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Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 29 maja 2013 roku, odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni 
wysłuchali informacji z oceny stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów, przeanalizowali ceny ciepła w 
mieście oraz podjęli bieżące uchwały.
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Ocena stanu dróg na terenie 
miasta i gminy Mszczonów

Drogi krajowe

R o m u a l d  M e r e c k i  z  
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad zdał 
informację z podległych 
GDDKiA dróg, będących na 
terenie gminy Mszczonów, w 
tym drogi krajowej nr 8 i drogi 
krajowej nr 50.

Przedstawicie l  GDDKiA 
omówił przeprowadzone w 

roku 2012 zadania do których głównie należały roboty bieżącego 
utrzymania, w tym remonty cząstkowe nawierzchni, łatanie dziur, 
uzupełnianie poboczy destruktem, konserwacje znaków i tablic 
drogowych, a także utrzymanie oznakowania oraz prowadzenie 
konserwacji sygnalizacji świetlnej i pielęgnacji zieleni przydrożnej. 

Romuald Merecki zapowiedział także, że w lipcu br. powinna 
zakończyć się przebudowa drogi nr 8 na S8. Wartość tego projektu 

Drogi powiatoweoscyluje w granicach 212 milionów złotych. 

Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, korzystając z obecności 
poinformował, że w roku bieżącym sytuacja finansowa powiatu przedstawiciela GDDKiA pytał o skrzyżowanie w miejscowości 
żyrardowskiego jest nadal ciężka z uwagi na ogromne  zobowiązania Chudolipie, które jest newralgicznym miejscem dla mieszkańców.
finansowe powiatu przekraczające 6 milionów złotych. 

- Te skrzyżowanie jest coraz bardziej niebezpieczne, dochodzi tam do 
Pomimo braku środków na drogi powiatowe, starostwo zabezpieczyło wielu wypadków i kolizji drogowych. Pytam zatem w imieniu wszystkich 
środki na dwie inwestycje w gminie Mszczonów, partycypując w radnych oraz mieszkańców czy jest nadzieja, że w końcu doczekamy 
kosztach przebudowy centrum wsi Bobrowce i Piekary.się przebudowy tego skrzyżowania- pyta radny Marek Zientek.

Następnie, Andrzej Pydzik, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w W odpowiedzi, Romuald Merecki,  poinformował, że GDDKiA być 
Żyrardowie, omówił stan dróg powiatowych na terenie gminy może pod koniec bieżącego roku podejmie się przebudowy tego 
Mszczonów. skrzyżowania.

Zdaniem dyrektora środki przeznaczane na drogi powiatowe są nadal Wiele słów rozczarowania wyraził także Łukasz Koperski, 
ograniczone, a długa zima w znaczny sposób przewodniczący Rady Miejskiej, który wymienił szereg niedociągnięć i 
uszczupliła budżet powiatu przeznaczony na zaniedbań GDDKiA.
utrzymanie dróg.

- To do czego doprowadziła GDDKiA w Mszczonowie  jest grandą, gdyż 
Andrzej Pydzik poinformował, że w roku 2013 ze przebudowa drogi S8 trwa od wielu lat i nie może się zakończyć. Do 
względu na nienajlepszą sytuację finansową Mszczonowa nie można wjechać z uwagi na ogromne korki. Ponadto, 
starostwa, PZD nie przewiduje żadnych inwestycji droga serwisowa jest zamknięta, a obwodnica Żyrardowa w miejscu 
d r o g o w y c h  n a  p o d l e g ł y c h  s z l a k a c h  łączenia się starej drogi nr 50 z obwodnicą niedokończona, mimo, iż 
komunikacyjnych.obwodnicę otwarto na jesieni zeszłego roku. To skandal i wstyd na skalę 

całego kraju- mówi z oburzeniem Łukasz Koperski. Z uwagi na apel wiceprzewodniczącego RM 
Marka Zientka i radnego Jerzego Siniarskiego, Zdaniem przedstawiciela GDDKiA problemy przy przebudowie drogi S8 
dotyczący napraw nawierzchni drogi od są zażegnane, a dokończenie obwodnicy nastąpić ma w najbliższym 
miejscowości Badowo Dańki do wsi Budy Strzyże czasie.
oraz w Bobrowcach, dyrektor Andrzej Pydzik 
zapewnił, że na teren gminy Mszczonów 

Drogi wojewódzkie skierowane zostaną dwa remontery drogowe 
typu PATCHER, które naprawią zniszczone Marek Choiński, dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
odcinki dróg.w Grodzisku Mazowieckim omówił stan dróg wojewódzkich na terenie 

gminy Mszczonów, w tym drogi nr 779 oraz drogi nr 876. Według Marka Radny Andrzej Osial prosił w imieniu swoich 
Choińskiego, z uwagi na brak środków w roku bieżącym, MZDW nie mieszkańców,  żeby naprawić ulicę Spokojną w 
planuje remontów i inwestycji na wymienionych drogach, a wszelkie Olszówce oraz połączyć asfalt od Aleksandrii do 
naprawy wynikające z eksploatacji obu dróg zostały wykonane. sklepu w Olszówce.

W odpowiedzi, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek zwrócił uwagę, Dyrektor PZD oznajmił, że są plany wykonania wielu inwestycji, lecz w 
iż droga nr 876 nie została wyremontowana w związku z tym w dalszym chwili obecnej nie ma wystarczających środków na ich realizację. 
ciągu wymaga ona naprawy. Na zakończenie, starosta Wojciech Szustakiewicz podziękował 

burmistrzowi Mszczonowa i Radzie Miejskiej za wsparcie finansowe 
powiatu w remontowaniu dróg powiatowych przebiegających przez 

Otwarcie obrad

Łukasz Koperski, przewodniczący RM tradycyjnie powitał przybyłych 
na sesję gości

Wojciech 
Szustakiewicz, starosta 

powiatu 
żyrardowskiego 
poinformował o 

sytuacji finansowej 
powiatu 

żyrardowskiego
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teren gminy Mszczonów. - uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem i zarządzającym jest gmina Mszczonów oraz 
warunków i zasad korzystania z przystanków,

Drogi gminne - uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w Mszczonowie,
Małgorzata Krześniak z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu - uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 
Miejskiego w Mszczonowie przedstawiła sprawozdanie dotyczące 2013
gminnych szlaków komunikacyjnych. - uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy 
Z raportu wynikło, iż w 2012 roku zrealizowano przebudowę ulicy Mszczonów na lata 2013- 2023.
Skierniewickiej w Mszczonowie na łączną kwotę  208.168,00 złotych.
Na wykonane w roku ubiegłym remonty dróg wydatkowano kwotę 
1.114.348,23 złotych. Sprawy różne
Z kolei na bieżące utrzymanie dróg łącznie wydatkowano 923.722,06 
złotych. Marek Balcer, prezes Geotermii Mazowieckiej z uwagi na pojawiające 
Oprócz zrealizowanych inwestycji drogowych Małgorzata Krześniak się opinie, iż ceny ciepła  pochodzącego z Geotermii są zbyt wysokie, 
przedstawiła również planowane w tym roku inwestycje do których wyjaśnił z czego wynikają obowiązujące stawki.
należą: Na wstępie, Marek Balcer podkreślił, że funkcjonujące w Mszczonowie 
-  przebudowa drogi w Grabcach Józefpolskich (ul Spacerowa). stawki wynikają z obowiązujących przepisów narzuconych przez Urząd 
Wartość inwestycji to 280000 złotych, Regulacji Energetyki.
- zagospodarowanie centrum wsi Bobrowce.  Wartość inwestycji to Średnia cena sprzedaży ciepła w skali całego kraju w jednostkach 
1156673,27 złotych, w tym kwota dofinansowania 166687 złotych. opalanych paliwami węglowymi wyniosła w ubiegłym roku 39,38 
Zakres robót obejmować będzie  przebudowę  skrzyżowania, zł/GJ, opalanych paliwami gazowymi 69,06 zł/GJ, olejem opałowym 
wykonanie chodników, miejsc parkingowych, zatok autobusowych, 102,01 zł/GJ, zaś odnawialnymi źródłami energii 44,95 zł/GJ.
wykonanie nawierzchni bitumicznej, zjazdów i odwodnienia drogi oraz Mimo, iż średnia cena ciepła w skali całego kraju w jednostkach 
zagospodarowanie terenów zielonych przy stawie, opalanych paliwem gazowym wyniosła w ubiegłym roku 69,06 zł/GJ, 
- kolejną z  inwestycji jest projekt   zagospodarowania centrum wsi to mieszkańcy Mszczonowa płacili 61,37 zł/GJ, zaś średnia cena w skali 
Piekary. Wartość inwestycji to 1411862,87 złotych, w tym kwota Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie wyniosła 59,90 zł/GJ.
dofinansowania 338115 złotych.. Zakres robót obejmuje: wykonanie 
chodników, zatoki autobusowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej, 
zjazdów i odwodnienia drogi, oświetlenia i  ciągu pieszo jezdnego 
wokół stawów,
- zaplanowano także przebudowę drogi Lutkówka - Lutkówka Kolonia 
o długości 1,72 kilometra,
- budowę chodników w ulicy Tarczyńskiej  w Mszczonowie. Planowana 
jest przebudowa chodnika po stronie północnej na odcinku od ulicy 
Dworcowej do ulicy Spółdzielczej. Termin realizacji do 31.07.2013 roku. 
Wartość inwestycji po przetargu wynosi 107.00,00 zł. W 2014 roku 
planowany jest II etap przebudowy chodnika po stronie południowej,
- budowa nawierzchni oraz chodników w ul. Poniatowskiego, Boczna, 
Bagno, Spokojna, Sportowa, Młynarska, Kościuszki w Mszczonowie. 
Pierwszy etap obejmujący ulice: Poniatowskiego, Boczna, Bagno i 
częściowo Spokojna został zakończony 28.02.2013 roku. W roku 
bieżącym planowany jest drugi etap obejmujący ulicę Kościuszki, 
Młynarską  i część ulicy Poniatowskiego. Ostatnie stadium  inwestycji 
obejmujący ulicę Spokojną realizowany będzie w przyszłym roku.
Wydatki na inwestycje w 2013 roku zaplanowane zostały na kwotą 
1.643.578,00 złotych.. Środki przeznaczone w budżecie gminy na 
bieżące utrzymanie dróg na 2013 rok wynoszą 850.000,00 zł.  Z tych 
środków do tej pory wydatkowano kwotę 791.076,02 zł, w tym na  
zimowe utrzymanie dróg 568.781,04 złotych.

Podjęte uchwały
Dla porównania, prezes Geotermii Mazowieckiej korzystając z 
oficjalnych danych publikowanych przez poszczególne zakłady w Radni podjęli szereg uchwał, w tym m.in.:
dziennikach urzędowych przedstawił aktualne zestawienie dla - uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania warunków 
zakładów wykorzystujących ten rodzaj paliwa na Mazowszu. I tak, w funkcjonowania Gminnego Zespołu interdyscyplinarnego ds. 
Błoniu obowiązująca cena to 69,19zł/GJ, w Ożarowie Mazowieckim Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Gminny Zespół 
77,15 zł/GJ, w Sochaczewie(PEC) 84,30 zł/GJ, w Otwocku(ZEC) 75,02 Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa już 
zł/GJ, w Piasecznie(PCU) 73,42 zł/GJ, w Rawie Mazowieckiej(ZEC) 67,71 od dwóch lat na terenie gminy Mszczonów. Doświadczenia nabyte 
zł/GJ, w Pułtusku(PEC) 64,84 zł/GJ, w Iłży(ZEC) 86,13 zł/GJ, w przez członków Zespołu w trakcie wykonywania przez nich 
Warce(ZUK) 74,40 zł/GJ. Z powyższych danych wynika, że cena ciepła obowiązków związanych z realizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
w Mszczonowie jest najniższa.przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie spowodowały konieczność 
W prezentacji wyjaśniono także, że woda termalna w Mszczonowie ma zmiany regulaminu przede wszystkim w zakresie możliwości zmian w 
temperaturę 42 stopni Celsjusza i na jej podgrzanie wykorzystana jest składzie osobowym Zespołu, minimalnego składu grupy roboczej, 
energia, która pochodzi z paliwa gazowego. W Mszczonowie bowiem odpowiedzialności członków Zespołu, zasad głosowania oraz 
ok. 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, a około 60% stanowi kompetencji Przewodniczącego. Inne zmiany mają charakter 
energia pochodząca z gazu. porządkujący i aktualizujący podstawę prawną działania Zespołu.
Biorąc pod uwagę drastycznie rosnące w ostatnich trzech latach ceny - uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Kołu Łowieckiemu 
gazu, cena energii cieplej w Mszczonowie utrzymuje się niemalże na „Lis” w Mszczonowie (dotychczasowemu biorącemu w używanie) 
tym samym poziomie. pomieszczenia o pow. 31,30 m2 w budynku gospodarczym położonym 
Jak podkreślił prezes Marek Balcer, Geotermia Mazowiecka jest w Mszczonowie, przy ul. Tarczyńskiej 31. Użyczane kołu pomieszczenie 
uzupełnieniem gazu, dając tym samym mszczonowianom stabilność niezbędne jest na magazynowanie karmy dla zwierzyny łownej.
cenową. - uchwałę w sprawie zmiany uchwały w dotyczącej przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Łukasz Nowakowskioraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego fragment miejscowości Badowo Mściska w gminie 
Mszczonów,

Marek Balcer, prezes Geotermii Mazowieckiej, wyjaśnił z czego wynikają 
obowiązujące ceny ciepła



Gwiazdą Wieczoru będzie zespół POPARZENI 
KAWĄ TRZY, który zagra wpadające w ucho 
radiowe przeboje. 
Oprócz koncertów oraz licznych programów 
dla najmłodszych, będzie można skorzystać z 
wielu przygotowanych na ten dzień atrakcji 
zlokalizowanych na terenie przed Ratuszem.

Łukasz Nowakowski
Dal najmłodszych przygotowano program pod  21 maja 2013r.
hasłem „Gargamel i Smurfy”. Dla starszych W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna 
mieszkańców przygotowano noc przebojów Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, 
muzycznych oraz koncert orkiestry OSP radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar 
Mszczonów.Suski, radny Ryszard Stusiński oraz radny Piotr 
Tegoroczne świętowanie rozpocznie się Chyła, jako przewodniczący Komisji Kultury, 
biegiem ulicznym z Termami Mszczonów, który Zdrowia i Opieki Społecznej.
wystartuje o godzinie 13.00.G r a ż y n a  P ł y w a c z e w s k a ,  d y r e k t o r  
Następnie, zgodnie z harmonogramem imprezy 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  
o godzinie 16.00 nastąpi uroczyste otwarcie XVII podsumowała przygotowania do zbliżającego 
Jarmarku Mszczonowskiego.się Jarmarku Mszczonowskiego, po czym 
Mieszkańcy, jak i goście odwiedzający w tym szczegółowo omówiła program imprezy.
dniu Mszczonów, będą mogli miło spędzić czas Jak zapowiedziała dyrektor MOK-u, tegoroczny 
przy dobrej muzyce granej przez zespół „To My”, program Jarmarku obfitować będzie w wiele 
a także przy występach artystycznych zespołów ciekawych propozycji skierowanych do osób w 
działających w MOK.różnym wieku.
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piłkę nożną i w koszykówkę. Ponadto, 16 maja 2013r.
wykonano bieżnię poliuretanową ze skocznią W  w y j a z d o w e j  k o m i s j i  u c z e s t n i c z y l i :  
do skoku w dal, miejsce spotkań rodziców oraz wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna 
plac zabaw dla dzieci. Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, radny 
Następnie, radni udali się do Osuchowa, gdzie Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel, radny 
dyrektor Elżbieta Sajak zaprezentowała Andrzej Osial oraz radna Barbara Gryglewska, 
nieszablonową salę językową, wyposażoną w jako przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i 
nowoczesne pomoce dydaktyczne. Koszt Młodzieży.
wyposażenia sali lekcyjnej wyniósł ponad 27 W ramach corocznego wiosennego przeglądu 
tysięcy złotych, z czego 20 tysięcy złotych placówek oświatowych, radni wraz z Ewą 
zostało sfinansowane przez rodziców.Zielińską, dyrektor ZOPO odwiedzili gminne 
Zdaniem dyrektor Elżbiety Sajak największą placówki szkolne, w tym Szkołę Podstawową w 
potrzebą szkoły jest budowa na terenie Lutkówce, Zespół Szkół w Osuchowie oraz 
placówki wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną Szkołę Podstawową w Bobrowcach i Szkołę 
nawierzchnią.Podstawową w Piekarach.
Kolejną ze szkół do której udali się radni była W każdej z placówek radni pytali dyrektorów o 
placówka w pobliskich Bobrowcach, gdzie potrzeby z jakimi borykają się szkoły oraz o 
dyrektor Urszula Gowin oprowadziła członków poczynione w przeciągu roku inwestycje.
komisji po klasach podkreślając, że po Grzegorz Olczak, dyrektor SP w Lutkówce 
przeprowadzonej reorganizacji szkół zarówno zdając informację z działalności placówki 
dzieci jak i rodzice są zadowoleni, a pomysł zaprezentował radnym dumę szkoły jaką 
przyniósł zamierzone efekty.stanowi nowoczesny kompleks sportowo-
Na zakończenie corocznego wiosennego rekreacyjny oddany do użytku  w zeszłym roku.

informując o potrzebie budowy boiska do przeglądu komis ja odwiedz i ła Szkołę Obiekt ten posiada wielofunkcyjne boisko z 
siatkówki oraz kilkutorowej bieżni. Podstawową w Piekarach. Dyrektor Małgorzata trawy syntetycznej przeznaczone głównie do 

Łukasz NowakowskiSekulska oprowadziła radnych po terenie szkoły gry w hokeja na trawie, ale również do gry w 

Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Bezpieczeństwa Publicznego

p r zeb ud ow ę u l i c y  S k i e rn i ew i c k i e j  w  
Mszczonowie na łączną kwotę  208.168,00 
złotych.
Na wykonane w roku ubiegłym remonty dróg 
wydatkowano kwotę 1.114.348,23 złotych. 
Z kolei na bieżące utrzymanie dróg łącznie 
wydatkowano 923.722,06 złotych. 
Oprócz zrealizowanych inwestycji drogowych 
Małgorzata Krześniak przedstawiła również 
planowane w tym roku inwestycje do których 

Tematem posiedzenia komisji była ocena stanu 27 maja 2013r. należą:
dróg terenie miasta i gminy Mszczonów.W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny -  przebudowa drogi w Grabcach Józefpolskich 
Małgorzata Krześniak z Wydziału Rozwoju Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny (ul Spacerowa). Wartość inwestycji to 280000 
Gospodarczego Urzędu Miejsk iego w Marek Baumel, radny Zdzisław Banasiak, radny złotych,
Mszczonowie przedstawiła sprawozdanie Wojciech Horbot oraz radny Jerzy Siniarski, jako - zagospodarowanie centrum wsi Bobrowce.  
d o t y c z ą c e  g m i n n y c h  s z l a k ó w  przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Wartość inwestycji to 1156673,27 złotych, w tym 
komunikacyjnych.Środowiska i Bezpieczeństwa kwota dofinansowania 166687 złotych. Zakres 
Z raportu wynikło, iż w 2012 roku zrealizowano Publicznego.



na budowę placu zabaw.
Jak zapewniła Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO 
p o d p i s a n a  z o s t a ł a  j u ż  u m o w a  o  
dofinansowanie projektu budowy placu 
zabaw, po czym nastąpi ogłoszenie 
przetargu na wykonawcę tej inwestycji.
Następnie ,  radn i  odwiedz i l i  S zkołę 
Pods tawową w Mszczonowie  o raz  

6 czerwca 2013r. Dariusz Olesiński, radny Marek Baumel oraz mszczonowskie Gimnazjum. Elżbieta Kubiak, 
W wyjazdowym posiedzeniu komis j i  r a d n a  B a r b a r a  G r y g l e w s k a ,  j a k o  dyrektor Szkoły Podstawowej poinformowała 
uczestniczyli: radna Renata Siwiec, radny przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i komisję o zaplanowanej przebudowie 
Waldemar Suski, radny Andrzej Osial, radny Młodzieży. sani tar iatów i  b ieżących drobnych 

remontach.
Radni zasiadający w komisji odbyli wiosenny W trakcie wizyty w mszczonowskim 
objazd szkół wizytując w Szkole Podstawowej Gimnazjum, dyrektor Anna Rusinowska w kilku 
we Wręczy, Szkole Podstawowej i Gimnazjum zdaniach omówiła sytuację w podległej 
w Mszczonowie oraz w Przedszkolu Miejskim. jednostce, podkreślając, że szkoła boryka się 
Tegoroczny objazd komisja rozpoczęła od z problemem przeciekającego dachu, a w 
Szkoły Podstawowej we Wręczy, gdzie chwili obecnej realizuje wymianę płytek 
dyrektor placówki Małgorzata Janiszek wraz z chodnikowych przed głównym wejściem do 
Andrzejem Osialem, radnym  i sołtysem szkoły.
Wręczy oprowadzili członków komisji po Radni, odwiedzili także Miejskie Przedszkole w 
szkole prezentując klasy, salę gimnastyczną Mszczonowie.  Komis ja jednogłośnie 
oraz teren przyszkolny. stwierdziła, że placówka prowadzona jest 
Zdaniem dyrektor, szkoła jest w dobrej wzorowo.
kondycji, a w chwili obecnej placówka czeka Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży

porównania na gimnazja wydatkowano 1 507 28 maja 2013r.
439,80 , zaś na przedszkola 962 078,67.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 :  
Jak tłumaczyła Ewa Zielińska, najwięcej przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny Jerzy 
wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek 
pracowników oświaty.Baumel, radny Waldemar Suski, radny Wojciech 
W dalszej części posiedzenia komisji dyrektor Horbot oraz radny Marek Zientek, jako 
ZOPO omówiła projekty uchwał na najbliższą przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia 
sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie. Radni r o z m i a r u  o b n i ż e k  d l a  d y r e k t o r ó w  i  Komunalnego.
pozytywnie zaopiniowali uchwałę w sprawie wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli, którzy 
ustalenia Regulaminu określającego wysokość obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie Tematem posiedzenia członków komisji była 
stawek oraz szczegółowe zasady przyznawania i nauczyciela, któremu powierzono stanowisko analiza wydatków bieżących w instytucjach 
w y p ł a c a n i a  n a u c z y c i e l o m  d o d a t k u  kierownicze.oświatowych za  II półrocze 2012 roku.
mieszkaniowego, uchwałę w sprawie ustalenia Radni zaopiniowali również pozostałe materiały Informacji udzielały Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO 
sieci publicznych przedszkoli, oddziałów na sesję, w tym projekt zmiany uchwały oraz Barbara Musiej, główna księgowa.
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz budżetowej na rok 2013 oraz Wieloletnią Z przedstawionego sprawozdania wynikło, że 
punktów przedszkolnych dla których organem Prognozę Finansową gminy Mszczonów na lata gminny budżet najbardziej obciążają szkoły 
prowadzącym jest gmina Mszczonów, a także 2013-2023.podstawowe, na które w II półroczu ubiegłego 
uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i Łukasz Nowakowskiroku wydatkowano 3 471 598,87. Dla 
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Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

robót obejmować będzie  przebudowę  chodnika po stronie północnej na odcinku od 
skrzyżowania, wykonanie chodników, miejsc ulicy Dworcowej do ulicy Spółdzielczej. Termin 
park ingowych,  zatok  autobusowych,  realizacji do 31.07.2013 roku. Wartość inwestycji 
wykonanie nawierzchni bitumicznej, zjazdów i po przetargu wynosi 107.00,00 zł. W 2014 roku 
odwodnienia drogi oraz zagospodarowanie planowany jest II etap przebudowy chodnika 
terenów zielonych przy stawie, po stronie południowej,
-  ko le jną  z   i nwes tyc j i  j e s t  p ro jek t   -  budowa nawierzchni oraz chodników w ul. 
zagospodarowania centrum wsi Piekary. Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, 
Wartość inwestycji to 1411862,87 złotych, w tym S p o r t o w a ,  M ł y n a r s k a ,  K o ś c i u s z k i  w  
kwota dofinansowania 338115 złotych.. Zakres Mszczonowie. Pierwszy etap obejmujący ulice: 
robót obejmuje: wykonanie chodników, zatoki Poniatowskiego, Boczna, Bagno i częściowo 
autobusowej ,  wykonanie nawierzchni  Spokojna został zakończony 28.02.2013 roku. W 
bitumicznej, zjazdów i odwodnienia drogi, roku bieżącym planowany jest drugi etap 
oświetlenia i  ciągu pieszo jezdnego wokół obejmujący ulicę Kościuszki, Młynarską  i część gminy na bieżące utrzymanie dróg na 2013 rok 
stawów, ulicy Poniatowskiego. Ostatnie stadium  wynoszą 850.000,00 zł.  Z tych środków do tej 
- zaplanowano także przebudowę drogi inwestycj i  obejmujący ul icę Spokojną pory wydatkowano kwotę 791.076,02 zł, w tym 
Lutkówka - Lutkówka Kolonia o długości 1,72 realizowany będzie w przyszłym roku. na  zimowe utrzymanie dróg 568.781,04 złotych.
kilometra, Wydatk i  na inwestyc je  w 2013 roku Łukasz Nowakowski
- budowę chodników w ulicy Tarczyńskiej  w zaplanowane zostały na kwotą 1.643.578,00 
Mszczonowie. Planowana jest przebudowa złotych.. Środki przeznaczone w budżecie 
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s e j m o w a ,  g o d z i  g ł ó w n i e  w  l u d z i  Zdaniem burmistrza wkrótce wymogi unijne 
najbiedniejszych i rodziny wielodzietne. zmuszą rolników do tego typu inwestycji, a 
Przepisy zabraniają bowiem władzom teraz jest szansa, aby zrobić to dużo taniej. 
s a m o r z ą d o w y m  w p r o w a d z e n i a  Czym więcej chętnych znajdzie się na tego 
z różn icowanych s tawek ,   a  także  typu inwestycję, tym cena jednostkowa dla 
jakiegokolwiek umorzenia opłaty ludziom rolnika będzie niższa. Przy 50 chętnych cena  
biednym, jak miało to miejsce do tej pory. jednego biobloku wyniesie około 2500 zł 
W związku z tym, burmistrz wraz z radnymi odpłatności z gospodarstwa.
podjęli decyzję, aby zrekompensować Ponadto,  w tegorocznych planach 
rolnikom opłatę za śmieci w postaci bonusu inwestycyjnych przewidziano budowę placu 

W czwartek, 23 maja br. w Urzędzie Miejskim jakim jest zmniejszenie o 50% podatku zabaw przy Szkole Podstawowej we Wręczy i 
odbyło się spotkanie burmistrza Józefa rolnego. Taki zabieg odciąży budżety Szkole Podstawowej w Bobrowcach. 
G r z e g o r z a  K u r k a  o r a z  r a d n y c h  z  najbiedniejszych mieszkańców terenów W tym roku przeprowadzone zostaną 
przedstawicielami 34 sołectw. Głównym wiejskich. modernizacje i remonty kolejnych strażnic 
tematem spotkania było przypomnienie o OSP na terenach wiejskich. Inwestycje 
zmianach w gospodarce odbioru odpadów Drogi remontowe zrealizowane będą w OSP 
komunalnych, które będą obowiązywać od 1 Burmistrz wymienił najbliższe inwestycje Osuchów i OSP Wręcza.
lipca br. Ponadto, burmistrz Mszczonowa remontowo- modernizacyjne zaplanowane W czerwcu rozpocznie się także budowa 
zapoznał sołtysów z bieżącymi sprawami i na gminnych szlakach komunikacyjnych. centrum wsi Piekary i centrum wsi Bobrowce.
planami inwestycyjnymi. Wśród wymienionych znalazły się ulice Ponadto, burmistrz zapowiedział, że w 

Wiśniowa w Bobrowcach, Dębowa w przyszłym roku rozpocznie się budowa 
Ustawa „śmieciowa” Powązkach i Strażacka w Osuchowie. Kolejne nowego komisariatu policji we Mszczonowie. 
Z dniem 1 lipca 2013 roku, zgodnie z ustawą przetargi dotyczyć będą Lutkówki Kolonii i Nowa siedziba mieścić się będzie przy ulicy 
sejmową samorządy przejmą kontrolę nad ulicy Spacerowej w Grabcach Józefpolskich. Warszawskiej vis a vis Term.
śmieciami, a mieszkańcy będą płacić Na bieżąco naprawiane są popękane i 
jednolite opłaty za odbiór odpadów. powybijane drogi oraz uzupełniane są ubytki Bezpańskie psy
Jak tłumaczy Józef Grzegorz Kurek, burmistrz w asfalcie. W związku z faktem, iż z roku na rok przybywa 
Mszczonowa, dopiero po rozstrzygnięciu Burmistrz podkreślił, że w coraz gorszym stanie bezpańskich psów, które gmina zmuszona jest 
przetargu na operatora, władze gminy oraz są drogi powiatowe, jednak z uwagi na brak odławiać i umieszczać w specjalnym hotelu 
mieszkańcy poznają ostateczną stawkę za środków w starostwie powiatowym w dla psów, od przyszłego roku samorząd 
którą operator będzie świadczył usługi. Żyrardowie, sytuacja w najbliższym czasie nie Mszczonowa zamierza wprowadzić nowy 
Uchwalona przez Radę Miejską kwota  jest  ulegnie poprawie. system. Wprowadzone zostaną opłaty od 
tylko orientacyjną wielkością, do której mogą, każdego psa, który nie jest wysterylizowany 
ale wcale nie muszą odnieść się firmy, które Plany inwestycyjne gminy Mszczonów tudzież wykastrowany. Nowe rozwiązanie 
starają się o uzyskanie zlecenia na odbiór Dzięki wsparciu gminnych inwestycji ze wprowadzi ogromne oszczędności z tytułu 
odpadów od mieszkańców gminy. To właśnie środków unijnych w tym roku rozpocznie się mn ie j s ze j  i lo śc i  psów w hote lach .  
oferenci zaproponują swoje ceny, a gmina budowa  wodociągu w rejonie Lutkówki.  Zaoszczędzone środki posłużyć mają na 
wybierze tę, która będzie najkorzystniejsza Ogółem pobudowanych będzie 24 km naprawy gminnych dróg.
pod względem finansowym. wodociągu oraz 7 km przyłączy do 151 
Z uwagi na specyfikę topograficzną gminy gospodarstw. Zakończenie inwestycji Sprawy różne
Mszczonów oraz dla wygody mieszkańców, przewidziane jest do 30 kwietnia 2014 roku. Burmistrz przypomniał o zwracaniu uwagi na 
władze Mszczonowa będą starały się, aby Koszt oszacowany jest na ponad 1,5 miliona e s t e t y k ę  k a ż d e g o  s o ł e c t w a .  D l a  
dotychczasowy operator jakim jest Zakład złotych. W przyszłości podobną inwestycję zmobilizowania mieszkańców ogłoszony 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w planuje się wykonać na terenie Szelig, 
Mszczonowie był podwykonawcą firmy, która Dwórzna oraz Kaczkowa.
wygra przetarg. Drugą z potężnych tegorocznych inwestycji 
Burmistrz przypomniał również, że każdy z będzie budowa kanalizacji w Wymysłowie, 
mieszkańców oprócz worków na śmieci Sosnowicy, Badowo Dańkach i Kamionce. 
otrzyma do nich specjalne kody kreskowe, Inwestycja zakończyć się ma do 15 kwietnia 
które będą zczytywane przez operatora 2015 roku. Koszt inwestycji to 5 mln 400 tyś 
podczas odbioru odpadów z każdego złotych.
gospodarstwa. Kolejne etapy skanalizowania przewidziane 
Taki zabieg jest konieczny z uwagi na są na terenach w kierunku Marianki i 
obowiązujące przepisy w Unii Europejskiej, Bronisławowa.
które nakazują gminą rozliczać się z Na terenach, gdzie z przyczyn technicznych i 
odebranych od mieszkańców śmieci. naturalnych nie możliwe jest wybudowanie 
Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka ustawa kanalizacji alternatywą są tzw. biobloki. 

Sprawy bieżące i inwestycje

Spotkanie 
z sołtysami



sprzedaję, dzielę się pracą - lokalnie ” zamierzamy 
stworzyć płaszczyznę  wymiany informacji 
pomiędzy lokalnymi  drobnymi przedsiębiorcami, 
a osobami, które mogą się stać  ich klientami, a 
także znaleźć u nich pracę. Na oficjalnych 
s t r o n a c h  g m i n y  w w w . m s z c z o n o w . p l  i  
www.gci.mszczonow.pl zostaną uruchomione 
s p e c j a l n e  z a k ł a d k i ,  g d z i e  m i e j s c o w i  
przedsiębiorcy będą mogli nieodpłatnie 
zamieszczać reklamy swoich  firm. To ważne, gdyż 
często  nie wiemy  nawet, że w naszym najbliższym 
sąsiedztwie wytwarzane są  produkty, których 
poszukujemy daleko poza granicami gminy. 
Warto wspierać  lokalną wytwórczość i handel. To 
wszystko będzie owocowało umacnianiem się  

Gmina Mszczonów może się poszczycić  tego prowadzone są  kursy doszkalające dla potencjału gospodarczego Mszczonowa. W tej 
s tworzeniem dz ie ln ic  przemysłowych i  mieszkańców i osób zatrudnionych na terenie zakładce udostępniona zostanie tablica ogłoszeń  
umiejscowieniem w nich wielu inwestorów. Wiąże gminy, dzięki którym zainteresowani nabywają dla osób poszukujących pracowników, chcących 
się  z tym powstanie ponad 2000  miejsc pracy. nowe umiejętności i uprawnienia. Cały czas na wymienić się informacjami odnośnie zatrudnienia, 

organizację takich szkoleń GCI pozyskuje środki Jak na 11- tysięczną  gminę, to pokaźne produkcji i handlu, a nawet dla  tych, którzy mają 
zewnętrzne, w tym dotacje unijne. To bardzo osiągnięcie. Mimo tego w Mszczonowie i do zaoferowania innym wykonanie choćby  
ważne, gdyż  dzięki temu  nie jest obciążany  okolicach są jednak osoby bezrobotne. Kryzys nie najdrobniejszych  prac. 
budżet gminy. W wielu przypadkach nie byłoby omija  gminy.  W jaki sposób samorząd pomaga 
nas nawet stać  na tak szeroko prowadzoną  akcję tym, którzy szukają zatrudnienia? Czy gminna strona to dobre miejsce na swoja 
doszkalającą. reklamę?

Kursy  dla osób chcących nabywać  nowe Nigdy nie było i nie będzie tak, że miejsc pracy 
umiejętności były też prowadzone przy naszym będzie więcej niż  poszukujących zatrudnienia. Bardzo dobre, bo chodzi nam o współpracę 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Tu również Pewien poziom bezrobocia jest nieunikniony. Z lokalną. Bardzo dobre (po raz drugi) , bo będzie to 
kierownictwo MOPS-u pozyskiwało środki drugiej strony gmina zawsze będzie zobowiązana możliwość promowania swej działalności 
zewnętrzne na ich sfinansowanie. do tego, aby pozyskiwać  kolejnych inwestorów darmowo. I bardzo dobre po raz trzeci, bo do tej 

Ponadto należy  wspomnieć, iż GCI pomaga oraz wspierać osoby bezrobotne. Z pierwszego pory te gminne strony odnotowały aż ponad 
osobom, dążącym do otwarcia własnej obowiązku  mogę stwierdzić, że wywiązujemy się cztery i pół miliona odsłon, wiec naprawdę 
działalności gospodarczej. Czyni to poprzez wzorcowo. W  kwestii pozyskiwania inwestorów m ó w i m y  t u  o  m i e j s c u  b a r d z o  c z ę s t o  
kontakty z Żyrardowskim Stowarzyszeniem należymy nie tylko do mazowieckiej, ale także odwiedzanym. 
Wspierania Przedsiębiorczości, w którym takie krajowej czołówki. Przypomnę, że już kilka lat temu 
właśnie osoby mogą  pozyskiwać pożyczki na nakłady inwestycyjne firm, jakie zlokalizowały się Czy  wirtualna tablica ogłoszeń faktycznie 
preferencyjnych warunkach. na terenie gminy przekroczyły miliard euro. Od ułatwi kontakt tych którzy oferują pracę z tymi, 

tego momentu przybyło nam jeszcze firm.  W którzy jej poszukują? 
Czy gmina planuje jeszcze jakieś  działania w sprawie  pomocy osobom bezrobotnym także 

kwestii przeciwdziałania bezrobociu?jesteśmy aktywni i staramy się niczego nie Dzięki niej  zainteresowani będą  się  mogli ze 
zaniedbywać. sobą  porozumiewać bezpośrednio. Chodzi o to, 

Tak, gdyż problem bezrobocia  jak wszystko na aby stworzyć  instrument jak najprostszy   w 
to wskazuje zaczyna się pogłębiać.  Kolejne kraje W jaki konkretnie sposób gmina pomaga obsłudze i bez niepotrzebnego urzędniczego 
e u r o p e j s k i e  p r z e s t a j ą  s o b i e  r a d z i ć  z   osobom poszukującym pracy i  tym, którzy chcą  pośrednictwa.  Wielokrotnie ułatwienie 
konsekwencjami braku miejsc pracy. Polska też pozyskiwać  nowe umiejętności, aby na rynku komunikacji wystarcza, aby zacząć rozwiązywać  
bardzo boleśnie jest doświadczana w tej kwestii. pracy prezentować  się   jak  najatrakcyjniej? problemy. Tak jest niemalże ze wszystkim, nie tylko z 
Być  może jeszcze nie czujemy, że jest naprawdę bezrobociem. Musimy też sobie uświadomić, że 
źle, ale duża w tym zasługa zarobkowej emigracji. Powstałe przed 10 laty Gminne Centrum wiele osób wcale nie szuka stałej pracy z umową i 
Gdyby tak jednak wszyscy Polacy,  zarabiający na Informacji przez cały czas swego działania zadowala się krótkoterminowymi zleceniami. Tacy 
swoje utrzymanie jednocześnie wrócili do kraju, to prowadzi bazę danych miejsc pracy, jakie są  nie szukają  dla siebie pomocy w Urzędach Pracy. 
pewnie mielibyśmy wtedy sytuację  tak tragiczną  dostępne  na naszym terenie. Osoby szukające Urzędy Pracy nie są  też zainteresowane 
jak w Grecji, czy w Hiszpanii. Nie możemy jednak zatrudnienia składają swoje CV w GCI i wtedy łączeniem ze sobą  osób, które mają do 
zwlekać i dlatego już teraz staramy się szukać  mogą liczyć  na wsparcie w poszukiwaniu wykonania jedynie roboty dorywcze. Musimy 
sposobów,  umożliwiających mieszkańcom gminy zatrudnienia. Ogólnie dostępna jest też  lista ofert przejąć na siebie to zadanie. Zaczniemy lokalnie 
rozwijanie własnej przedsiębiorczości. To najlepszy pracy, którą każdy może przejrzeć  w sekretariacie łączyć ze sobą  takie osoby. 
sposób na łagodzenie problemu bezrobocia. GCI oraz na oficjalnych stronach internetowych 

g m i n y :  w w w . m s z c z o n o w . p l  i  Czyli w zakładce   „Produkuję, sprzedaję, 
Na czym będzie polegać  to wspieranie www.gci.mszczonow.pl.  Pracownicy Centrum dzielę się pracą - lokalnie ” będzie można 

przedsiębiorczości?kontaktują się z każdym nowym pracodawcą, jaki zareklamować własną  produkcję i działalność, a 
rozpoczyna swoją działalność w gminie i   także poszukać  dla siebie pracownika lub też 

Zwykle najprostsze metody przynoszą najlepsze nawiązują z nim współpracę  w kwestii wsparcia w zlecić komuś  wykonanie danej pracy?
efekty. Dlatego też w ramach akcji: „Produkuję, rekrutowaniu  dla niego pracowników. Oprócz 
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został konkurs na najładniejsze sołectwo oraz aby zgłaszal i  do Wydziału Rozwoju W chwili obecnej budowana jest baza 
najładniejszą posesję. Konkurs ten propaguje Gospodarczego zapotrzebowania na nowe odbiorców, którzy w celu rejestracji muszą 
dobre wzorce godne naśladowania głównie tabliczki z nazwami ulic, które zawierać będą podać swój numer telefonu i nazwę ulicy przy 
na terenach wiejskich, a tym samym nie tylko nazwę ulicy, ale również nazwę wsi i której mieszkają.
przyczynia się do poprawy wizerunku oraz gminy. Sołtysi mieli także okazję zapoznać się z 
czystości i porządku na terenie całej gminy. Następnie, Rafał Wasilewski, pracownik GCI p r e z e n t a c j ą  f i r m y  E c o E x p e r t s  -
Sołectwo, które zwycięży otrzyma 100 tysięcy poinformował sołtysów o innowacyjnym bezkompromisowe rozwiązania ekologiczne, 
złotych na cele inwestycyjne. systemie powiadamiania mieszkańców k t ó r a  s p e c j a l i z u j e  s i ę  w  m o n t a ż u  
W związku z tym burmistrz zwrócił się z prośbą gminy i rolników za pomocą SMS-ów. Takie ekologicznych zestawów solarnych, pomp 
do właścicieli nieruchomości bezpośrednio rozwiązanie pozwoli na bieżąco informować ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz turbin 
położonych przy rowach, aby na bieżąco społeczność o planowanych wydarzeniach. wiatrowych.
wycinali z nich dziko rosnące krzaki, co nie Przesyłanie do mieszkańców informacje Jak tłumaczył przedstawiciel EcoExperts, 
tylko wpłynie na zwiększenie estetyki danej dotyczyć będą życia społecznego i proponowane przez firmę produkty wpływają 
miejscowości, ale również wpłynie na gospodarczego, rynku pracy, kultury, na ekologiczne pozyskanie energii i  
drożność rowów melioracyjnych. z d r o w i a ,  o ś w i a t y ,  r o l n i c t w a  o r a z  ekonomiczne zaoszczędzenie pieniędzy.
Ponadto, szef ratusza poinformował sołtysów, przedsiębiorczości i miejscowych zagrożeń. Łukasz Nowakowski

Wywiad

„Produkuję, sprzedaję, dzielę się pracą - lokalnie”

Na temat jak w najprostszy sposób łagodzić problem bezrobocia 
z burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem 

rozmawia Mateusz Milczarek. 

WIEŚCI Z RATUSZA



ponieważ w ośrodku kultury pracuję na etacie i 
w y k o n u j ę  p r a c ę  z g o d n i e  z  m o i m  
przygotowaniem zawodowym  a w Lutkówce z 
reguły raz w tygodniu oddaję się swojej pasji  gry 
na organach  podczas mszy świętej.  Dlatego 
wiele osób identyfikuje mnie z tą miejscowością, 
co jest dla mnie niezmiernie miłe a praca 
społeczna daje dużo satysfakcji  i bardzo 
uduchowia.  Natomiast w ośrodku kultury 
obowiązków mam bardzo dużo i dużo pracy, 
lecz ze względu na charakter placówki  i 
nieregularne godziny jej funkcjonowania, Panie Marku jako członek Komisji Oświaty, wymienione zostanę płyty chodnikowe przed 
świetnie sobie z tym radzę. Zawsze przecież jest Sportu i Młodzieży uczestniczył Pan w wejściem do szkoły,a w Szkole Podstawowej w 
wieczór (często przechodzący w godziny Lutkówce nastąpi częściowa wymiana corocznym wiosennym przeglądzie placówek 
nocne), gdzie wszelkiego rodzaju prace można grzejników. W Zespole Szkół w Osuchowie oświatowych. Proszę wskazać z jakimi 
wykonać na spokojnie i profesjonalnie. zaplanowano położenie kostki brukowej przed problemami borykają się gminne szkoły oraz 
Jest Pan pierwszą kadencję w Radzie Miejskiej szkołą, remont elewacji szkoły, a także generalny jakie zmiany będą czekać uczniów po powrocie 
Mszczonowa . Czy właśnie w taki sposób remont sa l i  lekcyjnej .  W pozostałych z wakacji.
wyobrażał Pan sobie pracę na rzecz lokalnej placówkach oświatowych  zaplanowano 
społeczności?drobne remonty.- W ramach corocznego wiosennego przeglądu 

placówek oświatowych nasza komis ja 
- Muszę przyznać, że to niełatwe choć znaczące i Będąc przy temacie remontów warto skupić się odwiedziła w dwóch etapach gminne placówki 
odpowiedzialne zadanie. Przez ostatnie blisko również na naprawach i budowie gminnych  szkolne. W pierwszej kolejności zawitaliśmy do 
trzy lata pracy w samorządzie nauczyłem się dróg. Jakie inwestycje udało się zrealizować w Szkoły Podstawowej w Lutkówce, Zespołu Szkół 
wielu istotnych rzeczy, które wcześniej były dla ostatnim czasie w pańskim okręgu wyborczym?w Osuchowie oraz Szkoły Podstawowej w 
mnie zupełnie obce. W pracy samorządowca Bobrowcach i w Piekarach. Następnie 
ważne jest, aby dbając o interes swoich odwiedziliśmy Szkołę Podstawową we Wręczy - Jako radny z terenu obejmującego ulice: 
wyborców dokonywać wyborów, które muszą oraz Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Spokojną, Szkolną, Warszawską, Wschodnią od 
być zgodne zarówno z literą prawą, ale również z Mszczonowie, a także Miejskie Przedszkole. ul. Warszawskiej do ul. Spółdzielczej , Kwiatową, 
życiowym i ludzkim podejściem. Sztuka W każdej z placówek spotkaliśmy z dyrekcją Targową, Czereśniową, Graniczną, Bagno, 
kompromisu, współdziałanie i kooperacja stały pytając o potrzeby i problemy oraz  o Boczną, Dojazd, Polną, Poniatowskiego, 
się podstawowymi zasadami, którymi należy się poczynione w przeciągu roku inwestycje. Sportową, a także Gimnazjalną, Zacisze i 
kierować.Nie ukrywam, że jako radni zasiadający w Komisji Wierzbową, jestem usatysfakcjonowany faktem, 
Każdy z nas zasiadający w Radzie Miejskiej stara Oświaty, Sportu i Młodzieży byliśmy pod że z końcem lutego br. został zakończony 
się dbać o teren, który reprezentuje, a dzięki wrażeniem działania naszych gminnych szkół, pierwszy etap inwestycji polegający na budowie 
przyjaźni i wzorowej współpracy radnych z przedszkola oraz inwestycji jakimi są m.in. nawierzchni oraz chodników w ulicach 
burmistrzami możemy osiągnąć niemal każdy nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny Poniatowskiego, Boczna, Bagno, Spokojna, 
założony przez nas cel.przy Szkole Podstawowej w Lutkówce czy Sportowa, Młynarska i Kościuszki w Mszczonowie. 

nieszablonowa sala językowa wyposażona w Chciałbym w tym miejscu także podkreślić, że ta 
Dziękuję za rozmowęnowoczesne pomoce dydaktyczne w Zespole inwestycja  od samego początku była 
Dziękuję równieżSzkół w Osuchowie. monitowana przez mojego poprzednika Ś.P. 

Łukasz NowakowskiNiebawem przy Szkole Podstawowej w radnego Krzysztofa Gołyńskiego, który w trakcie 
Bobrowcach i Szkole Podstawowej we Wręczy swoich kadencji  w Radzie Miejskiej robił 
wybudowane zostaną nowoczesne place wszystko, aby ten projekt został zrealizowany. 
zabaw. Na chwilę obecną podpisana została W tym roku jeszcze planowany jest drugi etap tej 
umowa o dofinansowanie projektów budowy inwestycji  obejmujący ul icę Kościuszki, 
placów zabaw, po czym nastąpi ogłoszenie Młynarską  i część ulicy Poniatowskiego. 
przetargu na wykonawcę tychże inwestycji. Ostatnie stadium  inwestycji obejmujący ulicę 

Spokojną zrealizowane będzie w przyszłym roku.
Rozumiem, że oprócz wspomnianych inwestycji Na rok 2014 zaplanowano także jednostronną 

budowę chodnika w ulicy Kwiatowej. w szkołach na bieżąco prowadzone są prace 
modernizacyjne i remontowe. Jakie remonty 

Panie Marku wspomniał Pan o swoim okręgu przewidziane są w okresie wakacji?
wyborczym, ale jest Pan również kojarzony z 

- Jak co roku, w okresie wakacyjnym Lutkówką i z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury. 
przeprowadzane będą bieżące remonty i Jak Pan czasowo daje sobie radę z tymi 
naprawy. Największe inwestycje czekają Szkołę wszystkimi obowiązkami?
Podstawową w Mszczonowie w której  
przewidziano gruntowny remont sanitariatów - To prawda jestem organistą w parafii w 
włącznie z rurami kanalizacyjnymi. Lutkówce i kierownikiem administracyjnym w 

W mszczonowskim Gimnazjum  MOK. Powinienem użyć odwrotnej kolejności, 
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Na stronie „Produkuję, sprzedaję, dzielę się z tymi, którzy poszukują osób do wykonania Uruchomienie strony, a właściwie podstrony 
pracą - lokalnie ” stworzymy bazę  danych o danego zlecenia. gminnego serwisu internetowego będzie 
lokalnych przedsiębiorcach. Każdy z nich będzie poprzedzone odpowiednią akcją promocyjną, 
mógł dostarczyć do administratora strony (do A co z tymi, którzy nie mają dostępu do sieci żeby każdy mieszkaniec wiedział  o jej istnieniu.  
GCI) materiały reklamowe na temat swojej lub nie potrafią posługiwać  się  komputerem?
działalności. Natomiast na wirtualnej  tablicy Skorzystamy tu z lokalnych środków przekazu, 
ogłoszeń oferujący i  poszukujący zatrudnienia plakatów, a także wsparcia sołtysów. Tak Ogólnodostępna pracownia komputerowa 
będą  mogli się   wymieniać  informacjami  na naprawdę pracy wokół nas jest sporo, natomiast działa przy Gminnym Centrum Informacji. 
temat swych  możliwości i potrzeb. Będą to z główny  problem polega na tym, aby akurat Korzystanie z komputerów jest w niej bezpłatne. 
pewnością propozycje dotyczące poszukiwania skojarzyć ze sobą właściwe osoby, czyli tego kto ją Na miejscu można też poprosić o wsparcie ze 
osób dla stałej współpracy, jak też drobne oferuje z tym, który może i chce ją wykonać. strony pracownika GCI, który pełni tam akurat  
zlecenia,  dotyczące na przykład:  czasowej dyżur.  Poza tym coraz więcej osób, nawet tych 
opieki nad dzieckiem, korepetycji, czy też  Dziękuję za rozmowę.niezamożnych, dysponuje telefonami z dostępem 
chociażby porąbania drewna na opał. Ludzie do sieci. Skorzystanie z możliwości, jakie daje 
czasami potrzebują innych do pomocy także w D z i ę k u j ę  i  z a p r a s z a m  w s z y s t k i c h  Internet nie jest już problemem. Trzeba tylko 
kwestiach porządkowych. Tu będzie można  zainteresowanych  Czytelników do odwiedzania stworzyć odpowiednie miejsce wymiany  
korzystając z możliwości łatwego dostępu do sieci naszych stron. informacji i my to właśnie chcemy zrobić.  
szybko kojarzyć ze sobą  tych, którzy chcą zarobić     

Rodzina Śp. Mirosławy Mitwickiej dziękuje 

wszystkim przyjaciołom i znajomym 

z Mszczonowa, którzy tak licznie wzięli udział 

w uroczystości pogrzebowej Śp. Mirosławy 

w dniu 22 maja br. w Wyszogrodzie.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do:

- Dyrekcji i pracowników ZOPO

- Dyrekcji i pracowników Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum

- Dyrekcji i pracowników MOK-u

- Sąsiadów i przyjaciół

Wywiad

Bycie radnym to odpowiedzialne zadanie

Z radnym Markiem Baumelem rozmawia Łukasz Nowakowski

WIEŚCI Z RATUSZA
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8) K u r s  j ę z y k a  a n g i e l s k i e g o  
średniozaawansowany 3 edycje: 29 osób z 
zakładanych 27

Uprawnienia, które uzyskali beneficjenci:
1) Kurs kierowcy kategorii C z elementami języka 
angielskiego 3 edycje: 17 osób z zakładanych 18
2) Kurs magazyniera z obsługą urządzeń 
transportu bliskiego (wózki widłowe, podesty 

W piątek 24 maja na terenie rekreacyjnym Hotelu Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy ruchome) 2 edycja: 20 osób z zakładanych 18
Panorama w Zbiroży odbyła się konferencja zaproszeni goście wzięli udział we wspólnym 3) Kurs komputerowy European Computer 
podsumowująca projekt „Otwarci na wiedzę - pikniku. Spotkanie stało się wspaniałą okazją do Driving Licence (ECDL 2 grupy): 16 osób ECDL 
konkurencyjni w pracy”.  Zaproszonych gości, wspólnego wspominania w gronie kursantów i Core plus 4 osoby ECDL Start z zakładanych 16
wykonawców oraz beneficjentów projektu, wykładowców czasu spędzonego na kursach, 4) Kurs języka angielskiego First Certificate in 
którzy uczestniczyli w ciągu dwóch lat w kursach, wymiany doświadczeń i uwag odnośnie szkoleń, English (FCE): 3 osoby z zakładanych 8
powitali - Józef Grzegorz Kurek, burmistrz a także przypominania sobie stresujących chwil 5) Kurs języka angielskiego Certificate in 
Mszczonowa oraz Beata Sznajder, dyrektor podczas egzaminów oraz radości z otrzymanych Advanced English (CAE): 4 osoby z zakładanych 
Gminnego Centrum Informacji. Po krótkim nowych uprawnień. Relaksowi oraz integracji 8
wystąpieniu burmistrza głos zabrała dyrektor GCI, sprzyjały liczne konkursy i atrakcje przygotowane 6) Kurs prawo jazdy kategorii C+E dla 
która przedstawiła zgromadzonym prezentację przez animatorów Team Strefy, wśród których posiadających kategorię C z elementami języka 
omawiającą szczegółowo cele projektu, jego największą popularnością cieszyły się wyścigi na angielskiego: 5 osób z zakładanych 6
założenia, poszczególne panele szkoleniowe, mini rowerkach oraz wymagający pracy 7) Kurs prawo jazdy kategorii C+E dla 
beneficjentów oraz kadrę projektu, a także grupowej most budowany ze skrzynek posiadających kategorię B: 4 osoby z 
omówiła szczegółowo rezultaty, które udało się pozwalający drużynie dotrzeć do skrzyni z zakładanych 6
uzyskać. nagrodą. Piknik i tańce przy muzyce trwały do 8) Kurs prawo jazdy kategorii C z kwalifikacją 
Przypomnijmy, iż celami projektu były: późnych godzin wieczornych. Wielu kursantów wstępną przyspieszoną: 14 osób z zakładanych 12
podniesienie poziomu edukacji lokalnej zaś na zakończenie pytało już o możliwości 9) Kurs operatora koparko-ładowarki: 57 osób z 
społeczności, krzewienie idei społeczeństwa uczestniczenia w kolejnych kursach. zakładanych 42
uczącego się przez całe życie, rozwój 10) Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej: 15 
społeczeństwa informacyjnego poprzez Rafał Wasilewski osób z zakładanych 12 
r e a l i z a c j ę  p r o g r a m ó w  s z k o l e n i o w y c h  
uwzględniających nowoczesne techniki  Poniżej zamieszczamy rezultaty projektu oraz 
informacyjno- komunikacyjne, a także przekaz podsumowanie i uprawnień, które udało się Kadra projektu
wiedzy ogólnej i specjalistycznej. Wsparciem uzyskać kursantom. Kierownik projektu - Beata Sznajder
objęta został grupa 310 osób, które mogły Asystent kierownika projektu - Rafał Kwaczyński
s k o r z y s t a ć  z  b e z p ł a t n y c h  k u r s ó w .  Rezultaty projektu przedstawiają się następująco: Koordynator ds. promocji - Magdalena Podsiadły
Zainteresowanie kursami było jednak znacznie 1. Rozpoczęcie szkoleń: 324 osoby (310 Koordynator ds. rekrutacji - Anna Wójcik
większe, bo łącznie do rekrutacji zgłosiły się 964 zakładanych, z uwagi na rezygnację podpisano Asystent merytoryczny - Rafał Wasilewski
osoby, wśród nich zaś losowani byli uczestnicy umowę z 324 osobami). Asystent merytoryczny - Łukasz Nowakowski
poszczególnych kursów. Były to osoby dorosłe, 2. Zaświadczenia ukończenia szkolenia: 108 Koordynator ds. f inansowych - Joanna 
zatrudnione na podstawie kodeksu pracy i/ lub 1) Kurs księgowości z wykorzystaniem technik Fijałkowska
kodeksu cywilnego, które z własnej woli informatycznych: 10 osób z zakładanych 9 Koordynator ds. ewaluacji - Dagmara Bednarek
(niezależnie od pracodawcy), brały udział w 2) Kurs kadry i płace z wykorzystaniem technik Specjalista ds. kadr i płac - Jacek Gołyński
szkoleniu (poza godzinami pracy). Dodatkowo, informatycznych: 20 osób z zakładanych 18 
aby zakwalifikować się na szkolenia należało być 3) K u r s  j ę z y k a  a n g i e l s k i e g o  p o z i o m  
mieszkańcem miasta lub gminy Mszczonów podstawowy: 10 osób z zakładanych 9 
zatrudnionym na terenie województwa 4) Kurs tworzenia stron www z wykorzystaniem 
mazowieckiego lub być osobą zatrudnioną na programów grafiki komputerowej: 9 osób z 
terenie miasta lub gminy Mszczonów niezależnie zakładanych 9
od miejsca zamieszkania. Projekt trwał od 1 5) Kurs komputerowy podstawowy wraz z 
kwietnia 2011 roku  do 31 maja 2013 roku. Łączna wykorzystaniem technik psychospołecznych: 20 
kwota dofinansowania jaką uzyskała na ten cel osób z zakładanych 18
Gmina Mszczonów to 1 534 480,08 zł. W ramach 6) Kurs komputerowy zaawansowany wraz z 
Projektu zorganizowano 18 paneli szkoleniowych wykorzystaniem technik psychospołecznych: 10 
z 14 zakładanych na początku. Jedna osoba osób z zakładanych 9
mogła wziąć udział w jednym szkoleniu w ramach 7) Kurs przedsiębiorczości - otwieranie i 
całego projektu. Realizatorem projektu była prowadzenie działalności gospodarczej z 
Gmina Mszczonów oraz Gminne Centrum wykorzystaniem środków UE: 10 osób z 
Informacji w Mszczonowie. zakładanych 9
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"Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy" - 
podsumowanie dwóch lat pracy
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Lipińska –Broda (scenografia) i Urszula Zaniewska SZKÓŁ. W tym roku zaszczyt uhonorowania 
(Nowoczesne Formy LATINO). Sama reżyser przedstawicieli najlepszych szkół, a także 
prowadzi w ośrodku  zajęcia  tańca oficjalnego otarcia Jarmarku przypadł: 
nowoczesnego.  Wszyscy instruktorzy podczas wiceburmistrzowi Grzegorzowi Kozłowskiemu i 
prac nad  widowiskiem współpracowali z wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Markowi 
kierownikiem ośrodka Markiem Baumelem, który Zientkowi. 
był odpowiedzialny za montaż  i mastering Należy dodać, iż program Jarmarku uzupełnił 
całego materiału muzycznego. Brawa jakie od dwukrotny występ zespołu covery  „TO MY”. 
publiczności  zebrał zespół były ze wszech miar Grupa bawiła mszczonowian przed widowiskiem 
zasłużone. Dołączyła się do nich również młodzieży z MOK-u i zaraz  po koncercie 
dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska, która w „Poparzonych kawą…”. Na tegorocznym  Jarmarku  Mszczonowskim 
trakcie  finału koncertu   wręczyła wszystkim Sponsorami XVII Jarmarku Mszczonowskiego, mocnym blaskiem  świeciły dwie gwiazdy.  
swoim pracownikom kwiaty. zorganizowanego przez   MOK byli:  YKK, Zespół „Poparzeni kawą trzy” nie zawiódł i 

Lokalny festyn daje możliwości promowania Geotermia Mazowiecka, Bank Spółdzielczy w zgodnie z oczekiwaniami wspaniale  bawił 
uzdolnionych mieszkańców.  Miejscowi artyści Białej Rawskiej, Point Park  Properties, MONDI, festynową  publiczność. Złożona przez  
mają dzięki niemu  okazję  do  zaprezentowania GLOBAL PARK POLAND, FIEGE, ID LOGISTIC, dziennikarzy radia ZET i RMF FM grupa rockowa 
wszystkim swojego dorobku. Z tego też względu ALTOM TOUR i  Urząd Miejski w Mszczonowie.  świetnie radzi sobie na scenie i potrafi dać 
na jarmarcznej  scenie nie mogło zabraknąć  Piotr Dymecki prawdziwy show. Od wielu uczestników 
n a j b a r d z i e j  u t y t u ł o w a n e g o  z e s p o ł u  Jarmarku dało się jednak słyszeć, że równie 
muzycznego Mszczonowa, a mianowicie dobrze, a może nawet lepiej bawili się na 
Orkiestry Dętej OSP. Strażacy koncertowali w występie dzieci i młodzieży z Mszczonowskiego 
pierwszej części Jarmarku, zaraz po programie Ośrodka Kultury. Koncert „Z piosenką  przez 
dla dzieci,  zatytułowanym „Gargamel i Smerfy”. świat” w rytmiczny i niezwykle barwny sposób 
Natomiast przedstawiciele grupy plastycznej poprowadził mszczonowian muzycznymi 
KOLOR, jaka działa pod przewodnictwem drogami Europy, Azji, Ameryki oraz innych 
wspomnianej już Anny Lipińskiej – Brody, przez kontynentów. MOK już kolejny rok z rzędu 
cały czas trwania zabawy zapraszali  do zachwyca pomysłowością w tworzeniu  
swojego stoiska, w którym prezentowali obrazy, widowisk, które na równi konkurują z występami 
jakie powstały podczas ich całorocznej z a w o d o w y c h  a r t y s t ó w .  R e ż y s e r e m  
działalności. tegorocznego koncertu była Monika Kotowska, 

Zgodnie z tradycją  na początku festynu współtworzyli go wraz z nią  także inni instruktorzy 
reprezentanci samorządu wręczyli nagrody MOK-u:  Iwona Skwarek (Studio Piosenki 
dyrektorom szkół, których uczniowie uczestniczyli Wokaliza), Piotr Sadowski (Grupa Voice), Anna 
w  corocznych SPOTKANIACH ARTYSTYCZNYCH 

Jarmark Mszczonowski

Dwie GWIAZDY  
XVII Jarmarku
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lokalizację. Kapliczka miała stanąć na skwerku z różami. Przygotowano plac 
pod jej budowę. Następnie przywiedziono do Mszczonowa figurę  Matki Bożej 
Fatimskiej. 

13 maja 1993 roku ksiądz Rajmund Krzepkowski poświęcił wybrane 
miejsce i odprawił na nim Mszę Świętą. W homilii wspominał o zamachu na 
papieża Jana Pawła II i o wędrującej po świecie figurze Matki Bożej Fatimskiej, 
która niebawem miała też  przybyć do Polski. 

Głównym wykonawcą  budowy kapliczki był pan Maciejewski. 
Wydelegowani przez prezesa Wojdalskieo pracownicy Spółdzielni zbierali W 96 rocznicę  pierwszego z Objawień Fatimskich i w dwudziestą 
natomiast i przywozili na miejsce kamienie pod budowę  podstawy, na której rocznicę  postawienia figury Matki Bożej Fatimskiej na mszczonowskim osiedlu 
stanąć miała figura. Jako pomocnicy brali oni też udział w samym murowaniu Dworcowa III, przy znajdującej się tam kapliczce odbyły się uroczystości, w 
kapliczki.   Figura została zabezpieczona szklanym domkiem, który wykonał których uczestniczyli wierni i proboszcz Parafii p.w. Świętego Ojca Pio.  13 
Piotr Chyła. maja ksiądz proboszcz Sławomir Tulin po wieczornej Mszy Świętej poprowadził 

Państwo Zajączkowscy przygotowywali się do prowadzenia nabożeństw swoich parafian w procesji od parafialnej kaplicy aż do wspomnianej 
majowych. Przepisywali pieśni maryjne i segregowali je w kopertach. Uczyli kapliczki. W drodze wierni modlili się odmawiając różaniec fatimski. Po dojściu 
mieszkańców osiedla wielu nowych, nieznanych wcześniej w Mszczonowie na miejsce odprawili nabożeństwo majowe. Następnie proboszcz dokonał 
pieśni. Od 1994 roku nabożeństwa odbywają się co roku w godzinach 20.00-poświęcenia  odnowionej figury maryjnej, jaka wyeksponowana jest w 
21.00. Zawsze kończą  się  one Apelem Jasnogórskim. Integrują one kapliczce. Odczytana też  została historia kapliczki, którą  spisała Genowefa 
mieszkańców osiedli Dworcowa I, II i III. Przychodzą  też na nie osoby, które Starostka. Opracowanie jej autorstwa  zamieszczamy poniżej. Uroczystości 
mieszkają w domach jednorodzinnych,  stojących na sąsiednich ulicach.  rocznicowe zakończone zostały odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. 
Każdego 13-go dnia miesiąca od maja do października państwo 
Zajaczkowscy prowadzili też przy kapliczce Różaniec Fatimski. Po śmierci żony * * * 
spotkania modlitewne prowadzi już  sam pan Jerzy.  Bez względu na pogodę 
we wskazane dni zawsze jest on  obecny pod maryjną  figurą.20 lat obecności Maryi w znaku Fatimskiej Figury przy ulicy Północnej w 

Do 2009 roku każdego 13 maja przy kapliczce odprawiane były Msze Mszczonowie. 
Święte.  Celebrowali je księża wikariusze z parafii Świętego Jana Chrzciciela, a W 1993 roku ksiądz Rajmund Rzepkowski, wikariusz Parafii p.w. Świętego 
ostatnio ks. proboszcz Sławomir Tulin z nowej parafii. p.w. Świętego Ojca Pio. Jana Chrzciciela w Mszczonowie na spotkaniu Grupy Synodalnej 
Razem z państwem Zajączkowskimi i nieżyjącą już Martą  Węgier zaproponował, aby w Mszczonowie powstała kapliczka Matki Bożej 
przygotowywaliśmy miejsce do sprawowania Eucharystii. Fatimskiej. Rozważano różne propozycje jej lokalizacji. Państwo Zajączkowscy 

Kapliczka z inicjatywy burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka zaproponowali, aby  stanęła ona na budującym się osiedlu przy ulicy 
została ogrodzona drewnianym płotkiem i postawiono przy niej ławki. Północnej (zwanym oficjalnie Dworcowa III). Ich zamysłem było, aby w 
Posadzone drzewa i krzewy przyszłości na osiedlu przy kapliczce mogły się odbywać  nabożeństwa 
w y r o s ł y  j u ż  w y s o k o .  majowe. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej pan Wojdalski zgodził się  na tę  

Rocznica

20 lat z Maryją…
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poznać wiele pieśni fatimskich.  W tym czasie zakupiony  został materiał na 
flagi maryjne,  papieskie i narodowe, którymi dekorujemy naszą kapliczkę. 
Zawsze wywieszaliśmy je  z okazji papieskich wizyt. Zawiesiliśmy je ponadto  w 
roku 2005 po śmierci papieża i w 2010 roku po katastrofie smoleńskiej. 
Oczywiście wtedy oznaczone zostały żałobnymi kirami.   Od śmierci 
Wielkiego Papieża do dnia jego pogrzebu o godzinie 21.47 zbieraliśmy się przy 
kapliczce na modlitwę  różańcową, którą  prowadzili państwo Zajączkowscy. 
Co roku w Wielkim Poście przechodzą  przy kapliczce uczestnicy Drogi 
Krzyżowej. To właśnie tu jest wyznaczana jest jedna ze stacji.  

Po kilkunastu latach na skutek różnych warunków atmosferycznych 
figurka uległa zniszczeniu. Z inicjatywy pani Teresy  Sikorskiej odnowiono ją i 
wykonano nową  obudowę, którą teraz można otwierać. Oszklił ją  ponownie 
pan Piotr Chyła.  O prace renowacyjne figury pani    Sikorska poprosiła panią 
Jadwigę  Pilich. W 2012 roku przy różnych warunkach pogodowych pani 
Jadwiga skrupulatnie pokrywała nową  farbą  poszczególne części figury. W 
tym roku zakupiła i przykleiła koronę, odnowiła też  tablicę i  podstawę  figury. 
W zakupionej  przez siebie ziemi dokonała nasadzeń bratków oraz kwiatów 
doniczkowych. Wystarała się  również  o nowe ławki i zakaz parkowana 
samochodów przed samą  kapliczką. Za ten trud należą  się  jej szczególne 
słowa podziękowania. Dziękujemy również  panu Jerzemu Zajączkowskiemu 
za 20 lat prowadzenia nabożeństw majowych  i różańcowych. Dziękujemy 

Niestety wymarzły rosnące pierwotnie wokół kapliczki róże. Sukcesywnie wszystkim osobom, które przychodzą z nami się  modlić. Modlimy się też za 
mieszkańcy sadzili w ich miejsca różne inne kwiaty i krzewy. Początkowo tych, którzy już  odeszli, a wcześniej uczestniczyli we Mszach Świętych i 
całym zieleńcem  zajmowali się państwo Zajączkowscy,  pani Węgier i jeszcze nabożeństwach odprawianych przy kapliczce. Nie sposób wymienić  
dwie inne panie. Pracy nigdy nie było mało. Pielenie chwastów, grabienie wszystkich, którzy przyczynili  się do umacniania i popularyzowania w 
liści, spulchnianie ziemi, porządkowanie skweru, dekorowanie kapliczki Mszczonowie kultu Matki Bożej Fatimskiej. Nie sposób wspomnieć w tym 
kwiatami i je mycie – wszystko to były i są  czynności czasochłonne.  krótkim tekście o wszystkich, którzy dbają o kapliczkę, tych, którzy palili przy 

Gdy 12 września 1996 roku wędrująca figura Matki Bożej Fatimskiej niej znicze i uczyli przy niej  swoje dzieci oraz  wnuczęta maryjnych modlitw. 
odwiedziła naszą  parafię  byliśmy bardzo szczęśliwi, że taka sama figura jest Niech Matka Boża Fatimska otocza ich  wszystkich swoją opieką. 
też  w naszej kapliczce. Byliśmy dumni, że do tego czasu udało się  nam też  Genowefa Starostka  

pomocy. 
Na scenie nie zabrakło absolwentów szkoły - 
wystąpili: Ola Marczak, Bartek Marczak, Malwina 
Wieteska, Patrycja Korbin i Mateusz Wojtczak
Występ Teatrzyku ,,Arlekin” przygotowała dyrektor 
Urszula Gowin, wcześniej młodzi artyści z Bobrowiec 
w Gminnym Przeglądzie Teatralnym zajęli pierwsze 
miejsce. Uczniowie klasy  II i III zaprezentowali 
spektakl ,,Dentystyczna przygoda pewnej Baby 
Jagi”. Dowodzono, że należy dbać o zęby i nie 
odkładać wizyt u stomatologa, o czym przekonała 

Od 10 lat w Bobrowcach odbywają się majowe się nawet Baba Jaga. Na zakończenie festynu z 
festyny szkolne. W minioną niedzielę 25 maja koncertem wystąpił zespół STANDARD, którego 
m i e j s c o w a  p l a c ó w k a  o ś w i a t o w a  b y ł a  liderami są: Włodzimierz Słojewski i Dariusz Marczak. 
organizatorem kolejnej takiej imprezy. Na Szkolna społeczność w Bobrowcach, przy Mszczonowa: Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński, Marek 
festynowej scenie podziwiano młodych artystów i zgodnym współdziałaniu, zrobiła tak bardzo dla Baumel, Krzysztof Krawczyk i Andrzej Osial.
korzystano z przygotowanych atrakcji. Podobnie siebie i swojego środowiska. Pozostało im tylko Podczas festynu nie zabrakło atrakcji. Była 
jak w poprzednich latach impreza odgrywała kontynuować tę integrację. tradycyjna loteria fantowa, gdzie każdy z ponad 
bardzo ważną rolę integracyjną w tym środowisku. Tadeusz Sułekpięciuset losów wygrywał, a fanty pochodziły od 
To wszystko dzięki dużemu wsparciu wielu osób i sponsorów. Nie brakowało amatorów przy stoisku 
instytucji. bufetowym z daniami tradycyjnej domowej 
Szkoła Podstawowa w Bobrowcach jest bardzo Sponsorzy Festynu Szkolnego ,,Bobrowce 2013”kuchni. Popularne były stoiska ze słodyczami i 
ważną placówką, mieszkańcy okolicznych Mszczonowski Ośrodek Kultury – dyrektor Grażyna zabawkami. Dzieci oblegały dmuchanych 
miejscowości są do niej przywiązani. Długa jest lista Pływaczewska i kierownik Marek Baumel, Kasa zjeżdżalnie i inne atrakcyjne miejsca. Dużym 
przyjaciół szkoły, którzy chętnie na jej rzecz pracują Polska, sklep ,,Papirus” w Mszczonowie, ,,Weten”, zainteresowaniem cieszyły się rodzinny turnieje.
i wspierają jej działania. Szczególnie aktywni są ,,Fige”, ,,Univeg”, ,,Pepsico”, PKO Bank Polski, Agro Na festynowej scenie
rodzice uczniów z przewodniczącą Komitetu – Center Sklep Ogrodniczy, Spółdzielnia Handlowo Festyn otworzyła dyrektor Urszula Gowin, która po 
Rodzicielskiego Anetą Wójcik. Usługowa w Mszczonowie, Firma Handlowo powitaniu uczestników i przedstawieniu programu, 
Po rocznej przerwie Usługowa Krzysztof Kłopotowski, Bank Biała Rawska przekazała prowadzenie imprezy Andżelice 
Kiedy w ubiegłym roku nie zorganizowano festynu Oddział w Mszczonowie, Mirosław Laskowski – Banachiewicz. Część artystyczną rozpoczęli 
rodzinnego w Bobrowcach, wszystkim czegoś scena.uczniowie szkoły od mini listy przebojów, czyli od 
brakowało i  postanowiono tę  imprezę Rodzice wspierający Szkołę Podstawową w prezentacji najzdolniejszych dzieci, które zostały 
kontynuować. – Wszyscy przyznawali, że czegoś  im Bobrowcach podczas festynu.przygotowane przez nauczycielki: Joannę 
brakuje w okresie przedwakacyjnym i tę ,,pustkę” Aneta i Dariusz Wójcik, Beata i Waldemar Małecką,  Hannę Żukowską i  Andżel ikę 
postanowiliśmy wypełnić. Okazuje się, że po tylu Wasilewscy, Barbara i Henryk Smulscy, Elżbieta i Banachowicz, wystąpiły także przedszkolaki, z 
wcześniejszych udanych imprezach nasi  Wojciech Melon, Katarzyna i Mieczysław którymi pracowały – Marzena Taras i Aneta 
mieszkańcy nie wyobrażają sobie miesiąca maja Gronkiewicz, Justyna i Mieczysław Jankowscy, Piasecka.
bez festynu szkolnego... To, co dzisiaj widzimy na Agnieszka i Mirosław Olborscy, Oksana i Zdzisław Kolejną muzyczna prezentacją był występ zespołu 
szkolnej scenie, jest podsumowaniem całorocznej Rzepeccy, Magdalena i Wojciech Krzemińscy, ,,THE LEJKRES”. W programie była też godzina 
pracy. Przyznaję, że chociaż nasza placówka jest Aleksandra i Marcin Jakubczak, Monika i MaRcin świetnej zabawy z grupą wokalną VOICE z 
mała, mamy tutaj uczniów klas I-III dzieci w Straflik, Aneta Kok, Monika Zemlik i Dariusz Mszczonowskiego Domu Kultury prowadzoną przez 
,,zerówce” i w punkcie przedszkolnym, posiadamy Czarnecki, Anna i  Krzysztof Słomińscy, Anna i Piotra Sadowskiego i z grupą artystyczną 
dużo talentów, szczególnie artystycznych. To jak je Sylwester Tomaszewscy, Agnieszka i Tomasz WOKKALIZA Iwony Skwarek. Duże zainteresowanie 
,,szlifujemy”, można było zobaczyć podczas Jóźwiak, Jolanta i Grzegorz Brzemińscy, Monika i wywołał pokaz ratownictwa wykonany przez OSP 
dzisiejszych prezentacji. Najważniejsze, że mamy Marek Krawczyk, Stanisław Kowalczyk Mariola i w Lipiu. Ratownicy zaprezentowali, jak rozcinają 
piękną pogodę, o co trochę się niepokoiliśmy – Daniel Swaczyńscy oraz Agata Major.auto, aby dostać się do osoby poszkodowanej, a 
powiedziała dyrektor szkoły Urszula Gowin. – Szczególne słowa podziękowania kieruję do następnie przy użyciu sprzętu ratowniczego, 
Imprezę odwiedziło wielu gości, wśród których byli: rodziców naszych uczniów. Dziękuję mieszkańcom ratowali jej życie. Cała operacja trwała kilka minut, 
Burmistrz Miasta i Gminy Mszczonów – Józef Bobrowiec i okolicznych wsi, jak i wszystkim, których ale wrażenie sprawności i skuteczność ratowników 
Grzegorz Kurek oraz radni Rady Miasta nie wymieniliśmy, a którzy bezinteresownie włączyli pozostanie na długo. Ten pokaz dobrze 

się w organizację naszego festynu – powiedziała koresponduje ze szkolnym programem ,,Mały 
dyrektor szkoły Urszula Gowin.bohater” – związanym w udzielaniem pierwszej 

Festyn Szkolny ,,Bobrowce 2013”

Wielka zabawa 
i integracja
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Jedyny taki dzień.... czyli Boże Ciało w parafiach Gminy Mszczonów
fotoreportaż
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festynu. 
Przed siedzibą  OSP było wesoło i  z rozmachem… 

Na miejskim boisku, gdzie odbywały się zawody,  
wylano natomiast wiele potu, żeby później móc tak 
właśnie świętować. W tegorocznym sprawdzianie 
strażackich umiejętności uczestniczyło 10 drużyn z 
pięciu jednostek OSP. W grupie seniorów Mszczonów 
okazał się lepszy  od: Grabców Towarzystwo, 
Osuchowa, Wręczy i Piekar. Mszczonowskie 
dziewczęta wygrały w starciu z Grabcami 
Towarzystwo,  a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
zajęła miejsce drugie, ustępując Osuchowowi, a Mszczonowscy strażacy hucznie uczcili swoje 
zwyciężając Wręczę. zwycięstwo w tegorocznych gminnych zawodach 

Przeprowadzono w dniu 8 czerwca zawody  pożarniczych. Po ich zakończeniu samochód bojowy 
koordynowali:  Prezes Zarząd Oddziału Miejsko-z przedstawicielami zwycięskiej,   męskiej drużyny 
Gminnego Związku OSP RP Waldemar Suski wspólnie z seniorów i zespołu dziewczęcego wykonał 
Prezesem OSP Mszczonów Januszem Legięckim. honorową  rundę po Mszczonowie. Liderzy obu  

karne. Impreza strażacka przyciągnęła jak co roku sporą zespołów  prezentowali przechodniom swoje trofea,  
Pomoc strażakom przy organizacji tegorocznych publiczność. Widowiskowe popisy umiejętności wznosząc przy tym  radosne okrzyki. Później przed 

zawodów okazali: Urząd Miejski w Mszczonowie, drużyn pożarniczych na pewno mogły  się podobać. Domem Strażaka urządzono wodną  zabawę, z której 
Żwirownia Zenona Ludwiniaka, Bank Spółdzielvzy w  Biorącym udział w zawodach towarzyszyły  emocje, korzystali też  mszczonowianie, jacy tego dnia 
Mszczonowie i Sklep Mięsny - Kulicki.które narastały, gdy o zajęciu konkretnego miejsca gromadzili się przy rynku z racji biegu ulicznego i 

decydowały zaledwie sekundy lub co gorsza  trwających akurat  przygotowań do miejskiego  
MM  uzyskane (w wyniku popełnionych błędów) punkty 

identyfikacyjny nadany podczas znakowania. 
Następnie dane  te trafiają do jednostki policji w 
Żyrardowie, gdzie są one wprowadzane do 
systemu informatycznego policji.

Oznakowanie roweru, szczególnie nowego, jest 
bardzo ważne, ponieważ pozwala na łatwe i 
szybkie zidentyfikowanie właściciela jednośladu i to 
nie tylko w Polsce, ale również w całej strefie 
Schengen. Oznaczenie takie bowiem przypomina 
numer rejestracyjny samochodu, gdyż składa się z 
trzech liter oraz szeregu cyfr.  Pierwsza z liter 
oznacza województwo, kolejne dwie zaś oznaczają 

W piątek 14 czerwca oraz w sobotę 15 czerwca 
powiat. Po cyfrach zaś można bezpośrednio 

br. po raz kolejny w Mszczonowie przeprowadzona 
zidentyfikować jednostkę policji, w której 

została akcja bezpłatnego znakowania rowerów. 
dokonano oznakowania oraz konkretny rower.

Prowadził ją dzielnicowy miasta Mszczonów asp. 
M s z c z o n o w s k i e  a k c j e  z n a k o w a n i a  

Sławomir Zieliński, który przy użyciu specjalnej 
przeprowadzane są już od kilku lat przed 

znakownicy metodą grawerowania nanosił na 
rozpoczęciem sezonu wakacyjnego, a ponieważ 

ramę indywidualny numer nadany każdemu 
od samego początku są one bezpłatne toteż 

rowerowi. Na numer ten naklejana była jeszcze 
cieszą się coraz większą popularnością. Podczas 

specjalna naklejka. Poza tym markerem 
tegorocznej akcji w Mszczonowie podczas dwóch 

widocznym w świetle ultrafioletowym oznakowane 
dni oznakowanych zostało łącznie 68 rowerów. 

zostały również inne istotne części jednośladu. 
Dodatkowo dla pierwszego uczestnika akcji oraz 

Przed samą czynnością znakowania właściciel 
dla najmłodszych rowerzystów przygotowane 

jednośladu wraz z policjantem  wypełniają 
zostały prezenty niespodzianki w postaci kamizelek 

specjalny formularz, w którym są zawarte dane 
odblaskowych.

właściciela roweru, numer fabryczny 
Rafał Wasilewski

ramy oraz zapisywany jest numer 

OSP Mszczonów

Tak świętowali  
strażacy

Akcja

Kolejne rowery 
oznakowane
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

GMINNE CENTRUM INFORMACJI

Szanowni Państwo,
zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w ankiecie. GCI realizuje badanie potrzeb w zakresie wsparcia dla firm prowadzących 
działalność na terenie gminy Mszczonów.

CZĘŚĆ I – METRYCZKA

1. Proszę zaklasyfikować reprezentowaną przez Panią/Pana Firmę do odpowiedniej grupy, uwzględniającej wielkość 
przedsiębiorstwa:

(proszę wybrać jedną odpowiedź z poniższych):

ÿ duże przedsiębiorstwo (ponad 250 osób)

ÿ średnie przedsiębiorstwo (50 - 249 pracowników)

ÿ małe przedsiębiorstwo (10 - 49 pracowników)

ÿ mikro przedsiębiorstwo (do 9 pracowników)

2. Proszę podać główną branżę w ramach, której działa reprezentowana przez Panią/Pana Firma:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ II – POTRZEBY SZKOLENIOWE

1. Proszę wskazać obszary tematyczne szkoleń, które chcieliby Państwo dla swoich pracowników?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Jakie formy szkoleń byłyby najbardziej przydatne dla Pani/Pana firmy?

formy stacjonarne(jakie?): ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ III – INNE POTRZEBY

1. Jakie inne formy wsparcia ze strony Samorządu byłyby przydatne dla Państwa Firmy 
(np. konsultacje, promocja, doradztwo etc.)?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W jakiej formie?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziękujemy za pomoc w realizacji badania. 
Wypełnione ankiety prosimy dostarczać do

 Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie, 
ul.. Żyrardowska 4.

Mszczonów, dn. …… ….. 2013 r.
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www.ziemiachelmonskiego.pl

www.mazowia.eu 
http://mazowia.eu/znajdz-dotacje-dla-
siebie/znajdz-dotacje-dla-siebie.htmlwww.zswp.pl

www.InnowacyjnyPrzedsiebiorca.pl

www.doradca-ue.pl

www.ekoprojekty.info

www.inwestycjawkadry.pl

info@inwestycjawkadry.pl
www.parp.gov.pl

www.pup-zyrardow.pl

www.ZielonaLinia.gov.pl

Infolinia: 19524
Stowarzyszenie Lokalna Grupa (Zielona Linia to: informacja dla osób 
Działania „Ziemia Chełmońskiego” powracających z zagranicy; pomoc 
obejmujące teren 11 Gmin tj. gminy: w napisaniu dokumentów aplikacyjnych – usługa „Fabryka CV”; 
Żabia Wola, Mszczonów, Nadarzyn, rekrutacja pracowników; informacje o rynku pracy; zintegrowana 
Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, wyszukiwarka ofert pracy; terminarz wydarzeń w Twoim regionie; portale 
Radziejowice, Teresin, Baranów, społecznościowe; informacje dla osób 50+)
Sochaczew, Nowa Sucha oraz 

Rybno.

Żyrardowskie Stowarzyszenie 
Nabór wniosków z:Wspierania Przedsiębiorczości

(pożyczki ze środków Funduszu I. Regionalnego Programu 
Pożyczkowego dla Przedsiębiorców Operacyjnego Województwa Mazowieckiego:

prowadzących działalność – zarejestrowani - na terenie województwa 
1) 6.2 Turystyka (konkurs otwarty bez preselekcji): marzec mazowieckiego lub województwa łódzkiego)
2013-trwa nabór, alokacja środków 3 000 000 euroPożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 120 
2) 6.2 Turystyka – dla przedsiębiorców (konkurs otwarty bez tys. złotych na okres do 60 miesięcy na zakup maszyn i 
preselekcji): marzec 2013-trwa nabór, alokacja środków 2 urządzeń, zakup surowców i towarów handlowych, 
000 000 euroinwestycje w celu rozwinięcia działalności gospodarczej
3) 1.5 Rozwój przedsiębiorczości – dla mikro i małych 
przedsiębiorstw (konkurs zamknięty bez preselekcji): 
28.05.2013-28.06.2013, alokacja środków 5 000 000 euroSerwis tematyczny z zakresu 
II. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:o c h r o n y  w ł a s n o ś c i  
1) 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacji przemysłowej

(baza aktów prawnych; artykuły; w  r e g i o n i e  ( z a m k n i ę t y ) :  
wydarzenia; konkursy; newsletter) 04.07.2013-01.08.2013

2) 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych (pilotaż-
zamknięty): 27.05.2013-28.06.2013

S e r w i s  i n f o r m a c y j n y  o  3) 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
dotacjach UE na biznes zawodowego (zamknięty): 23.05.2013-26.06.2013
(wystarczą 4 kroki do znalezienia 

4) 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy 
dofinansowania; możliwość kontaktu 

potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich z  f i r m a m i  o r a z  i n s t y t u c j a m i  
doradczymi; dostęp do bieżących informacji) kompetencji i podwyższania kwalifikacji (zamknięty): 

14.06.2013-12.07.2013

Baza projektów ekologicznych
(edukacja ekologiczna; ochrona Infolinia: 801 808 108 czynna w 
przyrody; fundusze; współpraca) dni powszednie 8.00-17.00

Newsletter (adres e-mail -> wybierz 
P o r t a l  w s p i e r a j ą c y  region -> kategorie szkoleń/ kierunki  
p r z e d s i ę b i o r c z o ś ć  i  studiów -> opcjonalnie oferta zawiera 

szkolenia/ studia objęte UE)innowacyjność oraz rozwój 
zasobów ludzkich
(dof inansowanie; aktualności ;  
publikacje; badania i ewaluacja; Wniosek o przyznanie jednorazowo 

szkolenia i doradztwo; wydarzenia) środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. Zgłoszenie oferty 
pracy krajowej. Prawa i obowiązki 

Szukasz informacji o rynku pracy? U nas znajdziesz je pracodawcy – oświadczenie 
kompleksowo! pracodawcy.

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



Od dnia 1 lipca 2013r. na terenie Gminy Mszczonów zacznie funkcjonować dwa tygodnie, natomiast odpady ulegające biodegradacji – raz na tydzień.
nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi, polegający na 3. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej w Mszczonowie 
przejęciu przez Gminę obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych - odpady zmieszane- odbierane będą dwa razy w tygodniu,
z terenu nieruchomości zamieszkałych. - odpady zbierane selektywnie (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 
Celem niniejszej informacji jest przybliżenie mieszkańcom zasad opakowania metalowe i drobny metal, opakowania wielomateriałowe)oraz 
funkcjonowania nowego systemu. odpady ulegające biodegradacji odbierane będą raz w tygodniu.

DEKLARACJA W zabudowie jednorodzinnej odpady należy wystawiać przed nieruchomość 
Właściciele/zarządcy nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dniu odbioru, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
obowiązani byli w terminie do  30 kwietnia 2013r. złożyć w Urzędzie Miejskim w 
Mszczonowie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Frakcje odpadów problemowych typu przeterminowane leki i chemikalia w 
komunalnymi. W przypadku zmiany danych będących podstawą wyliczenia tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, zużyte baterie i akumulatory, 
należnej opłaty (np. liczby mieszkańców), kolejna deklaracja powinna być meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe i 
złożona w terminie 14 dni od daty wystąpienia zmiany. rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia  w tym ubrania, opakowania po środkach 
Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie (pok. nr 8) lub ochrony roślin i nawozach będą odbierane dwa razy do roku, zgodnie z 
na stronie internetowej Urzędu, w zakładce Utrzymanie czystości. obowiązującym harmonogramem.

OPŁATA ZA ODPADY Harmonogramy odbioru odpadów dostarczone zostaną właścicielom 
Opłatę za odbiór odpadów komunalnych należy wnosić kwartalnie w kasie nieruchomości oraz będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
Urzędu Miejskiego, gotówką u sołtysa (w przypadku terenów wiejskich) lub w zakładce Utrzymanie czystości.
przelewem na konto nr 49 9291 0001 0043 3882 2000 0040. W 2013r. I ratę należy 
wpłacić  do 30 września 2013r., a II ratę – do 15 listopada 2013r. W kolejnych 
latach opłatę należy wnosić w następujących 
terminach: I rata- do 15 marca,   II rata-do 15 maja, III 
rata-do 15 września, IV rata-do 15 listopada.
Właściciel nieruchomości nie będzie otrzymywał z 
Urzędu Miejskiego żadnej decyzji wymiarowej. 
Podstawą naliczenia opłaty będzie bowiem złożona 
deklaracja.
Stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych jest 
niższa w przypadku, gdy na nieruchomości jest 
prowadzona segregacja odpadów. Uznaje się, że 
właściciel nieruchomości prowadzi segregację, jeżeli w 
ogólnej objętości odpadów wytworzonych, udział 
odpadów segregowanych wynosi minimum 50%. 
W ramach wniesionej opłaty odebrane zostaną 
wszystkie wytworzone odpady.

Ocena uzyskanych poziomów segregacji będzie 
prowadzona raz na kwartał.
W celu identyfikacji właściciela odpadów i weryfikacji 
zbierania ich w sposób selektywny, Gmina wyposaży 
właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych w 
naklejki z kodami kreskowymi, które powinny być 
naklejane na każdy rodzaj worka/pojemnika. 
Worki/pojemniki nieoznaczone naklejkami nie będą 
zabierane przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady. W przypadku wykorzystania wszystkich kodów, 
należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego (pok. nr 8).

WORKI/POJEMNIKI DO GROMADZENIA ODPADÓW
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych na terenie 
miasta oraz  na terenach wiejskich zostaną wyposażeni 
przez Gminę w worki do segregacji odpadów (dotyczy 
to również właścicieli lokali mieszkalnych w zabudowie 
wielorodzinnej w miejscowości Badowo-Dańki). 
Natomiast wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub 
worki na odpady zmieszane i odpady ulegające 
biodegradacji pozostaje obowiązkiem właściciela.
Odpady komunalne powstające w budynkach 
wspólnot  mieszkaniowych oraz  Spółdz ie ln i  
Mieszkaniowej w Mszczonowie gromadzone będą w 
odpowiednio oznakowanych kontenerach.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW
1. Na terenach wiejskich :
- w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień i 
wrzesień zmieszane odpady komunalne, odpady 
zbierane selektywnie (papier i tektura, szkło, tworzywa 
sztuczne, opakowania metalowe i drobny metal, 
opakowania wielomateriałowe) oraz odpady 
ulegające biodegradacji odbierane będą raz na dwa 
tygodnie.
- w pozostałych miesiącach wyżej wymienione 
odpady odbierane będą raz na miesiąc.
2. Z obszarów zabudowy jednorodzinnej na terenie 
Mszczonowa zmieszane odpady komunalne, odpady 
zbierane selektywnie (papier i tektura, szkło, tworzywa 
sztuczne, opakowania metalowe i drobny metal, 
opakowania wielomateriałowe) odbierane będą raz na 

Funkcjonowanie  systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
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Z ŻYCIA GMINY

worek niebieski
makulatura
worek zapewnia 
Gmina

Do worka w kolorze niebieskim należy wrzucać papier, 
karton, gazety. 

 tworzyw sprzężonych (kartonów po mleku, 
napojach, sokach), papieru zabrudzonego tłuszczami ( np. 
z masła lub margaryny), pergaminu, zużytych ręczników 
kuchennych, odpadów higienicznych ( pampersów, 
podpasek, chusteczek higienicznych), opakowań o 
cemencie, wapnie.

Nie wrzucaj:

worek żółty
tworzywa sztuczne, 
drobny metal 
i opakowania 
wielomateriałowe
worek zapewnia 
Gmina

Do worka w kolorze żółtym należy wrzucać: 
ZGNIECIONE i zakręcone butelki PET po napojach i 
środkach czystości, folie opakowaniowe (suche), naczynia 
jednorazowe (czyste), worki i torebki plastikowe, CZYSTE 
opakowania po nabiale, ZGNIECIONE puszki aluminiowe po 
napojach i piwie, CZYSTE  puszki po konserwach i drobny 
metal, kartony po mleku i napojach  (typu TETRA-PAK).

brudnego plastiku i innych tworzyw sztucznych, 
styropianu, aerozoli, opakowań po środkach 
chwastobójczych i owadobójczych.

Nie wrzucaj: 

worek biały 
szkło

worek zapewnia 
Gmina

Do worka w kolorze białym należy wrzucać: wszelkiego 
rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 
napojach, słoiki i naczynia szklane.

 stłuczki porcelanowej i fajansowej, 
żarówek, świetlówek, lamp, szyb samochodowych, 
luster, szkła żaroodpornego, ceramiki (np. porcelana, 
naczynia typu arco, talerze, doniczki), szklanych 
opakowań farmaceutycznych i chemicznych, 
kryształów, płytek ceramicznych, szkła budowlanego 
(szyby okienne, szkło zbrojone).

Nie wrzucaj:

worek czarny
odpady ulegające 
biodegradacji
worek zapewnia 
właściciel

Do worka w kolorze czarnym należy wrzucać: 
odpady zielone wytworzone na skutek zabiegów 
pielęgnacyjnych  ogrodów oraz tzw. odpady 
kuchenne (np. odpady z owoców i warzyw)

Pojemnik 
lub worek 

na odpady 
niesegregowane 

(zmieszane)

Odpady 
niesegregowane 
(zmieszane)
pojemnik lub worek 
zapewnia 
właściciel

Do pojemnika lub worka należy wrzucać:
odpady zmieszane tj. odpady pozostałe po 
przeprowadzeniu segregacji,  które nie nadają się do 
ponownego wykorzystania

Instrukcja segregacji odpadów powstających w zabudowie jednorodzinnej 
oraz w budynkach wielorodzinnych w miejscowości Badowo-Dańki

Odpady komunalne powstające w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie gromadzone będą w kontenerach.



Radę Nadzorczą. Stwierdzone zostały także drobne błędy w księgowaniu, które 
nie mają wpływu na wynik finansowy ani na bieżące funkcjonowanie 
Spółdzielni. Zagrożeniem płynności finansowej Spółdzielni zaś mogą stać się 
rosnące zaległości czynszowe mieszkańców, które muszą być egzekwowane z 
większą stanowczością. Lustrator dobrze ocenił pracę Zarządu SM.

Następnie sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej przedstawił 
przewodniczący Andrzej Janiak.

Po przedstawieniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej przystąpiono do 
dyskusji. Głos w dyskusji zabierali członkowie Spółdzielni. Wśród głównych 
tematów poruszanych przez mieszkańców znalazły się – konflikt z zarządem 
dotyczący zamontowania nadajnika sieci Play na budynku przy ul. Dworcowej 
4, opłaty za media w lokalach użytkowych oraz gospodarowanie środkami 

W dniu 7 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni pochodzącym z wpływów z wynajmu tych lokali, montaż nowych węzłów 
Mieszkaniowej w Mszczonowie, które otworzył Przewodniczący Rady ciepłowniczych, koszty wykonania ocieplenia budynków, zagrzybienie w 
Nadzorczej Andrzej Janiak. niektórych budynkach. Podczas dyskusji wyraźnie zaznaczył się też podział na 

W zebraniu wzięło udział 171 członków uprawnionych do głosowania. Ze zwolenników i przeciwników prezesa Spółdzielni oraz Zarządu.
strony Spółdzielni w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu z Na zakończenie dyskusji z krótką informacją dotyczącą nowego systemu 
prezesem Wojciechem Horbot na czele, członkowie Rady Nadzorczej, gospodarowania odpadami wystąpił burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz 
mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zaproszony gość Burmistrz Kurek, który zwrócił uwagę na konieczność segregacji odpadów, aby 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek.  mieszkańcy bloków ponosili niższe opłaty oraz apelował do mieszkańców o 

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Członków została wybrana zachowanie rozsądku i obiektywizmu w ocenie działalności Zarządu Spółdzielni. 
Wiesława Leszkiewicz, Zastępcą Przewodniczącego Barbara Gryglewska, Zaznaczył też, że wojna wśród członków doprowadzi do zniszczenia Spółdzielni. 
Sekretarzem zaś Barbara Olborska. Następnie przystąpiono do udzielenia absolutorium członkom zarządu 

Do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zostali wybrani – Janina Sitek, Spółdzielni. I tak prezes Wojciech Horbot uzyskał absolutorium większością 109 
Magdalena Trzaska i Jadwiga Kurzepa, a do Komisji Wyborczej Barbara głosów za do 34 przeciw, Barbara Banasiewicz uzyskała 118 za do 9 przeciw, a 
Zembler, Alina Kamińska i Marek Górski. Komisja Uchwał i Wniosków pracowała Adam Stefanowski 95 głosów za do 27 przeciw. 
w składzie: Waldemar Szadkowski, Krystyna Kustosz, Marianna Sosińska. Następnie  odbyły się wybory delegata na VI Krajowy Zjazd Związku 

Po stwierdzeniu prawomocności zebrania Przewodnicząca Walnego Rewizyjnego, którym został Wojciech Horbot, z-cą delegata zaś wybrano 
Zgromadzenia Członków Wiesława Leszkiewicz, przystąpiła do czynności Barbarę Gryglewską.
mających na celu przyjęcie regulaminu obrad, porządku obrad oraz protokołu Następnie odbyły się wybory nowych członków  Rady Nadzorczej. Tu także 
z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków. przeciwnicy prezesa oraz Zarządu starali się wprowadzić do Rady Nadzorczej 

Następnie prezes Wojciech Horbot przedstawił sprawozdanie zarządu z jak największą ilość swoich zwolenników. Członkowie Spółdzielni dokonując 
działalności spółdzielni za rok 2012, w którym omówił  m.in. zasoby wyborów członków Rady muszą mieć na uwadze, że Rada Nadzorcza jest 
mieszkaniowe, lokale użytkowe oraz garaże będące w zarządzie Spółdzielni, a niezwykle ważnym organem Spółdzielni, a jej członkowie powinni wykazywać 
także krótko przedstawił remonty poczynione w roku 2012, w tym m.in.: remonty  się odpowiednią wiedzą merytoryczną i praktyczną, gdyż podejmują oni 
schodów, klatek schodowych, chodników i parkingów, kanalizacji deszczowej, kluczowe decyzje dotyczące m.in uchwalania planów gospodarczych, 
ścian zewnętrznych, przeglądy elektryczne, wymianę wodomierzy na nowe z prowadzą nadzór i kontrolę działalności Spółdzielni poprzez badanie 
nakładką radiową, wymianę węzłów ciepła. Łącznie w roku 2012 wykonano okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, dokonują okresowych 
remonty na kwotę ponad 640000,00zł. Wśród problemów prezes wymienił ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, podejmują 
trudności z rozliczaniem kosztów ciepłej wody oraz konflikt, jaki powstał na linii uchwały w sprawie nabycia nieruchomości, podejmują uchwały w sprawie 
mieszkańcy bloku przy ul. Dworcowej 4, a zarządem spółdzielni po zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, uchwalania 
zainstalowaniu na tymże budynku nadajnika sieci Play. Prezes zwrócił uwagę na zasad gospodarki finansowej Spółdzielni, rozliczania kosztów inwestycji 
rosnące stale zaległości czynszowe, które np. na Osiedlu Dworcowa I wynoszą mieszkaniowych, rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i 
ponad 153000,00zł, na Osiedlu Dworcowa II ponad 86000,00zł, na Osiedlu ustalania opłat za używanie lokali, rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali 
Dworcowa III zaś ponad 440000,00zł. Omówił także w skrócie kierunki rozwoju na oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody. Są to 
rok bieżący. niezwykle istotne sprawy, które mają bezpośredni wpływ na wynik finansowy 

Następnie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniające sprawozdanie Spółdzielni i jej bieżące funkcjonowanie. Błędne decyzje w kluczowych 
finansowe Spółdzielni na rok 2012 przedstawiła Jadwiga Kurzepa. Zalecenia sprawach zaś mogą przekładać się nie tylko na kłopoty finansowe samej 
Komisji Rewizyjnej dotyczyły przeznaczenia nadwyżki finansowej na cele Spółdzielni, ale także bezpośrednio na większe koszty użytkowania lokali 
Funduszu Remontowego oraz postępowania względem osób zalegających z spółdzielczych, a w skrajnych przypadkach nawet na obciążenie hipotek 
opłatami czynszowymi polegającymi na wezwaniu dłużników do zapłaty oraz określonych nieruchomości. 
na wszczęciu postepowań sądowych wobec osób zalegających z opłatami Po przeprowadzonym głosowaniu nowymi członkami Rady zostali: 
czynszowymi na kwotę powyżej 5000,00zł. Czerniakowski Marek, Farjaszewska Grażyna, Głąbiński Robert, Gryglewska 

Jako kolejna głos zabrała Barbara Banasiewicz, członek zarządu, która Barbara, Kędziora Aneta, Leszkiewicz Wiesława, Majewski Piotr, Makowska 
przedstawiła list polustracyjny dotyczący ostatniej lustracji, podczas której Marianna, Olborska Barbara, Olczak Krystyna, Owczarek Zofia. 
kontrolowano m.in. działalność i strukturę spółdzielni, racjonalność Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad za udział w Walnym 
wydatkowania środków, gospodarkę lokalami użytkowymi, treść zawieranych Zgromadzeniu podziękowała zebranym Przewodnicząca oraz Prezes Zarządu.
umów  z wykonawcami, gospodarkę finansową. Lustrator wyraził zastrzeżenia 
wobec niewłaściwego sposobu powołania komisji przetargowej na inwestycje i Rafał Wasilewski
remonty, gdyż członkowie Rady Nadzorczej nie mogą uczestniczyć w 
postepowaniu przetargowym, a co zostało wymuszone na Zarządzie przez 
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po Walnym Zgromadzeniu



wystawiony w roku 2010 „Kopciuszek”. król … ”, a także pojawiające się epizodycznie Zajączki 
W piątkowy wieczór zaś publiczność mogła (Elżbieta Sybliska i Maria Mikiewicz) oraz ogromny 

obejrzeć kolejną baśń w wykonaniu aktorów- Karaluch (Anna Czarnecka). Wspaniale w swoje dwie 
amatorów. Każdy też kto był na premierze zgodzi się role (Brata II oraz Czarnoksiężnika)  wczuła się  również 
zapewne, że mimo, iż grupę tworzą amatorzy to nie Katarzyna Osińska. Nie można jednak zapomnieć o 
ustępują oni pod żadnym względem zawodowym pozostałych aktorach, bez których ciężkiej pracy 
aktorom scenicznym. Ich olbrzymia ekspresja, przedstawienie nie byłoby tak udane. Należy w tym 
zaangażowanie, poczucie humoru, dynamika na miejscu wymienić całą obsadę spektaklu: Irmina 
scenie oraz profesjonalne podejście do widza Słojewska (Janek), Maria Mikiewicz (Ojciec), Daniel 
pokazują, że teatr jest ich prawdziwą pasją. Każdy Wroński (Brat I, Stangret), Dominika Brzezińska 
uważny widz też z łatwością dostrzeże, że aktorów z (Księżniczka), Mateusz Urbaniak (Woźnica), Dwórki 
„Grupy Josefa” na wiele jeszcze stać. Nie zawiedli oni i (Teresa Deka, Wanda Sikorska, Małgorzata Słojewska, W piątkowy wieczór 14 czerwca br. przy 
tym razem.  Baśń o najmłodszym synu młynarza, Mariola Posmyk), wokale (Irmina Słojewska, Joanna wypełnionej do ostatniego miejsca sali widowiskowej  
któremu w spadku trafia się przedziwny kot znają Pływaczewska, Bożena Durka, Daniel Wroński), M O K - u  o d b y ł a  s i ę  p r e m i e r a  s p e k t a k l u  
przecież wszyscy, ale w piątkowy wieczór została ona koordynator przedstawienia - Anna Czarnecka, zatytułowanego „Prawdziwa baśń o kocie w butach”. 
opowiedziana w sposób tak interesujący i reżyseria - Grażyna Pływaczewska, montaż dźwięku - Licznie zgromadzoną publiczność przywitała reżyser 
momentami  przezabawny, że każdy widz czekał w Marek Baumel, realizator dźwięku, operator świateł – przedstawienia Grażyna Pływaczewska, która 
napięciu na to co wydarzy się dalej. Mszczonowska Piotr Banasiak, scenografia – Anna Lipńska-Broda.przypomniała genezę powstania w Mszczonowskim 
publiczność nie mogła też wyjść z podziwu, iż osoby Na pewno też kolejni widzowie, którzy będą mogli Ośrodku Kultury amatorskiego teatru „Grupa Josefa”, 
znane im na co dzień z zupełnie innych sytuacji i obejrzeć już wkrótce po raz kolejny „Prawdziwą baśń o który w swoim dorobku ma już kilka wspaniałych 
kojarzone z zupełnie innymi profesjami, którymi kocie w butach” w wykonaniu „Grupy Josefa” nie spektakli. Pierwszym przedstawieniem grupy była 
zajmują się na co dzień, potrafią z taką łatwością i będą zawiedzeni. Z pewnością też nie będą „Mała czarownica” (2005r.) w reżyserii  Josefa Baila z 
płynnością przeobrazić się w bajkowe postacie. W spodziewać się tak zaskakującego i kolorowego Teatru Starego w podmonachijskim Erding, na którego 
głównego bohatera, czyli Kota w Butach wspaniale zakończenia, ale to polecam już zobaczyć na własne cześć nazwano zespół.  Spektakl tamten był 
wcieliła się Bożena Durka. Świetnie odegrali swe role oczy odwiedzając Mszczonowski Ośrodek Kultury 27 spec ja ln ie  p r zygotowywany na otwarc ie  
także Król - Piotr Słojewski, a także Ochmistrzyni i czerwca o godz. 19.00.zmodernizowanego Mszczonowskiego Ośrodka 
jednocześnie narrator - Krystyna Penczonek. Rafał WasilewskiKultury. Drugim spektaklem „Grupy Josefa” 
Ogromną sympatię i brawa publiczności wzbudzał za wyreżyserowanym już przez Grażynę Pływaczewską 
każdym razem wspaniały i barwny orszak królewski była  „Księżniczka Grymasela” (2008 r.), kolejnym zaś 
przemieszczający się po scenie w rytm melodii „Jedzie 

MOK

Kolejna premiera - 
kolejny sukces
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się w miejscu, gdzie dzieci nigdy wcześniej nie grały 
oraz przy licznej publiczności. Było więc widać, że 
młodzi artyści mieli lekką tremę, która mijała jednak z 
czasem i każdy występ nagradzany był oklaskami. 
Publiczność miała okazję posłuchać brzmień 
różnych instrumentów muzycznych od fortepianu 
począwszy, poprzez gitarę, flet, aż do skrzypiec. 
Podczas koncertu wystąpili: Nikolina Bednarz, 
Gabriela Biernat, Anna Chojnacka, Szymon Kowalski, 
Aleksandra Krześniak, Michał Kuczek, Weronika W środowe popołudnie 19 czerwca w sali na piętrze 
Michalak, Nina Młynarska, Zuzanna Olczak, Antoni Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów po raz 
Olech, Weronika Olech, Magdalena Oskiera, Inga pierwszy odbył się mini koncert muzyczny 
Popławska, Wiktoria Rypkowska, Małgorzata przygotowany przez mszczonowskich uczniów 
Siniarska, Zofia Szymańska, Natalia Tęcza, Julia Prywatnej Szkoły Muzycznej im A. Szalińskiego w 
Wacławek, Zofia Wasiak, Natalia Wiechowska, Żyrardowie. Całością przygotowań kierowała 
Martyna Wiśniewska, Maciej Włodarczyk, Eliza dyrektor placówki Małgorzata Rogozińska. Ona też 
Zajączkowska. Akompaniament - Jakub Sokołowski.powitała przybyłych na koncert gości oraz 

zapowiadała młodych muzyków. Dla wielu z nich był 
Rafał Wasilewskito debiut muzyczny, tym trudniejszy, bo odbywający 

talizmany, przyciągające powodzenie i rozwój zarówno 
osobisty jak i biznesowy. Malarka od wielu lat wystawia 

W sobotnie popołudnie 15 czerwca br. w Małej Galerii na aukcjach w Polsce i w środowisku Polonii 
MOK-u odbył się wernisaż prac malarskich Maryli kanadyjskiej, swoje prace, a pieniądze uzyskane za 
Violetty Kwiatkowskiej. Wystawę otworzyli wspólnie z obrazy ofiaruje na rzecz osób niewidomych i 
malarką – Marek Baumel, kierownik MOK-u oraz Anna niepełnosprawnych zarówno w Polsce jak i w Kanadzie. 
Lipińska Broda, instruktor plastyki. Autorka sobotniego 

Prace artystki w dniu otwarcia wystawy obejrzało 
wernisażu jest malarką, wizjonerką, poetką i 

kilkanaście osób, ale wszyscy, którzy chcieliby je 
terapeutką. Jak sama mówiła maluje od 1992 roku, a 

zobaczyć będą mogli to zrobić jeszcze do końca 
od 1993 wystawia prace w Polsce  oraz w Kanadzie. 

świecie agresji i przemocy. Obrazy malarki przywołują sierpnia br.
Jest mistrzynią kolorów i nastrojów. Jej malarstwo 

spokój, uśmiech, zadowolenie i inspirują do twórczości,  Tekst: Rafał Wasilewski, fot. PDoddziałuje relaksująco i przywraca barwy życia 
a niektórzy twierdzą, iż nawet uzdrawiają. W Kanadzie wszystkim, którzy nie umieją odnaleźć się w obecnym 
obrazy Maryli Violetty Kwiatkowskiej uchodzą często za 

Koncert

Pierwszy koncert udany

MOK

Kojące obrazy w MOK-u



SPORT

Merkuriusz Mszczonowski            21czerwiec 2013 / nr 6

SPORT / HISTORIA

dziewcząt z przyczyn organizacyjnych nie doszedł 
do skutku.
Dziewczęta z grupy „Fresh” prezentowały swoje 
umiejętności taneczne i zachęcały zebranych 
kibiców do wspólnej zabawy podczas przerw 
między kwartami finałowego meczu koszykarek, w 
którym zmierzyły się zespoły z Poznania i Łodzi. 
Pokazy na takich imprezach sportowych 
uzależnione są od potrzeb organizacyjnych 
zawodów, ale mszczonowianki jak zawsze potrafią 
się odnaleźć w każdej sytuacji. Mamy nadzieję, że 
takich zaproszeń będziemy mieć coraz więcej, by 

Pracowity maj okazał się naprawdę pełen wrażeń. Mszczonowskie cheerleaderki  
nasza praca była promowana w jak najszerszym 

zostały zaproszone na finałowy mecz Mistrzostw Polski Koszykówki Kadetek U-16 , 
otoczeniu. W końcu idea cheerleadingu zakłada 

który odbył się 25 maja br. w  Żyrardowie. Dziewczęta otrzymały już wcześniej 
rozpowszechnianie zdrowego stylu życia przy 

zaproszenie od organizatorów dla podobnego widowiska sportowego 
jednoczesnej zabawie i promowaniu talentów. 

(UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „TRÓJKA” ŻYRARDÓW), jednak wcześniejszy występ 
KM

na linii startu, ośmiokilometrowego biegu, na ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie.
W biegu kategorii „Open 8km” zwyciężył z rewelacyjnym wynikiem - 24 min. 25 sek. Andrzej 
Wojtczak z klubu LKS Osuchów, drugie miejsce zajął Marek Pociech, natomiast trzecie 
Krzysztof Żółtowski. Wśród kobiet zwycięstwo odniosła Ewa Biedrzycka, wyprzedzając 
Weronikę Pociech i Aleksandrę Zgórzak z LKS Osuchów.
W biegu młodzieżowym na 4km wśród chłopców zwyciężył Łukasz Orzechowski, drugie 
miejsce zajął Marcin Orzechowski, a trzecie miejsce przypadło Mirosławowi Jabłońskiemu. 
Natomiast bieg dziewcząt wygrała Marlena Wojtczak, reprezentantka klubu LKS Osuchów 
a tuż za nią do mety dobiegły Marlena Rykaczewska, oraz Alicja Kaczyńska.
Po zawodach Dyrektor OSiR Mszczonów Pan Michał Szymański wraz z przedstawicielami 
klubu LKS Osuchów wręczyli zwycięzcom puchary, pamiątkowe medale oraz wartościowe 
nagrody. Po wręczeniu nagród zawodnicy zostali poczęstowani gorącym posiłkiem.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zawodnikom oraz przybyłym kibicom za 

Po wielu bardzo deszczowych dniach, przyszła sobota, która od samego początku 
wspaniałą atmosferę, którą stworzyli na trasie biegów.

powitała nas słoneczną pogodą.
Michał Gliszczyński, Termy Mszczonów

Tego dnia - 8 czerwca 2013 r. w Mszczonowie odbył się I Uliczny Bieg z Termami Mszczonów 
zorganizowany przez LKS Osuchów oraz Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.
Wśród uczestników znaleźli się czynni zawodnicy, 
zawodnicy amatorzy, maratończycy, uczniowie i 
nauczyciele oraz wielu ludzi, którzy po raz 
pierwszy lub drugi w życiu wzięli udział w imprezie 
biegowej.
Wczesnym rankiem sprawdzona została, 
wcześn ie j  wyznaczona t rasa  b iegu i  
zabezpieczona tak, aby każdy bezpiecznie 
mógł dotrzeć do mety.
Około godz. 10.00 rozpoczęto wydawanie 
numerów startowych oraz dodatkowe zapisy do 
biegu, a także każdy z uczestników otrzymał 
pakiet startowy (m.in. koszulkę).
Punktualnie o godz. 13.00 wszyscy chętni stanęli 

były kolejne konkurencje sportowe. Wśród nich znalazły Punkt przedszkolny w Lutkówce – V miejsce
się m.in: tor przeszkód, rzut do celu, slalom z piłką między Przedszkole SMERFOLANDIA – VI miejsce
pachołkami, przetaczanie piłki do kosza, przenoszenie 
piłeczki na łyżce, skoki w workach, konkurs strzałów do w kategorii 5-latki
bramki i wiele innych wesołych zabaw. Młodzi zawodnicy Przedszkole SMERFOLANDIA – I miejsce
startowali w trzech kategoriach wiekowych: 2-3 lata, 4-5 Przedszkole Miejskie nr 1 – II miejsce
lat oraz 6 lat. Dla wszystkich dzieci przygotowano również Punkt przedszkolny w Piekarach – III miejsce
dodatkowe atrakcje w postaci: placu zabaw z REMIS - IV miejsce
dmuchanym zamkiem, miejsca, gdzie mogli wytworzyć Punkt przedszkolny w Lutkówce i Punkt Przedszkolny we 
ogromne bański mydlane oraz kolorowych klaunów, Wręczy
którzy w kilka sekund wyczarowywali dla maluchów ZERÓWKA w Mszczonowie – V miejsce
wymyślne postaci z baloników. 
Po sportowych zmaganiach maluchy uzupełniały straty w kategorii 6-latki
energii korzystając ze słodkiego poczęstunku. Punkt przedszkolny przy SP w Piekarach – I miejsce
Tuż po zakończeniu rywalizacji odbyło się uroczyste ZERÓWKA we Wręczy – II miejsceW dniu 12 czerwca w godzinach od 9.30 do 12.30  na 
podsumowanie wyników oraz wręczenie nagród. Punkt przedszkolny przy SP we Lutkówce – III miejsceterenie Kompleksu Basenów Termalnych w Mszczonowie 
Organizatorzy imprezy dziękują : Dyrektorom, Kadrze Przedszkole SMERFOLNADIA – IV miejsceodbyły się już po raz czwarty Dziecięce Igrzyska 
Pedagogicznej oraz dzieciom ze wszystkich placówek za ZERÓWKA w Mszczonowie – V miejsceOlimpijskie zorganizowane przez Ośrodek Sportu i 
zaangażowanie oraz udział w IV Dziecięcych Igrzyskach REMIS - VI miejsce Rekreacji.
Olimpijskich. Serdeczne podziękowania kierują do Punkt przedszkolny w Bobrowcach i Przedszkole Miejskie Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i tym razem w 
Harcerzy z Hufca ZHP Mszczonów im. 31 Pułku Strzelców nr 1zawodach wzięły udział dzieci w wieku od 2 do 6 lat, 
Kaniowskich oraz instruktorów i dzieci uczęszczających do  Rafał Wasilewskiuczęszczające zarówno do przedszkoli, jak i klas zerowych 
szkółki SOCATOS Piłkarskie Maluszki za umożliwienie z terenu całej gminy Mszczonów.  W zawodach 
przeprowadzenia imprezy na takim poziomie. wystartowało osiem drużyn reprezentujących: 
Najgorętsze jednak podziękowania kierujemy do Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Niepubliczne 
Gminne j  Komi s j i  Rozw iązywan ia  P rob lemów „Smerfolandia”, klasę „0” z Publicznej Szkoły Podstawowej 
Alkoholowych w Mszczonowie, dzięki której wsparciu w Mszczonowie, a także zespoły reprezentujące punkty 
finansowemu zakupiono poczęstunek dla dzieci.przedszkolne z Osuchowa, Lutkówki, Bobrowiec, Piekar i 

Wręczy. Łącznie udział w imprezie wzięło około 450 osób.
Ostateczne wyniki zmagań:  - Głównym celem jaki przyświeca nam przy organizacji tej 
w kategorii 2-3 latkiimprezy jest niezmiennie promocja aktywności fizycznej 
Przedszkole SMERFOLNADIA – I miejscewśród najmłodszych. Jest to także świetna okazja do 
Przedszkole Miejskie nr 1 – II miejscelepszej integracji wszystkich placówek przedszkolnych z 
Punkt przedszkolny przy SP we Wręczy – III miejsceterenu naszej gminy. Poprzez zawody staramy się również 
Punkt przedszkolny przy SP w Piekarach – IV miejsceprzekazać przedszkolakom zasady „fair play” oraz 

przybliżyć im samą ideę igrzysk– wyjaśnił Michał 
w kategorii 4-latkiSzymański, dyrektor mszczonowskiego OSiR-u.
Przedszkole Miejskie nr 1 – I miejscePo wciągnięciu flagi olimpijskiej na maszt oraz odegraniu 
Punkt Przedszkolny w Bobrowcach – II miejscehymnu imprezy, wszystkich sportowców zaproszono do 
Punkt przedszkolny w Piekarach – III miejscespecjalnie przygotowanych na terenie 
Punkt przedszkolny we Wręczy – IV miejsceTerm sektorów, gdzie przeprowadzane 

Cheerleaders

"Fresh” na Finałowym Turnieju Mistrzostw 
Polski Koszykówki w kategorii Kadetek U-16

LKS Osuchów oraz OSiR w Mszczonowie

I Uliczny Bieg 
z Termami Mszczonów

OSiR

Kolejne igrzyska 
przedszkolne 
w Mszczonowie
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też zostać przygotowana inscenizacja potyczki z roku 1863. Inicjatywa, której 
patronuje miejscowy radny Marek Zientek ma szansę  realizacji pod koniec roku, 
dzięki czemu widowisko wpisze się  do działań Stowarzyszenia związanych  z 
obchodami 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.  

Historycy uzupełnią  też  ekspozycje  Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. 
Pojawią się w niej dioramy z Powstania Warszawskiego i  I wojny światowej, a 
także rocznicowa  diorama Powstania 1863 roku. W dalszym ciągu 
kontynuowane również będą lekcje historii w szkołach oraz spotkania z 
młodzieżą  w IPZM  i Izbie Pamięci Rodu Maklakiewiczów. Stowarzyszenie 
przystąpi również  wspólnie z Gminnym Centrum Informacji do organizacji 
przyszłorocznego Świętojańskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej i Poważnej. 

Zarząd Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego jednogłośnie 
uzyskał absolutorium. Podczas Walnego Zebrania MSH, jakie odbyło się w dniu Jak poinformował prezes MSH Marek Wardak  podczas obrad Walnego 
12 czerwca  mszczonowscy pasjonaci historii nie tylko dokonali oceny pracy Zebrania przyjęto  m.in. uchwałę o nadaniu honorowego członkostwa w 
władz Stowarzyszenia i podsumowali jego działalność za cały 2012 rok, ale Stowarzyszeniu panu Romanowi Chmielakowi, który wielokrotnie wspierał 
również  zastanawiali się  nad dalszymi kierunkami rozwoju swojej organizacji. inicjatywy miejscowych pasjonatów historii. To dzięki jego pomocy 
Wyzwań nie brakuje, a największym ma być  poprowadzenie,  zaplanowanego  odrestaurowano leśną  mogiłę żołnierza z 1939 roku, jaka znajduje się w lesie w 
na 21-22 września festiwalu historycznego. W jego  trakcie  odbędzie się m.in.  Gnojnie. To również  on wykonywał tablicę pamiątkową ks. Władysława 
otwarcie ścieżki edukacyjnej,  noszącej nazwę  „Spacer po nieistniejącym Polkowskiego, jaka odsłonięta została w kościele farnym w styczniu tego roku, a 
mieście”. Dzięki niej mieszkańcy miasta i odwiedzający go goście będą mogli obecnie prowadzi wspomnianą już przebudowę mogliły państwa Bieleckich.
zobaczyć  jak wyglądał przedwojenny Mszczonów. Dawne  miasto podczas II 
wojny światowej  praktycznie zupełnie przestało istnieć. Obecny Mszczonów MM 
znacznie różni się od swego poprzednika. Archiwalne zdjęcia, jakie na 
specjalnych stelażach,  zainstalowane zostaną na ulicach,  uwidocznią 
wszystkim, jakie były skutki największej tragedii w przeszło 700- letnich dziejach 
miasta. 

Podczas wrześniowego  festiwalu odbędą  się też dwie inscenizacje 
historyczne. Po raz kolejny  miejscowa publiczność będzie mogła zobaczyć jak 
wyglądały epizody  bitwy mszczonowskiej  z 1939 roku.  Drugie widowisko 
historyczne odwoływać się natomiast będzie  do działań Kompanii Szturmowej 
P-20, która na warszawskiej Starówce broniła barykady zwanej „Żyrardów”. Przy 
okazji prezentacji konkretnych scen z Powstania Warszawskiego `44  
rekonstruktorzy przedstawią też  wkład mszczonowian w  heroiczny zryw  
mieszkańców  stolicy.  

Kolejnym istotnym punktem działań Stowarzyszenia jest  kontynuacja 
listopadowej zbiórki na zabytkowe nagrobki, jakie znajdują się  na cmentarzach 
gminy Mszczonów. W okresie wakacji z pozyskanych w ostatni Dzień Wszystkich 
Świętych funduszy,  przebudowany zostanie grób państwa Bieleckich, jaki 
znajduje się w Mszczonowie na nowym cmentarzu i rozpoczęta zostanie 
renowacja nagrobka ks. Polkowskiego, spoczywającego na starej 
mszczonowskiej nekropolii.  Historycy sfinansują też  wykonanie tablicy na 
pomnik spalonych w pożarze spichrza w Osuchowie. Ponadto wspólnie z 
osuchowskim komitetem budowy tegoż pomnika podejmą  działania,  
zmierzające do przygotowania, zaplanowanych na rok przyszły uroczystości 
jego odsłonięcia. Wspólnie z mieszkańcami Osuchowa, jeszcze w tym roku  ma 

„Panna…. do strzału złóż  się!”, czyli 
debiut sekcji OLK 

Warszawski  Konwent Gier Strategicznych GRENADIER, to jedno z 
największych wydarzeń rekonstruktorskich w roku.  Udział w nim jest nie tylko 
zaszczytem, ale także nie lada jakim wyzwaniem. GRH STRZELCY 31 pSK z 
Mszczonowa już drugi rok z rzędu uczestniczą w tym niezwykłym 
przedsięwzięciu, które odbywa się  w  Muzeum X Pawilonu Cytadeli 
Warszawskiej. Mszczonowianie byli w  tym roku najliczniejszą  grupą  
rekonstrukcyjną, jaka przyjechała do Warszawy. Uczestniczyli w czterech z 
sześciu inscenizacji, jakie odbyły się  w ramach pokazów rekonstrukcyjnych. 
Zapewnili publiczności Grenadiera możliwość spotkania i porozmawiania z 
odtwórcą  roli Hubala – aktorem Ryszardem Filipskim, poetką Lusią  Ogińską, a 
także byłym dowódcą  elitarnej jednostki GROM- generałem Romanem Polko. 
Generał pierwszego dnia Konwentu uczestniczył w nagrywaniu teledysku 
„Kompania Szturmowa P-20”, autorstwa żyrardowskiego wokalisty POTARA. 
Warto też  zaznaczyć, że trójka członków  mszczonowskiej GRH wygrała konkurs 
na najlepszego młodego rekonstruktora. Pierwsze miejsce zajął siedmioletni 
Dawid Rydzewski, drugi był trzynastoletni Maciej Koperski, a trzeci Jakub 
Dymecki- także trzynastolatek. 

VIII edycja Konwentu  była też dla grupy z Mszczonowa szczególna pod 
jeszcze dwoma względami. Po pierwsze zaowocowała współpracą  z 
zaprzyjaźnionymi grupami z Wiskitek i Bolimowa. Na mszczonowskiej ekspozycji  

dziewczęta  posłużyły się  tą   skuteczną bronią, podczas inscenizacji jednego z wspólnie ze Strzelcami swoje osiągnięcia prezentowali członkowie GRH 
epizodów Bitwy Warszawskiej. Wraz z nimi wystąpili w mundurach skautów Oddziału Kawalerii Ochotniczej, a także Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi 
członkowie młodzieżowej sekcji grupy. Bolimowskiej.  

Obecnie GRH STRZELCY 31 pSK dysponuje uniformami pozwalającymi na Drugim i chyba największym powodem do zadowolenia był debiut grupy w 
zorganizowanie  inscenizacji wszystkich wydarzeń z historii Ziemi Mszczonowskiej nowym  dla niej okresie historycznym, a mianowicie wojnie polsko 
od czasów Powstania Styczniowego aż do  Żołnierzy Wyklętych. –bolszewickiej 1920 roku. Męska część grupy umundurowana w uniformy wz. 

MM1919, choć wyglądała „niezgorzej”  mimo wszystko nie wzbudzała takiego 
Foto: Marek Wardak zainteresowania jak kobieca drużyna Ochotniczej Legii Kobiet, obsługująca 

Maxima wz. 1905. Mszczonowianki, gdy  tak jak  główna bohaterka  słynnej 
superprodukcji Jerzego Hoffmana uczyły się  obsługi ckm-u, znalazły się  „pod 
obstrzałem”  wszystkich fotoreporterów, jacy odwiedzili Cytadelę. Następnie 

Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne

„Z historią za pan brat”, czyli słów 
kilka o planach MSH
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o wsparcie znanych osób. W niedzielę  26 maja przy zainspirowany wydarzeniami, jakie wydarzyły się  w 
Znani na GRENADIERZE ekspozycji STRZELCÓW swoje książki i filmy ("Pieśń o czasie Powstania Warszawskiego na  Starym Mieście. 

w y p ę d z o n y c h "  o r a z   " K r a j o b r a z  p o  Ich uczestnikami byli żołnierze Kompanii Szturmowej P-
Tegoroczny GRENADIER obfitował w wiele Grunwaldzie")promowali  poetka Lusia Ogińska  wraz 20,  walczący  na „barykadzie Żyrardów”,  której nazwa 

atrakcji. Liczne ekspozycje grup rekonstruktorskich, aż  ze znanym aktorem Ryszardem Filipskim, który zasłynął  wzięła się od, znajdującego się  w pobliżu  sklepu 
sześć inscenizacji z różnych okresów historycznych, a jako odtwórca roli bohaterskiego majora Henryka Zakładów Lniarskich Len Żyrardów. Sceny do klipu były 
także obecność  znanych  osób, z którymi mogli Dobrzańskiego HUBALA.   Natomiast dzień wcześniej na kręcone na terenie Cytadeli i w Żyrardowie. Premiera 
spotkać  się  i porozmawiać  wszyscy ci, którzy w dniach mszczonowskiej ekspozycji gościł generał Roman teledysku powinna się  odbyć podczas festiwalu 
25-26 maja odwiedzili warszawską  Cytadelę. Jedną  z Polko. Były dowódca elitarnej jednostki GROM zgodził historycznego,  zaplanowanego w Mszczonowie na 7-8 
grup, która prezentowała swój dorobek podczas się wziąć udział w kręceniu scen do utworu  września. 
Grenadiera była stosunkowo młoda GRH z muzycznego żyrardowskiego wokalisty POTARA, który MMMszczonowa. STRZELCY 31 pSK przyjechali do Warszawy nagrywa właśnie teledysk do swojej kompozycji 
w bardzo licznym składzie. Ponad trzydziestoosobowa zatytułowanej   „Kompania Szturmowa P-20”. Utwór jest 
grupa była w tym roku  najliczniejszą  ekipą 
rekonstrukcyjną. Ponadto mszczonowianie postarali się  

Pomorskich. Organizatorami całego przedsięwzięcia były:  
II Święto Twierdzy II Święto Twierdzy Chełmno, jakie odbyło się  F u n d a c j a  T w i e r d z y  C h e ł m n o  z  D o r p o s z a  

w dniach 1-2 czerwca 2013 roku obfitowało w wiele Szlacheckiego, 3 Batalion Drogowo – Mostowy w 
atrakcji. W jego trakcie miały miejsce  dwie Chełmnie,  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chełmno 
inscenizacje walk z okresu 1939 i 1944 (PSZ). Dla gości Kijewo Królewskie.  Wsparcia głównym organizatorom Członkowie GRH STRZELCY 31 pSK w ramach 
święta przygotowano ponadto prezentacje umocnień  udzieliło  wspomniane już  toruńskie Muzeum  Historii i trwającej od dwóch lat współpracy z toruńskim 
i fortyfikacji  twierdzy, a także  specjalną  wystawę Wojskowości. Muzeum  Historii i Wojskowości wybrali się  2 czerwca do  
historii i tradycji. Sporym zainteresowaniem cieszyły się Piotr Dymecki Twierdzy Chełmno, gdzie uczestniczyli w inscenizacji 
również pokazy umiejętności jeździeckich Ułanów GRH STRZELCY 31 pSK  walk z okresu wojny obronnej 1939 roku. Wspólnie z 
Pomorskich, a także rajd samochodowy, jaki odbył się  Mszczonów mszczonowianami w tej inscenizacji wystąpili 
w pierwszym dniu imprezy. Punktem kulminacyjnym II foto: Marek Wardak rekonstruktorzy: GRH Oddziału Kawalerii Ochotniczej z 
Święta Twierdzy Chełmno, była  Msza Święta, Wiskitek,  GRH Kampfgruppe Nord, a także Ułanów 
odprawiona przy pomniku w Dorposzu Szlacheckim.  

sprawy gospodarcze, stosunki własnościowe, na sztukę, na relacje międzynarodowe. 
Ktoś  kto jej nie zna sam czyni siebie bezbronnym i pozbawia się  szansy bezpieczne i Dzieci Zamojszczyzny – 
dostatnie życie. Funduje sobie natomiast bardzo bolesną niekiedy konieczność 
wielokrotnego przeżywania tych samych zdarzeń, bo jak można unikać  czegoś  o czy możliwe jest pojednanie?
czym się  zwyczajnie nie wie…  nie pamięta. 

Kolejny seans filmu Lusi Ogińskiej w Mszczonowie zorganizowany zostanie dla 
Ten film jest jak wyrzut sumienia. Nie można przejść obok niego obojętnie. „Pieśń o słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

wypędzonych. Film historyczno –poetycki  1942/43 – 2012/13”, autorstwa Lusi MM    
Ogińskiej  został zaprezentowany w Mszczonowskim Ośrodku Kultury na zamkniętym 
pokazie dla młodzieży mszczonowskich szkół średnich -  Liceum Ogólnokształcącego 
i Zespołu Szkół. Seans i spotkanie z autorką  zorganizowali wspólnie: Gminne Centrum 
Informacji, MOK, LO, ZS Mszczonów oraz Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne. 
Powodem zaproszenia do Mszczonowa poetki Lusi Ogińskiej była obchodzona w tym 
roku 70 rocznica   deportacji Dzieci Zamojszczyzny.  Można bez wątpienia rzec, że jest 
to rocznica zapomniana i wręcz niechciana. Mało kto pamięta o cierpieniach 
najmłodszych mieszkańców Ziemi Zamojskiej. Jak wyznała sama autorka-  pomocy w 
nakręceniu filmu odmówili jej przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Ona 
sama czuje się poetką Ziemi Zamojskiej. Wzięła na siebie odpowiedzialność 
przypominania  o strasznych zbrodniach, jakich dopuszczali się tam  Niemcy wobec  
bezbronnych dzieci i ich rodziców. Wzruszający obraz siłą rzeczy nawiązuje też do 
szeroko rozumianych współczesnych   relacji polsko- niemieckich. Dostrzegli  to 
uczniowie, uczestniczący w pokazie i w zadawanych po seansie pytaniach nie 
omieszkali tego autorce wytknąć. Z ich strony między innymi padło pytanie  o to, czy 
po 70 latach można współczesnych Niemców obarczać odpowiedzialnością za 
tamte bestialskie zachowania ich ojców i dziadów?  Poetka odpowiadała, że nie to 
było jej zamierzeniem. Jedyne przed czym tym filmem przestrzega to możliwość 
odrodzenia się  krzyżackiego ducha. Młodzież po zakończeniu dyskusji z pewnością 
zdała sobie sprawę z jednego, że historia nie jest jedynie przedmiotem, o którym 

można zapomnieć zaraz po wykuciu na blachę  kilku dat. Historia to 
wiedza, która bezpośrednio przekłada się  na życie współczesne, na 
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pani Agnieszka Majewska. Poczęstunek dla wszystkich wniesiony w rozwój Szkoły Podstawowej w 
uczestników i zaproszonych gości sponsorowała Rada Mszczonowie.
Rodziców.  Przygotowanie ciast zlecono  Restauracji 
DEKADA. Nagrody dla uczestników konkursu zostały Warto zaznaczyć, że podczas koncertu  dokonano 
sfinansowane przez  Komisję ds. Rozwiązywania też ogłoszenia wyników konkursu plastycznego „Mój 
Problemów Alkoholowych. przyjaciel”, Agresji STOP”. Nagrodzeni w nim zostali: 

Główna organizatorka imprezy Jolanta Wacławek  (1)Klaudia Paluch kl. V a, (2) Klaudia Woszczyk kl. V b, 
podsumowując  ją stwierdziła, że „zaangażowanie (3) Maria Witecka  kl. V c, (4) Klaudia Ciszek  kl. V c, (5) 
uczniów, jacy wystąpili w koncercie  było olbrzymie”. Klaudia Zygmunt  kl. V c, (6) Natalia Dąbrowska  kl. V c, 
Jej zdaniem – „na medal spisali się  też  najaktywniejsi  (7) Natalia Ernest kl. V c, (8) Bartosz Czerwieński     kl. VI 
rodzice, którzy akurat tym razem powinni zbierać laury i b, (9) Maksymilian Grombik kl. VI b,  (10) Szymon 
ograniczyć się tylko do obejrzenia oraz  wysłuchania Łukasiewicz  kl. V d i (11) Konrad narożny  kl. V d.

Tegoroczny koncert  „Widzi się tylko sercem" koncertu, a jednak kolejny raz pomogli w szkolnym  
zorganizowany  dla sponsorów i przyjaciół Szkoły przedsięwzięciu.  Szczególne podziękowania  pani MM
Podstawowej w Mszczonowie odbył się  22 maja w sali pedagog przekazała absolwentce  szkoły- Agacie 
widowiskowej  Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Była Baumel, która  co roku angażuje się w realizację 
t o  j u ż  t r z e c i a  e d y c j a  t e g o  n i e z w y k ł e g o  uroczystości i wspiera młodszych kolegów swoim 
podziękowania, jakie uczniowie mszczonowskiej talentem wokalnym. 
podstawówki przygotowują dla tych, którzy pomagają 
im przez cały rok.  Cała strona artystyczna imprezy  W dniu koncertu na scenie MOK-u zaprezentowało 
została poprowadzona  przez dzieci i młodzież.  się wielu młodych artystów. Wśród nich byli m.in. 
Uczniom wydatnie pomogła, pomysłodawczyni tancerze zespołu  Fiest Junior, a także aktorzy szkolnej 
przedsięwzięcia pedagog Jolanta Wacławek.  To jej grupy teatralnej TABALUGA, którzy wystawili spektakl 
dziełem były: oprawa plastyczna, scenografia, dobór KOPCIUSZEK. 
utworów muzycznych i piosenek, a także sama 
reżyseria. Po zakończeniu występów, które były swoistego 

Układy taneczne przygotowane zostały  przez rodzaju podsumowaniem artystycznego dorobku 
panią  Katarzynę Malinowską -  nauczycielkę  szkoły   na scenę poproszono wszystkich darczyńców, 
wychowania fizycznego.  W sprawy organizacyjne  współpracowników i  sponsorów, którzy otrzymali 
koncertu  włączyli się też   rodzice: pan  Jarosław zaproszenia do wzięcia udziału w uroczystości.  Każdy z 
Dropiński, pani  Draniak, pani Agnieszka Plackowska i  nich otrzymał od uczniów dowód uznania, za wkład 

Gombrowicza „Transatlantyk” oraz  fragment 
„Beniowskiego” Juliusza Słowackiego.
„

Nazwisko Daniela znane jest w naszej gminie, od wielu 
lat.  Jako uczeń Szkoły Podstawowej w Bobrowcach 
został laureatem Wojewódzkiego Konkursu 
„Warszawska Syrenka”. Od lat jest także liderem wśród 
aktorów grupy teatralnej Drugie Piętro, a od kiedy 
został uczniem Gimnazjum w Osuchowie i podjął 
współpracę z p. Julittą Sander, jego zdolności aktorskie 
i recytatorskie rozwijają się harmonijnie. Niemały 
wpływ na wszechstronny rozwój Daniela ma p. Ludmiła 
Drobot-Kierzkowska, która doskonali jego talenty 
muzyczno-wokalne. 
Bombardowany wyzwaniami, zachęcany do 
występów może im sprostać tylko dlatego, że 
wspierają go niezwykli rodzice: Państwo Agnieszka i 
Mirosław Olborscy.  
Zwieńczeniem aktywności artystycznej Daniela w 
naszym gimnazjum, był wyjazd na konkurs recytatorski 
do Bielska Białej w dniach 24.05 – 26.05.2013r. Nasz 
utalentowany uczeń przedstawił fragment prozy W. 

gitarach i śpiewając, nie zauważyli, że północ już 
dawno minęła. Nie było tu rywalizacji, była radość z 

Po raz siódmy do Bielska-Białej zjechali finaliści możliwości bycia, słuchania, doświadczania. A 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla recytacje tych młodych ludzi powodowały, że 
Gimnazjalistów "Przebudzeni do Życia". Tak jak w pięciu człowiek zapominał o świecie, chciał słuchać, patrzeć 
spośród sześciu poprzednich edycji jury nie przyznało i cieszyć się, że taką wspaniałą młodzież mamy. Dla 
nagrody specjalnej w postaci tytułu "Przebudzonego nauczyciela to była  także wielka chwila, chwila dumy 
do Życia" - poinformował Leszek Miłoszewski, dyrektor i satysfakcji z bycia z takim wyjątkowym młodym 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, człowiekiem. 
organizator konkursu "Przebudzeni do życia". Trzymam kciuki za Daniela w jego artystycznym 
Łącznie na kameralnej scenie Teatru Lalek Banialuka rozwoju. Głęboko wierzę, że jeszcze nieraz usłyszymy o 
wystąpiło 18 recytatorów z 9 województw. Oprócz tej nietuzinkowej osobowości.
udziału w konkursie "Przebudzeni do życia" uczestniczyli Elżbieta Sajak
oni w warsztatach prowadzonych przez Jana 
Zdziarskiego, wykładowcę Akademii Teatralnej w 
Warszawie, równocześnie wiceprezesa Zarządu 
Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz 
Włodzimierza Pohla, aktora Banialuki. Ponadto 
uczestnicy konkursu "Przebudzeni do życia" obejrzeli 
obsypany ostatnio licznymi nagrodami spektakl 
Banialuki pt. „Złoty klucz”.
Wracamy ze spotkania w Bielsku Białej bogatsi o 
wiedzę, cenne wskazówki i  doświadczenie. 
Zauważono bardzo dobry warsztat, świetną dykcję 
Daniela. 
Przede wszystkim jednak w pamięci pozostanie 
niezwykła integracja młodzieży. Daniel stwierdził, że 
ludzie, z którymi się spotkał, byli niezwykli i wyjątkowi. 
Mówili takim językiem jak on, wyznawali bliskie mu 
wartości, słuchali takiej jak on muzyki. Spontanicznie 
zorganizowali spotkanie, podczas którego grając na 

momentami zabawna, ale też zmuszała widzów do 
refleksji i zadumy nad własnym postępowaniem w  
codziennym życiu. Całość uzupełniała wspaniała 
choreografia, kolorowe stroje i świetnie dobrana 
muzyka. Spektakl z pewnością podobał się 
widzom, którzy wysiłki młodych aktorów narodzili 
brawami. Mimo niesprzyjającej w tym dniu aury 
pogodowej sala kinowa MOK-u zgromadziła 
kilkudziesięciu widzów. 

N a  z a k o ń c z e n i e  s p o t k a n i a ,  t u ż  p o  
przedstawieniu, z krótkim show tanecznym na 

Pierwsza niespodzianka czekała na wszystkie 
scenie pojawiła się jeszcze grupa ćwicząca w 

mamy już w sobotę 25 maja, kiedy to Mszczonowski 
MOK-u pod okiem Urszuli Zaniewskiej. Młode 

Ośrodek Kultury zaprosił je na specjalnie dla nich jak zwykle wiele pozytywnych emocji zarówno tancerki również zebrały zasłużone oklaski. 
przygotowany spektakl zatytułowany „Przygody wśród zaproszonych mam, gości jak i wśród samych Kolejną niespodziankę, we wtorek 28 maja, 
księcia Narcyza”. Przedstawienie przygotowali małych uczestników, którzy za swe występy zebrali przygotowali uczniowie trzech klas zerowych z 
członkowie grupy teatralnej „Skorpion” działającej mnóstwo oklasków. mszczonowskiej Szkoły Podstawowej pod 
w MOK-u pod kierunkiem Marioli Posmyk. Młodzi Po zakończonym występie, dzieci złożyły kierunkiem swoich pań – Barbary Oracz, Agaty 
aktorzy, którzy często nigdy wcześniej nie mamom życzenia i wręczyły im własnoręcznie Lesiak i Małgorzaty Malowaniec. W ich wykonaniu 
występowali na scenie spisali się świetnie. Historia wykonane w szkole portrety oraz bukiety kwiatów. na scenie sali kinowej MOK-u mogliśmy zobaczyć 
zapatrzonego w siebie młodego księcia Narcyza, Dalsza część świętowania Dnia Mamy upłynęła na mnóstwo wierszyków, rymowanek, popisów 
którą swej wnuczce ku przestrodze opowiadała spotkaniu w sali klubowej MOK-u, gdzie na tanecznych oraz piosenek, w których dzieciaki 
babcia, będąca jednocześnie narratorem wszystkich gości czekał słodki poczęstunek.podkreślały dobroć, opiekę, ciepło i ogromną 
przedstawienia była barwna, sugestywna, Rafał Wasilewskimiłość swoich Mam. Występ maluchów wzbudził 

Konkurs recytatorski

Daniel Olborski wśród 
„Przebudzonych”

SP Mszczonów

Niespodzianki 
dla mam

SP Mszczonów

Widzi się  tylko sercem – 
odsłona trzecia
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Daniela Olborskiego i Krzysztofa Dominika  i Dominiak, która dołączyła do niego tekst piosenki o 
latającym dywanie . Miło było oglądać m. innymi brawurowych scen - kto nie widział Kasi 
Dominikę Cymerman śpiewającą aca  pella  przed Maciszewskiej i Marty Siniarskiej w duecie i 
zachwyconą grupką kolegów i koleżanek.pojedynczo – niech żałuje. 
· TRANSFORMERY – na ogół postacie ,  „ P o d r ó ż e  z  J u l i a n e m  T u w i m e m ”  j e s t  
przypominające ludzkie , które można było opowiadaniem o życiu tego wybitnego poety Dzień Dziecka w osuchowskiej szkole, znanej w 
przebierać, zmieniać ich pozycję, wyraz twarzy itp. - poprzez fragmenty jego wierszy z różnych okresów powiecie z nadzwyczajnych osiągnięć sportowych 
głównie dzieła dziewczynek z klasy VI:  Kamili Wójcik, twórczośc i  ,  wybranych ,  a potem też  i matematycznych, tym razem przebiegł pod 
Kasi Wojciechowskiej, Sylwii Strojek, Natalii Melon, Oli reżyserowanych wspólnie z p. Magdą Woźniczko i hasłem „DZIECI DZIECIOM” z naciskiem na KULTURĘ 
Marczak, Julii Wojtczak i Klaudyny Wieteski.całym zespołem aktorskim przez Julitę Sander. w dniu 29 maja.
· Gry zręcznościowe – tu wreszcie Ci, którym Element tego występu „ Lokomotywa” zdobył 1 Ten szczególny dzień zaczął się od celebracji s ł o 
zabrania się rzucania papierowymi samolocikami miejsce w powiatowym konkursie teatralnym w w a  konkursem recytatorskim poświęconym 
lub kulkami na lekcji , mogli dać upust swoim pasjom Żyrardowie w grupie szkół gimnazjalnych i był twórczości Juliana Tuwima. Wystąpiło kilkunastu 
. Najbardziej zbuntowane jednostki rzuciły się z owacyjnie przyjęty przez całą tamtejszą uczniów ze Szkoły Podstawowej i z Gimnazjum. 
radością do produkcji niezliczonej ilości kulek publiczność, a „Podróże..” wygrały gminny konkurs Nawet Ci, dla których czytanie czegokolwiek jest 
papierowych do paintballa w wersji szkolnej – czyli teatralny w grupie gimnazjalnej.  zajęciem bolesnym zamilkli oczarowani urodą 
wydmuchiwania kulek przez papierowe rurki w Temat Dzieci Dzieciom był doskonałą okazją , tekstów p. Juliana . Konkurs wygrała Katarzyna 
kierunku „wroga” i do koszykówki – rzutu kulką do żeby uczniowie wzięli „sprawy w swoje ręce” i Dominiak  z kl IV z interpretacją wiersza „Gdyby”., 2-
kosza wiklinowego z określonych odległości zorganizowali zabawy i zajęcia, które dla nich były gie i 3 -cie miejsce zajęli kolejno  Paweł Olborski kl. V, 
.Okazało się , że mamy w szkole wielu wielbicieli interesujące. Czwartoklasiści: Czarek Dębski, Katarzyna Walczyńska kl V .
wędkarstwa, szczególnie wśród gimnazjalistów,  Szymon Czarnecki, Dominik Melon i Artur Wasilewski Po krótkiej przerwie w rytmie hip-hop Koło 
którzy obsiedli na krzesełkach „ staw z rybkami „ - postanowili straszyć wszystkich wchodzących na II Teatralne Szkoły Podstawowej „ Teatr Niewielki”  
produkt koła plastycznego S.P. i przy pomocy piętro szkoły czarnym, wielkim nietoperzem z rozbawiło zebranych spektaklem „ Gdzie jest król? „ 
wędek z  haczykami oddawal i  s ię  temu k rwawymi  zębami ,  s f ruwającym z  „ łuku w reżyse r i i  p .  Domin ik i  Jankowsk ie j  .W  
relaksującemu zajęciu. triumfalnego” , przez który każdy musiał przejść . przedstawieniu dominowały trzy postacie: Króla  
I klasa Gimnazjum ze swoim , doskonale Chłopcy wykonali tą imponującą budowlę Popiela grana przez Pawła Olborskiego klasa V, jego 
przygotowanym happeningiem przez Kasię samodzielnie , ale gdyby nie pomocna dłoń p. sługi, Dominika Melona- klasa IV i królowej Wandy - 
Jóźwiak, Ewelinę Szlagę, Kasię Skoneczną i Karolinę Sylwestra Kowalskiego to zapewne ta konstrukcja Kasi Dominiak  także z klasy IV.  Przedstawienie 

nie utrzymałaby się długo i nie zachwyciła zachwyciło i rozbawiło widzów prostotą użytych 
tegorocznych absolwentów Gimnazjum, którzy środków. Akcja toczy się na podwórku wokół 
postanowili wykorzystać ją jako element dekoracji zaczarowanego krzesła i oglądamy zabawę dzieci  
na swoim balu pożegnalnym. we władców . Zabawna interpretacja władzy 
Inne interaktywne urządzenia plastyczne jakie skłania do poważnej refleksji nad tym jak my, dorośli 
pojawiły się w tym dniu w naszej szkole to:kształtujemy obraz człowieka mającego władzę w 
· Zamek z klocków , który można było umysłach naszych podopiecznych. 
rozbudowywać wedle własnych, najbardziej Zespół aktorski Teatru II Piętro składający się 
oryginalnych pomysłów , którego inicjatorami byli głównie z uczniów klas III naszego gimnazjum 
szóstoklasiści Marcin Szczepański, Albert Sadowski, pożegnał nas świetnym popisem : dyscypliny- cały 
Paweł Szymczak i Jakub Rybkowski.zespół uważnie i z zaangażowaniem realizował 
· Latające obiekty zamieszkałe  wszelkiej maści skomplikowany układ choreograficzny, pięknej 
ufo- i ekoludkami ,  wyprodukowanymi wcześniej na dykcji - tu szczególnie trzeba wyróżnić Malwinę 
lekcjach plastyki przez uczniów Szkoły Podstawowej Wieteskę jako Wieloryba w Panu Maluśkiewiczu i 
. Wśród nich odznaczał się urodą „Latający Dywan” dwóch odtwórców roli Tuwima : 
, dzieło Patrycji Woźniak , Weroniki Wójcik i Kasi 

oprowadziła nas po wszystk ich salach 
dostępnych dla zwiedzających i szczegółowo o 
nich opowiadała. Tego dnia był Dzień Wolności, 
więc sala obrad była przygotowana na tę 
uroczystość. Niektórzy uczniowie mieli szansę 
zobaczyć Pana Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego lub jego małżonkę. 

Po opuszczeniu Pałacu mieliśmy jeszcze 
godzinę do wizyty w Sejmie i w Senacie, poszliśmy 
więc na spacer po Starówce. 
O godzinie 15.00 staliśmy już pod siedzibą władz 

Osuchowskie gimnazjum w Pałacu ustawodawczych. Przywitał nas niezwykle miły i 
Prezydenckim i w Sejmie sympatyczny pan ochroniarz. Zostaliśmy 

podzieleni na dwie grupy i rozpoczęliśmy 
4 czerwca 2013 wybraliśmy się na zwiedzanie. Najpierw zobaczyliśmy salę obrad 

wycieczkę do Warszawy. Celem zwiedzania był Senatu, następnie udaliśmy się do ogromnej sali 
Osuchowa około godziny 18.00. Wszyscy byli Pałac Prezydencki oraz Sejm i Senat. Wycieczka sejmowej. Przechodziliśmy  przez korytarz 
bardzo zadowoleni z tak spędzonego czasu. Na rozpoczęła się o godz. 10.00. mierzący 145 m, który łączy budynki Sejmu i 
pewno będziemy ten dzień długo wspominać. Wstęp do Pałacu Prezydenckiego mieliśmy Senatu. 

Uczniowie kl. III a i III bzaplanowany na godzinę 13.00. Pani przewodnik Po zakończonej wycieczce wróciliśmy do 

zainteresowań – plastyczne i taneczne. Pierwsze z 
nich prowadzi Katarzyna Konca, drugie Katarzyna 
Malinowska. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i 
cieszą się dużą popularnością wśród dzieci. Podczas 
zajęć plastycznych maluchy uczą się jak z pozornie 
prostych rzeczy wykonać coś co może stać się 
prawdziwą ozdobą. Nie nudzą się także uczestnicy 
zajęć tanecznych, gdzie za każdym razem poznają 
nowe kroki i nowe elementy tańca nowoczesnego. 
Na koniec roku zaplanowany jest już nawet krótki 
pokaz taneczny w wykonaniu uczestników zajęć. 

Miasto, jak wiemy, oferuje szersze możliwości Ci, którzy lubią sport też znajdą coś dla siebie. 
realizacji własnych pasji dzieciom i młodzieży w To właśnie z myślą o nich Paweł Słojewski prowadzi 
czasie wolnym od zajęć, ale na nudę nie mogą szkółkę siatkówki. W chłodniejsze dni zajęcia 
narzekać też młodzi mieszkańcy Lutkówki, którym prowadzone są na sali sportowej, zaś w słoneczne 

korzystający z zajęć już cieszą się, że po wakacjach Rada Rodziców postanowiła dać szersze możliwości dni na boisku przy szkole. 
będą mogli w ten sposób spędzać czas wolny od rozwoju i realizacji własnych pasji. Działalność Co najważniejsze koszt wszystkich zajęć 
nauki.rozpoczęły tam bowiem dwa nowe koła pokrywany jest przez Radę Rodziców. Najmłodsi zaś 

Rafał Wasilewski

ZSP w Osuchowie

ZWIEDZAMY NASZ 
PARLAMENT

Dzień Dziecka 
w Osuchowie

Lutkówka

Nowe pomysły na czas 
wolny w Lutkówce
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Osolińską, a zrealizowanym przy pomocy całej klasy, s u m i e n n i e  s ę d z i o w a l i  n i e z m o r d o w a n y m  p. Krzysztofa Kurzepy , tym samym podwójnie 
pobiła wszelkie rekordy zainteresowania . poszukiwaczom przez wiele godzin. Było to od manifestując swoją tężyznę fizyczną i dbałość o 
Wielogodzinna kolejka do udziału w zabawie nie dawna niewidziane, tak sprawnie zorganizowane czystość środowiska.
studziła entuzjazmu uczniów. Jej główną wadą był przez uczniów przedsięwzięcie, a jednocześnie Tegoroczny Dzień Dziecka przyniósł dla 
fakt usytuowania pod Sekretariatem Szkoły i emocjonujące i fascynujące przeżycie estetyczne każdego coś miłego , a hasło „Dzieci Dzieciom” 
Pokojem Nauczycielskim , co z lekka paraliżowało dla biorących udział w zabawie kolegów.  wyzwol i ło w młodych głowach pokłady 
ruch dyrekcji i nauczycieli oraz utrudniało Podczas gdy jedne grupy uczniów naszej szkoły innowacyjności i kreatywności , umożliwiło 
zna lez ien ie   c i s zy  na przygotowywanie uczestniczyły w zabawach wewnątrz szkoły inne zaprezentowanie talentów, które na co dzień nie 
dokumentów i pracę wymagającą skupienia. wykorzystywały ten czas na gry na wolnym mają się gdzie manifestować. I o to właśnie chodzi, 
Zabawa polegała na „nurkowaniu „ w balonach i powietrzu , w tym  także uczestniczyły w żeby wykorzystać potencjał , który drzemie w 
poszukiwaniu ukrytych przedmiotów na czas. powiatowym turnieju piłki nożnej w Piekarach. każdym .
Uczniowie samodzielnie przygotowali regulamin, Nasza drużyna zdobyła tam II miejsce . Warte Julita Sander
nagrody, wyznaczyli sędziów , zadbali o wystrój odnotowania jest to, że do Piekar i z powrotem  
wnętrza , nadmuchali około 1000 balonów, drużyna piłki nożnej dotarła na rowerach pod okiem 

przygotowaniami do Powiatowej Gimnazjady sędziowską, która zajęła się przygotowaniem 
9 maja 2013 r. -  ważny Młodzieży. 58 zawodników i zawodniczek szykowało technicznym do zawodów. Podkreśliła, że są to 

się do trudnej walki. Do sportowej rywalizacji oprócz ochotnicy, którzy odnaleźli radość w takich 
osuchowskich  gimnazjalistów zgłosili się sportowcy z działaniach. Wszystkim życzyła satysfakcji z udziału w dzień, dzień zwycięstwa
Gimnazjum w Wiskitkach, Bartnik i Mszczonowa. tej prestiżowej imprezie, obiecała trzymać kciuki za 

To był wyjątkowy dzień, pełen wrażeń, dający Regulamin zawodów określił 9 konkurencji, w których wszystkich, pozostając w nadziei, że wygrają najlepsi, 
możliwość realizacji wielu pasji i zainteresowań odbywać się miała rywalizacja w podziale na klasy I, stosując zasadę fair play.
uczniów ZSP w Osuchowie. Od rana na stadionie II, III w kategorii dziewcząt i chłopców. Około godziny 12.00 zakończyły się zawody 
lekkoatletycznym trwała krzątanina związana z O godzinie 9.30 dyrektor ZSP w Osuchowie Elżbieta sportowe, o czym świadczyły radosne, pełne 

Sajak powitała przybyłych zawodników, nauczycieli i satysfakcji twarze sportowców. Gimnazjaliści z 
k ibiców. Przedstawiła młodzieżową kadrę Osuchowa mieli powód do dumy. 31 zawodników 

zdobyło laury w postaci 11 dyplomów za uzyskanie I 
miejsc, 12 dyplomów za zdobycie II miejsc i 8 
dyplomów za zdobycie brązowych medali. Dumy i 
zadowolenia nie kryli  także nauczyciel wychowania 
fizycznego Adam Skoneczny, Krzysztof Kurzepa i 
Elżbieta Sajak. Sukces ten z pewnością jest 
wypadkową dobrych relacji, jakie panują pomiędzy 
nauczycielami a uczniami, dobrze zaplanowanej 
pracy, wielkiego zaangażowania społeczności 
szkolnej, ducha sportowego, który mieszka od lat w 
naszej szkole, doskonałych warunków – obiektów 
sportowych  do uprawiania lekkiej atletyki, które 
uczniowie mają do dyspozycji.

ZS Osuchów

Katarzyna Wojciechowska, III miejsce - SP Lutkówka: Paulina Olczak, IV miejsce – Gimnazjum w 
Małgorzata Bucior, Rafał Pawlak, Julia Saiki, IV miejsce Radziejowicach: Wiktoria Kociszewska, Marta Dni Matematyki 2013
- SP Międzyborów:  Daniel Jakubowski, Jan Walczak, Muranowicz, Marta Maszkowska; 

W dniach 21 – 22 maja 2013r. w Zespole 
Karol Budziński. KLASY III: I miejsce – Gimnazjum w 

Szkół Publ icznych w Osuchowie odbył s ię 
W środę zmierzyły się ze sobą drużyny klas I – Międzyborowie: Anna Fatalska, Zuzanna Wysocka, 

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny Dni Matematyki 
III z pięciu gimnazjów: Gimnazjum z Mszczonowa, Marta Kozikowska, II miejsce – Gimnazjum w 

2013 zorganizowany przez nauczycielki matematyki z 
Gimnazjum z Międzyborowa, Gimnazjum z Mszczonowie: Aleksandra Konca, Dominik Soboń, 

ZSP w Osuchowie: p. Ewę Termenę oraz p. Joannę 
Radziejowic, Gimnazjum z Osuchowa oraz Gimnazjum Jakub Kwiatkowski, III miejsce – Gimnazjum w 

Bednarską.
z Wiskitek, z którego przyjechała tylko drużyna z klas I. W Osuchowie: Patrycja Melon, Karolina Jankowska, Piotr 

We wtorek zmierzyły się ze sobą drużyny 
jury zasiedli nauczyciele matematyki z tych szkół: p. Góraj, IV miejsce – Gimnazjum w Radziejowicach: 

klas IV – VI z czterech szkół podstawowych: SP z 
Monika Chałek, p. Rafał Maciszewski, p. Irena Lipska, Bernadeta Grzeczyńska, Mariusz Majchrzak, Paweł 

Mszczonowa, SP z Międzyborowa, SP z Lutkówki oraz SP 
p. Joanna Bednarska oraz p. Zdzisław Dziwiszek. Nad Szymański.

z Osuchowa. W jury zasiedli nauczyciele matematyki z 
przebiegiem konkursu czuwała p. Ewa Termena. Wszyscy uczestnicy Dni Matematyki 2013 

tych szkół: p. Lidia Figat, p. Agnieszka Chmielecka, p. 
otrzymali dyplomy i nagrody, a zwycięskie szkoły – 

Grzegorz Olczak oraz p. Ewa Termena. 
Zgodnie z tradycją tego konkursu puchary. 

wszystkich uczestników powitała p. dyrektor, Elżbieta Bardzo serdecznie dziękujemy naszym 
Nad przebiegiem konkursu czuwała p. 

Sajak. Po niezwykle emocjonujących chwilach, sponsorom: Radzie Rodziców przy ZSP w Osuchowie, 
Joanna Bednarska. Wszystkich uczestników powitała 

podczas których drużyny rozwiązywały test, rozwiązały pani Marioli Lewandowskiej z Piekarni - Cukierni w 
p. dyrektor Elżbieta Sajak. 

trzy tury zadań oraz po dogrywce w klasach I jury Mszczonowie, pani Bożenie Lewińskiej z Księgarni w 
Po ogromnym wysiłku wszystkich drużyn w 

ogłosiło wyniki. Mszczonowie, pani Wioletcie Traczyk z Papirusa w 
czasie rozwiązywania testu oraz dwóch turach zadań 

Mszczonowie, państwu Dorocie i Grzegorzowi 
jury ogłosiło wyniki. 

K la sy f i kac ja  s zkó ł  g imnaz ja lnych  Koperskim ze „Świata Dziecka” w Mszczonowie, pani 
K lasy f i kac ja szkół  podstawowych 

przedstawia się następująco: I miejsce – Gimnazjum w Mirosławie Troszczyńskiej z MAR- DOM w Żyrardowie. 
przedstawia się następująco: I miejsce – SP w 

Osuchowie, II miejsce – Gimnazjum w Międzyborowie i  Dzięki pomocy Państwa zapewniliśmy uczestnikom 
Mszczonowie,  II miejsce – SP w Międzyborowie, III 

Gimnazjum w Mszczonowie, IV miejsce – Gimnazjum w atrakcyjne nagrody oraz poczęstunek.
miejsce – SP w Osuchowie, IV miejsce – SP w Lutkówce. 

Radziejowicach, V miejsce – Gimnazjum w Wiskitkach. ZS Osuchów
Wyniki w poszczególnych kategoriach: 

Wyniki w poszczególnych kategoriach: 
KLASY 4: I miejsce - SP Mszczonów: Mateusz 

KLASY I: I miejsce – Gimnazjum w 
Czarnecki, Norbert Frydrysiak, Zuzanna Olczak, II 

Mszczonowie: Magdalena Oskiera, Kordian Makulski, 
miejsce - SP Lutkówka: Anna Budna, Mateusz Dębski, 

Jagoda Ciszewska, II miejsce – Gimnazjum w 
Alicja Pawlak, III miejsce - SP Międzyborów: Dawid 

Osuchowie: Katarzyna Skoneczna, Ewelina Szlaga, 
Lipiński, Dominika Świeczka, Dawid Lipiński, IV miejsce - 

Katarzyna Jóźwiak, III miejsce – Gimnazjum w 
SP Osuchów: Katarzyna Dominiak, Wiktoria 

Wiskitkach: Agata Szymczak, Mateusz Tkacz, Mateusz 
Sokołowska, Amelia Maciszewska; 

Kolis, IV miejsce – Gimnazjum w Radziejowicach: Emilia 
KLASY 5: I miejsce - SP Międzyborów: 

Banasiewicz, Adrian Lesiak, Dominika Szustkiewicz, V 
Kacper Mińkowski, Gabriela Szwed, Jan Hass, II miejsce 

miejsce – Gimnazjum w Międzyborowie: Kacper Wnuk, 
- SP Osuchów: Łukasz Kustosz, Paweł Olborski, 

Martyna Niedolistek, Adrian Koziarek; 
Bartłomiej Kazimierczak, III miejsce - SP Mszczonów: 

KLASY II: I miejsce – Gimnazjum w 
Michał Bylina, Szymon Ciszewski, Julia Polak, IV miejsce 

Międzyborowie: Dagmara Ragan, Paulina Łachnik, 
- SP Lutkówka: Jakub Skurzanko, Hubert Słojewski, 

Damian Szachowicz, II miejsce – Gimnazjum w 
Maciej Woźniak; 

Osuchowie: Agata Potrzebowska, Marta Siniarska, 
KLASY 6: I miejsce - SP Mszczonów: Kacper 

Łukasz Barański, III miejsce – Gimnazjum w 
Ciszewski, Robert Janusz, Bartosz Skowronek, II miejsce - 

Mszczonowie: Katarzyna Puchała, Jakub Borowiec, 
SP Osuchów: Jakub Rybkowski, Mateusz Wojtczak, 

 



atrakcji. Maluchy zbierały eksponaty leśne takie jak: 
szyszki, kawałki kory, grzyby. W trakcie spotkania pan Wycieczka do lasu
leśniczy zadawał dzieciom różne pytania i był zdumiony 

 W celu lepszego zapoznania dzieci z 
wiedzą przedszkolaków. Dzieci także nie pozostawały 

zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska dzieci 
dłużne i zasypywały naszego gospodarza mnóstwem 

z Punktu przedszkolnego „Bajka” oraz z zerówki ze Szkoły 
pytań. Nasza wycieczka skończyła się przy leśniczówce, 

Podstawowej w Piekarach wybrały się na wycieczkę do 
gdzie pan leśniczy zorganizował dzieciom ognisko. 

lasu. Naszym przewodnikiem był pan leśniczy Marek 
Wszyscy zjedli kiełbaski i wspólnie bawili się na świeżym 

Zientek, który oprowadził nas po lesie. Dzieci poznawały 
powietrzu w otoczeniu pięknej, malowniczej przyrody 

przyrodę patrząc, słuchając i dotykając, obserwowały 
leśnej.    

las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic: np. 
Na zakończenie dzieci podziękowały Panu 

poznały czyścicieli lasu (mrówki, żuka gnojowego). 
leśniczemu za wizytę wręczając laurkę. 

Poznały różnorodność szaty roślinnej lasu: drzewa 
Serdecznie dziękujemy Panu leśniczemu za to 

iglaste, liściaste, krzewy, pnącza, paprocie, mchy i runo 
owocne spotkanie i z niecierpliwością czekamy na 

leśne. Słuchały odgłosów lasu, śpiewu 
kolejne.

ptaków, rechotu żab oraz wielu innych 
Dorota Zaniewska
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Po uroczystym otwarciu pracowni głos zabrała pracowni (przecięcie wstęgi przez członków 
dyrektor szkoły, która serdecznie podziękowała samorządów uczniowskich, przewodniczącą rady Nowa pracownia 
rodzicom za cenną inicjatywę i determinację w rodziców, dyrektor E. Zielińską i dyrektor E. Sajak) 
dążeniu do zapewnienia uczniom szkoły dostępu do uczniowie pod okiem mgr Anny Dębskiej aktywnie w ZSP w Osuchowie nowoczesnych środków dydaktycznych.  zrealizowali cele i zadania lekcji. 

Już o 10.15 rozpoczęła się następna ważna  Teraz będą uczyli się bez kompleksów w stosunku ZS Osuchów
szkolna uroczystość. do uczniów szkół miejskich. Przypomniała, że rodzice 

Z inicjatywy rodziców uczniów naszej szkoły od lat przeznaczają zgromadzone środki na zakup 
nastąpiło otwarcie nowoczesnej pracowni językowej. tablic interaktywnych i rzutników. Uczniom, życzyła 
Urządzenia (jednostka centralna, wzmacniacz, radości z nauki w nowej, przyjaznej przestrzeni, 
głośn ik i ,  s łuchawki ,  oprogramowanie)  na uczulając na to, aby szanowali to, co wspólnymi 
stanowiskach, meble (stoliki, krzesełka), zostały siłami rodziców i organu prowadzącego udało się dla 
zakupione z funduszy pozyskanych przez Radę nich stworzyć. 
Rodziców. Koszt wyniósł 19 700zł. Koszt generalnego Następnie głos zabrała w imieniu  p. burmistrza G. 
remontu pracowni łącznie z wymianą oświetlenia J. Kurka i swoim dyrektor Zespołu Obsługi Placówek 
oraz zakupem laptopa obciążył budżet szkoły kwotą Oświatowych Ewa Zielińska. Wyraziła zadowolenie, że 
7 500zł. takie inicjatywy na terenie szkoły powstają, 

 Na inauguracyjnej lekcji języka angielskiego w komplementowała wystrój i wyposażenie pracowni. 
klasie V pt „ Z wizytą u lekarza” p. dyrektor E. Sajak i p. Życzyła uczniom, aby możliwość korzystania z 
p r zewodn icząca Rady  Rodz iców gośc i ł y  pracowni wzmocniła ich motywację do nauki 
znamienitych gości w osobach: dyrektor ZOPO p. Ewę języków obcych, które są obecnie nie tylko oknem na  
Zielińską, radną powiatu żyrardowskiego p. Krystynę świat, ale także przepustka do lepszego życia.
Penczonek, przewodniczących rad oddziałowych. Po uroczystościach związanych z otwarciem 

Pierwsze spotkanie (9 maja) zaznajomiło 
Warsztaty filmowe uczestników ze sztuką operatorską. Wysłuchaliśmy 

opowieści o prazy operatora kamery (nie: kamerzysty!). Jeszcze nie opadły emocje sportowe, a na teren 
Ku ogromnej radości uczniów można było również ZSP w Osuchowie wkroczyli realizatorzy projektu 
popracować z profesjonalnym sprzętem. Na warsztaty artystyczne z cyklu „Sztuka filmowa od 
zakończenie sami uczniowie sfilmowali kilka ujęć podstaw”.
wymyślonego przez nich scenariusza filmowego pt. Z inicjatywy Gminnego Centrum Informacyjnego 
„Napad na bank”. Oczywiście aktorami byli uczestnicy rozpoczął się cykl spotkań, podczas których 
warsztatów.gimnazjaliści zgłębiać będą tajniki sztuki filmowej. W 

Na drugim spotkaniu można było zobaczyć jak cztery kolejne czwartki w szkolnej świetlicy rządzić 
powstaje film i spróbować własnych sił w tworzeniu będzie dziesiąta muza. 
scenariusza. Spotkania mają charakter warsztatowy. Zajęcia 

Warsztaty filmowe cieszą się dużym powodzeniem praktyczne poprzedzają krótkie wykłady na temat 
wśród gimnazjalistów (42 uczestników).dziejów kinematografii, organizacji produkcji filmowej, 

ZS Osuchówsztuki operatorska, pracy z aktorem.

miłośnikami piłki nożnej. Zmagania sportowe Małgorzata Sekulska oraz nauczyciel w-f p. Janusz 
rozpoczęły się  o godzinie 9:00 i w sympatycznej Kaliński.
atmosferze trwały do ich zakończenia.       Sponsorami Turnieju byli:
W przerwie pomiędzy meczami zawodnicy mogli Państwo Marzena i Piotr Markus,
zregenerować siły posilając się przygotowanym Państwo Anna i Marek Głowa,
poczęstunkiem. Państwo Edyta i Adam Sielscy,
   Klasyfikacja po rozegraniu wszystkich meczy wygląda Państwo Dorota i Gustaw Zdzieszyńscy,
następująco: Państwo Dorota i Henryk Gronkiewicz,

Pani Emilia Maciszewska,
I miejsce – SP Lutkówka Pani Danuta Jaworska, 
II miejsce – SP Osuchów Firma Drewsmol,
III miejsce – SP Mszczonów do których kierujemy serdeczne podziękowania.

W środę, 29 maja w Szkole Podstawowej w IV miejsce – SP Piekary SP w Piekarach
Piekarach odbył się XI Gminny Turniej Piłki Nożnej o V miejsce – SP Lutkówka (II 
Puchar Dyrektora OSiR Mszczonów. Turniej cieszy się drużyna)
dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej gminy. Tym samym Puchar Dyrektora 
      Do rywalizacji przystąpiły drużyny uczniów ze szkół: OSiR Mszczonów trafił w ręce 
Lutkówce, Mszczonowie, Osuchowie i Piekarach. drużyny ze Szkoły Podstawowej w 
Uroczystego otwarcia zawodów dokonała p. dyrektor Lutkówce.
SP Piekary – Małgorzata Sekulska, która powitała Spośród zawodników biorących 
przybyłych na Turniej uczniów wraz z ich opiekunami: udział w Turnieju wyłoniono Króla 
Reprezentacja SP Lutkówka – opiekun p. Małgorzata strzelców, został nim Bartek 
Gołuch Osiński (7 bramek) uczeń SP 
Reprezentacja SP Mszczonów – opiekun p. Krystian Lutkówka.
Górka Zwycięzcom gratulujemy, a 
Reprezentacja SP Osuchów – opiekun p. Krzysztof w s z y s t k i m  u c z e s t n i k o m  
Kurzepa dziękujemy za udział w Turnieju 
Reprezentacja SP Piekary – opiekun p. Janusz Kaliński oraz życzymy dalszych sukcesów 
     Rozgrywki toczyły się na zasadzie ,,każdy z każdym”, sportowych.
dlatego też zawodnicy wszystkich drużyn mogli       Organizatorami konkursu byli 
sprawdzić swoje umiejętności w rywalizacji z przybyłymi p. dyrektor SP w Piekarach 

SP w Piekarach

XI Gminny Turniej Piłki 
Nożnej w Piekarach



Poloneza czas zacząć…
Dnia 14 czerwca w Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie odbył się 
pożegnalny wieczorek klas trzecich. Od godziny 17.00 trzecioklasiści mieli szansę 
uroczyście pożegnać się z nauczycielami.

Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnym tańcem – polonezem na dwadzieścia trzy 
pary. Dla uczniów był to skok w dorosłość. Chłopcy wyglądali jak prawdziwi mężczyźni, 
a dziewczyny – jak damy. Po polonezie wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście pozowali 
do pamiątkowych zdjęć. Następnie rozpoczęła się zabawa prowadzona przez DJ 
Sasina, który idealnie dostosował rytmy do muzycznych gustów trzecioklasistów. Nie 
zabrakło pogo, a także wolniejszych utworów, podczas których młodzi mężczyźni 
mogli się wykazać umiejętnościami tanecznymi i zaprosić do tańca ulubioną 
dziewczynę. Oczywiście nie mogło zabraknąć tortu, przy krojeniu którego wszyscy 
odśpiewali „Sto lat!”. Impreza trwała do północy.

 W imieniu wszystkich uczniów chcemy serdecznie podziękować p. Katarzynie 
Malinowskiej i p. Jarosławowi Sawickiemu za przygotowanie układu poloneza i 
nauczenie nas tego tańca. Podziękowania należą się także rodzicom – organizatorom 
spotkania i nadzorującej całość p. Aleksandrze Polak. Dziękujemy też wychowawcom 
i nauczycielom oraz paniom Dyrektorkom za bycie z nami w tak ważnej chwili.  W tej 
szkole nauczyliśmy się wielu wartościowych rzeczy, które pomogą nam iść przez życie. 
Przeżyliśmy tutaj wiele pięknych chwil. Dziękujemy wszystkim, że podczas wieczorku 
mogliśmy się tak pięknie ze sobą pożegnać.

w imieniu klas trzecich – klasa 3a
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29 maja br. na hali sportowej OSiR w Mszczonowie odbył się już II Turniej Piłki 
Ręcznej Dziewcząt o Puchar Dyrektora OSiR w Mszczonowie. W imprezie wzięły 
udział 4 drużyny z terenu miasta i gościnnie szczypiornistki z Radziejowic. Dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu Pana Pawła Promowicza - w turnieju wzięły udział 
dwie ekipy z naszego Gimnazjum, przy czym możemy się pochwalić, że grupa 
młodsza, która zajęła III miejsce w ogólnej klasyfikacji turnieju, rekrutowała 
również dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. I tym razem 
możemy być dumni z naszych reprezentacji, ponieważ pokazały klasę 
zawodniczek na najwyższym poziomie. Nawet starsze koleżanki ze szkoły 
średniej nie mogły sobie z nami poradzić, ale dziękujemy im  za bardzo ciekawe 
spotkanie i grę w duchu "fair play". Celem naszych zawodniczek była 
oczywiście najwyższa wygrana w turnieju, ale zabrakło nam niestety 
skuteczności w walce z reprezentacją z Gimnazjum z Radziejowic. Dla nas taka 
porażka oznacza kolejne sportowe doświadczenie, które zamierzamy w obiecujemy naszym nauczycielom pozostałych przedmiotów, że nadrobimy 
przyszłości wykorzystać. Także głowa do góry, dziewczyny - za rok spróbujemy zaległości, których sobie nazbieraliśmy w związku z uczestnictwem w 
znowu stanąć najwyżej! zawodach i dziękujemy jednocześnie za cierpliwość.

Na koniec chcieliśmy podziękować wszystkim naszym zawodniczkom i Ze sportowym pozdrowieniem.... 
zawodnikom, którzy dostarczają nam wielu sportowych emocji. Dzięki Wam - sportowcy z mszczonowskiego Gimnazjum
Sportowcom - życie w naszej szkole jest barwne i dynamiczne. My - zawodnicy - 

wszystkich problemach. Zawsze, kiedy jest mi smutno, 
Moją największa pasją jest taniec… włączam muzykę i zaczynam tańczyć. W taki sposób 

powstaje dużo ciekawych układów. Oczywiście, nikt i 
nigdy ich nie zobaczy, ponieważ jest to zbyt prywatna Taniu, przyjechałaś do Polski kilka lat temu z Białorusi – czy ciężko było Ci znaleźć 
sprawa. Bardzo dużo zawdzięczam mojej kochanej swoje miejsce w innym środowisku?  
trenerce p.Kasi Malinowskiej, która tak naprawdę Powiem tak: nie było łatwo. Na początku bardzo sie martwiłam o to, czy dam 
pokazała mi, czym jest taniec. Nigdy nie zapomnę mojego radę dogadać się z ludźmi, ale jak się okazało - poszło dobrze. Następnym 
pierwszego treningu. Właśnie dzięki pani dowiedziałam problemem była nauka w polskiej szkole. Bardzo się bałam o to, że nie będę mogła 
się, jak bardzo są ważne emocje i uczucia , które uczestniczyć w 100% w lekcjach, ponieważ niezbyt dużo rozumiałam po polsku. 
przekazujemy podczas robienia czegoś, co nam sprawia Natomiast zawsze byłam pewna siebie, wiedziałam, że muszę się postarać i wtedy 
wielką radość i przyjemność. Mam nadzieję, że u mnie widać to podczas tańca. Przez wszystko będzie dobrze. Jednym z kłopotów także była akceptacja wśród moich 
całe moje życie będzie mi towarzyszyć jedno najpiękniejsze marzenie, które wiąże się rówieśników. Oczywiście były także chwile, których nie warto wspominać, lecz jak już 
z tańcem. Także dużo zawdzięczam moim najlepszym dziewczynom, które tańczą ze mówiłam byłam zawsze pewna siebie i wierzyła  ,że będzie dobrze.
mną w zespole. Nigdy się nie da zapomnieć tego, jakie przygody przeżywamy 
podczas naszych wspólnych wyjazdów. Oczywiście najbardziej pragnę Otrzymałaś kilka wyróżnień z tytułu „Uczennicy Miesiąca Marca”, jak Ty to robisz?
podziękować mojej najlepszej koleżance Karolinie Zdzieszyńskiej, która zawsze Tak szczerze to nawet się nie zastanawiałam nad tym. Myślę, że wystarczy tylko 
dodaje mi motywacji i otuchy do zdobywania najlepszych wyników.dobry rozwój swoich talentów i możliwości. Czasami warto zainwestować i poświęcić 

troszkę czasu na to, żeby osiągnąć najwyższe szczeble swoich zainteresowań.
Jakie plany na najbliższą przyszłość, Taniu? 

Oooj, z przyszłością jest wielki problem. Przez to, że mam tak dużo zainteresowań, Czy nagromadzenie tylu przeróżnych zajęć nie jest dla Ciebie zbyt męczące? Jak 
nie mam pojęcia, z czym mam ją związać. Oczywiście, najbardziej chciałabym znajdujesz na to wszystko czas?
zostać tancerką lub otworzyć swoją szkołę tańca. Lecz tutaj wkraczają rodzice i Nie, ponieważ robię to wszystko z całego serca. Staram się dać z siebie najwięcej 
mówią, że powinnam się zająć sprawami bardziej realnymi, np. szkołą lingwistyczną. jak tylko mogę. Wszystko to, czym się zajmuję, nie jest na przymus. To są tylko właśnie 
Najbliższe plany, które zostaną zrealizowane, to będzie kontynuacja nauki w LO im. zainteresowania i miłość do tańca, która towarzyszy mi zawsze w złych chwilach. Na 
Stefana Żeromskiego oraz dalsza nauka tańca. Czasami warto żyć dniem dzisiejszym, wszystkie swoje kochane zajęcia znajduję czas bez problemu, wystarczy dobra 
a nie jutrzejszym. Zobaczymy za parę lat, jak to wszystko będzie wyglądać.organizacja oraz rozplanowanie dnia. Na to, co się kocha, nigdy czasu nie zabraknie.

Czego możemy Ci życzyć…? Jakie są więc największe Twoje pasje, bo z tego co  widzimy, masz ich bardzo 
Przede wszystkim trzymać mocno kciuki za dalsze sukcesy  w tańcu i w nauce.dużo?

Moją największa pasją jest oczywiście taniec. Tańczę juz od 6. roku życia i jak 
z Tatsianą Salauyową, uczennicą klasy 3a, rozmawiała K. Malinowskawidać idzie mi całkiem nieźle. Na każdym moim treningu daję z siebie wszystko, a 

nawet ponad wszystko. Jest to moje drugie życie, które pozwala mi zapomnieć o 

Gimnazjum w Mszczonowie

MAJOWO I SPORTOWO  



sumie ponad 200 osób. Należy  odnotować, że Sportowy piknik piknik otworzyli wspólnie dyrektor przedszkola Iwona 
Gołyńska oraz przewodniczący Rady Rodziców w Przedszkolu Miejskim nr 1
Marek Popławski. Zaraz potem piosenkę  dla 

Wesoło i  barwnie było podczas tegorocznego, rodziców zainicjowała pani Ewa Kowalczyk. 
wiosennego pikniku, jaki odbył się 18 maja w Oczywiście maluchy  zachęcone przez swoją panią 
Przedszkolu Miejskim nr 1 w Mszczonowie. Tym razem wesoło wyśpiewały wszystkie zwrotki tego 
piknik nazwano „sportowym”. Dzieci oprócz zabaw niezwykłego  utworu.  Mimo tego, że zabawa trwała 
na świeżym powietrzu, gier, konkursów, malowania naprawdę długo nie widziałem  wśród  zebranych 
twarzy  i   szkicowania rodzinnych portretów mogły osób zmęczonych lub niezadowolonych. Za to 
też  uczestniczyć  w konkurencjach  sportowych, roześmiane buzie jawiły się  wszędzie. Oby więcej 
prowadzonych przez swoich wychowawców. takich imprez, gdyż dają one możliwość spędzenia 
Rodzice przedszkolaków dla wszystkich uczestników wspólnych,  miłych chwil  rodzicom  i ich 
pikniku przygotowali słodki poczęstunek w postaci pociechom. 
smacznych wypieków.  Nie zabrakło też  chłodnych  MM
napojów. Na przedszkolnym placu bawiło się   w 
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zagadnieniami dotyczących Unii Europejskiej. Podczas 
lekcji dzieci nie tylko były słuchaczami, ale brały czynny 
udział w zabawie mającej na celu rozpoznawanie flag 
państw europejskich. Na zakończenie wizyty w Centrum 
wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Po spotkaniu 
w Centrum Informacji Europejskiej nadszedł czas na chwilę 
relaksu i zabawy. W tym celu udaliśmy się do ogromnego 
placu zabaw KOLORADO.  Dzieci mogły się tam oddać 
pełnej swobodzie i zabawie w przyjaznym, pełnym atrakcji 
otoczeniu. Sale wyróżnia fakt, że oprócz tradycyjnych Wycieczka została zorganizowana pod kierownictwem p. 
konstrukcji wyposażona jest również w wiele ciekawych Iwony Dziuby i Małgorzaty Marcinkowskiej - Sałajczyk.  
urządzeń na bazie sprężonego powietrza, przeznaczonych Odbyła się ona 7 czerwca br. W wyjeździe wzięły udział 
do interaktywnej zabawy piłeczkami (fontanny, armatki, dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr1 w Mszczonowie. 
stoły kreatywne). Ostatnim długo wyczekiwanym etapem Pierwszym etapem wycieczki była wizyta w Centrum 
wycieczki był McDonald's. Informacji Europejskiej,  gdzie dzieci mogły zapoznać  się z 

Iwona Dziuba

t remą ś ledz i l i  rodz ice i  
Karty rowerowe przed wakacjami dziadkowie, którzy dostarczali 

uczniom ich rowery.W czwartek 13 czerwca na boisku szkolnym przy Gimnazjum Publicznym w 
Organizowane od lat w Mszczonowie jak co roku odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. 
M s z c z o n o w i e  a k c j e  Przystąpili do niego uczniowie klas czwartych mszczonowskiej podstawówki. W 
uzyskiwania przez dzieci i tym roku były to cztery klasy liczące łącznie ponad 100 uczniów.
m ł o d z i e ż  p i e r w s z y c h  - Najpierw oczywiście uczniowie zapoznawali się z podstawowymi przepisami 
uprawnień – kart rowerowych ruchu drogowego na lekcjach wychowania komunikacyjnego, a następnie 
oraz motorowerowych mają przygotowywali się do egzaminu teoretycznego, który zdawali w szkole. Części 
na celu to, aby już od praktyczniej nie zaliczyło w tym roku jedynie 6 uczniów. W dniu dzisiejszym zaś 
najmłodszych lat  dz ieci  uczniowie przystąpili do egzaminu praktycznego – poinformowała nas Joanna 
r o z u m i a ł y  f a k t ,  ż e  Nowak-Zielonka, nauczycielka. 
prowadzenie pojazdu, nawet Egzamin z części praktycznej przeprowadzał na placu przed gimnazjum na 
tak nieskomplikowanego jak specjalnie przygotowanym torze przedstawiciel policji asp. Sławomir Zieliński. 
r o w e r ,   t o  n i e  t y l k o  Młodzi adepci ruchu drogowego musieli przejechać wzdłuż linii wyznaczonego 
przyjemność, ale czynność, toru, zasygnalizować ręką manewr skrętu, zatrzymać się w wyznaczonym 
która wymaga rozsądku, punkcie oraz przejechać tzw. ósemkę.  Takie właśnie manewry mają ich 
poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla innych uczestników ruchu przygotować na typowe sytuacje w ruchu drogowym. 
drogowego.Mimo stresu związanego z egzaminem młodzi adepci ruchu drogowego 

wypadli bardzo dobrze, gdyż zdali wszyscy, którzy podeszli do egzaminu. Warty 
Rafał Wasilewskiodnotowania jest też fakt, że zmagania dzieci na placu manewrowym z równą 

Obie konkurencje były na czas. 
O wynikach konkursu poinformował zainteresowanych dyrektor 
Biblioteki Publicznej Łukasz Załęski.

 zajęły uczennice ze Szkoły Podstawowej 
w Piekarach zdobywając 82 punkty.

 zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie z ilością 75 punktów,  zaś 

 przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej 
w Osuchowie, którzy uzbierali 66 punktów.

Prace plastyczne wykonane przez szkoły wyeksponowane są na 
tablicy przed biblioteką.

30 16.05.2013 r. o godz. 8 w bibliotece szkolnej odbył się gminny Za trud włożony w przygotowanie do konkursu każdy uczestnik 
konkurs czytelniczy dla uczniów klas szóstych zatytułowany:    otrzymał słodki upominek.
Spotkanie z „TYM OBCYM”. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!              

Dotyczył znajomości powieści „Ten obcy” oraz podstawowych 
Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone książkami i dyplomami na 

faktów  z biografii pisarki.
spotkaniu autorskim z panią Agnieszką Frączek, które odbyło się 

 Konkurs zorganizowany był z okazji zbliżającej się 10-tej rocznicy 30tego samego dnia  w bibliotece publicznej o godz. 10 . Nagrody i 
śmierci  Ireny Jurgielewiczowej. 

gratulacje otrzymały z rąk pisarki. Zarówno nagrody w konkursie, jak i 
Każda z drużyn miała wykonać za pomocą edytora tekstu i 

spotkanie autorskie sfinansowała Biblioteka Publiczna.
programu graficznego hasło reklamujące przeczytaną lekturę. 

Agnieszka Frączek opowiadała o młodości Juliana Tuwima, o jego 
Temat pracy: Dlaczego warto przeczytać książkę Ireny 

dziecięcych zabawach i chłopięcych wybrykach. O nieokiełznanej 
Jurgielewiczowej pt. "Ten obcy"?

fantazji  i tysiącach pasji, dzięki którym mały Julek wyrósł na 
wielkiego poetę. Opowiadania przeplatała czytaniem fragmentów 

Konkurs przygotowała i poprowadziła pani Elżbieta Grzybowska. 
swojej książki „Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą”.

W jury zasiedli: dyrektor Biblioteki Publicznej Łukasz Załęski, 
nauczyciel Grażyna Szymczak,  bibliotekarz Ewa Bińkowska.

Najwięcej uwagi poświęciła tej pozycji, ponieważ jak wiemy rok 
2013 jest rokiem Juliana Tuwima. Zaznajamiała dzieci z właściwą Konkurs obejmował 18-naście różnych konkurencji: m.in. 
wymową pewnych zwrotów. Zachęcała do większej dbałości o rozwiązywanie krzyżówki, uzupełnianie charakterystyk bohaterów,  
polszczyznę. Na przykład, zwróciła uwagę na niewłaściwie kojarzenie rekwizytu  z wydarzeniem opisywanym na łamach 
stosowaną formę wyrazu deko przy robieniu zakupów. Powinno się powieści, itp. 
mówić: „Poproszę 20 deka szynki”. Spotkanie z pisarką możemy Konkurencje inte lektualne przeplatały  dwa zadania 
uznać za wesołą lekcję języka polskiego.sprawnościowe: „Poraniony Dunaj”, „Przechodzimy na wyspę”. 

SP Mszczonów

I miejsce

II miejsce

III miejsce

 Uwaga Rodzice i Dzieci!!!!!

Prosimy o przemyślaną 
wycenę.

Z w r a c a m y  s i ę  z  p r o ś b ą  o  
p r z y n i e s i e n i e  d o  b i b l i o t e k i  
n i e p o t r z e b n y c h  j u ż  W a m  
podręczników do klas IV-tych i VI-
tych (do końca roku szkolnego). 
Posłużą one z pewnością młodszym 
uczniom.  Po wpłynięciu do 
bibl ioteki w/w podręczników 
planujemy zorganizować

w dniach 23.07 (wtorek)-
24.07(środa),

00 00w godzinach od 10 do 13
Uczeń oddający swoje książki w 
depozyt zobowiązany jest każdą 
podpisać ołówkiem oraz dołączyć 
karteczkę ze swoim imieniem i 
nazwiskiem, a także wyceną 
poszczególnych podręczników.

Sądz imy ,  że  w  ten  sposób  
p o m o ż e m y  P a ń s t w u  n a b y ć  
podręczniki dla dzieci płacąc o 
wiele mniej.

Bibliotekarki
SP Mszczonów

KIERMASZ UŻYWANYCH 
PODRĘCZNIKÓW

Wieści ze Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie

SP w Mszczonowie

Przedszkole

GUMISIE w Warszawie
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NAPRAWA LODÓWEK, ZAMRAŻAREK,
LAD I SZAF CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE TAPICEREK 
MEBLOWYCH, SAMOCHODOWYCH, 

DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

Kolejny smerfny piknik za nami

Tradycją stało się już, iż w połowie czerwca Przedszkole Niepubliczne „Smerfolandia” 
zaprasza wszystkich podopiecznych oraz ich rodziców na doroczny piknik. Tak też było 
w niedzielę 16 czerwca. Coroczne spotkanie nie mogłoby się także odbyć bez 
specjalnie przygotowanego na tą okazję przedstawienia. Tak też było i w tym roku 
kiedy to kolejni rodzice mieli okazję spróbować swych aktorskich predyspozycji 
wystawiając bajkę zatytułowaną „Kopciuszek” wyreżyserowaną przez dyrektor 
placówki Annę Kawecką. Nie brakowało przy tym radości i uśmiechów zarówno ze 
strony maluchów, które mogły zobaczyć swoich rodziców w zupełnie innych 
sytuacjach i rolach niż na co dzień, ale i dorosłych, którzy na chwilkę mogli zapomnieć 
o codzienności i wcielić się w bajkowe postacie. Brawa publiczności zaś były 
wystarczającym potwierdzeniem tego, że rodzice w rolach aktorów spisali się świetnie.
Drugą część festynu stanowiły oczywiście  liczne konkursy i zabawy na świeżym 
powietrzu. Dzieci mogły m.in. pobawić się wspólnie z klaunami, pomalować buzie, 

zagrać w loterii fantowej,  
spróbować odtworzyć twarze 
s w y c h  r o d z i c ó w  l u b  
dziadków, korzystając z 
przezroczystych płytek, na 
których powstawały rysunki, 
zagrać w bitwy statków, 
nauczyć s ię wytwarzać 
ogromne bańki mydlane, czy 
też po prostu poskakać na 
dmuchanym zamku. Atrakcji z 
pewnością nie brakowało. 
Na tych zaś, którzy podczas 
harców utracili nieco kalorii i 
którzy nieco zgłodnieli czekał 
poczęstunek  przygotowany 
przez rodziców.
Dzięki upalnej pogodzie 
zabawa była wyjątkowo 
u d a n a ,  a  c z e ś ć  
p o d o p i e c z n y c h  
„Smerfolandii” opuszczając 
przedszkole  nie mogła już 
doczekać s ię kolejnego 
pikniku.

Tekst: Rafał Wasilewski, 
fot. PD

rodziców gromkimi brawami. Po zakończeniu 
Dzień Mamy i Taty akademii na

rodziców czekały piękne prezenty, a wśród nich Dzień Mamy i Taty jak co roku był bardzo 
kwiaty we własnoręcznieuroczyście obchodzony
ozdobionych doniczkach. Nie jednemu rodzicowi w  g rup ie  Moty l ków.  T r zy  i  c z te ro la tk i  
łza zakręciła się w oku.zaprezentowały swoim rodzicom sześć piosenek i 
Przedszkolaki miały również okazję tego dnia kilkanaście wierszy. Każde dziecko miało 
pobawić się z rodzicami. Ciocie przygotowały dla możliwość indywidualnego zaprezentowania się 
całych rodzin wiele zabawnych zadań i wesołychprzed swoimi najbliższymi. Mali profesjonaliści z 
tańców. Przeszło półtorej godziny minęło dziecięcym wdziękiem wygłaszali swoje wiersze do 
błyskawicznie, a gościemikrofonu. Przy akompaniamencie zaśpiewali 
gratu lowal i  dz ieciom i  wychowawczyni  specjalnie przygotowane na tą okazję piosenki o 
znakomitego przygotowania maluchów.mamie i tacie. Nawet najbardziej wstydliwe 

m a l u c h y  t e g o  d n i a  z n a k o m i c i e  s i ę  
AKzaprezentowały co zostało docenione prze 



Zapraszamy do naszych 
punktów sprzedaży 

artykułów spożywczo - 
przemysłowych

TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

2
Segmenty: cena 2298 zł/m  

(cena wraz z działką)
 Istnieje możliwość nabycia części 

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

 

tel. 606 389 428

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

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

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

- Rzeźnia- ubojnia w Mszczonowie - Cena 1 mln zł

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

   tel. 694 129 283
- pomieszczenia administracyjne  w pawilonie 

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

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

Ogłoszenia
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 DREWNO KOMINKOWE 
I OPAŁOWE

POCIĘTE, PORABANE, 
TRANSPORT

TEL. 506 198 185

CENTRUM KOSTKI BRUKOWEJ 
I OGRODZEŃ

SPRZEDAŻ I UKŁADANIE

TEL. 506 198 185



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 WKLADKI REKLAMOWEJ:
0,11gr/do jednego egz. Merkuriusza 
Mszczonowskiego

Artykuł sponsorowany (płatny)
1 strona (5000 znaków + 1zdjecie) - 600 zł
1/2 strony 2500 znaków + 1 zdjecie) - 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 artykulu 
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 artykulów lub ogloszen nie 
odpowiadajacych profilowi pisma lub jesli 
ich forma lub tresc moze spotkac sie 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.
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Klub AA „ZORZA” piwa, lub czegos mocniejszego, 
w Mszczonowie jest to poczatek uzaleznienia.
ul. Tarczynska 31

Zglosiles sie do klubu AA 
„ZORZA” w Mszczonowie 

INFORMACJA ul. Tarczynska 31, lub zadzwon  

Masz problem z alkoholem, pod numer telefonu 608-463-
czujesz ze jestes uzalezniony, 204. Calkowita dyskrecja.
wyczuwasz chec napicia sie Otrzymasz pomoc.

29 czerwca 2013r. 
w  godzinach 10:00 - 16:00

Termy Mszczonów
zapraszają na PIKNIK 

Z RADIEM DLA CIEBIE
z okazji 5-lecia działalności 

Kompleksu
W programie:

- studio otwarte RDC
- muzyka w najlepszym 
wydaniu  - DJ Bogdan 

Fabiański
- pokazy ratownicze

- zajęcia Aqua Aerobic i Zumba
- turniej plażowej piłki 

siatkowej
- konkursy i różnego rodzaju 

atrakcje dla dzieci

Z okazji 5-lecia Działalności Term 
Mszczonowskich przewidziano

AKCJE PROMOCYJNE:

w dniach 24.06.2013 - 28.06.2013
w godzinach 8.30 - 22.00

wstęp na Kompleks Basenów 
Termalnych

6 zł (bilet ulgowy)
8 zł (bilet normalny)

oraz
dla wszystkich klientów

w dniu 29.06.2013
podczas Pikniku z Radiem Dla Ciebie

wstęp na Kompleks Basenów 
Termalnych

5zł (bilet ulgowy)
10 zł (bilet normalny)

*ceny biletów dziennych w tym dniu 
nie ulegają zmianie

dla mieszkańców gminy 
Mszczonów


