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Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

We wtorek 25 czerwca 2013 roku, odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni zatwierdzili sprawozdanie 
finansowe gminy za rok 2012 oraz udzielili absolutorium burmistrzowi Mszczonowa Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, a także wysłuchali 
informacji z działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.

WIEŚCI Z RATUSZA

organizowane przez MOK stały się wizytówką naszego miasta i oczekiwaną 
przez mieszkańców atrakcją.

Na zakończenie radna Barbara Gryglewska, podziękowała dyrektor MOK-u 
za tak szeroką gamę zajęć i wydarzeń kulturalnych w ośrodku. Podkreśliła Działalność MOK-u

również, że wszystkim bardzo podobał się 
Jako pierwszy gość na sesji wystąpiła Grażyna Pływaczewska, dyrektor 

profesjonalny występ młodzieży z ośrodka 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Przedstawiła ona radnym  prezentację 

p o d c z a s  t e g o r o c z n e g o  J a r m a r k u  
multimedialną, podczas której radni mogli zapoznać się z szeroką i 

Mszczonowskiego.
zróżnicowaną ofertą kulturalną oferowaną przez MOK w roku 2012 oraz w 
pierwszej połowie roku 2013.  Wśród szerokiej gamy zajęć oferowanych przez 

MOK znalazły się m.in.: zajęcia grupy teatralnej Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej 
„Skorpion”, grup wokalnych „Voice” i 

Sprawozdanie z działalności biblioteki w „Wokaliza”, nauka gry na gitarze, zajęcia z 
Mszczonowie i Osuchowie za rok 2012 nowoczesnych form tańca,  za jęc ia 
przedstawiła, Izabela Makulska, która pełniła w plastyczne, rytmiczne, recytatorskie, działa 
minionym okresie funkcję dyrektora MBP w amatorski teatr dla dorosłych, można zapisać 
Mszczonowie. Dyrektor przedstawiła dane się też na zajęcia z aerobicu czy też pilatesu. 
liczbowe dotyczące posiadanych zbiorów Jak podkreśliła dyrektor MOK-u, oprócz 
bibliotecznych, zakupionych nowych książek stałych zajęć prowadzonych przez MOK, 
oraz informacje dotyczące poz iomu o ś r o d e k  o r g a n i z u j e  s z e r e g  i m p r e z  
czytelnictwa na terenie gminy. plenerowych i okolicznościowych, w tym 
Biblioteka oprócz pracy merytorycznej coroczny Jarmark Mszczonowski, odpust w 
związanej z gromadzeniem, opracowywaniem Lutkówce czy dożynki w Osuchowie. W 
i udostępnianiem zbiorów bibliotecznych ośrodku odbywają się liczne  przedstawienia, 
prowadzi działalność kulturalno-oświatową i cykliczne wernisaże, koncerty w klubie 
informacyjną. MBP organizuje lekcje młodzieżowym, koncerty okolicznościowe z 

biblioteczne, spotkania z autorami, obsługuje wycieczki do bibliotek, a także okazji Walentynek, Dnia Matki, czy też Dnia 
organizuje warsztaty oraz konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży. Kobiet. Ośrodek  organizuje liczne konkursy 

piosenki, recytatorskie, teatralne, plastyczne W roku 2012 biblioteka w Mszczonowie posiadała 24179 woluminów, w 
w ramach cyklu Spotkań Artystycznych Szkół. Osuchowie było to 10.051 woluminów. W roku ubiegłym w budżecie 
To tu także odbywają się spotkania Unii samorządowym przeznaczono kwotę 30 000 zł na uzupełnienie 
Poetyckiej Wojciecha Siemiona. Zawsze księgozbiorów, dodatkowo biblioteka uzyskała dotację z Biblioteki Narodowej 
specjalny program MOK przygotowuje na na zakup książek w kwocie 8500 zł. Księgozbiór jest więc uzupełniany na 

okres ferii zimowych, a także letnich wakacji. Oferta ośrodka skierowana jest bieżąco pod względem zapotrzebowania czytelników. W roku 2012 roku 
zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak również seniorów, którzy mogą zakupiono dla biblioteki w Mszczonowie 1258 nowych woluminów, a dla 
skorzystać z szerokiej oferty zajęć w ramach Mszczonowskiego Uniwersytetu biblioteki w Osuchowie 280. 
Trzeciego Wieku. 

Jeżeli chodzi o osoby korzystające z bibliotek, to w Mszczonowie w 2012 roku 
Marek Zientek, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej podsumowując było 1524 czytelników,  w Osuchowie w tym samym czasie zarejestrowanych 
informacje przekazane w sprawozdaniu MOK-u powiedział: zostało 416 czytelników. Ogółem w 2012 roku wypożyczono 28101 książek.
 - Pani wystąpienie uświadomiło nam jeszcze bardziej jak wiele dzieje się w W listopadzie 2012 roku po raz drugi mszczonowska biblioteka wzięła udział w 
kulturze w Mszczonowie. Za to też chciałbym Pani podziękować w imieniu Rankingu Bibliotek Polskich ogłoszonym przez dziennik Rzeczpospolita i zajęła 
Rady oraz wszystkich mieszkańców. Prezentacja, którą obejrzeliśmy pokazała, 376 miejsce.
jak ogromną pracę wkłada Pani oraz cały zespół kierowany przez Panią w to 

Według danych ze sprawozdania przygotowywanego przez Bibliotekę Miasta co robicie. Efekty tej pracy widoczne są na co dzień. Nie ma dnia, a wręcz 
Stołecznego Warszawy w powiecie żyrardowskim mszczonowska Biblioteka, godziny bez czegoś ciekawego w Ośrodku. Również imprezy plenerowe 
jeśli chodzi o księgozbiory zajęła II miejsce, jeśli chodzi o zakup nowości 

Merkuriusz Mszczonowski            3lipiec 2013 / nr 7

Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej

Radni podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej

Sprawozdanie z działalności 
MBP przedstawiła Izabela 

Makulska

Sprawozdanie z działalności 
MOKu złożyła Grażyna 

Pływaczewska, dyrektor 
Ośrodka
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wydawniczych i czytelników - I miejsce w powiecie. Wszystkie dane 
podawane są w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Pozostałe uchwały

Ponadto podczas sesji przyjęto drobne zmiany w uchwale dotyczącej zasad - Na komisji szczegółowo omawialiśmy działalność biblioteki, a dziś korzystając 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze przez MOPS w Mszczonowie z okazji chciałbym podziękować Pani dyrektor za złożone sprawozdanie i 
oraz opłat dla sołtysów za pobieranie podatków w drodze inkasa.  Podjęto wieloletnią pracę na rzecz biblioteki – powiedział Piotr Chyła, Przewodniczący 
uchwałę w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dotyczącą uwag, 
które wpłynęły od firm lub osób prywatnych do studium, a które nie zostały 
uwzględnione przez burmistrza. Przyjęto również uchwały w sprawie zmian w Sprawozdanie finansowe za 2012r.
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Najważniejsze dane ze sprawozdania podczas sesji przedstawił radnym 
W związku z tym, że zakończyła się procedura przetargowa dotycząca burmistrz Grzegorz Kozłowski. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 46,6 
odbioru odpadów komunalnych i wyłonieniem firmy Veolia możliwa stało się mln zł, w tym dochody bieżące w wysokości 44,4 mln zł. Wydatki wyniosły 47 
obniżenie stawek za odbiór odpadów gromadzonych selektywnie do kwoty mln zł, w tym wydatki bieżące 38,9 mln zł. Z porównania obu kwot wynika, że 
7,50 zł/os. na miesiąc oraz do 15,00 zł/os. na miesiąc za odpady budżet 2012r. zamknął się deficytem wynoszącym 400 tys. zł. Porównując zaś 
niesegregowane. Zaszła więc konieczność zmiany uchwał dotyczących tej dochody bieżące z wydatkami bieżącymi otrzymujemy nadwyżkę 
kwestii.operacyjną w wysokości 5,5 mln zł. Wydatki majątkowe osiągnęły kwotę 8,1 
Radni przyjęli również uchwałę w sprawie Aktualizacji programu usuwania mln zł. Największe pozycje wydatkowe budżetu to: oświata i wychowanie (16 
wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Mszczonów na lata mln zł) oraz pomoc społeczna (5,1 mln zł). W roku 2012 rozpoczęto spłatę 
2013-2016 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) oraz zapoznali się z kwotą 1,2 mln zł wyemitowanych w 2007 roku obligacji. Na koniec 2012 roku 
prezentacją w tym zakresie przedstawioną przez przedstawiciela firmy Terra zobowiązania gminy z tytułu kredytów i obligacji wynosiły 20,8 mln zł. 
Projekt .Porównując tą kwotę do wykonanych dochodów otrzymujemy wskaźnik 

zadłużenia w wysokości 44,69% przy maksymalnym wskaźniku ustawowym 
Rafał Wasilewski60%. Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej uchwale z dnia 29 kwietnia 

2013r. wydała pozytywną opinię co do sprawozdania złożonego z wykonania 
budżetu za 2012r. przez Burmistrza Mszczonowa. 
- Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego przeanalizowała sprawozdanie i jest 
jednogłośnie za jego przyjęciem – powiedział przewodniczący komisji Marek 
Zientek.
Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2012 
rok głosowali wszyscy obecni radni. 

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Mszczonowa
- Komisja rewizyjna w dniu 24 maja br. na posiedzeniu poddała rzetelnej, 
merytorycznej analizie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012r. wraz ze 
sprawozdaniem finansowym oraz opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu, wysłuchała także dodatkowych wyjaśnień z-cy burmistrza 
Mszczonowa oraz Skarbnika Miasta i wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi 
Mszczonowa absolutorium z tytułu prawidłowego wykonania budżetu za rok 
2012. Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało jednogłośnie 
wszystkich 7 członków komisji – wyjaśniał Krzysztof Krawczyk, przewodniczący 
komisji.
- Chciałbym podziękować burmistrzowi za gospodarność i wzorowe 
zarządzanie majątkiem gminy, dzięki czemu nie odczuwamy obecnego 
kryzysu w takim stopniu jak inne słabiej zarządzane gminy. Podziękowania 
kieruję także do z-cy burmistrza Grzegorza Kozłowskiego, Pani Skarbnik oraz 
naczelników i dyrektorów jednostek – dodał radny Marek Zientek
Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi 
głosowali jednomyślnie wszyscy obecni na sali radni (14 radnych). 

dyrektor Ewa Zielińska poinformowała radnych 
o pozyskanych w roku 2012 zewnętrznych 
środków finansowych. Ewa Zielińska wymieniła 
szereg programów z których korzystają gminne 
placówki oświatowe, w tym m.in. rządowy 
program „Wyprawka Szkolna”, „Radosna 
Szkoła”, program Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Cyfrowa Szkoła”, a także projekt 

W Szko le  Pods tawowej  w  Lu tkówce „Dziecięca Akademia Przyszłości”. Dyrektor 11 czerwca 2013r.
przeprowadzone zostanie czyszczenie i o m ó w i ł a  t a k ż e  p r o j e k t  s y s t e m o w y  

W pos iedzen iu  komi s j i  uczes tn iczy l i :  
konserwacja podłóg, wymiana częściowa „Indywidualizacja procesu nauczania i 

wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, radna 
g r z e j n i k ó w  o r a z  m a l o w a n i e  ś c i a n . wychowania uczniów klas I - I I I szkół 

Renata Siwiec, radny Andrzej Osial, radny 
W Zespole Szkół w Osuchowie zaplanowano podstawowych” w ramach Programu 

Waldemar Suski, radny Marek Baumel, radny 
wymianę kostki brukowej przed szkołą, remont Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dar iusz Oles ińsk i  oraz radna Barbara 
elewacji szkoły, a także generalny remont sali Łukasz NowakowskiGryglewska, jako przewodnicząca Komisji 
lekcyjnej. 

O ś w i a t y ,  S p o r t u  i  M ł o d z i e ż y .
W Szko le  Podstawowej  w P iekarach Tematem posiedzenia komisji było wysłuchanie 
przewidziano wymianę podłogi w dwóch informacji  o planowanych remontach 
k l a s a c h  o r a z  p o m a l o w a n i e  ś c i a n .placówek oświatowych w okresie wakacji oraz 
W Szkole Podstawowej w Bobrowcach informacja na temat pozyskiwania środków 
przeprowadzone zostanie cyklinowanie i finansowych z zewnątrz na realizację zadań z 
lakierowanie podłogi na korytarzu oraz zakresu oświaty i sportu. Ewa Zielińska, dyrektor 
g i p s o w a n i e  i  m a l o w a n i e  ś c i a n .ZOPO w Mszczonowie szczegółowo omówiła 
W Szkole Podstawowej we Wręczy z uwagi na zakres planowanych w okresie wakacyjnym  
brak potrzeb nie przewidziano remontów.remontów placówek oświatowych. W 
W Miejskim Przedszkolu odbędzie się przegląd Gimnazjum w Mszczonowie zaplanowano m.in. 
gwarancyjny. W podsumowaniu, radny Dariusz malowanie sal lekcyjnych oraz wymianę płyt 
Olesiński poinformował, że z uwagi na leciwość chodnikowych przed wejściem do szkoły. W 
instalacji grzewczej w Szkole Podstawowej w Szko le  Pods tawowej  w Mszczonowie  
Piekarach nieuniknionym jest generalny remont przewidziano gruntowny remont sanitariatów 
całego systemu grzewczego. Następnie, o r a z  d r o b n e  n a p r a w y .

Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży

Wszyscy obecni radni głosowali jednogłośnie za udzieleniem absolutorium 
Burmistrzowi Mszczonowa
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Biblioteki Narodowej w kwocie 8,5 tyś zł. Ze 
środków tych zakupiono ogółem 1,538 
voluminów. W związku z tym stan księgozbiorów 
w roku ubiegłym wyniósł ogółem 34,230 vol. W 
porównaniu do roku 2011 o 769 voluminów 
zwiększyła się liczba wypożyczeń ogółem 
wynosząc 28,101 vol w skali całego roku. Jeżeli 
chodzi o poziom czytelnictwa, to na dzień 31 
grudnia ubiegłego roku z obu gminnych bibliotecznych.14 czerwca 2013r.
bibliotek (w Mszczonowie i Osuchowie) W związku z tym Biblioteka Miejska w W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna 
skorzystało ogółem 1.413 osób.Mszczonowie prowadzi wypożyczalnię ogólną, Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, 

wypożyczalnię dla dzieci i młodzieży oraz radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar 
Łukasz Nowakowskiczytelnię, a od 2005 roku także czytelnię Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz 

internetową. Do dyspozycji czytelników są także Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako 
komputery z dostępem do Internetu.przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki 
Biblioteka oprócz pracy merytorycznej Społecznej.
związanej z gromadzeniem, opracowywaniem i Tematem posiedzenia komisji było wysłuchanie 
udostępnianiem zbiorów bibliotecznych informacji z działalności Miejskiej Biblioteki 
prowadzi działalność kulturalno-oświatową i Publicznej w Mszczonowie w roku 2012 i w 
in formacyjną.  MBP organizu je  lekc je pierwszym kwartale roku bieżącego.
biblioteczne, obsługuje wycieczki do bibliotek, Sprawozdanie przedstawiła, Izabela Makulska, 
a także organizuje warsztaty, konkursy która w imieniu dyrektora MBP w Mszczonowie 
recytatorskie, turnieje wiedzy, olimpiady dla omówiła zadania statutowe biblioteki oraz 
młodzieży i ich opiekunów.przedstawiła dane liczbowe dotyczące 
Biblioteki to także ośrodki informacji o mieście i pos iadanych zbiorów bib l iotecznych,  
regionie, gromadzą i udostępniają druki, foldery zakupionych nowych książek oraz informacje 
i czasopisma dotyczące miasta i regionu.mówiące o poziomie czytelnictwa na terenie 
W roku 2012 w budżecie samorządowym g m i n y .
przeznaczono kwotę 30 tyś. złotych na zakup Jak wyjaśniła Izabela Makulska głównym 
nowych książek i powiększenie księgozbiorów. zadaniem biblioteki jest gromadzenie, 
Dodatkowo biblioteka otrzymała dotację z opracowywanie i udostępnianie zbiorów 

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

zwróc i l i  s ię  z  p rośbą o  reagowanie  
funkcjonariuszy patrolujących miasto na 
zaniedbane posesje oraz parkujące w 
Mszczonowie wielkogabarytowe ciężarówki, 
które niszczą zarówno lokalne drogi jak i 
chodniki i zieleń. W dalszej części posiedzenia 
komisji, radni zaopiniowali materiały na 
najbliższą sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie. 

Funkcjonariusz zwrócił uwagę, że w tym roku 17 czerwca 2013r Łukasz Nowakowski
odnotowano spadek liczby przestępstw 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny Marek 
popełnianych na terenie miasta, zaś na terenie 

Baumel, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej 
gminy procent wykroczeń jest na tym samym 

Osial, radny Zdzisław Banasiak, radny Wojciech 
poziomie co w roku ubiegłym.

Horbot oraz radny Jerzy Siniarski, jako 
Zdaniem Mirosława Lisickiego poprawa przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony 
bezpieczeństwa i zwiększona wykrywalność Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
zdarzeń wynika ze zwiększonego zaufania 

Tematem posiedzenia komisji była ocena stanu 
społeczeństwa do policji.

bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta 
- Budującym jest fakt, że współpraca ze i gminy Mszczonów.
społeczeństwem układa się bardzo dobrze i w 

Zaproszony na komisję Mirosław Lisicki, zastępca 
porównaniu do lat poprzednich widać 

komendanta pol ic j i  we Mszczonowie 
ogromną różnicę- mówi Mirosław Lisicki.

szczegółowo omówił sytuację związaną z 
Korzystając z obecności przedstawiciela policji 

bezpieczeństwem na terenie miasta i gminy 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek wraz z radnymi 

Mszczonów.

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
Publicznego

o skutki finansowe podyktowane reorganizacją 
gminnych szkół.
W odpowiedzi ,  Józef Grzegorz Kurek 
poinformował, że wydatki na oświatę są wciąż 
duże, gdyż z uwagi na podwyżki pensji dla 
nauczycieli samorządy zmuszone zostały 

rok.18 czerwca 2013r.
W związku z tym, Jadwiga Barbulant, skarbnik W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny Jerzy 
gminy Mszczonów podczas posiedzenia Komisji Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek 
Budżetu i Mienia Komunalnego szczegółowo Baumel, radny Waldemar Suski oraz radny 
m ó w i ł a  s p r a w o z d a n i e  z  w y k o n a n i a  Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji 
ubiegłorocznego budżetu.Budżetu i Mienia Komunalnego.
Na pytanie radnych dotyczące największych Rada Miejska w Mszczonowie, zgodnie z 
wydatków z budżetu gminy, Jadwiga Barbulant przepisami jakie wprowadziła ustawa o 
w y j a ś n i ł a ,  ż e  n a j w i ę c e j  ś r o d k ó w  finansach publicznych zobligowana została do 
przeznaczanych jest na oświatę i wychowanie, rozpatrzenia i zatwierdzenia przedłożonego 
co stanowi 34% całego budżetu.przez burmistrza Mszczonowa sprawozdania 
Będąc przy temacie spraw związanych z finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
ponoszonymi na oświatę wydatkami radni pytali wykonania budżetu gminy Mszczonów na 2012 

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego
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przeznaczyć większą pulę środków na gminne finanse się ustabilizowały, przez co odwołań to 21 czerwca br. będzie znana firma, 
wynagrodzenia. gmina wykazuje stabilność finansową. która wygrała przetarg na odbiór nieczystości z 
Ponadto, od nowego roku szkolnego gmina W podsumowaniu, zastępca burmistrza terenu gminy Mszczonów. 
Mszczonów chcąc utrzymać istniejące punkty Grzegorz Kozłowski zapewnił, że budżet gminy Na zakończenie Janina Sitek, naczelnik 
przedszkolne finansowane do tej pory ze Mszczonów jest w dobrej kondycji, a Wydziału Gospodarki Gminnej omówiła
środków unijnych będzie musiała zabezpieczyć obowiązujące wskaźniki finansowe w normie. „Aktualizację Programu usuwania wyrobów 
d o d a t k o w e  f i n a n s e  n a  t e n  c e l . W dalszej części posiedzenia komisji radni wraz z zawierających azbest z terenu miasta i gminy 
Jak tłumaczy burmistrz Mszczonowa, gdyby nie burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem M s z c z o n ó w  n a  l a t a  2 0 1 3 - 2 0 1 6  ( z  
przeprowadzona reorganizacja szkół wydatki dyskutowali na temat wejścia w życie z 1 lipca uwzględnieniem perspektywy do 2032 roku)”.
na  ośw ia tę  wyn ios łyby  ponad 40%.  br. nowych przepisów dotyczących gospodarki Łukasz Nowakowski
Radni ustosunkowując się do przedstawionych odpadami.
informacji stwierdzili, że dzięki reorganizacji Burmistrz zapowiedział, że jeśli nie będzie 

c h o d n i k ó w .  N o w e  
chodniki kładzione są też  
na ulicy Tarczyńskiej. Póki 
co prace trwają od strony 
p ó ł n o c n e j  u l i c y ,  a  
n i e d ł u g o  p r z y j d z i e  
również  czas na stronę 
południową. W planach 

Jednak  na liście gmin innowacyjnych Złotej jest też wyczekiwana od 
Setki (jedna z kategorii tematycznych, dawna  modernizacja  oczyszczalni ścieków. Tu 
wchodzących w skład ogólnego rankingu)   -  jednak wszystko uzależnione jest od przyznania 
Mszczonów zajął aż  7 pozycję. Co wpłynęło dofinansowania. W trakcie realizacji są  Ponownie Mszczonów został sklasyfikowany w 
na  tak dobry wynik? przebudowy centrów wsi w Bobrowcach i 

elitarnym rankingu Złotej Setki polskich 
Piekarach. Modernizujemy  strażnice OSP w Tu głównie zaważyły  wykorzystane szanse na samorządów, jaki od dziewięciu lat  ogłasza 
Osuchowie i Wręczy.pozyskanie funduszy unijnych. Od lat dobrze dziennik Rzeczpospolita. Czy zajęte  18 miejsce 

radzimy sobie w tej kwestii.  Co roku składamy Duże zmiany czekają tereny przylegające do w kategorii gmin miejsko –wiejskich to Pana 
w i e l e  w n i o s k ó w  o  d o f i n a n s o w a n i e .  ścisłego centrum Mszczonowa. Chcemy zdaniem dobry wynik? 
Zdecydowana większość  z nich zostaje zagospodarować łąki  przy  plebanii. Na tyłach 

Oczywiście należy czuć zadowolenie z faktu, że 
oceniona pozytywnie. Tak pozyskane fundusze zabudowań paraf ia lnych  powstaną 

na liście stu najlepszych polskich samorządów 
inwestujemy nie tylko na rozbudowę  gminnej  mszczonowskie błonia, czyli park rekreacyjny 

jesteśmy nieprzerwanie od wielu lat. To 
infrastruktury, ale również  w tzw. projekty dla mieszkańców. Nie zabraknie w nim  boisk i  

świadczy, że cały czas należymy do krajowej 
miękkie, czyli chociażby na  szkolenia dla osób atrakcyjnego  placu zabaw dla dzieci. Do tej 

czołówki i jesteśmy samorządem stabilnym, 
chcących zwiększyć  swą atrakcyjność na pory mieszkańcy nie mają  tak  korzystnych 

który właściwie planuje inwestycje i  
rynku pracy.  Teraz czekamy niecierpliwie na terenów do wypoczynku. Tam właśnie znajduje 

sukcesywnie rozwija  gminę. Z drugiej strony 
kolejne rozdanie unijnych funduszy na  lata się  staw oraz zbiegają się Okrzesza z kanałem 

oczywiście chciałbym, aby przypadła nam 
2014-18. Już  przygotowujemy się do tego zwanym  potocznie  Termką. Nie brakuje drzew, 

wyższa pozycja,  taka na jaką  naprawdę 
okresu, aby nic nam później nie umknęło. To dających cień  w upalne  dni. Przy już  

zasługujemy. Patrząc na mapę Polski, na której 
właśnie plus posiadania stabilnego samorządu, rosnących drzewach dokonamy  nowych 

zaznaczono trzy pierwsze gminy z każdej 
który w niezmienionym składzie może nasadzeń. Dzięki tej inwestycji Mszczonów  

kategorii łatwo zauważyć, że dominują na niej 
pracować latami, wyznaczając sobie  jeszcze bardziej wypięknieje.

województwa północne. Natomiast tak 
dalekosiężne plany. Dzięki  zdobytemu 

Przygotowujemy się też  do przebudowy bogate województwo jak mazowieckie nie 
doświadczeniu taki samorząd może skutecznie 

budynku starej lecznicy, jaka stoi przy ulicy wprowadziło do grona zwycięzców żadnego 
pozyskiwać  dotacje. To znamienne, że  gminy, 

Tarczyńskiej.  Planujemy jego podwyższenie. Na ze swych reprezentantów. Nie stało się  tak bez 
którymi co kadencję targają  ratuszowe 

drugim, piętrze znajdzie się wtedy  miejsce na powodu. Mazowsze jako region najlepiej 
przewroty nie mają  takich wyników. Skłócone 

świetlicę  środowiskową. Pierwsze piętro rozwinięty co roku (oczywiście zgodnie z 
samorządy skupiają  się na własnych 

przeznaczymy na salę konferencyjną dla prawem) jest zmuszane do płacenia tzw.  
problemach  i nie mają szans w wyścigu do 

mszczonowskich organizacji pozarządowych, podatku janosikowego. Takim  podatkiem 
unijnych  pieniędzy. Ponownie posłużę się 

tak, aby każda z nich  mogła ją  wykorzystywać  obłożone są   tylko najzamożniejsze gminy. Z 
znanym przysłowiem – „zgoda buduje”.  My  

podczas organizacji walnego zebrania, niego to zasilane są   budżety samorządów, 
wygrywamy  doświadczeniem,  wspartym  

opłatka, czy też innego spotkania. Na dole po które z trudem wiążą  koniec z końcem. Są  to 
„kondycją”, czyli sprawnie działającym 

wyprowadzeniu punktu rehabilitacji zostanie jednak pieniądze przekazywane „za darmo”, a 
aparatem urzędniczym, a ten jak wiadomo też  

zorganizowany dom dziennego pobytu dla co się z tym wiąże demoralizują ich odbiorców. 
może się rozwinąć tylko w gminach stabilnych i 

osób starszych. Nie możemy dopuścić, aby nasi Po co się starać? Po co zabiegać  o 
przewidywalnych.   

seniorzy samotnie przesiadywali w domach. O inwestorów? Przecież  i tak dostaniemy 
Skoro więc mszczonowski samorząd należy do tych mieszkańców musimy dbać  szczególnie. wsparcie z rozdzielnika. Rozdawnictwo sprzyja 
doświadczonych i dysponuje sprawnie Przecież  to dzięki ich pracy powstał dzisiejszy ugruntowaniu takich właśnie postaw.  Państwo 
działającym aparatem urzędniczym, to Mszczonów.zapomniało o starej maksymie, że biednemu 
inwestycji w nadchodzącym roku, który zamiast ryby powinno się dawać  wędkę. A co stanie się z tak potrzebną rehabilitacją?
przypomnijmy jest ostatnim dla tej kadencji, z Niestety nasze „rybki” płyną  do innych stawów 

Sądzę, że jej miejsce docelowo powinno pewnością nie zabraknie?zamiast zasilać ten,  w którym zostały 
znaleźć się  w Termach. Wraz z planowaną wyhodowane.   Gdyby zostawiono nam Oczywiście. Skończymy w tym czasie olbrzymią rozbudową kompleksu  basenowego pieniądze, które wypracowaliśmy moglibyśmy inwestycję  polegającą  na wodociągowaniu znajdziemy dla rehabil itacj i  stosowne jeszcze efektywniej inwestować  w rozwój terenów  Lutkówki,  Wygnanki i okolicznych pomieszczenia. Gdzie jak nie na TERMACH swojej infrastruktury i polepszać tym samym mniejszych wsi. Zaczniemy też bardzo będzie można przeprowadzać  rehabilitację  poziom życia mieszkańców. Jednocześnie kosztowną inwestycję  wybudowania  wodną, której  tak brak w obecnym punkcie.mielibyśmy też  lepsze wyniki w takich kanalizacji we wsiach: Sosnowica, Badowo -

rankingach jak  Złota Setka. Proszę  zwrócić A kiedy przewidywana jest rozbudowa Term? Dańki, Kamionka i Wymysłów. Rozpoczniemy 
uwagę, że właściwie za wyjątkiem nas  i Rozumiem, że chodzi tu o wybudowanie przy również   kładzenie kanalizacji na osiedlu 
Grodziska Mazowieckiego próżno szukać  na istniejących już basenach otwartych także hali T a r c z y ń s k a .  Z a k o ń c z y m y  i n w e s t y c j e  
czołowych pozycjach rankingu gmin na basen kryty?strukturalne na osiedlu Poniatowskiego. Tam już 
mazowieckich. To niestety  jedynie  potwierdza długo toczą  się  prace. Niebawem  Oczywiście, ta rozbudowa nie ograniczy się moje słowa.  podsumujemy  wszystko położeniem tylko do wybudowania basenu krytego, ale to 

Wywiad

Mszczonów ponownie „Złotym Samorządem”

Z burmistrzem Mszczonowa 
Józefem Grzegorzem Kurkiem 

rozmawia Łukasz Milczarek
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właśnie  on będzie najkosztowniejszy w całej bardziej.   nie płacąc. Oczywiście takie wycieczki 
inwestycji. Chcemy pozyskać na ten cel wymagają rewanżu. Niedługo będziemy do  

Po przeprowadzonej reorganizacji zostały nam 
pieniądze podczas wspomnianego już niego gotowi. 

dwie małe szkoły we Wręczy  i Bobrowcach. 
kolejnego rozdania funduszy unijnych na  lata 

Na koniec poroszę Pana o komentarz do tego Bobrowce dysponują niewielkim budynkiem, 
2014-18. Tu wykorzystamy całą swoją wiedzę  i 

jak na terenie gminy Mszczonów wypadło dopasowanym do potrzeb wiejskiej szkółki dla 
doświadczenie, jakie nabyliśmy w pozyskiwaniu 

wprowadzenie tzw. „śmieciowej rewolucji”? klas początkowych,   ale budynek Szkoły we 
środków zewnętrznych. Sądzę, że może uda się  

Wręczy jest dużo większy i tym samym kryje w Najważniejsze, że udało się ją  wprowadzić  bez wywalczyć   dofinansowanie nawet na 
sobie jeszcze spore rezerwy lokalowe. Dzieci żadnych perturbacji. System działa i jak to poziomie  85%. Wtedy będziemy mogli 
we Wręczy chyba w najbliższym czasie nie o c e n i a m  d z i a ł a  s k u t e c z n i e .  rozbudowę  TERM przeprowadzić własnymi 
przybędzie, więc jaki jest pomysł samorządu Przygotowywaliśmy się do niego bardzo s i ł a m i ,  b e z  p o t r z e b y  p o z y s k i w a n i a  
na pełne wykorzystanie posiadanego obiektu? intensywnie i teraz mamy tego pozytywne dodatkowego inwestora. 

efekty. To właśnie skutek posiadania Nie chcieliśmy łączyć  oświaty z niczym innym.  
Jak po roku od wprowadzenia  ocenia Pan 

wspomnianego już  przeze mnie sprawnego Po kolei upadały więc różne,  zgłaszane 
efekty reorganizacji szkół gminnych?

aparatu urzędniczego.  W gminie Mszczonów pomysły. Ostatecznie zaakceptowaliśmy 
Wiedziałem, że musi nam to przynieść mieszkańcy nawet nie  odczuli  różnic w odważną propozycję, która   - jak ufamy- spełni 
wymierne korzyści i tak się  rzeczywiście stało. odbiorze odpadów. Nie wszędzie jest tak pokładane w niej nadzieje.  Chcemy we 
Udało się  zgodnie z planem zaoszczędzić  różowo.  Przypomnijmy, że w kilkunastu polskich Wręczy, w części nieużytkowanej przez szkołę,   
kwotę  800 tysięcy złotych. Niestety – jakby na gminach nawet jeszcze nie rozpisano  urządzić  uczniowski hotel.  Stałą bazę, z której 
złość- ponownie subwencja oświatowa, jaką  przetargów na odbiór śmieci. W niektórych będą mogli korzystać  Ci młodzi ludzie, z 
państwo przekazuje samorządom na miastach na początku funkcjonowania zaprzyjaźnionych szkół, którzy w ramach 
prowadzenie szkół,  uległa  zmniejszeniu. nowego  systemu śmieci zalegały na ulicach. wymiany zechcą do nas przyjechać. Taka baza 
Jednocześnie dostaliśmy też  polecenie W wielu spółdzielniach mieszkaniowych pozwoli nawiązać  przez nasze szkoły wiele 
zapewnienia podwyżek dla nauczycieli. To odpady też  były nieodbierane. U nas taki ciekawych kontaktów. Sądzę, że będą  ją też  
wszystko sprawiło, że zaoszczędzona kwota  scenariusz był  po prostu niemożliwy. Nie w do podobnych celów mogły wykorzystywać  
musiała zostać wydatkowana na pokrycie Mszczonowie  (uśmiech).miejscowe organizacje pozarządowe, a także 
wymienionych potrzeb.  Tak więc w tym roku samorząd.  Takie szkolne hotele działają w kilku Dziękuję  za rozmowę. 
generalnie nie odczuliśmy finansowych korzyści miejscach w Polsce. Uczniowie z takich 

Dz ięku ję  bardzo i  życzę  wszys tk im z wykonanej reorganizacji. Trzeba jednak placówek oświatowych wiele podróżują. Dzięki 
mieszkańcom udanego wakacyjnego pamiętać, że gdybyśmy w porę nie temu poszerzają swoje horyzonty. Jako 
wypoczynku. przeprowadzili naszej, gminnej,  szkolnej ciekawostkę  powiem, że członkowie 

reformy, to wspomniane pieniądze trzeba by miejscowego Stowarzyszenia Historycznego 
było zdjąć  z  planowanych inwestycji. Czyli także niedawno korzystali z takiego szkolnego 
jednak się opłaciło, a w perspektywie wsparcia lokalowego na Litwie. Spędzili w 
kolejnych lat opłaci się to wszystko  jeszcze polskiej szkole w Wilnie pełne trzy dni nic za to 

Na wstępie muszę zaznaczyć, że ci 
wspomniani inwestorzy nie pojawiają się na 
naszym terenie bez powodu. Od początku lat 90-
t y c h  p r z y g o t o w y w a l i ś m y  s i ę  i  w c i ą ż  
przygotowujemy się na ich przyjecie. Żeby móc 
ich pozyskiwać rozwijaliśmy miejską infrastrukturę 
i  przygotowywal iśmy specjalne tereny 
inwestycyjne. Firmy dają pracę mieszkańcom 
gminy i zasilają jej budżet. Posiadanie 
inwestorów, to dla Gminy Mszczonów sprawa 
kluczowa. Szczególnie teraz doceniamy ich 
obecność. Gdy kraj ogarnia widmo bezrobocia 

Z burmistrzem Mszczonowa Józefem Panie burmistrzu siłą napędową naszej gminy w Mszczonowie z pozyskaniem pracy jest cały 
od połowy lat 90-tych pozostają inwestorzy. Grzegorzem Kurkiem c z a s  o  w i e l e  p r o ś c i e j  n i ż  w  i n n y c h  
Dzielnice przemysłowe Mszczonowa wciąż się o nowych inwestorach, którzy mają rozpocząć miejscowościach. Musimy zdać sobie sprawę z 
rozwijają. W najbliższym czasie możemy liczyć swą działalność na terenie mszczonowskich tego, że całkowicie bezrobocia nigdy nie uda się 
na to, że swoją działalność rozpoczną w nich dzielnic przemysłowych zlikwidować, ale wciąż musimy dążyć do tego, 
nowe firmy. Kto zwiększy potencjał gospodarczy  rozmawia Mateusz Milczarek. aby w jak najmniejszym stopniu dotykało ono 
gminy? naszych mieszkańców. 

Nowi inwestorzy  –  czyli jak dbać 
o rozwój Gminy 

Merkuriusz Mszczonowski            7lipiec 2013 / nr 7

Wywiad



2       Merkuriusz Mszczonowski styczeń 2011/nr 01 (182) 

WIEŚCI Z RATUSZA

zaś na terenie gminy procent wykroczeń jest na 
tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
Co do inwestycji, to w przyszłym roku rozpocząć 
się ma budowa nowego komisariatu policji we 
Mszczonowie zlokalizowanego na ulicy 
Warszawskiej vis a vis mszczonowskich Term.

Jest Pan także członkiem Komisji Rewizyjnej. 
Z radnym Zdzisławem Banasiakiem, członkiem wyborczym? Proszę przybliżyć jak wygląda praca w tym 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i -  W przyszłym roku zaplanowane jest zespole.

dokończenie chodnika w ulicy Grójeckiej od Bezpieczeństwa Publicznego oraz członkiem - Na wstępie warto wyjaśnić, że Komisja 
ulicy Tańskiego do ulicy Wschodniej. Komisji Rewizyjnej rozmawia Łukasz Rewizyjna jest organem kontrolnym. Jego 
Jeszcze w tym roku połączona zostanie Nowakowski. zadaniem jest sprawowanie kontroli nad 
kanalizacja od ulicy Ługowej do ulicy Rolniczej. Panie Zdzisławie nadszedł okres wakacyjny a gospodarką finansową gminy Mszczonów oraz 
Ta inwestycja da zaczątek budowy kanalizacji wraz z nim ładna pogoda i remonty dróg. Proszę jednostek budżetowych podległych gminie. W 
na osiedlu Wschodnia.wskazać jak w chwili obecnej ocenia się stan praktyce oznacza to, że członkowie komisji 
Chciałbym także, aby dokończone zostało dróg w gminie Mszczonów. r e w i z y j n e j  o t r z y m u j ą  s p r a w o z d a n i a  
oświetlenie w ulicy Cichej i Krótkiej w kierunku - Jeżeli chodzi o ocenę stanu dróg gminnych merytoryczne i finansowe z działalności 
ulicy Grójeckiej.muszę stwierdzić, że są one w dobrym stanie, kontrolowanej jednostki i sprawdzają czy 
Cieszę się, że udało mi się doprowadzić do gdyż na bieżąco są naprawiane i utrzymywane. faktycznie wszystkie podjęte działania zostały 
zamontowania nowych tabliczek z nazwami W okresie letnim oprócz napraw, uzupełnień i przeprowadzone prawidłowo.
u l ic ,  k tó re  zos tały  zamontowane na utwardzeń, koszona jest zieleń w pasie Komisja Rewizyjna skupia się przede wszystkim na 
przystosowanych do tego słupach. Dzięki temu drogowym, co znacznie poprawia estetykę i kontroli: legalności, gospodarności, rzetelności, 
przyjezdni bez problemów znajdą żądany adres.wpływa na poprawę bezpieczeństwa. celowości oraz zgodności dokumentacji ze 

Dużo gorzej przedstawia się sytuacja na stanem faktycznym.
Jako członek Komisji Rolnictwa, Ochrony drogach powiatowych. Niestety mimo Komisja Rewizyjna bada w szczególności 
Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, jak zapewnień dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg gospodarkę finansową kontrolowanych 
ocenia Pan stan bezpieczeństwa w mieście i w Żyrardowie, dotyczących napraw nie widać, podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.
gminie Mszczonów?aby zapowiadane prace były zrealizowane. Muszę przyznać, że nasz zespół działa 

PZD nie posiada wystarczających środków na merytorycznie, a w trakcie przeprowadzonych 
- Pomimo, iż naszym funkcjonariuszom przybyło remonty dróg powiatowych stąd ogólny zły stan d o  t e j  p o r y  k o n t r o l i  n i e  w y k r y l i ś m y  
zadań, gdyż zlikwidowany został posterunek nawierzchni. nieprawidłowości.
policji w Radziejowicach, to  nastąpiła poprawa Ponadto, w tym roku ze względu na nie najlepszą 
bezpieczeństwa i wykrywalność zdarzeń. sytuację finansową starostwa, nie przewiduje się Dziękuję za rozmowę
Wyraźnie widać, że poprawiła się współpraca żadnych inwestycji drogowych na podległych Dziękuję również
policji z mieszkańcami, co wpływa na fakt, że powiatowi szlakach komunikacyjnych.
tym roku odnotowano spadek l iczby A jak wygląda kwestia inwestycji realizowanych 
przestępstw popełnianych na terenie miasta, w reprezentowanym przez Pana okręgu 

powiatowa. To nie jest przypadek. To efekt 
żmudnej pracy, jaką prowadzimy od lat. Jedno Owszem. Takie działania prowadzimy już w 
mogę mieszkańcom zagwarantować, że dopóki pobliżu Keramzytu. Tuż przy naszej obwodnicy 
będę miał wpływ na gminną politykę rozwoju, to powstały wyjątkowo sprzyjające warunki pod 
zawsze w naszym budżecie na rozbudowę budowę kolejnych zakładów. Uzbroimy te tereny 
infrastruktury i działania sprzyjające pozyskiwaniu w stosowne media i w ten sposób zwiększymy ich 
inwestorów znajdą się pieniądze i to w takiej atrakcyjność. Jak sądzę nie będą one zbyt długo 
wie lkości ,  aby maksymaln ie ut rzymać czekały na nabywców. Dowodem na to, że 
dotychczasowe tempo rozwoju. warto w tym miejscu inwestować jest właśnie 

wspomniana firma MONROL.
Jacy inwestorzy pojawią się niebawem na  

naszym terenie? Co zwiększa szanse Mszczonowa na 
krajowym rynku pozyskiwania inwestorów? 

Inwestycja firmy Monrol, która buduje swoją Jakie czynniki decydują o naszej sile pod tym 
siedzibę w pobliżu KERAMZYTU już dobiega względem?
końca. Rozpoczął się w niej nawet proces 
pozyskiwania pracowników. Przedsiębiorstwo Jest wiele takich czynników. Przychylność i 
reprezentuje branżę farmaceutyczną. Ma operatywność władz samorządowych też do 
wytwarzać markery, służące do wykrywania nich należy. Bez zgodnego i długofalowego 
chorób okolicznych. Zatrudnienie w niej znajdą działania samorządu, który nie traci czasu na 
wysoko wykwalifikowani specjaliści. Jednak już w polityczne kłótnie, a skupia się na zagadnieniach 
drugiej firmie, której budowa rozpoczęła się we gospodarczych i prorozwojowych nie bylibyśmy 
wschodniej dzielnicy przemysłowej, pomiędzy liderem pod względem pozyskiwania firm- tak jak 
DSM-em, a YKK pracę znajdzie dużo większa to ma miejsce obecnie. Naszym atutem jest też 
liczba osób i tam wymagania pod względem posiadanie dewelopera inwestycyjnego. 
pracowników i ich wykształcenia nie będą, aż Jesteśmy  świetne położeni i coraz lepiej 
tak wygórowane. Na wspomnianym terenie skomunikowani ze światem. To w okolicach 
postawnie kolejny w naszej gminie producent Mszczonowa krzyżują się szlaki komunikacyjne, 
strunobetonów, którego porównać można do biegnące ze wschodu na zachód i z północy na 
znanej już mieszkańcom firmy ERGON. Czekamy południe. Nie możemy też wymieniając nasze 
również na zapowiedzianą budowę biurowca mocne strony zapomnieć o mszczonowskich Czy rzeczywiście w gminie Mszczonów 
FM-u, gdzie również  powstaną nowe miejsca kadrach urzędniczych. Pomagają one problem bezrobocia jest mniej odczuwalny niż 
pracy. inwestorom na każdym etapie ich instalowania choćby w innych miejscowościach, leżących po 

się i działania na terenie gminy. sąsiedzku?
Czy gmina przygotowuje też kolejne tereny 

inwestycyjne, aby dodatkowo zachęcać Dziękuje za rozmowę. Od kilku lat w statystykach GUS-owskich 
przedsiębiorstwa chcące zainwestować na Dziękuję bardzo. mamy dwukrotnie wyższą l iczbę osób 
Mazowszu? zatrudnionych na tysiąc mieszkańców niż średnia 

Wywiad

Samorząd to sztuka kompromisu
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odpowiedzialność zbiorową  mieszkańców. Trudno sobie wyobrazić ile razy 
będzie ona zarzewiem konfliktów sąsiedzkich, w przypadku, gdy któryś z 
mieszkańców danego bloku wyłamie się  ze społecznej umowy i przestanie 
przestrzegać  zasad segregowania. Kolejną wadą jest takie skonstruowanie 
wymagań pod adresem firm odbierających odpady, iż  z góry 
wyeliminowano z możliwości  wystartowania w przetargu małych firm. Brak 
konkurencji na dłuższą  metę spowoduje podwyższenie kosztów usług. 

Zgodnie z tym co zapowiedział podczas debaty burmistrz 
deklaracje, które już  raz w okresie kwietnia były składane do Urzędu, będą  
musiały ponownie zostać  podpisane przez mieszkańców, gdyż  ma to 
związek z obniżeniem cen za odbiór. Ta niedogodność spowodowana jednak 
została wywalczoną  oszczędnością (nowe ceny – 7.50 zł segregowane 

Od początku lipca weszła w życie nowa ustawa  zwana potocznie 
odpady, 15 zł niesegregowane), a więc nie powinna się  spotkać  z falą  

śmieciową. Jej założeniem jest opodatkowanie wszystkich mieszkańców kraju 
krytyki. Na pewno bez komentarzy nie obędzie się  jednak w sprawach 

opłatą za zbiórkę, wywóz i utylizację  odpadów. Czas pokaże, czy spełni ona 
dotyczących meldunków. Konieczne jest doprowadzenie do takiej sytuacji, 

pokładane w niej nadzieję. Jednak już  na starcie widać jak różnie podchodzą 
aby liczba deklaracji zgadzała się  z liczbą  osób zameldowanych w danym 

do niej samorządy, na które scedowano obowiązek jej wyegzekwowania. 
lokalu. Jeżeli  będzie inaczej główny najemca będzie wyzywany do Urzędu w 

Wiele gmin praktycznie nie przygotowało się  do niej. Mszczonów jest w 
celu złożenia stosownych wyjaśnień. W bardzo trudnej sytuacji znajdą się  też 

zupełnie innej sytuacji. Wielokrotnie mieszkańcy informowani byli o nowych 
parafie, gdyż   teraz ceny za wywóz odpadów z przycmentarnych śmietników 

zasadach zbiórki odpadów. Informacje o tym były przekazywane 
naprawdę staną się dla nich  znaczącą  pozycją  po stronie wydatków. 

mieszkańcom za pośrednictwem lokalnych mediów, specjalnych ulotek, 
Burmistrz  po raz kolejny bardzo dobitnie zaznaczył, że nie ma możliwości 

dostarczanych bezpośrednio do domów, a nawet ambon w kościołach. 
umarzania odpłatności za śmieci, ale będzie mógł ją odraczać, gdyby 

Odbyły się  też  debaty z mieszkańcami, podczas których można było 
zaistniały po temu uzasadnione przesłanki.

bezpośrednio dopytać się  o szczegóły nowego rozwiązania. Podczas 
MM   

ostatniej z takich debat, jaka miała miejsce 26 czerwca w sali widowiskowej 
MOK-u burmistrz Grzegorz Kurek stwierdził, że Urząd Miejski zdał ten trudny 
egzamin. Udało się  tak załatwić  sprawę odbioru odpadów, że mieszkańcy  
nie powinni odczuć  poważnych zmian w stosunku do tego jak funkcjonował 
stary system. Mieszkańcy powinni być  też  zadowoleni z ceny, jaką  udało się  
wynegocjować  w ich imieniu. Planowane 9 złotych miesięcznie od osoby 
udało się  obniżyć  do 7.5 złotego za śmieci segregowane. Wszystkie 
gospodarstwa domowe, znajdujące się na terenie gminy wcześniej 
wyposażone zostały w pakiety startowe worków, a także kody kreskowe, jakie 
trzeba będzie naklejać  na worki z  wystawianymi śmieciami. Kody te pozwolą  
zidentyfikować  osobę, która oddała śmieci naruszając  przy tym  zasady 
segregacji, a także będą  one pomocne podczas ustalania proporcji 
pomiędzy śmieciami segregowanymi, a tymi, które mieszkaniec oddaje jako 
niesegregowane. Raz na kwartał będzie przeprowadzana ocena segregacji. 
Jeśli stosunek  pomiędzy odpadami segregowanymi a niesegregowanymi 
będzie co najmniej 50 na 50, to wtedy wynik zostanie uznany za 
satysfakcjonujący. 
Ustawa ma wiele wad, a podstawową  była konieczność ustalenia ceny za 
wywóz jeszcze przed przeprowadzeniem postępowania przetargowego. 
Trudno też  ją  stosować  w blokach wielorodzinnych. Zakłada ona bowiem 

niejednokrotnie w taki właśnie sposób udaje się  
później ustalić  sprawców wielu przestępstw. 

Warto odnotować, że podczas 
debaty w wynikami pracy mszczonowskiego 
Komisariatu Policji przy pomocy specjalnie 
p r z y g o t o w a n e j  p r e z e n t a c j i  z a p o z n a ł  
mieszkańców komendant KP Mszczonów 
Krzysztof Puszcz. 

MM

Pierwszą  debatę  o bezpieczeństwie mł. insp. Arkadiusz Zgieb wyraził zadowolenie z 
mieszkańcy gminy Mszczonów mają już za sobą. powodu przekazania przez samorząd gminy 
Zainteresowanie nią nie było szczególne. W Sali Mszczonów terenów pod budowę nowego 
Klubowej  Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 26 komisariatu, który ma stanąć w pobliżu TERM. 
czerwca w przewadze byli jej organizatorzy i Policjanci podziękowali też  samorządowcom za 
przedstawiciele samorządu. Mieszkańcy finansowanie dodatkowych patroli i telefonu, 
zwyczajnie nie dopisali.  Funkcjonariusze  policji, używanego przez patrol interwencyjny. 
prowadzący spotkanie  nie kryli, że przy kolejnych Mieszkańcy gminy, gdy potrzebują interwencji 
tego typu przedsięwzięciach chcieliby liczyć   na mogą go wezwać korzystając nie tylko z ogólnie 
w i ę k s z e  z a i n t e r e s o w a n i e  z e  s t r o n y  znanych  numerów alarmowych, ale także z  
mszczonowian. Z drugiej jednak strony brak  ludzi lokalnego  numeru 607 556 577. 
na sali świadczyć też  może o tym, że czują  się  Oczywiście podczas debaty nie 
oni bezpiecznie w swoim mieście i nie mają  zabrakło głosów krytycznych. Kilku mieszkańców 
potrzeby dyskutowania na temat poprawy domagało się częstszych  kontroli kierowców 
funkcjonowania lokalnej jednostki policji. W przekraczających dozwolone prędkości na 
jakimś  sensie potwierdzać  może to stanowisko ulicach miasta i gminy. Rozmawiano także o 
obecnej  w Sal i  K lubowej k ierowniczk i  kradzieżach bydła, a także powtarzających się  
mszczonowskiego MOPS_u – Barbary Ciszewskiej, aktach wandalizmu, w wyniku których cierpią  
która publicznie pochwaliła miejscowych parki,  przystanki autobusowe i inne obiekty 
funkcjonariuszy za dotychczasową współpracę  użyteczności publicznej.   Skarżono się ponadto 
z opieką  społeczną. Podobnego zdania był też  na ciężkie samochody ciężarowe, które nie 
kurator zawodowy z terenu gminy Mszczonów - przestrzegając zakazów poruszają się drogami 
Piotr Dymecki, który podziękował dzielnicowym gminnymi.   Policjanci  apelowali natomiast, aby 
za dotychczasowe udane współdziałanie. zwracać uwagę, na podejrzane osoby i 
Podziękowania otrzymał  też  burmistrz Józef n i e z n a n e  a u t a ,  k t ó r e  w z b u d z a j ą   

G r z e g o r z  K u r e k .  Z a s t ę p c a  zaniepokojenie. Doradzali, aby profilaktycznie 
Komendanta Powiatowego Policji  spisywać  ich numery rejestracyjne, gdyż 

Debata

Śmieciowa debata-JESTEŚMY GOTOWI 
DO WPROWADZENIA NOWYCH ZASAD

Debata

Mszczonowianie zadowoleni ze stanu 
bezpieczeństwa publicznego?
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jednostek samorządowych oraz organizacji społecznych działających na 
terenie gminy Mszczonów. Ta część procedury konkursowej jak co roku 
miała za zadanie uzyskanie dodatkowej informacji o działaniach na linii 
Urząd Miejski - inwestorzy, współpracy z lokalnym biznesem i inwestorami. 
Była to więc świetna okazją okazja do bezpośredniej oceny działań 
podejmowanych przez urząd przez lokalną społeczność.
Trzecią część audytu stanowiła wizytacja obiektów inwestycyjnych na 
terenie miasta i gminy. Pani audytor w towarzystwie przedstawicielki GCI 

Konkurs „Gmina Fair Play” jest organizowany corocznie przez Instytut Magdaleny Podsiadły, odwiedziła miejskie jednostki organizacyjne, jak 
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Jego również zapoznała się z realizowanymi w ostatnich latach inwestycjami. 
podstawowym celem jest wyłonienie i nagrodzenie tytułem „Gmina Fair Wizytacja odbyła się m.in. na Termach Mszczonów. Po obiekcie panią 
Play” tych samorządów, które w sposób aktywny pracują cały czas nad audytor oprowadzał kierownik Term Marcin Frencel. Pani audytor 
jak najlepszą ofertą dla nowych inwestorów, ale także stwarzają dogodne zapoznała się także z oddanymi w ostatnich latach inwestycjami 
warunki do prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej. drogowymi – „Traktem Tarczyńskim” , obwodnicą miasta, a także ze 
„Gminy Fair Play” to gminy profesjonalne, wiarygodne, zapewniające zmodernizowaną ulicą Sienkiewicza. Odwiedziła placówki oświatowe i 
przyjazny klimat dla inwestorów, otwarte na nowe inicjatywy i pomysły kulturalne (MOK) na terenie Mszczonowa oraz dzielnicę przemysłową. 
biznesowe, a także mogące poszczycić się profesjonalną obsługą Tytuł "Gmina Fair Play" jest z pewnością wyróżnieniem oraz docenieniem 
inwestycyjną. wysiłków mszczonowskiego samorządu na rzecz działań mających na 
W ramach tego właśnie konkursu w środę 10 lipca w mszczonowskim celu wcielanie w życie dobrych wzorców współpracy samorządu z 
Urzędzie Miejskim odbył się audyt, który przeprowadziła pani audytor przedsiębiorcami. Miasto od lat postrzegane jest jako miejsce, które potrafi 
Małgorzata Tymorek. Procedura audytu składała się z trzech elementów. przyciągać zarówno duże międzynarodowe inwestycje, ale także miasto, 
Pierwszym było spotkanie z burmistrzem Mszczonowa Józefem które dba o mały, lokalny biznes. 
Grzegorzem Kurkiem, podczas którego omawiano bieżące oraz Audytorzy konkursu „Gmina Fair Play” corocznie pozytywnie weryfikując 
zaplanowane na najbliższy czas działania gminy związane z inwestycjami. działania Mszczonowa w tej kwestii doceniają szeroką ofertę inwestycyjną 
Pani audytor interesowała się także finansami gminy, w tym stopniem z dostępem do infrastruktury technicznej, którą miasto może zaoferować 
zadłużenia gminy w stosunku do budżetu, udziałem inwestycji własnych w nowym inwestorom, dobre połączenia komunikacyjne i infrastrukturę 
wydatkach gminy, źródłami finansowania inwestycji w latach 2011-2013, drogową, a także podkreślają sprawną i kompetentną obsługę 
podatkami i opłatami lokalnymi. W tym celu spotkała się także z panią administracyjną profesjonalnej kadry urzędniczej.
skarbnik Jadwigą Barbulant. Rafał Wasilewski
Drugą częścią audytu było spotkanie z udziałem zaproszonych gości 
wśród których znaleźli się przedstawiciele lokalnego biznesu, inwestorów, 

Okres wakacji sprzyja realizacji inwestycji, które w zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymianę 
gminie Mszczonów rozpoczęły się wraz z stolarki okiennej i drzwiowej.
nadejściem lata. Termomodernizacja realizowana jest w ramach 
Jedną z  n ich jes t  d ługo oczek iwana Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka – 
termomodernizacja budynku Remizy Ochotniczej Termomodernizacja budynków użyteczności 
Straży Pożarnej we Wręczy, która realizowana jest p u b l i c z n e j  R e g i o n a l n e g o  P r o g r a m u  
w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną we Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
Wręczy. Zakres prac obejmuje: ocieplenie ścian 2007-2013.

Audyt

Audyt w ramach „Gminy Fair Play”

Inwestycje

Letnie inwestycje
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Warto przypomnieć, że w ramach tego projektu wykonano do tej pory Ponadto, w tym roku gmina Mszczonów zaplanowała szereg innych 
szereg innych zadań, w tym: termomodernizację budynku hali sportowej inwestycji, w tym:
przy ul. Szkolnej  w Mszczonowie, termomodernizację budynku - rozpocznie się przebudowa drogi w Grabcach Józefpolskich (ul 
administracyjnego przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie z zainstalowaniem Spacerowa). Wartość inwestycji to 280 tysięcy złotych,
pompy ciepła, termomodernizację Przedszkola Miejskiego w - zagospodarowanie centrum wsi Bobrowce.  Wartość inwestycji to 
Mszczonowie oraz termomodernizację budynku Zespołu Szkół przy ul. 1.156.673,27 złotych, w tym kwota dofinansowania 166.687 złotych. Zakres 
Ługowej w Mszczonowie realizowaną w partnerstwie z Powiatem robót obejmować będzie  przebudowę  skrzyżowania, wykonanie 
Żyrardowskim. chodników, miejsc parkingowych, zatok autobusowych, wykonanie 
Wartość projektu stanowi kwotę 2 626 468 złotych, w tym dofinansowanie nawierzchni bitumicznej, zjazdów i odwodnienia drogi oraz 
unijne na kwotę 1 498 025 złotych. zagospodarowanie terenów zielonych przy stawie,
Będąc przy temacie Ochotniczych Straży Pożarnych warto dodać, że - kolejną z  inwestycji jest projekt zagospodarowania centrum wsi Piekary. 
trwają również prace modernizacyjne obiektu remizy Ochotniczej Straży Wartość inwestycji to 1.411.862,87 złotych, w tym kwota dofinansowania 
Pożarnej w Osuchowie. Zakres robót obejmuje m.in. modernizację 338.115 złotych. Zakres robót obejmuje: wykonanie chodników, zatoki 
pomieszczeń budynku OSP, kompleksową termomodernizację całego autobusowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej, zjazdów i odwodnienia 
budynku, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z drogi, oświetlenia i  ciągu pieszo jezdnego wokół stawów,
modernizacją przyłączy wody i energii elektrycznej i wykonaniem - w sierpniu rozpocznie się przebudowa drogi Lutkówka – Lutkówka Kolonia 
przydomowej oczyszczalni ścieków oraz elementy zagospodarowania o długości 1,7 kilometra,
terenu wokół budynku. - budowę placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach oraz 
Wartość całkowita projektu wynosi 580 tysięcy złotych, w tym przy Szkole Podstawowej we Wręczy. Inwestycje zrealizowane będą w 
dofinansowanie unijne 250 tysięcy złotych w ramach Programu Rozwoju ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła i sfinansowane w 50% z 
Obszarów Wiejskich. budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i w 50% z budżetu gminy 
Ku końcowi zbliżają się prace polegające na rekultywacji wysypiska śmieci Mszczonów. Dotacja celowa na każdy plac zabaw wynosi 63.850 złotych, 
w miejscowości Marków Świnice. Inwestycja realizowana jest w ramach zaś kwota całkowita każdego z projektów 127.700 złotych,
Działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi w ramach Regionalnego - budowę nawierzchni na ulicy Kościuszki, Młynarskiej  i części ulicy 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Poniatowskiego. Ostatnie stadium  inwestycji obejmujące ulicę Spokojną 
Całkowita wartość projektu wynosi 985 tysięcy złotych , w tym realizowane będzie w przyszłym roku.
dofinansowanie 836.754,88 złotych. Ponadto,  w sierpniu zakończona zostanie cyfryzacja kina w 
Kolejną z bieżących inwestycji jest budowa chodników w ulicy Tarczyńskiej  Mszczonowskim Ośrodku Kultury, której całkowity koszt wynosi 340 tysięcy 
w Mszczonowie. W miesiącu lipcu zrealizowana została przebudowa złotych. W sierpniu także ogłoszony zostanie przetarg na zakup lekkiego 
chodnika po stronie północnej na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Spółdzielczej. Mszczonowie.
Wartość inwestycji po przetargu wyniosła107 tysięcy złotych. W 2014 roku Łukasz Nowakowski
planowany jest II etap przebudowy chodnika po stronie południowej.

przedstawiciele Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Mszczonowa: 
prezes Cechu Zbigniew Bednarek z małżonką, Wiceprezes 
Małgorzata Olczak, Elżbieta i Piotr Kustosz, Sławomir Wojtczak oraz 
Krystyna i Tadeusz Federowicz
Spotkanie zgromadziło ponad 2 tys. przedstawicieli polskiego 
rzemiosła z całego kraju. Organizatorem tegorocznej pielgrzymki była 
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.  
Tradycją stało się to, że środowisko rzemieślników gromadzi się co roku 

30 czerwca 2013 r. na 
na Jasnej Górze, aby razem podziękować za otrzymane łaski i prosić o 

Jasnej Górze pod 
dalsze błogosławieństwo i opiekę. 

hasłem „Rzemieślnicy 
Zgromadzeni na jasnogórskim spotkaniu pielgrzymi, wraz ze starszyzną 

zawsze wierni Bogu i 
cechową ubraną w tradycyjne stroje z insygniami cechowymi, 

Kościołowi” odbyła się 
reprezentują wiele rzemieślniczych izb branżowych, m.in. stolarską, 

3 2  P i e l g r z y m k a  
fryzjerską, krawiecką, piekarniczą, cukierniczą, złotniczą, tapicerską, 

R z e m i o s ł a .  W  
szewską i spożywczą. Wystawiono kilkaset pocztów sztandarowych.

Pielgrzymce, jak co 
Centralnym punktem uroczystości jasnogórskich jest Msza Święta. 

roku,  uczestn iczy l i  
Przewodniczy jej zazwyczaj ordynariusz lub biskup z 
diecezji izby organizującej daną Pielgrzymkę. Mszy 
św., która rozpoczęła się ok. godz. 11.15 na szczycie 
jasnogórskim, przewodniczył tym razem ks. abp 
Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. 
N a w i ą z u j ą c  d o  c z ę s t y c h  w  z a w o d a c h  
rzemieślniczych relacji mistrz-uczeń, metropolita 
zwrócił uwagę na problem tworzenia w Polsce miejsc 
pracy dla młodych ludzi. 
"Trzeba pokochać młode pokolenie, trzeba zaufać 
młodemu pokoleniu. Oni też chcą coś sensownego 
robić; oni też chcą, by ich życie miało sens i by było 
dobre. I by z tego, co czynią, był także chleb dla nich, 
dla ich rodziny. Oni są dzisiaj w wielkim dylemacie - 
czy szukać pracy tu, na polskiej ziemi, gdzie jej nie 
widać, gdzie jej ubywa wręcz, czy też jechać gdzieś 
na obcą ziemię, gdzie zapraszają, kuszą, gdzie 
dobrze płacą, ale też owoce tej pracy wtedy tam 
zostają" - powiedział abp Dzięga. 
Pierwsza  ogólnopolska pielgrzymka rzemieślników 
odbyła się w 1982 r. podczas której rzemieślnicy złożyli 
jako swoje votum ryngraf z Matką Bożą. 

Elżbieta Zabiełło-Adamczyk 

Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę
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uczestnikom zdolności do aktywnego f i s k a l n e j ”  t r w a j ą c y  2 0  g o d z i n  
poszukiwania pracy oraz znalezienia dydaktycznych, w którym udział wzięło 7 
zatrudnienia. Możliwość integracji w beneficjentów. Na kursie „ Kasy fiskalne” 
społeczeństwie, zwiększenie motywacji, beneficjenci poznali między innymi 
kwalifikacji zawodowych, radzenie sobie z podstawowe akty prawne związane ze 
napotykanymi przeszkodami w realizacji stosowaniem kas fiskalnych, rodzaje kas 
tych procesów i umożliwienie powrotu do fiskalnych  oraz nauczyli się praktycznej 
„normalnego” życia. obsługi kasy fiskalnej.
Każdy z Beneficjentów  Ostatecznych W ramach dz iałań o charakterze 
podpisał kontrakt socjalny, obejmujący środowiskowym odbył się dwudniowy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  
instrumenty aktywnej integracji. wyjazd studyjny Kazimierz Dolny- Nałęczów- Mszczonowie  w 2013 r. ponownie bierze 
W maju 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie Puławy – Janowiec. Na wyjeździe udział w projekcie unijnym „Lepsze jutro 
organizacyjne uczestników projektu  beneficjenci mieli okazję zwiedzić Pałac Młodych” współfinansowanym przez 
„Lepsze jutro Młodych”. Na spotkaniu Czartoryskich w Puławach, zamek w Europejski Fundusz Społeczny. 
organizacyjnym Kierownik Miejskiego Janowcu wraz z zabytkowym Spichlerzem z Celem ogólnym projektu jest podniesienie 
Ośrodka Pomocy Społecznej -  Barbara XIX w., piękny rynek w Kazimierzu Dolnym, kompetencji zawodowych i społecznych 
Ciszewska  zapoznała uczestników z jak również spróbować wód mineralnych w 14- tu bezrobotnych oraz nieaktywnych 
planem realizacji projektu. słynnej pi jalni Wód Mineralnych w zawodowo z terenu gminy Mszczonów, w 
W ramach aktywnej integracji w czerwcu Nałęczowie. tym 10 kobiet i 4 mężczyzn.
2013r.  w dniach od 10.06. do 14.06 odbył się W kolejnych miesiącach planowane są Projekt ma za zadanie przywrócenie 
pierwszy kurs zawodowy  -  „ Opiekun osób jeszcze między innymi kursy : na kierowcę 
s t a r s z y c h ”  t r w a j ą c y  4 0  g o d z .  wózków widłowych z bezpieczną wymianą 
dydaktycznych, w którym uczestniczyło 7 butli gazowej, kurs wizażu, jak również 
osób. Na w/w kursie beneficjenci nauczyli zajęcia warsztatowe z psychologiem, 
się między innymi w jaki sposób opiekować doradcą zawodowym oraz zajęcia ABC 
się osobą starszą, jakie choroby najczęściej  Przedsiębiorczości. W najbliższym czasie 
występują u osób w podeszłym wieku, jak odbędzie się również kolejny wyjazd 
wykonywać czynności  związane z  studyjny – tym razem piknik rodzinny dla 
utrzymaniem higieny osobistej osoby uczestników projektu „ Lepsze jutro 
starszej, w jaki sposób organizować czas Młodych” oraz  ich rodzin. 
wolny osobie starszej, a także poznali Uczestnicy projektu „ Lepsze jutro 
p o d s t a w y  p i e r w s z e j  p o m o c y  Młodych” objęci są kompleksowym 
przedmedycznej. systemem wsparcia przez okres realizacji 
Również w czerwcu 2013 r. w dniach od projektu tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
19.06. do 21.06. odbył się kurs „Obsługi kasy Emilia Kopera

We wtorek 25 czerwca mszczonowskie Termy gościły przedstawicieli branży 
turystycznej z terenu całego Mazowsza. Study tour dla przedstawicieli 
punktów informacji turystycznej województwa mazowieckiego oraz biur 
podróży zorganizowany został w ramach projektu „Promocja 
skomercjalizowanych pakietów turystycznych w ramach rozwoju sieciowych 
produktów turystycznych Mazowsza” organizowanego przez Mazowiecką 
Regionalną Organizacją Turystyczną. Projekt jest kontynuacją ponad 2-
letnich działań MROT, w wyniku których – podczas licznych spotkań z branżą 
turystyczną, warsztatów, seminariów, konferencji – przygotowano „Program 
rozwoju s ieciowych produktów turystycznych województwa 
mazowieckiego” i wybrano do wdrożenia 16 produktów o największym 
potencjale: Mazowiecki Szlak Literacki, Mazowsze Chopina, Szlak Książąt 
Mazowieckich, Skarbiec Mazowiecki, W kręgu żydowskiego dziedzictwa na 

Projekt unijny

„Lepsze jutro młodych” 
w mszczonowskim MOPSie

Termy

Termy gościły przedstawicieli 
branży turystycznej
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Mazowszu, Kajakowe Szlaki Mazowsza, Weekend z Termami Mszczonów, dyrektora mszczonowskiego OSiR oraz Rafała Wasilewskiego, pracownika 
Opowieści z Narwi, Industrialne Mazowsze, Legendy i baśnie Mazowsza, GCI. Podczas przejazdu do Mszczonowa uczestnicy wycieczki dowiedzieli się 
Mazowsze na Filmowo, Wielki Gościniec Litewski, Szlakiem Frontu podstawowych informacji dotyczących miasta i gminy Mszczonów, 
Wschodniego I Wojny Światowej, Szlak Cudu nad Wisłą, Śladami ciekawostek związanych z historią Mszczonowa i najbliższej okolicy, a także o 
nadbużańskich tajemnic, Szlak folkloru i smaków Mazowsza. Każdy z możliwościach spędzania wolnego czasu w ramach projektu „Weekend z 
wybranych produktów ma także przygotowany pakiet z niezbędnymi Termami Mszczonów”. Następnym elementem wycieczki była wizyta na 
informacjami dotyczącymi zostały wydane w formie ulotek oraz Termach, gdzie uczestnicy wyjazdu zostali oprowadzeni po obiekcie przez 
zamieszczone na oficjalnym portalu Mazowsze.travel.pl w zakładce „Pomysł dyrektora Term, a następnie mieli okazję do skorzystania z dobrodziejstw 
na weekend”. Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i mszczonowskich wód termalnych, aby tuż potem wybrać się na krótką 
Turystyki. Zakończenie projektu przewidziane jest na grudzień br. wycieczkę jednym ze szlaków turystycznych „Weekendu z Termami”. 
W Mszczonowie podczas wyjazdu studyjnego przedstawiającego produkt Ostatnim punktem wizyty był obiad w hotelu Artis Loft oraz gry zespołowe 
turystyczny „Weekend z Termami Mszczonów” uczestnicy mieli pogłębić przygotowane przez animatorów hotelowych.
swoją wiedzy tematyczną o tym produkcie, jak również skorzystać w 
praktyce z oferowanych atrakcji, aby następnie móc polecać je turystom. Rafał Wasilewski
Grupa studyjna została powitana w Warszawie przez Michała Szymańskiego, 

W ostatnią  sobotę  czerwca swoje pięciolecie  obchodziły 
mszczonowskie TERMY. Z tej okazji  na terenie kompleksu 
zorganizowano PIKNIK Z RADIEM dla CIEBIE.  W jego trakcie odbyły 
się: turniej siatkówki plażowej, nauka AQUA AEROBICU i ZUMBY, 
pokazy ratownictwa wodnego , a także liczne zabawy i konkursy dla 
dzieci oraz młodzieży.   Dziennikarze RDC przez cały dzień w 
otwartym studiu przeprowadzali  wywiady z osobami, które 
aktywnie uczestniczą  w życiu gminy Mszczonów. Podczas rozmów 
podejmowane były  tematy od sportu i rekreacji, aż po gospodarkę  
gminną. W rocznicową  sobotę  pogoda dopisała, więc gości na 
termalnych basenach nie zabrakło. Na przemian mogli oni 
korzystać  z ciepłej wody, która ma właściwości lecznicze i 
kibicować  uczestnikom konkursów sprawnościowych oraz  
siatkarskiego turnieju. Zacięte pojedynki na dwóch plażowych Szymański, wyjaśniał, że położenie szczególnego nacisku na 
boiskach wzbudzały nie lada emocje.  Ostatecznie zwycięsko wyszli ratownictwo morskie podczas pikniku nie było przypadkowe. 29 
z nich,   grający w parze: Tomasz Antoniak i Marcin Kołodziejski.  O czerwca obchodzono bowiem akurat Dzień Ratownictwa 
dobrą, muzyczną    atmosferę na obiekcie przez całą  rocznicową  Wodnego, zwany też  inaczej Świętem Ratowników WOPR-u. 
sobotę  dbał    DJ Bogdan Fabiański. Dyrektor OSIR-u Michał MM 

Termy

Piknik na pięciolecie TERM 
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tablicy, jaka umieszczona zostanie na obelisku. 
Przede wszystkim pragniemy, aby znalazły się na niej 
nazwiska wszystkich ofiar. Podkreślamy jeszcze raz, 
że nie jest to oficjalna propozycja i może ulegać 
modyfikacjom.  

Piotr Dymecki 
wiceprezes MSH

W przyszłym roku z inicjatywy władz 
samorządowych gminy, Zespołu Szkół w 
Osuchowie, a także samych  osuchowian  oraz 
mieszkańców okolicznych miejscowości w sposób 
szczególny mają zostać upamiętnione  ofiary 
tragicznego pożaru spichrza, do jakiego doszło w 
Osuchowie w dniu 26 września 1948 roku.  
Pamiątkowy kamień z symbolicznym krzyżem oraz 
tablicą,  zawierającą nazwiska tragicznie zmarłych,  
ma stanąć w miejscu, gdzie przed 65-laty  stał 
spichrz, w którym odbywała się  zakończona 
tragedią zabawa. Nie wiadomo kto zaprószył wtedy 
ogień. Nie wiadomo nawet dokładnie ile osób 
zginęło w płomieniach. Dopiero teraz po latach 
wspólnym wysiłkiem próbujemy ustalić pełną  listę  
ofiar. Żeby na tablicy, jaka umieszczona zostanie na 
osuchowskim obelisku,  nie zabrakło żadnego 
nazwiska,  prosimy wszystkich Naszych Czytelników  
o pomoc. Liczymy, że dzięki Państwa wsparciu 
uzupełnimy posiadaną listę  o  brakujące osoby.
Jeżeli posiadacie Państwo wiedzę na temat pożaru i  
chcecie się  z nami podzielić swoimi wspomnieniami 
prosimy o kontakt. Jeżeli znacie Państwo osobę, 
która zginęła w spichrzu lub zmarła później na skutek 
obrażeń odniesionych podczas pożaru, dopełnijcie  
poniższą listę,   dzwoniąc pod numer 607 099 577 
(Piotr Dymecki) lub 721 457 560 (Barbara 
Gryglewska). Obie wskazane osoby są członkami 
Mszczonowskiego  Stowarzyszenia Historycznego, 
które wspomaga organizacyjnie inicjatorów 
budowy pomnika. Swoje poprawki, opinie i 
propozycje nadsyłać  też  można na adres mailowy: 
mszczonow@interia.pl 

Prosimy również naszych Czytelników o 
wyrażenie opinii na temat proponowanej treści 

PAMIĘCI OFIAR
TRAGICZNEGO POŻARU SPICHRZA,

DO JAKIEGO DOSZŁO W DNIU 26.09.1948 ROKU
TABLICĘ  TĘ  POŚWIĘCAJĄ
POTOMNI (26.09.2014 R.)

* * *

W TYM MIEJSCU SPŁONĘLI: 

1. Arak Marian  lat 17 
2. Arak Zofia lat 37
3. Stanisława Cegiełka lat 18
4. Walentyna Banasiak lat 18  
5. Ryszard Brewiński lat 19 
6. Edward Dębski 18 
7. Anna Dymitrowicz lat 18 
8. Antoni  Grzegułka 
9. Kazimierz Grzegułka 
10. Genowefa Jankowska lat 25 
11. Mieczysław Lewandowski lat 17
12. Antoni Machałowski 
13. Henryk Machałowski lat 17
14. Kazimierz Machałowski  lat 30
15. Henryk Nalej lat 27 
16. Konstanty Nowacki  lat 22
17. Piotr Olborski lat 20 
18. Zygmunt Pawlak lat17
19. Andrzej Strojczyk lat 18 
20. Krystyna Strojczyk lat 17 
21. Szczepan Wacławski  lat 17
22. Zagórski 
23. Stanisław Zgórzak lat 40 
24. Stanisław Zgórzak lat 19
25. młoda kobieta z Warszawy–nazwisko 

nieznane
26. Dziadkiewicz

 

 

uczestniczyć w licznych zajęciach, warsztatach i w kiełbaskami z grilla. Ponadto, można było wziąć 
wielu atrakcjach przygotowanych na okres udział w konkursie gry w Scrabble oraz w rywalizacji 
wakacji. na „Najlepsze ciasto Mszczonowa”.
Niedzielna impreza plenerowa cieszyła się Nagrodą w tym słodkim konkursie był telewizor 
niebywałym zainteresowaniem i dużą frekwencją. plazmowy, który wręczony został przez 
Pomimo, iż oficjalne rozpoczęcie zabawy reprezentanta samorządu Mszczonowa, radnego 
przewidziane zostało na godzinę 17.00, to już przed Waldemara Suskiego oraz organizatorów imprezy. 
tą godziną plac przy MOK-u tętnił licznie Po zakończonym konkursie zgłoszone do 
przybyłymi mszczonowianami. rywalizacji ciasta zostały pokrojone i wystawione 

W niedzielę, 4 sierpnia fundacja „PLEBANIA” 
Agnieszka Pleban, prezes fundacji „Plebania”, do degustacji mszczonowianom. 

wspólnie z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury 
jako organizator serdecznie powitała wszystkich Podczas imprezy przygotowano także moc 

zorganizowali imprezę plenerową pod hasłem 
przybyłych, zachęcając do wzięcia udziału w atrakcji dla dzieci w tym m.in. dmuchane 

„Wakacje z Nami”.
przygotowanych konkursach i zabawy przy dobrej zjeżdżalnie, pokaz tańca z ogniem oraz liczne 

Rodzinny piknik oficjalnie rozpoczął akcję „Lato w 
muzyce, granej przez zespół TAIF. zabawy z klaunami, którzy zyskali wśród 

mieście 2013 z Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury”, 
Dorośli mieli także możliwość wykonać pomiar najmłodszych niebywałą popularność.

w ramach której do końca sierpnia dzieci i 
masy ciała i tkanki tłuszczowej, spróbować pajdy Łukasz Nowakowski

młodzież z terenu miasta i gminy Mszczonów mogą 
chleba ze smalcem i ogórkiem oraz posilić się 
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„PLEBANIA” i MOK

„WAKACJE Z NAMI”

APEL DO  MIESZKAŃCÓW 

Ustalmy nazwiska ofiar 
tragicznego pożaru z 1948 roku 

Z ŻYCIA GMINY
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Nagrodę główną - telewizor plazmowy - 
w konkursie na Najlepsze ciasto Mszczonowa 

wręczył radny Waldemar Suski



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

www.ziemiachelmonskiego.pl

www.zswp.pl
www.inwestycjawkadry.pl

info@inwestycjawkadry.pl

www.pup-zyrardow.pl

www.InnowacyjnyPrzedsiebiorca.pl

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

www.doradca-ue.pl

www.ekoprojekty.info

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.parp.gov.pl

www.ZielonaLinia.gov.pl

Infolinia: 19524
(Zielona Linia to: informacja dla osób powracających z zagranicy; pomoc w napisaniu 
dokumentów aplikacyjnych – usługa „Fabryka CV”; rekrutacja pracowników; informacje o 
rynku pracy; zintegrowana wyszukiwarka ofert pracy; terminarz wydarzeń w Twoim 
regionie; portale społecznościowe; informacje dla osób 50+)

Nabór wniosków z:
I. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego:
1. Priorytet: VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla 

rozwoju turystyki i rekreacji Działanie: 6.2 Turystyka. Terminy naboru 
wniosków lub ogłoszenia konkursu: od 27 marca 2013 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
2. Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Chełmońskiego” obejmujące teren 11 Gmin tj. gminy: 

Żabia Wola, Mszczonów, Nadarzyn, Grodzisk Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk 
Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, odpadów”. Terminy naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu: od 31 
Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno. lipca do 30 sierpnia 2013 r.

Nabory:
II. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. „Małe projekty” – II półrocze 2013 roku
1. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” 

2. „Odnowa i rozwój wsi” – II półrocze 2013 roku
Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu 

3. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” – II półrocze 2013 roku
upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”. 

4. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – II półrocze 2013 
Terminy naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu: 31 lipca do 30 

roku
sierpnia 2013 r.

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania 
Infolinia: 801 808 108 czynna w dni Przedsiębiorczości
powszednie 8.00-17.00(pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla 

Przedsiębiorców
prowadzących działalność – zarejestrowani - na terenie województwa mazowieckiego lub Newsletter (adres e-mail -> wybierz region -> kategorie szkoleń/ kierunki studiów -> 
województwa łódzkiego) opcjonalnie oferta zawiera szkolenia/ studia objęte UE)

Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 120 tys. złotych na 
okres do 60 miesięcy na zakup maszyn i urządzeń, zakup surowców i 

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków towarów handlowych, inwestycje w celu rozwinięcia działalności 
na podjęcie działalności gospodarczej. gospodarczej
Zgłoszenie oferty pracy krajowej. Prawa i 
obowiązki pracodawcy – oświadczenie 
pracodawcy.Serwis tematyczny z zakresu ochrony 

własności przemysłowej
(baza aktów prawnych; artykuły; wydarzenia; 
konkursy; newsletter)

Pod wskazanym adresem znajduje się bardzo 
przydatna wyszukiwarka dotacji, wystarczy 

Serwis informacyjny o dotacjach UE na biznes
kliknąć w link wyszukiwarka

(wystarczą 4 kroki do znalezienia dofinansowania; 
dotacji w zakładce Dla kogo fundusze, następnie wybrać odpowiedni możliwość kontaktu z firmami oraz instytucjami 
program oraz województwo i już po kilku chwilach możemy zobaczyć z doradczymi; dostęp do bieżących informacji)

jakich działań możemy realizować projekt.

Baza projektów ekologicznych
(edukacja ekologiczna; ochrona przyrody; fundusze; Wyszukiwarka dotacji, lista beneficjentów, 
współpraca)

mapa dotacji UE, jak i gdzie szukać informacji, 
stan wdrażania funduszy europejskich, instrumenty finansowe, forum 
internetowe o funduszach europejskich, ewaluacja, newsletter.Portal wspierający przedsiębiorczość i 

innowacyjność oraz rozwój zasobów ludzkich
Nabór wniosków z:(dofinansowanie; aktualności; publikacje; badania i 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiskoewaluacja; szkolenia i doradztwo; wydarzenia) 
Priorytet: 1 Gospodarka wodno-ściekowa Działanie: 1.1 Gospodarka Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową 
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLMpodlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy 
Terminy naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu: od 15 lipca 2013 r. do ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie 

funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na 30 września 2013 r.
wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów 
ludzkich. Program: Program Innowacyjna Gospodarka
Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego Priorytet: 3 Kapitał dla innowacji Działanie: 3.1 Inicjowanie działalności 
rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i innowacyjnej.
aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych Termin naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu: od 29 kwietnia 2013 r. do 
środowisku form produkcji i konsumpcji. wyczerpania środków
Przedsiębiorcy znajdą tu szereg bardzo ciekawych informacji i porad w 
zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, jak również możliwości 
jej rozwoju. 

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

Ważne informacje i adresy internetowe dla przedsiębiorców
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bezpłatne konsultacje w każdy PIERWSZY (06.08.2013 r. 
oraz 03.09.2013 r.) i TRZECI (20.08.2013 r. oraz 17.09.2013 r.) 
WTOREK MIESIĄCA w godzinach 9.00-15.00
dla Przedsiębiorców lub osób planujących rozpocząć 
działalność gospodarczą
zapisy: e-mail - ; telefonicznie - 46 857 30 71, 
46 857 11 99; osobiście - Mszczonów, ul. Żyrardowska 4

gci@mszczonow.pl



Z ŻYCIA GMINY

gołym niebem. Wszystko działo się  przy krzyżu, Bierzmowania blisko 30 osobowej grupy 
który do dziś  góruje nad parafialnym placem. gimnazjalistów dokonał biskup ordynariusz.  
Aby upamiętnić  miejsce odprawiania Młodzi czynnie uczestniczyli w Świątecznej 
pierwszych Mszy parafianie postanowili Eucharystii.  To ich reprezentanci  przyszli z 
posadzić  na nim drzewo. Platan ofiarowany darami do ołtarza, a także dokonali obu czytań. 
przez firmę  Drewsmol, dostarczono do San Po zakończeniu Mszy wzięli też udział w 
Giovanni Rotondo, tam poświęcono  i symbolicznym sadzeniu wspomnianego już  
przywieziono z powrotem do kraju. Jego drzewa pamięci.  
posadzenia dokonało wspólnie wielu gości, MM
zaproszonych do udziału w uroczystości, w tym 
przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski.  Ten dzień przejdzie do historii Parafii 
W sadzeniu uczestniczyli również  parafianie, a p.w. Świętego Ojca PIO, a także całego 
także reprezentanci pielgrzymki Świeckiego Mszczonowa. 29 czerwca w dzień Świętych 
Z a k o n u  F r a n c i s z k a n ó w  z  G r o d z i s k a  Piotra i Pawła do kaplicy parafialnej została 
Mazowieckiego.  Transport z Polski do Włoch i z wprowadzona relikwia Świętego Ojca Pio.  W 
powrotem -  profesjonalnie zabezpieczonego, uroczystej procesji  dokonał tego sam biskup 
pokaźnych rozmiarów drzewa był możliwy dzieci łowicki JE Andrzej Franciszek Dziuba. Towarzyszyli 
osobistemu wsparciu pana Józefa Smolorza, mu księża dekanatu Mszczonów  wraz z 
właściciela DREWSMOLU- firmy zajmującej się d z i e k a n e m  T a d e u s z e m  P r z y b y l s k i m ,  
uprawą i przesadzaniem dużych drzew. wicedziekanem Waldemarem Okurowskim i 

Świadkami wszystkich wymienionych, proboszczem Parafii p.w. Świętego Ojca Pio ks. 
doniosłych uroczystości była  parafialna Sławomirem Tulinem. Relikwię, w postaci 
młodzież, która tego dnia przyjęła w kaplicy fragmentu materiału ze śladami krwi  Świętego,  
Sakrament dojrzałości chrześci jańskiej .  przywieziono z  San Giovanni Rotondo, gdzie w 

c z e r w c u  m s z c z o n o w s c y  p a r a f i a n i e  
pielgrzymowali wraz ze swym duszpasterzem.   Z  
miasta Świętego Ojca Pio pielgrzymi przywieźli  
także  kamień spod tamtejszej bazyliki. Biskup 
ordynariusz poświęcił go jako kamień węgielny 
pod budowę  przyszłego kościoła parafialnego.  

29 czerwca nie został wybrany 
przypadkowo na tak wielką  uroczystość. 
Dokładnie tego dnia - pięć  lat temu- 
erygowano mszczonowską parafię  p.w. 
Świętego Ojca Pio. Proboszcz Tulin wspominał 
podczas Eucharystii, że Msze Święte odprawiano 
wtedy na drewnianym  podwyższeniu pod 
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Parafia p.w. Świętego Ojca Pio

Wielki dzień młodej 
parafii



Primicja,  to niezwykłe święto nowo 
wyświęconego kapłana, który dostępuje godności 
odprawienia swej pierwszej Mszy Świętej. Na ten 
moment czekał przez długie sześć lat, gdy pobierał 
nauki w seminarium. W czwartek 6 czerwca swoja 
primicję w kościele parafialnym w Lutkówce odbyli 
neoprezbiterzy z Radomia – księża Józef Orzechowski 
i Wojciech Prawda. Obaj zostali wprowadzeni do świątyni w procesji, którą 
poprowadził ks. proboszcz Zbigniew Chmielewski. Procesja ta wyruszyła spod domu 
parafialnego. Uczestniczyło w niej blisko dwustu  parafian z Lutkówki i okolic. 
Miejscowe bielanki i ministranci stawili się w komplecie.  Głównym koncelebransem 
Mszy Świętej był ks. Wojciech Prawda. Sprawujący wraz z nim Eucharystię ks. Józef 
Orzechowski wygłosił natomiast kazanie, w którym pytał wiernych od czego zależy, 
to jak postrzegani jesteśmy przez Boga. Kiedy nasza wiara jest gorliwa i szczera, a 
kiedy skupiamy się jedynie na tradycji i zwyczajach? Czy pozwalamy naszej wierze 
dojrzewać, czy też  zatrzymaliśmy się na etapie jej dziecinnego postrzegania? 
Następnie na te pytania udzielał odpowiedzi, a robił to z punktu widzenia  młodego 
kapłana, którego przepełnia chęć służenia Bogu i ludziom. 

Na zakończenie Mszy primicyjnej odbyła się adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Po procesji, jaka przeszła wokół świątyni  neoprezbiterzy udzielili 
błogosławieństwa proboszczowi, który tego dnia obchodził 31 rocznicę  własnej 
primicji, a następnie  błogosławili wszystkim obecnym w kościele wiernym kładąc 
każdemu z osobna dłonie na głowie. Po zakończeniu Eucharystii wykonano 
pamiątkowe zdjęcie na schodach świątyni, a później udano się na poczęstunek do 
ogrodu przy plebanii. W gościnie mógł uczestniczyć  każdy kto przybył tego dnia do 
lutkówieckiego kościoła, aby modlić się wraz z noeprezbiterami. Ks. Proboszcz 
Chmielewski z wielkim wzruszeniem mówił o zaszczycie, jakim dla parafii było to, że 
młodzi kapłani  właśnie jego parafię  wybrali na miejsce swojej pierwszej Mszy 
Świętej. 

MM

Z ŻYCIA GMINY

Państwa Laskowskich w rozwój oświaty, sportu, a także wieloletnią społeczną 
działalność na rzecz miasta i gminy Mszczonów.  Przypomnieli także, iż za 
całokształt działalności, w uznaniu zasług  Pan Bogdan  otrzymał  odznaczenie 
„ Zasłużony dla miasta Mszczonowa”.  
Z okazji Jubileuszu 50-lecia małżeństwa Prezydent RP przyznał dostojnej parze 
medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystej dekoracji Jubilatów 
odznaczeniami  dla podkreślenia osobistego i społecznego znaczenia 
małżeństwa dokonał Burmistrz Mszczonowa wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej.

W sobotę 22 czerwca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego mszczonowskiego Podczas uroczystości nie zabrakło  serdecznych życzeń, listów gratulacyjnych 
ratusza odbyła się niezwykła uroczystość związana z dostojną rocznicą ślubu.  od władzy  miasta,  kwiatów,  wspomnień, wzruszeń, a także tradycyjnej lampki 
Państwo Danuta i Bogdan Laskowscy obchodzili Złoty Jubileusz. Związek szampana. Warto podkreślić, że na uroczystości obecni byli także świadkowie 
małżeński zawarli przed 50 laty - dokładnie 22.06.1963r. w Urzędzie Stanu małżeństwa sprzed 50 lat.
Cywilnego w Płocku. 
Z jubileuszem małżeńskim pary wiąże się także inna ważna rocznica, a Dostojnym Jubilatom , składamy raz jeszcze  wyrazy uznania  i  szacunku, życząc  
mianowicie 50 lat zamieszkiwania w Mszczonowie i związania z tym właśnie wszelkiej pomyślności  i dalszych szczęśliwych lat we wspólnym rodzinnym życiu.
miastem swojego życia osobistego i zawodowego. 
Na uroczystości  oprócz członków rodziny i przyjaciół obecni byli również Józef Tekst: Barbara Kłopotowska, USC Mszczonów, fot. Rafał Wasilewski
Grzegorz Kurek, Burmistrz Mszczonowa oraz Łukasz Koperski, Przewodniczący 
Rady Miejskiej. W swoich wystąpieniach podkreślili oni zaangażowanie  
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Kościół parafialny w Lutkówce

Ich pierwsza Msza 
Święta 

50-lecie małżeństwa

Dostojny jubileusz

Danuta i Bogdan Laskowscy przybyli do Mszczonowa w sierpniu 1963 roku 
jako młodzi małżonkowie. Z wykształcenia nauczyciele  zatrudnieni zostali 
w tutejszych szkołach.
Myśleli, że będą tutaj „przelotem”, jednak tak pochłonęła ich praca z 
młodzieżą i działalność społeczna w tym miasteczku, że pozostali tu po 
dziś dzień.
Pracowali jako nauczyciele wychowania fizycznego i PO w miejscowej 
szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym i zespole szkół rolniczych.
Pan Bogdan w ciągu swojej pracy pełnił funkcje z-cy dyrektora, dyrektora 
szkoły podstawowej, a także przez ostatnie 15 lat przed przejściem na 
emeryturę był dyrektorem LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie.
Wychowali kilka pokoleń młodzieży przekazując swoją wiedzę, 
umiejętności, zamiłowanie do sportu i aktywnego wypoczynku. Do 
niezapomnianych należą obozy harcerskie w Rynie, Koronowie czy 
Kopernicy organizowane dla dużej liczby druhów z Mszczonowa i okolic. 
Przy organizowaniu obozów mogli liczyć na pomoc instruktorów, rodziców 
i zakładów pracy.
Radość swoją dzielą z trójką swoich dzieci i ich rodzinami.

Na podstawie materiałów dostarczonych przez rodzinę



Reżyser, obsada i obsługa techniczna 
przedstawienia:
Reżyser- Grażyna Pływaczewska, Kot w 
Butach- Bożena Durka, Janek – Irmina 
Słojewska, król – Piotr Sojewski, księżniczka - 
Dominika Brzezińska,  ochmistrzyni i 
jednocześn ie nar rator  -  K rys tyna 
Penczonek, zajączk I i dwórka  - Elżbieta 
Sybliska i ojciec i zajączek II -Maria 
Mikiewicz, ogromny karaluch i koordynator 
przedstawienia  - Anna Czarnecka, drugi 
brat Jaśka i czarnoksiężnik - Katarzyna 
Osińska,  pierwszy brat Jaska i stangret -  

Sztuki wystawiane przez „Grupę  Josefa”, to bajki, jednak są  one tak zagrane, Daniel Wroński, woźnica - Mateusz 
iż  z przyjemnością  oglądają  je nie tylko dzieci, ale także i dorośli widzowie. Pełne Urbaniak, dwórki - Teresa Deka, Wanda 
humoru spektakle  wciągają  swoją  akcją  publiczność w każdym wieku. Eksplozja Sikorska, Małgorzata Słojewska, Mariola 
śmiechu i dobrej zabawy , czyli najnowsze przedstawienie teatru złożonego z Posmyk, wokale - Irmina Słojewska, Joanna 
artystów, którzy bawią swą  grą  nie tylko widownię, ale również  siebie samych. Pływaczewska, Bożena Durka, Daniel 
Tym aktorom gra sprawia przyjemność. Jest dla nich oderwaniem się  od Wroński, montaż dźwięku - Marek Baumel, 
codzienności, przygodą i towarzyskim wyzwaniem.  Tak powinny być  realizator dźwięku, operator świateł – Piotr 
reklamowane sztuki przygotowane przez zespół teatralny z Mszczonowskiego Banasiak, scenografia – Anna Lipńska-

Broda.Ośrodka Kultury. 
Premiera dla mieszkańców Gminy Mszczonów, najnowszego spektaklu 

„Grupy Josefa”, zatytułowanego Prawdziwa baśń o kocie w butach”,  odbyła się 
w piątek 28 czerwca.  Dwa tygodnie wcześniej ten sam spektakl został wystawiony 
na zamkniętym przedstawieniu tylko dla gości zaproszonych.  Podczas miejskiej 
premiery sala widowiskowa Mszczonowskiego Ośrodka Kultury zapełniła się  po 
brzegi.  Widzowie, którzy pamiętali dwa wcześniejsze przedstawienia „Grupy….”: 
„Małą  czarownicę” (2005 r.) i „Księżniczkę  Grymaselę” (2008r.)  nie zawiedli swych 
oczekiwań. Amatorski Teatr z MOK-u ponownie zagrał na poziomie 
profesjonalnego  zespołu aktorskiego. Zachęcamy Czytelników Merkuriusza do 
udania się  na kolejne przedstawienie o sprytnym kocie, który swojemu panu 
załatwia nie tylko zamożne życie, ale także rękę  pięknej księżniczki.  Odbędzie się  
ono zgodnie z zapowiedzią  reżyser sztuki Grażyny Pływaczewskiej już  we wrześniu. 
Teraz natomiast zapraszamy wszystkich do zapoznania się  z naszym 
fotoreportażem,  prezentującym najciekawsze sceny tego  niezwykłego 
spektaklu. Warto zaznaczyć, że 28 czerwca na premierę  do MOK-u   przybył poseł 
na Sejm i  jednocześnie prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski. 

MM
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KULTURA

MOK

KOT w BUTACH – spektakl  
pełen humoru



Z ŻYCIA GMINY / SPORT

Pamiątkowe dyplomy przygotowała Pani dniową wycieczkę do Jarosławca, który 
Magdalena Majewska, która od lat odbędzie się 24.06.2013. 
wspomaga pracę naszego Stowarzyszenia Na koniec Pani Bożena Majewska życzyła 
charytatywnie i tu również należą się wielkie dzieciom, rodzicom pięknych słonecznych i 
podziękowania od dzieci i rodziców. bardzo bezpiecznych wakacji i miłego 
Największym zainteresowaniem cieszyły się odpoczynku na wszelkich szlakach naszej 
w tym roku szkolnym zajęcia kulinarne i Ojczyzny. Do zobaczenia na zajęciach we 
rehabilitacyjne. Nie pominę oczywiście wrześniu.
wspaniałych prac, jakie dzieci wykonywały 
na zajęciach plastycznych. Prezes Stowarzyszenia

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 w 
Kończąc podsumowanie wszyscy zasiedli do Bożena Majewska 

Świetlicy Terapeutycznej Stowarzyszenia 
poczęstunku. Ciasta, 

„Uśmiech Dziecka” odbyło się 20.06.2013r. 
c i a s t e c z k a ,  k t ó r e  

Na uroczystość tą przybyli - dzieci, rodzice, 
znalazły się na stole 

młodzież gimnazjalna oraz gość specjalny 
korowo przykrytym 

Pani Wiercińska ze Stowarzyszenia „Rada 
z r o b i l i  i  p r z y n i e ś l i  

Polek” w Warszawie. To stowarzyszenie od 
r o d z i c e .  N i e  

paru lat wspomaga nas finansowo i 
o m i e s z k a m  

materialnie. Dzieci i rodzice miały możliwość 
w s p o m n i e ć  o  

podziękowania symbolicznym upominkiem. 
s ł o d k o ś c i a c h  d l a  

Następnie prezes Stowarzyszenia Bożena 
d z i e c i ,  j a k i e  

Majewska podsumowała cały  rok  
podarowała nam Pani 

działalności pod względem finansowym i 
W i e r c i ń s k a  z e  

edukacyjnym. Wyróżniła również jednego z 
Stowarzyszenia „ Rada 

rodziców - Panią Hannę Gołyńską za 
Polek”. Przy stole jak 

okazaną pomoc i współpracę symbolicznym 
zawsze panowała miła 

upominkiem, prosząc aby tak angażowało 
i serdeczne atmosfera. 

się więcej rodziców, wówczas bardziej 
Dzieci przeżywały już 

r o z w i n i e m y  n a s z ą  d z i a ł a l n o ś ć  w  
swój  wyjazd na 5 

stowarzyszeniu. 

Lutkówka V miejsce – Michał Kokosiński, Wiskitki
3. Juniorzy: 4. Juniorki:

I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki I miejsce – Paulina Draniak, SKTS 
II miejsce – Michał Szymczak, Wiskitki Sochaczew 
III miejsce – Albert Świrta, Wiskitki II miejsce – Jolanta Adamska, Wiskitki
IV miejsce – Piotr Mechecki, Wiskitki 5. OPEN: 

4. Juniorki: I miejsce –  Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki 
I miejsce – Paulina Draniak, SKTS Sochaczew II miejsce – Paweł Zaszczyński, Grodzisk 
II miejsce – Jolanta Adamska, Wiskitki Mazowiecki  
5. OPEN: III miejsce – Dariusz Strupiński, Żyrardów

W dniu 22.06.2013r. w Mszczonowie odbył się I miejsce – Paweł Zaszczyński, Grodzisk IV miejsce – Andrzej Puchlerski, Żyrardów
IV, finałowy turniej z cyklu „Grand Prix” Mazowiecki V miejsce – Marcin Sikorski, Radziejowice 
Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 2013, II miejsce – Andrzej Puchlerski, Żyrardów 
który był jednocześnie ostatnim turniejem III miejsce – Dariusz Strupiński, Żyrardów Po całym cyklu "Grand Prix" Mszczonowa 
tego cyklu. W zawodach wystartowało 40 IV miejsce – Sikorski Marcin, Radziejowice                  e  d  y  c   ja      2  0  1  3    n  a   jl e   p  s z  a     p  i ą   t k  a     z a   w   o  d   n  ik  ó   w     w         
zawodników i zawodniczek reprezentantów z V miejsce – Mitrowski Dariusz, Wiskitki kategorii młodzicy i OPEN, najlepsza trójka 
Lutkówki, Wiskitek, Sochaczewa, Żyrardowa, zawodników i zawodniczek w kategorii 
Jaktorowa, Radziejowic, Grodziska Końcowa klasyfikacja po całym cyklu „Grand młodziczki i juniorzy oraz dwie najlepsze 
Mazowieckiego, Guzowa i Międzyborowa. P r i x ”  M s z c z o n o w a  e d y c j a  2 0 1 3  w  zawodniczki w kategorii juniorki otrzymali 
Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik poszczególnych kategoriach przedstawia się pamiątkowe puchary ufundowane przez 
otrzymał słodycze i napoje. następująco: Dyrektora OS iR  Mszczonów Michała 

1. Młodzicy: Szymańskiego.
Zawodnicy rywalizowali w następujących I miejsce – Piotr Machecki, Wiskitki Dodatkowo najlepsza trójka w czterech 
kategoriach: I I  miejsce – Adam Banasik, Grodzisk kategoriach - młodzicy, młodziczki, juniorzy i 
1. Młodzicy - szkoła podstawowa Mazowiecki OPEN oraz dwie najlepsze zawodniczki w 
2. Młodziczki – szkoła podstawowa III miejsce – Maciej Woźniak, UKS Lutkówka kategorii juniorki otrzymali nagrody rzeczowe, 
3. Juniorzy – gimnazjum i liceum IV miejsce – Łukasz Centkowski, UKS Lutkówka które zostały zakupione ze środków zebranych 
4. Juniorki – gimnazjum i liceum V miejsce – Michał Basiński, UKS Lutkówka z wpisowego.                                                                      
5. „OPEN" do IV ligi włącznie – dla wszystkich 2. Młodziczki:                                                                                           

I  miejsce – Natal ia Draniak, SKTS Opracował:  Dariusz  Biernacki
W  p o s z c z e g ó l n y c h  k a t e g o r i a c h  Sochaczew Instruktor tenisa stołowego
zawodnicy/czki zajęli następujące miejsca: II miejsce – Anna Budna, UKS Lutkówka
1. Młodzicy: III miejsce – Anna Centkowska, UKS 

I miejsce – Piotr Machecki, Wiskitki Lutkówka
II miejsce – Adam Banasik, Grodzisk IV miejsce – Karolina Mazurek, UKS 
Mazowiecki Lutkówka 
III miejsce – Maciej Woźniak, UKS Lutkówka V miejsce – Natalia Wojtyniak, UKS 
IV miejsce – Michał Basiński, UKS Lutkówka Lutkówka
V miejsce – Rafał Pawlak, UKS Lutkówka 3. Juniorzy:

2. Młodziczki: I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki 
I miejsce – Natalia Draniak, SKTS Sochaczew II miejsce – Mechecki Piotr, Wiskitki
II miejsce – Anna  Budna, UKS Lutkówka III miejsce – Albert Świrta, Wiskitki 
III miejsce – Anna Centkowska, UKS IV miejsce – Michał Szymczak, Guzów
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Podsumowanie roku

Koniec roku szkolnego 
w „Uśmiechu Dziecka”

OSiR

Finałowy turniej Grand 
Prix zakończony



SPORT/HISTORIA

W Turnieju tym, spośród zawodniczek wyłoniono również Króla strzelców, a 
została zawodniczka drużyny zwycięskiej Emilia Wiesion. 
Rozgrywki te odbyły się po raz pierwszy. Mamy nadzieję, że Gminny Turniej Piłki 
Nożnej Dziewcząt zagości na stałe już w kalendarzu imprez sportowych naszej 
gminy.  

     Obydwa Turnieje odbyły się w sympatycznej atmosferze, przy słonecznej 
pogodzie. W przerwach pomiędzy meczami, uczestnicy zawodów mogli 
zregenerować siły posilając się przygotowanym dla nich poczęstunkiem.  

W maju i czerwcu 2013 roku, w Szkole Podstawowej w Piekarach odbyły się  Zwycięzcom konkursów gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
dwa Gminne Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora OSiR Mszczonów. udział w Turniejach oraz życzymy dalszych sukcesów sportowych.
 
XI Gminny Turniej Piłki Nożnej odbył się w środę 29 maja. Zawody te, od lat 

     Organizatorami konkursów byli p. dyrektor SP w Piekarach Małgorzata 
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 

Sekulska oraz nauczyciel w –f p. Janusz Kaliński. 
Do rywalizacji przystąpiły drużyny ze szkół w: Lutkówce, Mszczonowie, 

     Sponsorami Turniejów byli:
Osuchowie i Piekarach. Uroczystego otwarcia zawodów dokonała p. dyrektor 

Państwo Marzena i Piotr Markus,
SP Piekary – Małgorzata Sekulska, która powitała przybyłych na Turniej uczniów 

Państwo Anna i Marek Głowa,
wraz z ich opiekunami. Rozgrywki toczyły się na zasadzie ,,każdy z każdym”, 

Państwo Edyta i Adam Sielscy,
dlatego też zawodnicy wszystkich drużyn mogli sprawdzić swoje umiejętności w 

Państwo Dorota i Gustaw Zdzieszyńscy,
rywalizacji z przybyłymi miłośnikami piłki nożnej. Zmagania sportowe rozpoczęły 

Państwo Dorota i Henryk Gronkiewicz,
się  o godzinie 9:00 i w sympatycznej atmosferze trwały do ich zakończenia.

Państwo Maria i Tomasz Ręgowscy,
Państwo Magdalena i Arkadiusz Gębscy

Klasyfikacja po rozegraniu wszystkich meczy wygląda następująco:
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. IV miejsce – SP Piekary

V miejsce – SP Lutkówka (II drużyna) 
    SP Piekary

Tym samym Puchar Dyrektora OSiR Mszczonów trafił w ręce drużyny z Lutkówki. 
Spośród zawodników biorących udział w Turnieju wyłoniono Króla strzelców, 
został nim Bartek Osiński (7 bramek) SP Lutkówka.

I Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt odbył się w środę, 19 czerwca. 
Do rywalizacji przystąpiły drużyny uczniów ze szkół: Lutkówce, Mszczonowie, 
Osuchowie i Piekarach. Otwarcia zawodów dokonała również p. dyrektor SP 
Piekary – Małgorzata Sekulska, która powitała przybyłe na Turniej uczennice 
wraz z ich opiekunami. 
Zmagania sportowe rozpoczęły się o godzinie 9:00. Zawodniczki mogły 
sprawdzić swoje umiejętności w trakcie rozgrywek na zasadzie gry „każdy z 
każdym”. 

Klasyfikacja po rozegraniu wszystkich meczy wygląda następująco:
I miejsce – SP Osuchów
II miejsce – SP Piekary I
III miejsce – SP Lutkówka 
IV miejsce – SP Mszczonów
V miejsce – SP Piekary II

Puchar Dyrektora OSiR Mszczonów trafił w ręce drużyny z Osuchowa.

 

 

Bracia Litwini 150. rocznicę  wybuchu Powstania Styczniowego obchodzą  
bardzo hucznie. W uroczystościach rocznicowych i  inscenizacjach  
historycznych, jakie odbywają  się  na terenie całego kraju,   uczestniczą  
przedstawiciele władz państwowych oraz  samorządowych. Największa z 
tegorocznych inscenizacji powstańczych odbyła się  w dniach 22-24 czerwca w 
Kownie.  Wzięło w niej udział blisko 130 rekonstruktorów. Obozy powstańcze i 
carskie rozbite zostały w Parku Santoka, znajdującym się  w samym centrum 
historycznej części miasta. Organizator uroczystości -   kowieńskie Centralne 
Biuro Informacji i Konferencji, zajmujące się promocją  miasta,    zaprosiło do 
uczestnictwa w rekonstrukcji wiele grup z: Litwy, Rosji i Polski. Takie zaproszenie 
dotarło także do podwarszawskiego Mszczonowa. STRZELCY 31pSK byli  
najliczniejszą z reprezentowanych w Kownie grup i stowarzyszeń  rekonstrukcji 
historycznych. Trzydzieści osiem osób w strojach z epoki zrobiło wrażenie na 
kowieńskiej publiczności. Cała formacja kosynierów, która stanęła w Kownie 
naprzeciwko carskich armat pochodziła właśnie z Mszczonowa. Podobnie było 
dzielnymi szlachciankami, które przybrane w czarne żałobne suknie,  zajmowały 

jaka znajduje się   w Katedrze Wileńskiej, cmentarz na Rossie, gdzie obok wielu 
się  rannymi powstańcami. Koordynujący część rekonstruktorską  uroczystości 

znanych Polaków spoczywa też  serce marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego 
Vaidotas Valavicius z Karybos Paveldo Klubas 1794 przyznał specjalną  nagrodę 

matka, a także cmentarz  wojskowy  na Antokolu, gdzie pochowani zostali  
STRZELCOM za wkład, jaki  wnieśli oni w organizację uroczystości. 

polscy żołnierze z  roku 1919.  
Wyjazd na inscenizację  w Kownie połączony został przez mszczonowian ze 

Przez cały czas pobytu na Litwie mszczonowianie korzystali z gościny polskiej 
zwiedzaniem największych zabytków Litwy. Strzelcy odwiedzili starówkę  

Szkoły Średniej im. Władysława Syrokomli w Wilnie, gdzie mieli zapewnioną bazę  
kowieńską  i wileńską, a także odrestaurowany,  średniowieczny zamek w 

noclegową. 
Trokach. Obowiązkowymi punktami litewskiej wyprawy były oczywiście: słynąca 

MM
z cudów Ostra Brama, wielńskie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, kaplica 

Zdjęcia: Marek Wardak, Jacek Olczak i Milena Koperska   
Świętego Kazimierza Królewicza (Patrona Rzeczypospolitej Obojga Narodów), 
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Puchar Dyrektora OSiR Mszczonów

Gminne Turnieje Piłki Nożnej w Piekarach

GRH STRZELCY 31pSK

Kowno – wspomnienie roku 1863



ona do jednej z podobnych akcji niemieckich, która  dzięki działalności ruchu 
oporu nie zakończyła się  tak tragicznie dla mieszkańców. Michniów - historia tragiczna 

MMDokładnie w 70. rocznicę pacyfikacji Michniowa w tej niewielkiej wsi,  
Foto: Milena Koperska  leżącej koło Skarżyska odbyły się  uroczystości patriotyczne, podczas których 

wspominano wszystkich mieszkańców wioski, wymordowanych przez 
niemieckie komando. Najmłodszy z zamordowanych dziewięciodniowy Stefan 
Dąbrowa był jednym z przeszło dwustu osób, których  w bestialski sposób 
pozbawiono życia. Wieś  zapłaciła tak straszliwą  cenę  za wspomaganie 
oddziału AK, którym dowodził słynny „Ponury”. Partyzanci pomścili 
wymordowanych zatrzymując pociąg pośpieszny Warszawa-Kraków, z którego  
pod wsią Łączna wyprowadzono i  zastrzelono około stu osiemdziesięciu  
Niemców (wg źródeł partyzanckich). Na wagonach pociągu wyryto napisy „za 
Michniów”.

W 1943 roku nikt nawet nie przypuszczał, że zrównana z ziemią  wieś 
może się  jeszcze odrodzić. Niemcy zakazali jej odbudowywania i uprawy 
michniowskich pól. Dziś po upływie 70 lat w Michniowie stoi mauzoleum z 
wyrytymi na pamiątkowej płycie nazwiskami wszystkich ofiar. Dzisiejsi 
mieszkańcy co roku wspominają zamordowanych. Od kilku lat uroczystościom 
patriotycznym towarzyszą  też  inscenizacje historyczne. 

Za zaszczyt poczytaliśmy zaproszenie naszej grupy do udziału w 
obchodach,  zorganizowanych w okrągłą rocznicę pacyfikacji Michniowa. 
Dowódca naszej grupy, odgrywający rolę Ponurego, Dariusz Siudek, urodził się 
na Ziemi Świętokrzyskiej. Jego członkowie rodziny byli AK-owcami. Prywatny 
wątek na tle tragicznych,  historycznych wydarzeń dodatkowo zmobilizował 
nas do jeszcze lepszego odegrania powierzonych ról. Ze zrozumiałych 
względów inscenizacja nie dotyczyła Tamtej pacyfikacji wsi. Odwoływała się  

a także Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej 
Mszczonowianie pod Przasnyszem  i Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława.  

(dane zaczerpnięte  z materiałów  organizatorów)

13- 14 lipca mszczonowska GRH uczestniczyła w Pikniku 
MMHistorycznym – “Śladami Bitwy Przasnyskiej", jaki został zorganizowany 

Foto: Milena Koperska i Damian Siwiecprzez: Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej i  Gminę  Przasnysz, a 
także współpracujące z nimi Gminy: Czernice Borowe i Jednorożec.  
Udział w Pikniku oraz dwóch towarzyszących mu inscenizacjach – 
wieczornej (13 lipca) w Jednorożcu i głównej, odbytej w niedzielę  na 
terenie przyszkolnym w miejscowości Leszno,  wzięło przeszło 100 
rekonstruktorów. Mszczonowska GRH stanowiła 20% wszystkich 
uczestników przedsięwzięcia. Pierwszy raz mszczonowianie zaznaczyli swój 
udział w inscenizacjach pierwszowojennych w roku ubiegłym. Rok czasu 
trwało kompletowanie sprzętu i mundurów. Pod Przasnyszem zameldował 
się  oddział liczący: 6 strzelców w mundurach armii carskiej, dwóch w 
umundurowaniu pruskim  oraz 13 cywilów. Grupa przywiozła ze sobą  trzy  
ckm-y, w tym dwa pasujące do epoki:  maxima wz. 05 i mg 08. Carscy 
żołnierze mieli na sobie barwy  31. Aleksiejewskiego  Pułk Piechoty, 
stacjonującego przed 100 laty w Skierniewicach. Tworząca się sekcja 
pruska pragnie natomiast nawiązywać  do  128 Gdańskiego  Pułk 
Piechoty, jaki walczył w bitwie bolimowskiej. 

W Pikniku uczestniczyli również  rekonstruktorzy z: 
-Przasnyskiego  Stowarzyszenia Historii Ożywionej, 
-Ostrowskiej  Grupy Rekonstrukcji Historycznej,
-Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Marienburg”,
-79 Pułk Piechoty Strzelców Słonimskich im. Lwa Sapiehy,
-69 Pułku Piechoty Riazańskiej,

Siennica 1939-2013 
Uroczystości ku czci bohaterów bitwy, do jakiej doszło w 1939 roku w 

Siennicy z roku na rok nabierają rozmachu. W tym roku odbyły się one 21 lipca.  
Wszystko zostało przygotowane perfekcyjnie za co organizatorom należą się  
szczere słowa uznania. Inscenizację bitwy, przeprowadzoną na zakończenie 
obchodów z pewnością  można zaliczyć do   jednej  z największych rekonstrukcji 
wrześniowych   w skali kraju. Dziesięć pojazdów-  w tym dwa czołgi  niemieckie, 
dwa polskie wozy pancerne i dwie tankietki, ponad stu rekonstruktorów w 
mundurach i blisko trzydziestoosobowa grupa cywilów, oprócz tego armaty bofors, 
moździerz, cmk-y, rkm-y, granatniki – wszystko to  robiło niesamowite wrażenie na 
publiczności.  Dopełnieniem efektu była szarża naszej kawalerii, którą odegrał 
oddział ze Stargardu Gdańskiego.  

Organizatorami siennickich obchodów byli: Towarzystwo Pamięci 7-go 
Pułku Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego, 14 D.H. ZHP „Spadłych Listków 
do Szyby Przyklejonych Deszczu Kropelką” z Ptaków,   Stowarzyszenie Ułanów 
Grochowskich z Podkowy Leśnej i GRH im. 1 Pułku Strzelców Konnych z Garwolina.  
Pomysłodawcą i patronem całego przedsięwzięcia był natomiast Zbigniew 
Nowosielski – właściciel Biura Rekonstrukcyjno – Technologicznego Zabytkowej 
Inżynierii Pojazdowej z Ptaków koło Siennicy. 

Członkowie GRH STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa już po raz drugi 
uczestniczyli w inscenizacji w Siennicy. W tym roku Strzelców reprezentowała 22 
osoba grupa cywilów i 10 strzelców, wyposażonych w dwa ckm-y, rkm, dwa 
granatniki i moździerz 81mm. Mszczonowianie wspomagani byli przez 
zaprzyjaźnione Stowarzyszenie „Oddział Kawalerii Ochotniczej” z Wiskitek.  

MM
Foto: Marek Wardak
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niedzielnej inscenizacji rekonstruktorzy starali 
się nawiązać  do tamtych tragicznych Bolimów 1915-2013
wydarzeń. Żółta chmura imitująca atak Ponad dwudziestoosobowa grupa 
chlorem, jaka wypuszczona została z pruskich rekonstruktorów z Mszczonowa w  dniach 27-
okopów  niesiona wiatrem po chwili 28  l ipca wzięła udział w IV Zlocie  
niespodziewanie zawróciła na niemiecką Historycznym  i Rekonstrukcji w Bolimowie. 
stronę. Tak też  bywało przed niespełna stu Organizatorzy przedsięwzięcia – władze 
laty. Nie każdy atak gazowy kończył się  samorządowe Bolimowa oraz Stowarzyszenie 
sukcesem. Śmiercionośny gaz odbierał życie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej podczas zlotu 
żołnierzom obu walczących armii. Publiczność przygotowali dwie inscenizacje nocną (w 
bolimowskiej  inscenizacji mogła się sobotę 27.07) oraz dzienną  (w niedzielę 
przekonać jak nieprzewidywalna była to broń.  28.07), które odwoływały się do walk, jakie 

M s z c z o n o w i a n i e  s t a n o w i l i  odbywały się  w okolicach miasta w 1915 roku. 
najliczniejszą grupę  rekonstrukcyjną IV Zlotu. Ziemia bolimowska usłana jest mogiłami 
STRZELCY 31pSK wystawili też  na polu pierwszowojennymi. To właśnie na niej użyte MM
inscenizacji trzy zgazowane ckm-y, w tym zostały po raz pierwszy na wschodnim froncie Foto Marek Wardak 
carskiego Maxima wz.  05 i pruskiego MG 08. Wielkiej Wojny gazy bojowe. W trakcie 

W kategorii wiekowej klas (4-6) 

1 miejsce – Przemysław Mentek   - szkoła podstawowa w Lutkówce
2 miejsce – Daria Hajduk – szkoła podstawowa w Baranowie
3 miejsce  - Julia Frydman – szkoła podstawowa  w Puszczy Mariańskiej

Wyróżnienie – Wiktoria Lesiak – szkoła podstawowa w Korytowie
Wyróżnienie- Mateusz Borowiec – szkoła podstawowa w Radziejowicach 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  propaguje ideę  
bezpieczeństwa na wsi  także wśród najmłodszych, czego efektem jest 
zorganizowany w bieżącym roku  III Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny dla dzieci  
pn. Bezpiecznie na wsi- powiedz STOP upadkom!?

Do konkursu przystąpiło 11 szkół z  pięciu gmin (Gmina Wiskitki, Mszczonów, 
Puszcza Mariańska, Radziejowice, Żabia Wola).  

W wyniku przeprowadzonego  konkursu plastycznego komisja w skład której 
weszli  przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Żyrardowie, 
przedstawiciele Oświaty  spośród  175 nadesłanych prac wyłoniła laureatów 
w dwóch grupach wiekowych  .
Nagrodzone zostały najlepsze prace pod względem wykonania, włożonego 
wysiłku i zgodności z tematem. 
Wszyscy laureaci w dniach 30 maj – 10 czerwiec otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody od współorganizatorów podczas uroczystych akademii.

Laureatami na szczeblu  powiatowym  w kategorii wiekowej(0-3) zostali:

1 miejsce – Marta Szustakiewicz - szkoła podstawowa w Piekarach
2 miejsce – Nikola Kuczyńska – szkoła podstawowa w Korytowie
3 miejsce  - Karolina Gawart– szkoła podstawowa  w Miedniewicach
Wyróżnienie – Kacper Korzonkowski – szkoła podstawowa w Lutkówce

rekonstruktorami ze Stowarzyszenia Oddziału zainstalowanie jeszcze w lipcu na terenie 
W s p o m n i e n i e  o  Kawaleri i Ochotniczej z Żyrardowa. W szkolnym miało swój jasno określony cel. Przez 

Eucharystii w żyrardowskiej farze uczestniczył też cały pierwszy miesiąc wakacji młodzież 
s z tandar  m ie j scowego koła  Zw iązku  odwiedzająca pobliskiego orlika mogła się b o h a t e r s t w i e  
Kombatantów AK. dzięki niej przygotowywać do rocznicy 

Wystawa, jaka stanęła na terenie w y b u c h u  P o w s t a n i a .  Z e  z d j ę c i a m i ,  walczącej stolicy 
mszczonowskiego Gimnazjum poświęcona jest pokazującymi bohaterów powstańczych i 

Mszczonowskie Stowarzyszenie 
polskiemu państwu podziemnemu z okresu II partyzanckich zapoznali się też goszczący w 

Historyczne wraz z GRH STRZELCY im. 31 pSK, a 
wojny światowej. Pokazuje też największych l ipcu we Mszczonowie gimnazjal iści z 

także Gminnym Centrum Informacji w 
bohaterów walczącej w 1944 roku stolicy. Jej zaprzyjaźnionego, bawarskiego Erding. 

Mszczonowie uczciło 69 rocznicę wybuchu 
Wystawę „pod chmurką” oglądać 

Powstania Warszawskiego na trzy sposoby. 
będzie można do końca wakacji.

C z ł o n k o w i e  S t o w a r z y s z e n i a  w r a z  z  
MM

rekonstruktorami wzięli udział w dwóch 
uroczystych Mszach Świętych w Kuklówce oraz 
w Żyrardowie, a także zainstalowali wystawę 
tematyczną przed mszczonowskim Gimnazjum. 
Do Kuklówki STRZELCÓW zaprosiła dyrektor 
miejscowej Szkoły Podstawowej I rena 
Skowrońska. Uroczystości, jakie odbyły się w 
kuklówieckiej świątyni w dniu 28 lipca 
obejmowały też wspomnienie o żołnierzach 
oddziałów AK ze Zgrupowania Bażant. W 
Żyrardowie członkowie grupy wzięli udział we 
Mszy Świętej odprawionej w dniu 1 sierpnia. 
Uczestniczyli w niej wraz z zaprzyjaźnionymi 
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KONKURS Plastyczny dla dzieci - rozstrzygnięty

Bezpiecznie na wsi – powiedz stop upadkom!



Tegoroczną  edycję wyróżniało na tle dwóch poprzednich  ukierunkowanie Gratulujemy. 
prac plastycznych na upadki – dominującą przyczynę wypadków w Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 
gospodarstwach rolnych. Żyrardowie chciałaby serdecznie podziękować za współorganizowanie 
Z tego trudnego  zadania dzieci wywiązały się znakomicie. tegoż konkursu  współorganizatorom,  dyrekcjom szkół, nauczycielom- 

opiekunom konkursu i wszystkim którzy tak życzliwie i z wielkim 
Wymowa prac plastycznych dzieci jest imponująca. Jesteśmy pod zaangażowaniem wspierali konkurs. 
wrażeniem  wiedzy, pomysłowości i różnorodności  sposobów ukazania 
przyczyn i skutków wypadków. Agnieszka Sulikowska-Kuran

19.06.2013 

Drużynę A Drużynę B 

Drużynę C Dryżynę D 

W jury zasiadły

Ewa Bińkowska.

Pierwsze miejsce

drugie miejsce 

trzecie miejsce.

00
roku (w środę ) o godz. 10  w bibliotece szkolnej odbył się konkurs 

czytelniczy dla klas czwartych  pt.:  
Aby wziąć w nim udział  należało znać treść książki „Awantura o Basię”.
Do konkursu przystąpili przedstawiciele poszczególnych klas czwartych.

a b
stanowili uczniowie klasy IV :   tworzyli uczniowie klasy IV :

Agata Fedorowicz                                           Jakub Kornatowski
Wiktor Kuran                                                   Wiktoria Rybkowska ******
Karolina Wasik                                                Angelika Wrzodak

c
 prezentowali uczniowie klasy IV :    stanowili uczniowie 

d
klasy IV :  
Wiktoria  Gadomska                                     Natalia Galińska 
Natalia Karasiewicz                                      Patrycja Pietrzak 
Emilia Swaczyńska                                      Martyna Wisławska

: pedagog terapeuta Ewa Osińska, bibliotekarz Elżbieta 
Grzybowska.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła 
Konkurs składał się z 13-tu konkurencji:  dwanaście konkurencji dotyczyło  
treści książki i biografii autora.  Trzynasta konkurencja to praca plastyczna. 
 Poszczególne klasy miały narysować dowolną techniką wylosowaną postać i 
tak :

A   w konkursie zajęli uczniowie klasy IV – zdobywając 120 pkt,

B  przypadło uczniom z klasy IV – zdobyli oni 95,5 punkta.

C    Uczniowie klasy IV zdobyli 92 pkt. – wywalczyli 

Prace plastyczne i informacje o konkursie wywieszone są na głównym 
korytarzu szkolnym. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

**********

Kornel Makuszyński  i  jego dziewuszka Basia

bezpłatny e-book i wziąć udział w e-szkoleniu. Po 
poprawnym rozwiązaniu  testu, uczestnicy odbierali 
dyplom.
Użytkownik Serwisu podczas rejestracji wpisywał 
dane szkoły, do której uczęszcza lub w której 
pracuje. Dzięki temu szkoła automatycznie 

przystępowała do rankingu szkół. O miejscu w 
rankingu decyduje liczba osób z danej szkoły 
(uczniów i nauczycieli), które zarejestrowały się w 

Serwisie oraz liczba poprawnie zaliczonych testów. 
W serwisie zarejestrowało się 405 szkól z całej Polski. Nasza szkoła zajęła II miejsce 
w rankingu szkół i tym samym otrzymała certyfikat przynależności do świadomej 
społeczności szkolnej.
Patronami akcji byli:

Na początku wakacji miała miejsce 8 edycja akcji Sieciaki na wakacjach, której 
celem była edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego zachowania się w 
Internecie.
Wakacyjny Piknik Edukacyjny  odbył się 8 lipca 2013 w Szkole Podstawowej w 
Mszczonowie. Spotkanie z Sieciakami rozpoczęło się o godzinie 11 00.
Wśród atrakcji tego dnia nie zabrakło: SiecioKina, Megacentrum Zabezpieczeń, 
Sieciakowej Strefy Rozrywki, czy SiecioMatu Losującego.

Na spotkanie z Sieciakami podczas wakacji zapraszała p. Małgorzata Woźniak.

*****

Co roku 17 maja  obchodzony jest Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci.
Inicjatorem tego święta jest Child Helpline International – organizacja 

A B C
 klasy IV  - portret Basi, klasa IV  - portret - Walickiego, klasa IV  - portret zrzeszająca telefony zaufania dla dzieci ze 160 krajów świata. 

D
Szota, klasa IV  - portret  pani Tańskiej . Polskie obchody Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci 2013 organizowane są 

przez Fundację Dzieci Niczyje.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach Dnia Telefonów Zaufania dla 
Dzieci.
Och działo się....
1.Zostały przeprowadzone zajęcia o Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  z 
uczniami klas 5 i 6 wg scenariusza FDN
2. Ogłoszono konkurs w ramach, którego uczniowie mieli:
-przygotować gazetkę ścienną w klasie o TZdDiM, -opracować scenariusz i 
nagrać film (telefonem komórkowy) o zastosowaniu telefonu zaufania,
 -przygotować inscenizację wg własnych scenariuszy o telefonie zaufania,
- wykonać prezentację multimedialną na temat telefonu zaufania.
3. Na lekcjach plastyki uczniowie przygotowywali zakładki do książek, które 
miały informować o telefonie zaufania (zakładki te zostały rozdane młodszym 
uczniom w czasie prezentowania inscenizacji) 
4. Najlepsze inscenizacje przedstawiające  Telefon Zaufania dla Dzieci i 

Uczniowie klas 4,5 i 6 oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mszczonowie Młodzieży zostały zaprezentowane uczniom klas 4,5 i 6. Podczas spotkań z tymi 
uczestniczyli w Ogólnopolskim Programie Upowszechniania Praw Uczniów i klasami, każdy uczeń dostał materiały informacyjne (wykonane przez uczniów 
Nauczycieli. Należało zarejestrować się w serwisie mamyprawa.pl, pobrać bądź otrzymane od FDN) .

5. Na korytarzach szkolnych i w klasach pojawiły się gazetki ścienne.
W ramach konkursu powstały naprawdę świetne prezentacje, filmiki i 
inscenizacje. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością.
 Zaczęliśmy 29 maja, a zakończyliśmy 20 czerwca. Było świetnie, dzieciaki 
zaskakiwały pomysłami, chęcią działania. W przyszłym roku też wystartujemy. :)

********
Piknik naukowy

15 czerwca uczniowie wyróżniający się wynikami i aktywnością w 
edukacji matematycznej brali czynny udział w 17. Pikniku Naukowym Polskiego 
Radia i Centrum Nauki Kopernik zorganizowanym na Stadionie Narodowym w 
Warszawie. W namiocie Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki nasze dzieci 
pokazywały wykorzystanie Tangramu, Origami oraz kostki Rubika. Chętnych do 
zabawy nie brakowało. Po pracy uczniowie przyglądali się wielu  
eksperymentom, w niektórych brali udział. Przystępowali do konkursów  oraz 
zwiedzali stadion. 

Papier Oigami ufundował sklep papierniczy ZYG ZAK, a baner z 
logo szkoły przygotowała bezpłatnie firma DUO ART. Składamy serdeczne 
podziękowania za wspieranie przedsięwzięć szkolnych.

W pikniku udział może wziąć każdy. Impreza jest oczywiście 
bezpłatna. Takie wydarzenie odbywa się corocznie. Warto z takiej możliwości 
skorzystać.

*****

Ogólnopolski Program
Upowszechniania Praw Uczniów
 i Nauczycieli

SP Mszczonów

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie
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Warsztaty Origami otaczającego świata.
24 czerwca odbyła się II edycja Origami wymaga od dziecka precyzji 

warsztatów z Origami . Poprowadzili je członkowie składania, wymaga wielkiej koncentracji - 
koła matematycznego pod kierunkiem  poszczególne czynności muszą być wykonane 
nauczycielek: pani Teresy Bechcickiej i pani Lidii ściśle według określonej kolejności. Jest tu, więc 
Figat. Uczestnikami zajęć byli zaproszeni uczniowie miejsce na naukę logicznego myślenia. Posiada 
z klas piątych. ona szeroki walor uspokajający, rozbudza 

Składamy serdeczne podziękowania zainteresowania oraz chęć nowych poszukiwań.
właścicielce sklepu „Papirus” za przekazanie  S k ł a d a n i e  p a p i e r u  w y m a g a  
papieru Origami na cele realizacji warsztatów. koncentracji, dziecko zapamiętuje kolory, kształty, 

sposoby zgięć o różnym stopniu zaawansowania, 
samo odkrywa nowe kombinacje,  które Wpływ sztuki składania papieru na rozwój dziecka
dowar tośc iowu ją  go  jako  twórcę  o raz   Zajęcia z wykorzystaniem sztuki Origami 
s y s t e m a t y c z n i e  w p ł y w a j ą  n a  r o z w ó j  rozwijają: myślenie twórcze, konstrukcyjne, 
podstawowych procesów uczenia się.wyobraźnię przestrzenną, sytuacyjną, ułatwiają 

Składanie figurek origami doskonali zapamiętywanie, uczą prostoty, estetyki,  
precyzje ruchów rąk, a samodzielna manipulacja dokładności i dyscypliny. dzieci, daje pełne zadowolenie i poczucie 
modelem odgrywa ważną rolę w procesie Systematyczne wykorzystywanie tej sztuki samodzielności w odniesieniu do wykonywanej 
rozwijania wyobraźni. Dziecko poznaje zmysłami podczas zajęć pozwala na doskonalenie zdolności pracy. Origami jest jednocześnie zabawą i nauką 
odpowiednie konstrukcje, dokonuje analizy manualnych dziecka, wzbogacanie jego kompozycji, wyczucia proporcji, przestrzeni na 
własnych możliwości.wrażliwości na otaczający świat, wzbudza płaszczyźnie.

Składanie papieru rozwija pasję twórczą natura lną chęć poznania przy rody czy  

...czyli tanecznym krokiem 
kończymy gimnazjum

W dniu 27 czerwca 2013r. uczniowie klas 
trzecich uroczyście pożegnali się z Dyrekcją, 
wychowawcami, nauczycielami oraz koleżankami 
i kolegami. Uczniowie stworzyli klimat kawiarenki z 
początku ubiegłego wieku i z przymrużeniem oka 
podsumowali trzy lata nauki. Goście mogli usłyszeć 
m.in. tango „Siedem czerwonych róż”, „Szkoła ci 
wszystko wybaczy” (na wzór piosenki „Miłość ci 
wszystko wybaczy”), a także przeboje z repertuaru 
Kabaretu Starszych Panów. 

„Pomyśl, że to Twoje dziecko”HAPPENING „Bądź człowiekiem, nie myśl o pieniądzach”
„Stop sprzedaży alkoholu nieletnim”„JESTEM NIELETNI – NIE PIJĘ”
„Nie trać życia dla kielicha”
„Jestem nieletni – nie piję”

W  d n i u  2 5  c z e r w c a  2 0 1 3 r .  m ł o d z i e ż  
mszczonowskiego Gimnazjum wzięła udział w Ideą przewodnią tego wydarzenia było przesłanie, 
happeningu o tematyce profilaktycznej. Uczestnicy aby ludzie na chwilę zatrzymali się i pomyśleli o 
p r zes z l i  u l i cami  Mszczonowa pod op ieką  szkodliwości picia alkoholu przez młodzież. Chcieliśmy 
pomysłodawczyni akcji pani Emilii Kurowskiej oraz pani dotrzeć też do sprzedawców, aby z refleksją podeszli 
Barbary Kociszewskiej i pani Agnieszki Niewiadomskiej. do tego problemu i konsekwentnie przestrzegali zakazu 
Uczniowie przygotowali transparenty oraz koszulki z sprzedaży alkoholu nieletnim.
hasłami:  W trakcie happeningu spotkaliśmy się z 
„-18 nie piję” pozytywnymi reakcjami mieszkańców, za które bardzo 
„Alkohol nie załatwia problemów” dziękujemy.
„Jestem nieletni – nie piję” Emilia Kurowska i Barbara Kociszewska
„Pijesz – nie żyjesz”

GIMNAZJUM W MSZCZONOWIE

Caffe Maklako

Świeżo upieczeni absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia Gimnazjum im. 
Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie. Życzymy  im sukcesów naukowych 
w nowych szkołach oraz udanych wakacji.

Sylwia Gręda i Emilia Mirocha

podstawie których mieliśmy sami dowiedzieć się doświadczenia.O TYM NIE MOŻNA więcej. Były to spisane wspomnienia byłych Minęło kilka tygodni i znowu było 
więźniarek obozu w Ravensbruck. To, czego spotkanie – seminarium, na którym po raz pierwszy ZAPOMNIEĆ… dowiedzieliśmy się w ten sposób, było szokujące spotkaliśmy się ze świadkami historii – kobietami, 
dla nas, ale zarazem bardzo interesujące. które przeżyły piekło Ravensbruck. 

Wszystko zaczęło się w grudniu 2012 Następnie każda grupa napisała list do jednej z W tym samym czasie niektórzy z nas byli 
roku. Któregoś dnia pani Aneta Dropińska - nasza więźniarek. Nasze listy były bardzo szczere, pisane już umówieni na spotkanie z wybraną panią, a 
wychowawczyn i  -  powiedz ia ła  nam o od serca. Wyraziliśmy w nich podziw i poprosiliśmy o niektórzy czekali na odpowiedź. Ostatecznie 
ogólnopolskim projekcie „O tym nie można spotkanie i udzielenie wywiadu. przeprowadziliśmy trzy wywiady. Z panią Barbarą 
zapomnieć. Spotkania z kobietami, które przeżyły Kilka tygodni później mieliśmy spotkanie Piotrowską rozmawiali Natalia Sadkowska i Adrian 
piekło Ravensbruck" organizowanym  przez w Warszawie, w siedzibie IPN-u przy ulicy Studziński (zdjęcie obok), z panią Alicją 
Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia. Marszałkowskiej. Tam odbyły się pierwsze warsztaty Gawlikowską – Magdalena Oskiera, Natalia Tęcza, 
Wytłumaczyła, z jakim zadaniem musimy się (operatorskie), w których uczestniczyły cztery Andżelika Wróblewska i Weronika Zawadzka(na 
zmierzyć. Podzieliliśmy się na grupy i byliśmy gotowi zespoły z naszej klasy Ia, wraz z opiekunem, panią zdjęciu poniżej), a z panią Krystyną Zając – Paulina 
do dalszego działania. Na lekcji wychowawczej Dropińską  i jeden zespół z klasy 3d, z panią Anną Kuczborska, Aleksandra Konca i Martyna Woźniak. 
p a n i  o p o w i e d z i a ł a  n a m  o  o b o z a c h  Sawicką. Uczyliśmy się o tym, jak należy rozmawiać Były to spotkania pełne wzruszeń, ale jednocześnie 
koncentracyjnych w okresie okupacji, warunkach, ze świadkami historii. Wykonywaliśmy też różne dające dużo optymizmu. 
w jakich żyli więźniowie, ich traktowaniu. Następnie ćwiczenia i zadania operatorskie. Ze spotkania Nasze rozmówczynie pokazały, że 
rozdała nam materiały z informacjami, na wracaliśmy zmęczeni, ale bogatsi o nowe 
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czerwca, przygotowaliśmy też pięciominutowe 
trailery naszych filmów. Na miejscu okazało się, że 
będą one oceniane, a nagrodzeni będą mogli 
pojechać na obchody rocznicy wyzwolenia obozu 
do Ravensbruck. Poczuliśmy dreszczyk emocji. 
Czekaliśmy na wyniki, które pod koniec spotkania 
miały być ogłoszone. W przerwie podeszliśmy do 
obecnej na pokazie pani Barbary Piotrowskiej, 
która powiedziała, że jest zadowolona z naszej 
pracy i dla niej już jesteśmy wygrani. To była dla nas 
najwyższa ocena i nagroda! Po ogłoszeniu 
werdyktu okazało się, że jedna z grup z naszego 
Gimnazjum dostała wyróżnienie! Wprost nie 
mogliśmy uwierzyć, byliśmy tacy szczęśliwi. Pani 
Barbara pogratulowała nam osobiście.zmontować, zgodnie z regulaminem projektu, 

Udział w tym projekcie i spotkanie z byłymi dwugodzinny dokument. W montażu pomagał 
można czerpać radość z życia mimo przeżytej w więźniarkami to wspaniała lekcja historii oraz… nam starszy kolega z klasy IIIa Kuba Kwiatkowski. Na 
obozie traumy. Powstały kilkugodzinne nagrania życia. spotkanie podsumowujące, które odbyło się 20 
wspomnień,  z  których późnie j  miel i śmy Karolina Kempińska z kl. 1a GIM w Mszczonowie

proces powstawania prawdziwego chleba, a potem … zjedliśmy, co się 
dało. Nieborów zachwycił nas pięknymi wnętrzami pałacowymi i parkiem.Razem przez meandry 

Ostatni dzień pobytu spędziliśmy, oglądając ciekawe miejsca 
wokół Mszczonowa. Szczególnie zapadły nam w pamięć Grądy czasów i zdarzeń Osuchowskie, które poznaliśmy, idąc ścieżką ekologiczną. Dzień 

Wiele zależy od nas, na pewno to my będziemy budować świat za zakończyliśmy fantastycznym wieczorkiem pożegnalnym, na którym 
kilkanaście lat. Jaki on będzie za dekadę czy dwie? – mamy nadzieję, że nie wręczyliśmy niemieckim przyjaciołom przygotowane upominki, oni również 
tylko inny, ale lepszy, stąd też od pięciu lat organizujemy młodzieżową obdarowali nas drobnymi prezentami przywiezionymi z Erding. O dbaniu o 
wymianę polsko-niemiecką ( Gimnazjum im.J.A.Maklakiewicza w przyjażń mają nam przypominać konewki z własnoręcznie wykonanymi przez 
Mszczonowie, Zespół Szkół w Osuchowie i Mittelschule Altenerding ), nich aplikacjami. Warto dodać, że nauczyciele polscy od lat związani z 
wszystko po to, by walczyć ze stereotypami utrwalonymi w świadomości obu realizacją projektu, otrzymali oficjalne podziękowania od Prezydenta Erding, 
narodów. Maxa Gotza. A potem – tańczyliśmy do upadłego…

8 lipca około południa po raz kolejny w murach Gimnazjum Czas minął bardzo szybko, jednak był owocny w nowe przyjaźnie i 
zagościli przyjaciele z Erding. Na plac przed szkołą z autokaru wysypała się doświadczenia. Mamy nadzieję, że będą one trwałe.
zmęczona podróżą 34- osobowa grupa uczniów wraz z opiekunami ( Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasz projekt: Polsko - 
Peterem Libosskiem, Renate Holzinger, Katriną Herold). Towarzyszyły im – Eva 
Kolenda – wiceprezydent Erding, koordynator współpracy pomiędzy 
partnerskimi miastami, i Małgorzata Maidl- tłumaczka, Polka od wielu lat 
mieszkająca w Niemczech. Już pierwsze minuty spotkania pokazały, że 
będzie ono przebiegało w niezwykłej atmosferze. Młodzież po powitaniu 
zaczęła ze sobą rozmawiać, gospodarze pomagali przybyłym  w 
zakwaterowaniu. Tego dnia po prezentacji multimedialnej o przeszłości i 
teraźniejszości Mszczonowa poszliśmy na spacer, by zobaczyć najciekawsze 
miejsca, a po kolacji zaprosiliśmy gości do Term Mszczonów, gdzie można 
było zrelaksować się po męczącym dniu.

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od pozowania do pamiątkowej 
fotografii, a później wspaniale bawiliśmy się w Centrum Team Building w 
Zbiroży, gdzie zespołowo uczestniczyliśmy w zabawach integracyjnych. 
Uczestnicy zadań musieli przenieść niebezpieczny ładunek, przetoczyć kulę 
ziemską, napełnić cieknącą rurę, pokonać most linowy. Zabawa była 
cudowna – wymagała od nas ścisłej współpracy, kreatywności, 
wzajemnego zaufania, poczucia odpowiedzialności za innych. Następnie 
na terenie Zespołu Szkół w Osuchowie bawiliśmy się w harcerską grę „Ślimak” 
– tutaj niezbędna była zwinność i sprawna komunikacja. Ten wyczerpujący 
dzień zakończyło przygotowanie ogniska, śpiewy i pląsy , a ponieważ komary 
nie były naszymi sprzymierzeńcami – ruszyliśmy do gry w piłkę nożną.

10 lipca zaplanowaliśmy wizytę w Muzeum Powstania 
Warszawskiego. To miejsce zawsze pobudza do refleksji zarówno młodzież Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie za dofinasowanie ; Panu 
polską, jak i niemiecką, która w bezpośredni sposób dotyka naszej historii. Józefowi G. Kurkowi – Burmistrzowi Mszczonowa ; dyrektorom szkół – Pani 
Następnie odwiedziliśmy nowoczesne, interaktywne Muzeum Fryderyka Annie Rusinowskiej i Elżbiecie Sajak; Paniom Ewie Zielińskiej i Barbarze Musiej 
Chopina. Sprzyjała nam letnia pogoda, więc z prawdziwa przyjemnością oraz pracownikom ZOPO w Mszczonowie; Państwu Ewie Zabłockiej, Annie 
ruszyliśmy na spacer Krakowskim Przedmieściem do Starego Miasta. Saiki, Katarzynie Malinowskiej i Krzysztofowi Kurzepie ; pracownikom szkół w 

11 lipca wyruszyliśmy w podróż w czasie – oglądaliśmy stare Mszczonowie i Osuchowie ; wreszcie Rodzicom -  za pracę, serce i oddanie 
zagrody z regionu łowickiego zgromadzone na terenie skansenu w dzieciom.
Maurzycach. Tam też , z naprawdę dużym zaangażowaniem, oddaliśmy się Następne spotkanie 18 maja 2014 r. w Erding – do zobaczenia!
tworzeniu wycinanek łowickich i papierowych kwiatów. Obserwowaliśmy Anna Rusinowska

Robert Wolak – 1.500,00 zł (finalista konkursu W tym roku otrzymali ją: Beata Boczkowska (ucz. kl. 
historycznego). III d) i Dominik Soboń (ucz. kl. III a).ZAKOŃCZYLIŚMY ROK 
„Złoty Laur” - nagroda Rady Rodziców i Rady Przyznano także stypendia za wyniki w nauce oraz  SZKOLNY 2012/2013
Pedagogicznej za całokształt dokonań – w tym osiągnięcia sportowe.
roku  została przyznana Robertowi Wolakowi (ucz. 

N a d s z e d ł  c z a s  p o d s u m o w a ń  i  kl.III d). Wszystkim uczniom gratulujemy wyników i życzymy 
uhonorowania nagrodami tych, którzy osiągnęli UDANYCH WAKACJI!!!
szczególne sukcesy tak w nauce, jak i w sporcie. Nagrodę dla   absolwenta za najlepszy wynik 

egzaminu zewnętrznego otrzymała Aleksandra gim
Stypendium Burmistrza Mszczonowa dla uczniów Konca (ucz. kl.III d).
uzdolnionych, którzy osiągnęli sukcesy w 
konkursach przedmiotowych Mazowieckiego Wybitny Sportowiec wśród absolwentów to 
Kuratora Oświaty otrzymali: Tatsiana Salayuova - nagroda za najwyższe wyniki osiągnięte w sporcie. 
2.000,00 zł  (laureatka konkursu języka rosyjskiego)  i 
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uczniów z najwyższą średnią zamieszczamy poniżej.
Gimnazjaliści rozpoczęli uroczyste zakończenie roku szkolnego o godzinie 9.15 na 
placu przed szkołą. - Nadszedł czas podsumowań i uhonorowania nagrodami 
tych, którzy osiągnęli szczególne sukcesy tak w nauce, jak i w sporcie – mówiła 
podczas uroczystego zakończenia roku Anna Rusinowska dyrektor gimnazjum.  
Pani dyrektor podsumowała krótko mijający rok szkolny, życzyła miłych i 
bezpiecznych wakacji wszystkim uczniom oraz pożegnała na forum szkolnym 
księdza Pawła Pietrzaka. Następnie rozdano świadectwa oraz nagrody najlepszym 
wychowankom szkoły. Jako pierwsze wręczono Stypendia Burmistrza Mszczonowa 

W piątek 28 czerwca w mszczonowskich szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek przed dla uczniów uzdolnionych, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych 
wakacjami.  Uczniom zostało jedynie odebranie świadectw i można już było na Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  Otrzymali je: Tatiana Salayuova (laureatka 
długie dwa miesiące pożegnać szkolne mury i cieszyć się z upragnionego konkursu języka rosyjskiego) - 2.000,00 zł   i  Robert Wolak (finalista konkursu 
wakacyjnego wypoczynku. historycznego) – 1.500,00 zł. Wspólnie z panią dyrektor stypendia wręczyły - Barbara 
W Szkole Podstawowej uczniowie mieli zakończenie w dwóch turach. Dla uczniów Gryglewska, Przewodnicząca Komisji Oświaty RM oraz Ewa Zielińska, dyrektor 
klas IV-VI zakończenie odbyło się o godzinie 9.30, zaś dla uczniów klas I-III o godzinie ZOPO. „Złoty Laur” - nagroda Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej za całokształt 
11.30. Uroczystość akademia rozpoczęła się od przekazania sztandaru szkoły przez dokonań, w tym roku  została przyznana Robertowi Wolakowi (ucz. kl.III d). Nagrodę 
uczniów z klasy VI ich młodszym kolegom. Następnie rozpoczął się program dla absolwenta za najlepszy wynik egzaminu zewnętrznego otrzymała Aleksandra 
artystyczny przygotowany przez uczniów. W tym roku pożegnanie ze szkołą miało Konca (ucz. kl.III d). Poza tym przyznano jeszcze tytuł Wybitnego Sportowca  wśród 
bardzo poetycki charakter, gdyż uczniowie postanowili przygotować swój absolwentów. Jest to nagroda za najwyższe wyniki osiągnięte w sporcie. W tym roku 
program stosując najlepsze wzory i rymy rodem z  „Pana Tadeusza”. Świetnym otrzymali ją: Beata Boczkowska (ucz. kl. III d) i Dominik Soboń (ucz. kl. III a). Listę 
uzupełnieniem całości był występ szkolnego chóru pod kierunkiem Jacka Zielonki.  gimnazjalistów z najlepszymi wynikami zamieszczamy poniżej. 
Po zakończeniu części artystycznej pani dyrektor Elżbieta Kubiak i wychowawcy Wszystkim uczniom gratulujemy wyników i życzymy udanych wakacji!
poszczególnych klas wręczyli najlepszym uczniom świadectwa i dyplomy. Listę Rafał Wasilewski

Agnieszki Kwiatkowskiej, dzielnicowego p. Pawła przepisów. W nagrodę panowie zostali poczęstowani 
Czarneckiego i Rzecznika Prasowego Policji p. przez uczniów słodkościami i otrzymali list z 
Aleksandry Calik oraz policjantów z Ruchu Drogowego podziękowaniem. Zostali także nagrodzeni przez 
rozmawia l i  z  zat r zymywanymi  k ie rowcami  młodzież gromkimi brawami. WIELKIE GRATULACJE 
przejeżdżającymi tuż przy szkole. Policjanci dokonywali DLA PANÓW!!!
pomiaru prędkości jadących samochodów i Jednakże 18  skont ro lowanych k ie rowców 
zatrzymywali kontrolowanych kierowców. Każdy przekroczyło dozwoloną prędkość. Rekordzista jechał 
kierowca, który przekroczył dozwoloną prędkość miał tuż obok szkoły z prędkością 90 km/h.- oj WSTYD!!!!!  Czy 
wybór: albo mógł otrzymać mandat za popełnione kierowcy nie zdawali sobie sprawy z tego na co 

Priorytetem w każdej szkole jest bezpieczeństwo 
wykroczenie drogowe albo też musiał wysłuchać narażają siebie i dzieci ze szkoły??? Ależ każdy z 

uczniów. Od dłuższego czasu obserwujemy w 
pogadanki na temat bezpieczeństwa dzieci i kierowców miał jakieś ważne wytłumaczenie na swoje 

okolicach naszej szkoły brak przestrzegania przepisów 
dodatkowo zjeść kawałek cytryny. przewinienie. Najczęściej padały zapewnienia, że 

ruchu drogowego. Rzadko który k ierowca 
zawsze pan czy pani zwalnia tylko dzisiaj tak jakoś nie 

przejeżdżając obok szkoły dostosowuje prędkość do 
Ponadto każdy z kierowców otrzymał od uczniów spojrzeli na prędkościomierz, albo też pan się spieszył 

40 km/h. Tuż obok uczniów przemykają samochody z 
specjalny list z prośbą o przestrzeganie przepisów bo wiózł tatę ze szpitala… niektórzy nie wierzyli, ze 

zawrotna prędkością!!! Dlatego postanowiliśmy  
ruchu drogowego w okolicach szkół. Skontrolowaliśmy jechali za szybko i byli bardzo zdumieni, że na radarze 

sprawdzić z jaką prędkością przejeżdżają auta. 6 
20 kierowców, z których tylko 2 jechało prawidłowo widnieją cyfry 68km/h. byli też kierowcy, którzy uważali, 

czerwca przeprowadziliśmy akcję „Cytrynka”. 
dostosowując prędkość do obowiązujących że zawsze uda im się w porę zahamować… ale mimo 

Uczniowie klasy VI pod opieką pedagoga szkolnego p. 

SP w Lutkówce

„CYTRYNKA” w Lutkówce
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wielu tłumaczeń zawsze na koniec ze strony 
kierowców padały słowa przeprosin w kierunku 
uczniów. Kilku z kierowców podziękowało naszym 
dzieciakom za tą akcję. Przyznali, że tak naprawdę to 
zjedzenie tej cytryny i list od uczniów jest dla nich 
większą kara niż mandat. Wielu z tych kierowców ma 
własne dzieci, które chodzą do szkoły i przyznali, że 
podoba im się inicjatywa naszych uczniów, by uczulić 
przejeżdżających kierowców do przestrzegania 
ograniczenia prędkości w okolicach szkół.
Dla naszych uczniów to było wielkie przeżycie ale 
największe wrażenie wywoływało na nich to, kiedy 
zatrzymanym kierowcom okazywał się znany im rodzic. 
Spoglądali na siebie i szeptali sobie „żeby tylko mój 
tata nie jechał”…
Po skończonej akcji uczniowie zrobil i sobie naszych uczniów.Mamy nadzieję, że kierowcy, którzy zostali 
pamiątkowe zdjęcie przy samochodzie policyjnym i Szerokiej i bezpiecznej drogi dla wszystkich kierowców skontrolowani w czasie akcji „Cytrynka” nie mają nam 
zjedli słodkości przygotowane dla kierowców (a które życzą uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutkówce.tego za złe. Chcieliśmy tylko pokazać, że w pobliżu 
nie zostały rozdane). AGAnaszej szkoły istnieje zagrożenie bezpieczeństwa 

W szkole podstawowej nagrodzono: przez siebie kolegę lub koleżankę według   kryteriów 
Kamilę Wójcik z klasy VI- I miejsce w konkursie opracowanych przez zespół profilaktyczny.
Kasię Wojciechowską z klasy VI- II miejsce W szkole podstawowej najżyczliwszym/uczniem/ 
Amelię  Maciszewską z klasy IV- III miejsce najżyczliwszą uczennicą została Julia Wojtczak z 
Wyróżnienie otrzymała Paulina Wojciechowska klasy VI.

z klasy V. W gimnazjum najżyczl iwszym/uczniem/ 
W gimnazjum nagrodzono: najżyczliwszą uczennicą została Patrycja Melon z 
Łukasza Barańskiego z klasy IIB- I miejsce w klasy IIIB.

konkursie Dziewczęta zostały udekorowane przez panią 
W dniu 17 czerwca w ZSP w Osuchowie został Jolantę Zgórzak z klasy IIA- II miejsce dyrektor Elżbietę  Sajak szarfami z napisem 
zorganizowany Dzień Prof i laktyki .  Był on Natalię Słowińską z klasy IIB- III miejsce „Najżyczliwsza uczennica”. Otrzymały także 
zwieńczeniem działań z profilaktyki prowadzonych Wyróżnienie otrzymali: Kinga Skoneczna z klasy pamiątkowe dyplomy i pluszowe misie. Misie to 
w ciągu całego roku szkolnego 2012/2013 w naszej IA, Sebastian Prus z klasy IIB i Bartłomiej Kok z klasy IIIA. symbole życzliwości.
szkole.

Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum W szkole podstawowej i gimnazjum odbyły się                                         Przewodnicząca 
obejrzeli prezentację na temat bezpieczeństwa w t a k ż e  w y b o r y  n a  n a j ż y c z l i w s z e g o  zespołu profilaktycznego
czasie wakacji. Przygotowały ją uczennice klasy IIIB: ucznia/najżyczliwszą uczennicę. Wyboru dokonali Grażyna Frelik
Patrycja Korbiń, Patrycja Melon i Katarzyna Zdulska. sami uczniowie, którzy głosowali na wybranego 

Prezentowane treści obejmowały szeroki zakres 
tematyczny: bezpieczeństwo w domu i poza 
domem, bezpieczny wypoczynek nad wodą, 
szkodliwość używek (alkohol, narkotyki, papierosy) i 
inne.

Na apelu zostały rozstrzygnięte konkursy 
profilaktyczno- plastyczne.

Jeden konkurs „Jak spędzam czas wolny” 
przeznaczony był dla uczniów szkoły podstawowej, 
a drugi - dla uczniów gimnazjum - przebiegał pod 
hasłem: „Świat jest piękny, wybierz zdrowe życie bez 
nałogów”. Zadaniem uczniów było wykonanie 
plakatów. Napłynęło dużo prac.

Uczniowie, którzy wykonali najciekawsze prace 
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.

Inicjatorem spotkań było Gminne To naprawdę było dla każdego 
Sztuka filmowa Centrum Informacyjne, a zajęcia warsztatowe niezwykłe doświadczenie. Tak prowadzone 

przygotowała i zorganizowała Fundacja Kultury zajęcia rozbudziły w młodych ludziach apetyt na 
od podstaw - warsztaty GENERATOR KULTURY. własne artystyczne działania. Prowadzący 

Spotkania cieszyły się wśród gimnazjalistów pokazali, jak trudną i wymagającą sztuką jest film, 
filmowe w Osuchowie ogromnym powodzeniem. Młodzi ludzie z ale jednocześnie przekonywali uczestników 

zapartym tchem słuchali prowadzących warsztaty warsztatów o tym, jakie w nich są ukryte możliwości.Cztery razy gimnazjaliści osuchowscy 
i z zapałem wykonywali kolejne coraz trudniejsze Kontakt z X muzą na pewno był dla gimnazjalistów spotykali się z ludźmi filmu, uczestnicząc w 
zadania. Podczas zajęć podpatrywali tajniki pracy osuchowskich wartościowy.  warsztatach filmowych. 
filmowców, uczyli się patrzeć na film od strony WLPodczas kolejnych spotkań mieli okazję zobaczyć, 
warsztatowej, sami mierzyli się z coraz trudniejszymi usłyszeć doświadczyć procesu powstawania filmu.
zadaniami. 

uczniów w formie prezentacji multimedialnej, która następnie została 
umieszczona na stronie internetowej szkoły www.zsp-osuchow.mszczonow.pl

W czwartek podstawówka żegnała się z szóstoklasistami, bowiem ci od 
września pójdą do gimnazjum. Zebrani w sali gimnastycznej uczniowie wysłuchali 
piosenek w wykonaniu czwartaków i piątaków (występy przygotowali uczniowie 
pod kierunkiem wychowawczyń pp. Julitty Sander i Anny Dębskiej), a następnie 
obejrzeli marzenia o wakacyjnych podróżach - program przygotowany przez 
klasę szóstą i jej wychowawczynię p. Dominikę Jankowską. Na zakończenie 
prezentacji młodsi uczniowie wręczyli swoim starszym kolegom drobne, 
symboliczne upominki.Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek.

W podobny sposób pożegnali się gimnazjaliści. Klasy drugie pod Już są wakacje, lekcje skończone…
kierunkiem swoich wychowawczyń pp. Joanny Bednarskiej i Ewy Termeny 
przypomniały liczne uzdolnienia trzecioklasistów w parodii znanego programu Zanim było można tak zaśpiewać, opuszczając mury szkoły, uczniowie 
telewizyjnego „Mam talent”.osuchowscy podsumowywali całe dziesięć miesięcy wytężonej pracy.

 Trzecie klasy zaskoczyły wszystkich swoim programem. Uczniowie We wtorek o sukcesach szkoły podstawowej i gimnazjum usłyszeli 
bowiem przygotowali pod czujnym okiem wychowawczyń pp. Agaty rodzice na zebraniu. Pani dyrektor Elżbieta Sajak przypomniała osiągnięcia 

ZSP w Osuchowie

Dzień Profilaktyki

SP i Gimnazjum w Osuchowie

Ostatnie chwile przed wakacjami
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Grzybowskiej i Ewy Ludwiak inscenizację, w której nauczycielom za współpracę.  Tytuł Przyjaciel szkoły 
pokazali, jak zapamiętali lekcje, nauczycieli, swoich otrzymali również państwo Kowalscy, którzy przez 9 
kolegów. Zabawny program wywoływał salwy lat aktywnie wspierali szkołę w jej rozwoju. Była to 
śmiechu. Jednak na zakończenie, jak zwykle w również okazja, aby przypomnieć wkład rodziców w 
chwilach rozstań, wspólne odśpiewanie piosenki wyposażenie naszej placówki w sprzęt i urządzenia, 
„Ale to już było” sprawiło, że niejednemu zakręciła które pomagają uczniom w zdobywaniu wiedzy i 
się łezka. nabywaniu umiejętności na miarę XXI wieku.

Tak było w czwartek, a w piątek… T e g o r o c z n i  a b s o l w e n c i  s z k o ł y  
Na oficjalnym zakończeniu roku szkolnego podstawowej byli bardzo aktywni, dlatego rada 

wręczane były dyplomy, nagrody, listy gratulacyjne pedagogiczna postanowiła wyróżnić tych, którzy w 
dla rodziców i świadectwa z wyróżnieniem. Nie szczególny sposób pozostaną w pamięci szkoły. 
zabrakło słów podziękowań kierowanych do Statuetkę Młody Chopin otrzymał Mateusz 
rodziców, nauczycieli, uczniów. Wojtczak, Mądrą Sową wyróżniono Aleksandrę 

Pracę w Radzie Rodziców kończy w tym Marczak, Omnibusem szkolnym uhonorowano 
roku p.  Urszu la Dobrzyńska.  Je j  z łożyła Emilię Wiesion. 
podziękowania p. dyrektor Ełżbieta Sajak, wręczyła O wielu lat gimnazjaliści klas trzecich starają 
statuetkę  oraz tytuł Przyjaciel szkoły,  zaś ona sama się uzyskanie tytułów Osobowości Gimnazjum. W 
dziękowała Radzie, pp. dyrektorkom szkoły i roku szkolnym 2012/2013 zaszczytny tytuły: 

O s o b o w o ś ć  n a u k o w a  
przyznano Patrycji Melon, 
Osobowość artystyczną – 
Danielowi Olborskiemu oraz 
K a r o l i n i e  J a n k o w s k i e j ,  
O s o b o w o ś ć  s p o r t o w ą  -  
Michałowi Drzewieckiemu. 
Tytuł Oryginalność szkolna 
przyznawany przez uczniów 
o t r z y m a ł a  K l a u d i a  
Piernikowska. Dobrzyński otrzymał tytuł Człowiek Renesansu. 

Nagrodzono także Wyróżniono też Daniela Witkowskiego oraz Łukasza 
grupę uczniów, którzy pracując Kowalskiego wręczając im statuetki Złote Rączki.  
na rzecz szkoły, dali poznać Dzień ten zakończył się życzeniami 
swoje niezwykłe talenty. bezpiecznych i szczęśliwych wakacji. 
Statuetkę Gwiazdy Mikrofonu Na tym jednak nie kończą się działania 
otrzymały Patrycja Melon i szkoły. 15 uczniów weźmie udział w spotkaniu z 
Malwina Wieteska, które przez 3 gimnazjalistami z Erding w ramach polsko-
lata prowadziły większość niemieckiej wymiany młodzieży, które zrealizowane 
uroczystości szkolnych. Tytuł i będzie w mszczonowskim gimnazjum.
s tatuetkę Muzyczny Ido l  ŻEGNAJ SZKOŁO! Na dwa miesiące.
otrzymał Bartek Marczak. 
Wybrańcem Melpomeny został Autor 
Daniel Olborski, a Marcin Wanda Lipińska

Po spacerze chętnie zakupiliśmy pamiątki w punkcie sprzedaży roślin, który znajduje 
się na terenie Arboretum. Do wyboru mieliśmy kwiaty doniczkowe, kwiaty oraz krzewy 
ogrodowe.
Następnie zwiedziliśmy Muzeum Lasu i Drewna. Obejrzeliśmy tam kolekcje: ssaków, 
ptaków, owadów, szyszek oraz drewna.
Po wizycie w Rogowie, zadowoleni wyruszyliśmy w drogę powrotną do Bobrowiec.

Obie wycieczki były bardzo udane. Po każdej z nich zostało nam mnóstwo 
zdjęć, pamiątek i miłych wspomnień. Wszystko, co zaplanowaliśmy zostało 
zrealizowane. Należy nadmienić, iż do powodzenia naszych wycieczek przyczyniła się 

Dnia 6 czerwca 2013 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobrowcach wraz  z także wspaniała pogoda. 
opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Program wycieczki obejmował: Wycieczki poza elementami edukacyjnymi kształtowały umiejętność kulturalnego, 
zwiedzanie Stadionu Narodowego, ogród zoologiczny oraz seans filmowy. właściwego zachowania się w różnych miejscach. Przyczyniły się do wzmocnienia 
Pierwszym miejscem do jakiego pojechaliśmy był Stadion Narodowy, który wywołał u więzi koleżeńskiej, znakomicie zintegrowały społeczność szkolną. 
wszystkich duży zachwyt. Już z zewnątrz wygląda bardzo atrakcyjnie, ale dopiero Wycieczki: do Warszawy,  do Kołacinka oraz Rogowa na długo zapiszą się w naszej 
trybuny i boisko zaparły dech w piersiach dzieci i wywołały uśmiech na ich twarzach. pamięci. Będziemy je z radością i przyjemnością wspominać!
Mali „kibice” zasiedli w trybunach i z zaciekawieniem podziwiali gigantyczny obiekt.                                     Joanna Małecka
Odwiedzając Stadion Narodowy mieliśmy również okazję obejrzeć wystawę strojów 
piłkarskich i piłek nożnych, które były podpisane przez znanych piłkarzy z różnych 
państw. 
Pełni pozytywnych wrażeń ruszyliśmy do kolejnego miejsca, będącego atrakcją 
naszej wycieczki, tj. do ogrodu zoologicznego. Tam podziwialiśmy różne gatunki 
zwierząt pochodzące głównie z odległych, egzotycznych krajów. Niektóre z dzieci po 
raz pierwszy odwiedziły zoo i miały okazję na żywo oraz z bliska zobaczyć te dzikie 
stworzenia. Zapoznaliśmy się także z warunkami życia niektórych zwierząt.
Ostatnim zaplanowanym  etapem naszej „przygody” w Warszawie był seans filmowy 
3D  pt.: „Krudowie” w Cinema City w Galerii Mokotów. 

Kolejna wycieczka odbyła się 21 czerwca 2013 roku. Tym razem w planie 
mieliśmy Park Jurajsko - Botaniczny „Dinopark” w Kołacinku” oraz Arboretum SGGW w 
Rogowie. 
W „Dinoparku” przez 40 minut spacerowaliśmy wraz z przewodnikiem po ścieżce ery 
mezozoicznej. Na ścieżce tej mieliśmy „spotkania” z dinozaurami, które 
wkomponowane zostały w piękny, malowniczy teren. Następnie zwiedzaliśmy 
wystawę autentycznych skamieniałości sprzed milionów lat. 
Kolejną atrakcją, jaka ucieszyła dzieci było wykopywanie z piaskownicy szkieletów 
tych wymarłych gigantów. Niemałą radość wywołały także dodatkowe gry i zabawy 
w specjalnie przygotowanym namiocie. 
Na  pamiątkę każdy uczestnik wycieczki otrzymał plastikowy szkielet dinozaura. 
Z parku rozrywki udaliśmy się do Rogowa. Tam czekała nas wizyta w Arboretum 
SGGW, które jest jednym z największych tego typu ogrodów w Polsce. Na ogród 
składają się jedne z piękniejszych, ciekawszych i najbogatszych okazów krzewów i 
drzew Środkowo – Wschodniej Europy. 
Pani oprowadzająca po ogrodzie interesująco opowiadała o różnych nietypowych 
gatunkach roślin, które można spotkać w naszym kraju jedynie w tym ogrodzie.

SP w Bobrowcach

Tam byliśmy

Merkuriusz Szkolny
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Rodziców oraz instytucjom zaangażowanym we współpracę z przedszkolem. Wszyscy 
wymienieni otrzymali z rąk pani dyrektor specjalnie przygotowane pamiątkowe 
dyplomy. Nie dało się też ukryć, że moment ten, jak co roku, budził wiele emocji i 
wzruszeń.
Następnie nadszedł czas na występy artystyczne przygotowane przez odchodzące 
grupy sześciolatków. Tradycją stało się już, że dzieci z Miejskiego Przedszkola w 
Mszczonowie żegnają się z tym beztroskim etapem swojego życia tradycyjnym 
Polonezem, jak przystało na pierwszoklasistów, którymi będą od września. W 
przedstawieniu nie mogło także zabraknąć wierszyków, rymowanek i piosenek. W tym 
roku inspiracją stały się tematy muzyczne i wiersze zaczerpnięte z Akademii Pana W poniedziałek (24 czerwca) oraz we wtorek (25 czerwca) odbyło się uroczyste 
Kleksa. Starszaki tym samym pokazały to czego nauczyły się w przedszkolu oraz zakończenie roku szkolnego w Miejskim Przedszkolu Publicznym w Mszczonowie. 
udowodniły wszystkim, że są gotowe od września rozpocząć naukę w szkole. Dwie najstarsze grupy - „Gumisie” oraz „Słoneczka” zorganizowały uroczyste 
Wszystkie sześciolatki otrzymały również pamiątkowe dyplomy od dyrekcji i pożegnanie z młodszymi kolegami oraz z kadrą przedszkola. Na podniosłą 
wychowawców.akademię zaproszeni zostali pracownicy przedszkola, a także rodzice i dziadkowie, 

Rafał Wasilewskiktórzy z niepokojem śledzili sceniczne poczynania swoich pociech.
Pani dyrektor Iwona Gołyńska otwierając spotkanie powitała wszystkich 
zgromadzonych na uroczystości rodziców, wspominała również wydarzenia, konkursy 
i spotkania organizowane w placówce podczas kończącego się właśnie roku 
szkolnego 2012/2013. Podziękowała wszystkim pracownikom przedszkola, Radzie 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych

Sprawozdanie z realizacji Projektu w roku szkolnym 2012/2013

   W roku szkolnym 2012/13 w Szkole Podstawowej w Piekarach realizowany był projekt 
„Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach 
podstawowych”. 
Projektem objętych było 20 uczniów z klas IV i V. Jego celem było wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów klas IV-V poprzez rozszerzenie oferty zajęć edukacyjno-
wychowawczych o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych. 
Od 1 września 2012r. do 28 czerwca 2013r. odbyło się łącznie 200 godzin 
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Blok ten obejmował:
· zajęcia ICT – odbyło się 40 godzin zajęć z zakresu technologii informatycznej. W 

tym czasie uczniowie poszerzali swoją wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi 
komputera, czy właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie 
mieli możliwość dalszego poznawania programów komputerowych. Wykonywali 
wiele praktycznych ćwiczeń.  

· zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych – odbyło się 30 godzin. 
Zajęcia przyrodnicze (10 godzin) między innymi doskonaliły umiejętności 
praktyczne - korzystanie z planu, mapy, wdrożyły do zachowywania ostrożności i 
zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu ze sprzętów codziennego użytku. 

W ramach zajęć matematycznych (20 godzin) uczniowie m.in. ćwiczyli umiejętności 
związane z działaniami na liczbach naturalnych, doskonalili technikę 
wykonywania działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, pogłębili swoją 
wiedzę z zakresu geometrii. 

· zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego – odbyło się 30 
godzin zajęć. Dzięki tym zajęciom wzmocnione zostało poczucie własnej wartości 
uczniów, poprawiła sie komunikacja interpersonalna, udało wyeliminować się 
niektóre zachowania agresywne, uczniowie wiedzą jak pracować, aby 
wykorzystywać w pełni swoje mocne strony. 

· zajęcia sportowo – wychowawcze – zrealizowanych zostało 60 godzin zajęć. 
Zajęcia przeprowadzano nie tylko na terenie szkoły, ale także odbywały się 
wyjazdy na obiekty rekreacyjno – sportowe w najbliższych miejscowościach, np., 
Termy Mszczonowskie, Kompleks AQUA w Żyrardowie, uczniowie brali też udział w 
rajdzie rowerowym i rajdzie pieszym. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania 
oraz sprawność sportową. Uczyli się, jak aktywnie spędzać czas.   

· zajęcia z zakresu języka obcego – odbyło się 40 godzin zajęć. Uczniowie doskonalili 
umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, wzbogacili zasób 
słownictwa, pogłębili wiedzę z zakresu gramatyki języka angielskiego. Uczniowie 
mieli okazję praktycznego posługiwania się językiem angielskim.  

   Podczas zajęć wykorzystywane były różne ciekawe formy i metody pracy. Wszystkie 
zajęcia cieszyły sie dużym zainteresowaniem dzieci. Zajęcia w kompleksach 
sportowych mogły odbyć się dzięki środkom przeznaczonym na zakup biletów. Wizyty 
w obiektach sportowych (basen, lodowisko, kręgielnia) były atrakcyjne i interesujące 
dla uczniów.
Zajęcia realizowane w ramach Projektu pozwoliły kształtować u uczniów 
umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego, prawidłowe postawy 
społeczne, poszerzały zasób wiedzy. Poprzez wyjazdy dzieci uczyły się jak należy 
prawidłowo zachowywać się w miejscach publicznych. Dzięki zajęciom z 
poszczególnych bloków dzieci miały możliwość doskonalenia umiejętności 
opanowanych już wcześniej, w ramach zajęć lekcyjnych. Na zajęcia dzieci 
uczęszczały systematycznie i chętnie oraz aktywnie brały w nich udział.
W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne, które były 
wykorzystywane podczas zajęć. 
Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Miejskim Przedszkolu Publicznym w Mszczonowie

Przedszkolaki zakończyły rok szkolny

SP w Piekarach

PROJEKT DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

Merkuriusz Szkolny
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OGŁOSZENIA

W piątek 21.06.2013r. dzieci z Punktu 
przedszkolnego „Bajka” oraz z zerówki z Piekar, 
wyruszyły na wycieczkę do warszawskiego 
ZOO. Dzieci  miały okazję zobaczyć 
niespotykane na co dzień zwierzęta i ptaki 
m.in. słonie, żyrafy, zebry, lwy, małpy, papugi, 
rekina. Jakże śmiesznie było w małpiarni, 
ciekawie w akwariach. Wycieczka okazała się 
nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również 
atrakcyjną lekcją przyrody.  Późnym 
popołudniem do przedszkola wrócił  
rozśp iewany autokar  s zczęś l iwych i  
zadowolonych dzieciaków.

Dorota Zaniewska
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Punkt Przedszkolny „Bajka”

Wycieczka do zoo



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:
- magazyny do 400m2 i place przy ul. Grójeckiej 114 w 

Mszczonowie    tel. 694 129 283
- restauracja „Kolorowa” w Radziejowicach tel. 606 389 428

- pomieszczenia administracyjne  w pawilonie 
2HERMES   na parterze o pow. 12 m ;  na II piętrze 

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

OGŁOSZENIA

 DREWNO KOMINKOWE 
I OPAŁOWE

POCIĘTE, PORABANE, 
TRANSPORT

TEL. 506 198 185

CENTRUM KOSTKI BRUKOWEJ 
I OGRODZEŃ

SPRZEDAŻ I UKŁADANIE

TEL. 506 198 185

Bazy obrotu rolnego  w Mszczonowie i Żabiej Woli oferują w konkurencyjnej cenie: 
opał, nawozy, środki ochrony roślin inf. 694 129 283 , 46 – 8578222

Wyprzedaż materiałów budowlanych w Mszczonowie  po znacznie obniżonej cenie 
694 129 283, 695 103 412

Nowo otwarty sklep przy ul. Dworcowej 6 w Mszczonowie w paw. "Merkury" poleca 
art. spożywcze i przemysłowe.
 Najniższe ceny warzyw w mieście, sprawdzona jakość !

Już od sierpnia br. łatwiej zrobisz zakupy w Pasmanterii.
Sklep przeniesiony do pawilonu „Merkury” przy ul. Dworcowej 6 w Mszczonowie.

Merkuriusz Mszczonowski            31lipiec 2013 / nr 7



DARMOWY SYSTEM 
POWIADAMIANIA SMS
MIESZKAŃCÓW GMINY MSZCZONÓW

Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 

Mszczonowskim”!

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

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

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

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

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

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

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

Zgłosiłeś się do klubu AA 
„ZORZA” w Mszczonowie 

INFORMACJA ul. Tarczyńska 31, lub zadzwoń  

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

Szanowni  Państwo 
    Rada Miejska w Mszczonowie w dniu 25 czerwca 2013r., 
podjęła  uchwałę  zmieniającą  stawki  opłat  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
    W związku z powyższym konieczne jest ponowne złożenie 
deklaracji o wysokości opłaty    za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Proszę o niezwłoczne uzupełnienie, 
podpisanie i przekazanie  do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 
(pokój nr 8),  przesłanych do Państwa deklaracji. 
      Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zostały obniżone i wynoszą:
- jeżeli na nieruchomości jest prowadzona segregacja 

odpadów - stawka  opłaty wynosi 7,50 zł  na  miesiąc od 1 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość

- jeżeli segregacja nie jest prowadzona - stawka opłaty 
wynosi  15,00 zł na  miesiąc od 1 osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze informacje na temat 
wydarzeń w gminie dotyczących życia społecznego 
i gospodarczego, rynku pracy, kultury, zdrowia, oświaty, 
rolnictwa, przedsiębiorczości etc. wpisz się do naszej bazy 
danych.

Informacje za pomocą DARMOWEGO SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS, możesz 
uzyskać przekazując swój nr telefonu komórkowego wraz z adresem zamieszkania 
do Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie, ul.  Żyrardowska 4.
Powyższe dane można przekazać:
- poprzez stronę internetową:  lub 

telefonicznie: 
- dzwoniąc pod numer 46 857 30 71
- dzwoniąc lub wysyłając sms-a pod nr: 605 869 094, 609 091 361
e-mail:
- wysyłając informacje na adres gci@mszczonow.pl
- przychodząc osobiście do siedziby GCI

www.gci.mszczonow.pl
www.mszczonow.pl

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

