mili Konstytucji odbywającej się 
lokacie. 

corocznie w Piasecznie. I tu także młodzi 
Rafał Wasilewski

sportowcy trenujący w Osuchowie pod okiem 
trenera Stanisława Zdunka mieli się czym 
poszczycić. W głównym biegu na dystansie  

1609m  - w kategorii Open Andrzej 
Wojtczak zajął 2 miejsce /startując 

Osuchowscy biegacze 
na święcie konstytucji
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dal s zy  los  poszkodowanego.  D latego we przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem karetki Gdyby co dziesiąty mieszkaniec ziemi
współczesnym świecie powszechne posiadanie pogotowia oraz znają zasadę słyszę, czuję, widzę. potrafił udzielać pierwszej pomocy,
umiejętności udzielania pierwszej pomocy jest tak Nasze pociechy, oczywiście w ramach swoich 

 ocaliłoby to milion ludzi rocznie!
nieodzowne jak umiejętność czytania  i pisania. Na możliwości, potrafią ułożyć poszkodowanego 
całym świecie, w celu przełamania barier, w pozycji bocznej ustalonej, wiedzą kiedy i jak należy 

Takie motto kieruje działaniami uczniów Szkoły 
podejmowane są, z powodzeniem, próby nauczania wykonywać oddechy ratownicze. Poza tym dzieciaki 

Podstawowej w Bobrowcach, podejmowanymi w 
pierwszej pomocy wśród najmłodszych. mają świadomość, jak postępować w przypadku 

ramach  Programu udzielania pierwszej pomocy - 
Ważnym jest, aby edukacje prozdrowotna złamania, krwotoku, poparzenia, zatrucia, omdlenia, 

Mały Bohater. Autorkami programu są panie: Hanna 
rozpocząć jak najwcześniejszej. Światowa praktyka udaru, zawału i ataku epilepsji. Zajęcia, prowadzone 

Żukowska, Joanna Małecka oraz Angel ika 
donosi, że nawet dzieci mogą służy pomocą w w ramach Małego Bohatera cieszą się ogromnym 

Banachowicz. Program Mały Bohater skupia się na 
nagłych wypadkach i jednocześnie mobilizują zainteresowanie i zaangażowaniem uczniów. Choć 

pojęciu ratownictwa, rozumianego jako
rodziców do aktywności w tym zakresie. Dziecko już od mimo wszystko, życzymy, aby wiedza z tego zakresu 

niesienie pomocy w nagłych wypadkach, zwłaszcza 
wczesnych lat swego życia uczestniczy w ruchu nikomu nie była przydatną.

zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, albo krócej - 
drogowym, nie zdając sobie sprawy z grożących mu Szkoły są miejscem, w którym uczymy dzieci, jest nauką o sposobach niesienia pomocy, skierowaną 
niebezpieczeństw i  skutków nieszczęśl iwych jak mają radzić sobie w świecie!!! Dlatego do wszystkich uczniów naszej szkoły.
wypadków. W związku z tym należy podjąć pracę 

Dotychczasowy system edukacji ratowniczej naszego warto, aby odbyły t  dodatkową lekcję - 
dydaktyczno - wychowawczą w celu wyposażenia 

społeczeństwa jest nieskuteczny przede wszystkim lekcję ratowania życia...uczniów z w elementarne podstawy wiedzy o 
dlatego, ze zbyt późno rozpoczyna się nauczanie 

zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i 
pierwszej pomocy. Aby Polacy nie byli analfabetami w Angelika Banachowicz życia oraz umiejętność
zakresie ratownictwa, należy rozpoczynać nauczanie 

udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
pierwszej pomocy, tak jak w krajach zachodnich, już w 

 W ramach Małego Bohatera w każdą środę 
pierwszym etapie edukacyjnym. Nauki ratownictwa ze 

organizowane są na terenie naszej szkoły zajęcia, 
szczególnym uwzględnieniem udzielania pierwszej 

podczas których uczniowie, nie tylko teoretycznie ale 
pomocy uczą się tylko nieliczni uczniowie zrzeszeni w 

r ó w n i e ż  p r a k t y c z n i e ,  p o z n a j ą  p r o c e d u r y  
szkolnych kołach PCK i drużynach ZHP. Tempo 

postępowania w sytuacjach zagrożenia życia lub 
współczesnego życia, rozwój techniki i motoryzacji, 

zdrowia. Dzieci uczą się udzielania i wzywania pierwszej 
niosą za sobą wiele zagrożeń dla zdrowia i życia 

pomocy. Mają świadomość, że szybka i prawidłowa 
ludzkiego. Według danych GUS corocznie w różnych 

reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie 
wypadkach ginie około 30 000 osób. Natomiast na 

drugiego człowieka. Uczniowie nabywają umiejętność 
zawał umiera około 29 000. Szacuje się, że liczba tych 

radzenia sobie z paraliżującym stresem, poprzez 
corocznych, śmiertelnych ofiar mogłaby być o kilka 

wchodzenie w łańcuch określonych 
tysięcy mniejsza, gdyby świadkowie tragicznych 

i wyuczonych zachowań. Dzieciaki poznają numery 
zdarzeń natychmiast przystąpili do niesienia pomocy. 

alarmowe, wiedzą jak sprawdzić stan przytomności, 
To właśnie często minuty decydują o życiu człowieka. 

mają świadomość, że aby zacząć kogoś ratować, 
Od szybkości naszych decyzji, celowości zabiegów 

muszą zapewnić sobie bezpieczeństwo. Najmłodsi 
ratowniczych wykonanych doraźnie, bezpośrednio po 

potrafią udrożnić drogi oddechowe, prawidłowo 
zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku, zależy nieraz 

przypomnieli wszystkim, jak ważną dla nas sprawą 
jest dbanie 
o środowisko  w którym żyjemy.  Dzieci w swym 
wystąpieniu wcielając się w zwierzęta i rośliny  w 
dobitny sposób uświadomili wszystkim, że ludzie 
powinni dbać o naszą planetę - Ziemię, aby stała 
się piękniejsza, zdrowsza  i bezpieczniejsza dla 
wszystkich. Tego właśnie dnia każdy powinien 
pomyśleć, co może zrobić w swoim środowisku, aby 
ulżyć Ziemi i zaprzyjaźnić się z nią. Przedstawienie 22 kwietnia 2013 roku w Szkole Podstawowej w 
uświetniły również wiersze i piosenki o tematyce Bobrowcach bardzo uroczyście obchodzony był 
ekologicznej w wykonaniu uczniów klas: 0, I, III. Na Dzień Ziemi .                   
koniec spotkania   uczniowie podsumowali Uczniowie klasy II pod kierunkiem wychowawczyni 
najważniejsze wiadomości dotyczące dbania o Hanny Żukowskiej w formie montażu słowno - 
naszą planetę.                                                  muzycznego pt. ,,Żyj z przyrodą w zgodzie”  

Hanna Żukowska

porze odbyła się w Punkcie Przedszkolnym ,,Bajkowy dzieciom corocznej światowej akcji na rzecz naszej Światowy Dzień Ziemi w Zakątek” w Bobrowcach skromna uroczystość planety , potrzeby ochrony przyrody każdego dnia, a 
podkreślająca wartości, jakie niesie za sobą ochrona przede wszystkim segregowania odpadów na co Punkcie Przedszkolnym środowiska naturalnego i pomoc bezdomnym dzień. Jesteśmy przekonani, że takie właśnie działania 
zwierzętom. podejmowane z okazji obchodów Dnia Ziemi będą „Bajkowy Zakątek” 
Grupa naszych dzieci z punktu przedszkolnego kształtowały wśród dzieci postawy proekologiczne.
przeprowadziła kilka eksperymentów naukowych Tego dnia przedszkolaki wyśmienicie bawiły się i uczyły w Bobrowcach
ukazujących jakie zmiany zachodzą w środowisku jak dbać o środowisko, wszystkie dzieci ubrane były na 
naturalnym w wyniku zanieczyszczeń. Eksperymenty zielono i miały zielone opaski na głowach.

Nim wielcy tego świata wymyślą plan ratowania Ziemi, 
były przeprowadzone pod tajemniczym hasłem Przez cały dzień rozmawialiśmy o tym jak dbać o 

Ty każdego dnia możesz nauczyć się, jak żyć 
„cztery żywioły” przedstawiających jaki wpływ na środowisko, rośliny i zwierzęta. Słuchaliśmy muzyki 

ekologicznie. To naprawdę proste  Dzieci mogą być i 
zanieczyszczenie ś rodowiska mają zmiany przedstawiającej odgłosy przyrody tj., szumu fal , 

powinny być pełnowartościowymi partnerami 
zachodzące w ogniu, powietrzu, w wodzie i na ziemi . powiewu wiatru oraz śpiewu ptaków… Dodatkowo 

dorosłych w walce o ochronę środowiska. Należy dać 
Przygotowane przez przedszkolaków inscenizacje sadziliśmy warzywa w ogródku szkolnym. Za kilka 

im tylko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które 
miały na celu zwrócenie uwagi na problem segregacji tygodni przekonamy się co wyrośnie…

umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i 
odpadów i gospodarowania nimi. Ważnym celem Marzena Taras

rozwijającej się cywilizacji.
obchodów „Dnia Ziemi” było zasygnalizowanie 

22 kwietnia 2013 roku, tradycyjnie jak co roku o tej 

Bobrowce

Dzień Ziemi

zgromadzili się na niej: Dyrektor szkoły, Nie zabrakło także treści związanych z Dniem Biało-czerwony początek 
nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz  Flagi i rocznicą przystąpienia Polski do Unii 
uczniowie. Europejskiej. maja w Szkole  Podstawowej 
Uczestnicy akademii, aby godnie i z należnym Podczas uroczystości, jak nakazuje tradycja 

w Bobrowcach szacunkiem czcić, tak ważne dla naszej został zaśpiewany hymn narodowy. 
ojczyzny wydarzenia zaprezentowali się Organizowanie uroczystości upamiętniających 

„ Takiego maja, ślicznego maja nie było w odświętnych strojach. patriotyczne święta to istotny czynnik procesu 
jeszcze”. Tymi słowami, których autorem jest W montażu słowno-muzycznym uczniowie dydaktyczno-wychowawczego szkoły.  
Wanda Grodzieńska rozpoczęła się uroczysta przypomnieli: Wierzymy, że realizując taką tematykę i 
akademia, aby uczcić rocznicę Uchwalenia - gdzie uchwalono konstytucję?, spotykając się na takich apelach, przyczynimy 
Konstytucji 3 Maja. - co to jest konstytucja?, się choć w niewielkim stopniu do wychowania 
Akademia miała charakter ogólnoszkolny i - jakie są symbole narodowe?. polskiego patriotę.
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Merkuriusz Szkolny

urządzenia codziennego użytku. Wszystkim 
dzieciakom gratulujemy tak twórczych pomysłów.

Po rozstrzygniętych konkursach wszyscy uczniowie 
naszej szkoły wyruszyli na porządkowanie Ziemi. Ci 
którzy mieli za zadanie oczyścić teren prowadzący 
do szkoły zostali ubrani w kamizelki odblaskowe, 
które zostały zakupione dla naszych dzieciaków 
dzięki wielkiemu sercu pana Mariusza Ludwiniaka i 
firmie „Betronika”.  

Jak należy dbać o naszą Ziemię, by życie na niej 
trwało jeszcze bardzo długo? Oto pytanie, które 

Pewnie wszystkich ciekawi co też można sprzątać 
pojawiło się w naszej szkole. 22 kwietnia 

po zimie, która co dopiero się skończyła??? Otóż w 
postanowiliśmy sprawdzić czy nasi uczniowie wiedzą 

przydrożnych rowach znaleźliśmy małe ilości 
jak troszczyć się o nasze środowisko. Ten wyjątkowy 

papierków po batonach czy chipsach … za to 
dzień rozpoczął się konkursem przyrodniczym 

butelek po napojach alkoholowych i gazowanych widocznych z daleka. Czy to sprawiło, ze nasi „Jeden z piętnastu”. Do konkursu przystąpiło po 
oraz paczek po papierosach było pełno!!! Czyżby uczniowie byli bezpieczniejsi???? NIE!!!!! Bo trzech przedstawicieli z klas II-VI. 
świadczyło to o tym, że młodzi ludzie mają zaledwie 1 na 10 kierowców zwalniał i zachowywał 
świadomość odpowiedzialności za przyszłość Ziemi, szczególną ostrożność!!!! Co dziwne kierowcy Uczniowie odpowiadali na trzy pytania z zakresu 
a dorosłym na naszej planecie nie zależy??? Czyżby zawodowi jadący samochodami ciężarowymi nie wiedzy ogólnej przyrodniczej oraz ekologii. Pytania 
dorośli lubili żyć wśród śmieci??? Te pytania zostawię dość, że nie zwalniali to jeszcze przejeżdżali O były łatwe ale i także trudne, które sprawiały naszym 
bez odpowiedzi!!!! ZGROZO tuż koło dzieci!!!! WSTYD!!!! Czy wyobraźnia zawodnikom trudności. Na tej podstawie wyłoniono 
Ponieważ nasi uczniowie spisali się na medal toteż pań i panów kierujących samochodami nie zwycięzców czyli znakomitych znawców przyrody. 
otrzymali nagrodę!!! Po świetnie wykonanej pracy podsunęła wam obrazów ucznia, który się potknął Laureatami szkolnego konkursu przyrodniczego 
przyszedł czas na wspólne pieczenie kiełbasek przy lub został popchnięty i ląduje tuż przed maską zostali:
ognisku i rozgrywanie towarzyskich meczy waszego auta???? Co wtedy???? Świadomość, że · Małgorzata Bucior i Rafał Pawlak- uczniowie 
międzyklasowych w piłkę nożną. Dzięki pełnym zabiłem lub okaleczyłem na całe życie jakieś klasy VI
brzuchom i świetnej zabawie na szkolnym boisku z ust dziecko, bo szkoda mi było zdjąć nogi z gazu??? · Jakub Skurzanko - uczeń klasy V
naszych uczniów przestały padać pytania typu Pozostawiam to pod rozwagę wszystkich · Alicja Pawlak- uczennica klasy IV
„Dlaczego mamy sprzątać po dorosłych???”. kierujących, którzy w większości są matkami i · Wiktoria Krakowiak, Emilia Szymczak i Kacper 

ojcami…Korzonkowski- uczniowie klasy III
Dzień Święta Ziemi minął nam w miłym i radosnym W TYM MIEJSCU W IMIENIU UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY, · Kajetan Saiki- uczeń klasy II
nastroju szczególnie, że dopisała nam pogoda. ICH RODZICÓW ORAZ RADY PEDAGOGICZNEJ I Ale, żeby nikomu nie było przykro uczestnicy 
Na koniec po raz kolejny apeluję do wszystkich DYREKTORA SZKOŁY P. GRZEGORZA OLCZAKA konkursu otrzymali batonik dla osłody.
kierowców przejeżdżających drogą przy szkole. SKŁADAM PODZIĘKOWANIA DLA P. MARIUSZA Po obiedzie został rozstrzygnięty konkurs 
DRODZY KIEROWCY ZWOLNIJCIE!!!!! PRZEJEŻDZACIE LUDWINIAKA I FIRMY „BETRONIKA” ZA ZAKUP 35 „Plastyczno-techniczny”. Uczniowie naszej szkoły 
Z ZAWROTNĄ PRĘDKOŚCIĄ W MIEJSCU, GDZIE W KAMIZELEK ODBLASKOWYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY mieli za zadanie przy użyciu środków wtórnych 
KAŻDEJ CHWILI NA ULICĘ NAGLE MOŻE WYJŚĆ PODSTAWOWEJ W LUTKÓWCE. WIERZYMY W TO, ŻE stworzyć pracę plastyczną. Przy wykorzystaniu 
DZIECKO!!!! ZNAK OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI DO 40 KAMIZELKI TE PRZYCZYNIĄ SIĘ DO PODNIESIENIA gazet, baterii, plastików, korków od butelek i 
KM/H OZNACZA, ŻE LICZNIK W SAMOCHODZIE MA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY W szklanych butelek  powstały zaskakujące prace. W 
WSKAZYWAĆ 40 A NIE 60 CZY 70 KM/H!!! CZASIE WYJŚĆ POZA TEREN SZKOŁY. DZIĘKUJEMY!!!!czasie wystawy można było podziwiać kosze z 
Sprzątając teren prowadzący do szkoły uczniowie AGAkwiatami, obrazy z korków, przedziwne pojazdy i 
poruszali się w kamizelkach odblaskowych 

Lutkówka

Święto Ziemi w Lutkówce

poszczególnych  zadań, wykazali się nie tylko uczestnicy turnieju otrzymali nagrody książkowe 
wiedzą przyrodniczą, ale też dużą sprawnością i oraz plakietki ,,Przyjaciel przyrody”.
szybkością. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a 
Bardzo ciekawą konkurencją okazała się być zwycięzcom gratulujemy!
„EKOMODA”. Każda drużyna zaprezentowała strój 
wykonany z przeróżnych  surowców wtórnych. Konkurs przebiegł w miłej atmosferze, umożliwił 
Wszystkie stroje były bardzo pomysłowe oraz uczniom zaprezentowanie ich bogatej wiedzy  z 
starannie wykonane. Bardzo spodobały się one zakresu przyrody i ochrony środowiska. 
zgromadzonym na sali.   Organizatorzy: Małgorzata Sekulska, Małgorzata 

W czwartek, 9 maja 2013r. w Szkole   Wacławek, Jolanta Zdulska
Podstawowej w Piekarach odbył się Międzyszkolny Po wykonaniu przez uczniów wszystkich zadań i J. Zdulska 
Turniej Wiedzy Przyrodniczej pod hasłem  ,,Zielone zsumowaniu punktów, komisja ogłosiła wyniki 
dni”.  Konkurs przeprowadzony był już po raz drugi. turnieju. 
Był on skierowany do uczniów szkól 
podstawowych       z terenu naszej gminy. W grupie młodszej (kl. II - III):
Głównym celem turnieju było poszerzenie wiedzy I miejsce - SP Lutkówka
na temat świata przyrody, kształtowanie postaw II miejsce - SP Bobrowce
proekologicznych w życiu codziennym, a także III miejsce - SP Mszczonów
poznanie i uświadomienie wpływu człowieka na IV miejsce - SP Piekary
otaczające go środowisko.

W grupie starszej (kl. IV - VI):
Konkurs przeprowadzono w dwóch grupach I miejsce - SP Mszczonów oraz SP Piekary
wiekowych: kl. II - III oraz kl. IV-VI. W grupie młodszej II miejsce - SP Lutkówka
udział wzięli  uczniowie ze szkół podstawowych w: III miejsce - SP Osuchów
Bobrowcach, Lutkówce, Mszczonowie i Piekarach. 
W grupie starszej udział wzięły drużyny ze szkół w  Po ogłoszeniu wyników nagrody uczestnikom 
Lutkówce, Mszczonowie, Osuchowie i Piekarach. wręczyła p. dyrektor Małgorzata Sekulska. Każda 
Do turnieju uczniowie przygotowywali się pod drużyna otrzymała  pamiątkowy dyplom. Wszyscy 
kierunkiem swoich opiekunów:  J. Małeckiej 
(Bobrowce), B. Pitt i A. Chudebskiej (Lutkówka), M. 
Ołdakowskiej i K. Łapińskiej (Mszczonów), E. 
Ludwiak (Osuchów),          M. Wacławek i  B. Zygier ( 
Piekary).

W każdej grupie wiekowej uczniowie mieli do 
wykonania 6 zadań. Wśród nich znalazły się takie 
konkurencje jak:  krzyżówka, ułożenie hasła z 
rozsypanki, odpowiedzi na pytania, zanoszenie na 
czas makulatury do punktu skupu. Uczestnicy 

dobrze radzili sobie z rozwiązywaniem 

Piekary

Międzyszkolny Turniej Wiedzy 
Przyrodniczej ,,Zielone dni”

23 kwietnia br. dzieci z grupy „Gumisie" wraz z 
wychowawczynią p. Iwoną Dziubą udali się do 
Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Wszyscy 
zostali przywitani przez gospodarzy Izby. Dzieci 
miały możliwość obejrzenia autentycznych 
mundurów żołnierzy z dawnych lat, a także broni, 
odznaczeń i  leg i tymacj i  wo j skowych.  
Zerówkowicze mogli również zapoznać się ze 
starymi sprzętami wykorzystywanymi w dawnym 
gospodarstwie domowym i obejrzeniem 
dawnego pokoju mieszkalnego z pełnym 
wyposażeniem. Na pamiątkę naszej wizyty każde 
dziecko otrzymało łuski po nabojach. Choć może 
dzieci nie wszystko zdołały zapamiętać to jednak 
została w nich zakorzeniona chęć poznawania 
historii naszego miasta i okolicy.

Iwona Dziuba

Gumisie

Lekcja historii
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Merkuriusz Szkolny / Ogłoszenia

dosto jnego lwa.  Najbardz ie j  jednak Smerfy w zoo wyczekiwanymi przez Smerfy zwierzętami 
9 maja do warszawskiego zoo wybrało się w okazały się być żyrafy dumnie spacerujące 
sumie 49 dzieci z czterech grup przedszkolnych blisko ogrodzenia oraz  ogromny słoń, który 
z  m s z c z o n o w s k i e g o  P r z e d s z k o l a  nawet zatrąbił na cześć swoich gości. Dzieci w 
Niepublicznego „Smerfolandia”. Najmłodsze sumie spacerowały po ogrodzie zoologicznym 
dwulatki po raz pierwszy jechały autokarem i około sześciu godzin. Dodatkową atrakcją 
cała wyprawa była dla nich nie lada atrakcją. była przejażdżka kolorową ciuchcią, jak 
Starsi, mimo iż podróżowali niejednokrotnie do również zabawa na placu zabaw. W przerwie 
stolicy, byli równie przejęci jak maluchy. na dzieci czekał słodki obiad - placuszki z 
Wszyscy po śniadaniu ruszyli na spotkanie z jabłkami, a na deser gofry i lody. Wszystkie 
egzotycznymi mieszkańcami warszawskiego wróciły tego dnia bardzo zmęczone ale jeszcze 
ogrodu zoologicznego. Niektórzy po raz bardziej zadowolone z odbytej wycieczki. 
pierwszy mieli okazję zobaczyć króla zwierząt, RW

aby móc poruszać falbankami w trakcie tańca. wiekowej wybrano czterech najlepszych tancerzy. Konkurs taneczny Wujek Piotrek, który prowadził konkurs taneczny, Punktualnie o godzinie 11.00 przedstawiciele 
najpierw uczył kolejne grupy kroków. Dzieci poszczególnych grup wzięli udział w ostatniej w „Smerfolandii” w ramach 
podczas cotygodniowych zajęć tanecznych r o z g r y w c e .  J u r y  w  p o s t a c i  w s z y s t k i c h  
uczyły się tańczyć do różnych melodii oraz wychowawców nie mogło dojść do porozumienia i Międzynarodowego Dnia 
rodzajów muzyki. Przedszkolaki tańczyły zarówno ponieważ obrady bardzo się przedłużały wspólnie 

Tańca do muzyki tradycyjnej, jak i do takich hitów jak zadecydowano o dwóch zwycięzcach.  
"Gangnam stale" czy "Ona tańczy dla mnie". W Oczywiście upominkami obdarowano wszytki W poniedziałek 6-go maja budynek „Smerfolandii” 
Międzynarodowym Dniu Tańca maluchy uczyły się Smerfy, ale dwie zwyciężczynie otrzymały zamienił się w wielkie studio taneczne. Wszystkie 
układu tanecznego do murzyńskich rytmów. Jako specjalne nagrody. Kolejny - czwarty - konkurs dziewczynki obowiązkowo stawiły się tego dnia 
pierwsze kroki ćwiczyły najstarsze grupy, następnie taneczny już za rok.ubrane w piękne kolorowe spódniczki lub sukienki, 
młodsze i na końcu 3-szy i 4-latki. Z każdej grupy Anna Kawecka

Dla wszystkich gości czekał również poczęstunek. Każdy uczestnik oraz 
opiekun został obdarowany również drobnym upominkiem, zaś na 
zwycięzców czekały bardzo atrakcyjne nagrody. Tegoroczny konkurs 
bezwzględnie należał do dzieci z Punktu Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach, które po występie zostały kilkakrotnie 
nagrodzone brawami. Ich pracę i zaangażowanie doceniło również jury 
konkursy wręczając właśnie im pierwszą nagrodę. Drugie miejsce przypadło 
gospodarzą konkursu Smerfolandii, natomiast trzecie miejsce zajęły dzieci z 
żyrardowskiego Przedszkola Integracyjnego. Trzecie Miniatury już za rok.

Anna Kawecka

W czwartek 25 kwietnia br. już po raz drugi odbył się Przedszkolny Przegląd 
Miniatur Teatralnych organizowany przez Przedszkole Niepubliczne 
Smerfolandia. W sali widowiskowej MOK-u stawiło się dziewięć zespołów z 
okolicznych placówek. Były reprezentacje z Grodziska Mazowieckiego, 
Międzyborowa, Bobrowiec, Bartnik, Żyrardowa Żabiej Woli i Mszczonowa. 
Dziesięcioosobowe zespoły pod okiem jury w składzie:  Barbra Kasper 
Siemion, Danuta Wójt i Beata Stanecka -Busz zaprezentowało 
przedstawienia o bardzo zróżnicowanej tematyce. Na scenie widzowie mieli 
okazję podziwiać interpretacje słynnych utworów Juliana Tuwima, Jana 
Brzechwy, ale również spektakle według własnych scenariuszy. Przedszkolaki 
ubrane we wspaniałe kostiumy występowały na scenie przez ponad dwie 
godziny . Doskonałym uzupełnieniem przedstawień była specjalnie 
dobrana muzyka. Jury potwierdziło, iż poziom imprezy znacznie wzrósł od 
roku ubiegłego. W przerwach między kolejnymi spektaklami na dzieci 
czekały konkursy , tańce i zabawy organizowane przez wychowawców ze 
Smerfolandii. Dzieci, które zaprezentowały się na scenie po występie miały 
okazję pobawić się na dmuchanym zamku, który czekał na nich w galerii. 

Smerfolandia

P r z e d s z k o l n y  k o n k u r s  
teatralny już po raz drugi



Zapraszamy do naszych 
punktów sprzedaży 

artykułów spożywczo - 
przemysłowych

TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY
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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

 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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Reklamuj się w 
“Merkuriuszu 

Mszczonowskim”!

Cennik ogłoszeń 
1 strona - 400 zł
1/2 strony - 200 zł
1/4 strony - 100 zł
1/8 strony - 50 zł
1/16 strony - 25 zł
UMIESZCZENIE WKŁADKI REKLAMOWEJ:
0,11gr/do jednego egz. Merkuriusza 
Mszczonowskiego

Artykuł sponsorowany (płatny)
1 strona (5000 znaków + 1zdjęcie) - 600 zł
1/2 strony 2500 znaków + 1 zdjęcie) - 300 zł

 Uwagi ogólne: 
1. Merkuriusz Mszczonowski jest wydawany raz 
w miesiącu (w szczególnych przypadkach 
2x m-c lub 1x 2 m-ce) 
2. Jednorazowy nakład Merkuriusza 
Mszczonowskiego wynosi 2000 egzemplarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jednorazowe 
pojawienie się ogłoszenia w „Merkuriuszu 
Mszczonowskim". 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą być 
zwolnione organizacje i instytucje 
niekomercyjne, w zależności od treści i 
objętości materiałów przekazanych redakcji. 
5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamieszczane 
na pierwszej stronie. 
6. W przypadku wkładki reklamowej osoba 
korzystająca z tej usługi jest zobowiązana 
dostarczyć materiały reklamowe w ilości 
przewidzianej do umieszczenia w Merkuriuszu 
Mszczonowskim.
 Warunki zamieszczenia artykułu 
sponsorowanego 
1. Artykuł sponsorowany jest artykułem 
płatnym. 
2. Autorem tekstu artykułu jest zamawiający, 
tekst musi być podpisany imieniem i 
nazwiskiem autora. 
3. Zamawiający dostarcza artykuł w formie 
elektronicznej przygotowanej do umieszczenia 
w gazecie. 

Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy 
publikacji artykułów lub ogłoszeń nie 
odpowiadających profilowi pisma lub jeśli 
ich forma lub treść może spotkać się z 
negatywnym odbiorem czytelników pisma. 

Zainteresowani zamieszczeniem ogłoszenia 
lub reklamy w Merkuriuszu Mszczonowskim 
proszeni są o skontaktowanie się w tej sprawie z
 Gminnym Centrum Informacji 
w Mszczonowie, 
ul. Żyrardowska 4, tel. 857 3071 
nr konta:48 9291 0001 0043 3879 2000 0010

Prosimy dokonywac wplat za reklamy 
i ogloszenia w MM na podane konto 

lub bezposrednio w kasie GCI.

PŁASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”

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

REDAGUJE ZESPÓŁ

WYDAWCA: Gminne Centrum Informacji

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

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

lukasz.nowakowski@gci.mszczonow.pl

Klub AA „ZORZA” piwa, lub czegoś mocniejszego, 
w Mszczonowie jest to początek uzależnienia.
ul. Tarczyńska 31

Zgłosiłeś się do klubu AA 
„ZORZA” w Mszczonowie 

INFORMACJA ul. Tarczyńska 31, lub zadzwoń  

Masz problem z alkoholem, pod numer telefonu 608-463-
czujesz że jesteś uzależniony, 204. Całkowita dyskrecja.
wyczuwasz chęć napicia się Otrzymasz pomoc.


