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Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę 25 września 2013 roku, odbyła się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni ocenili 
działalność OSiR, a także działalność sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto, radni wysłuchali m.in. 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku oraz w placówkach podległych gminie 
Mszczonów, a także podjęli szereg bieżących uchwał.

WIEŚCI Z RATUSZA
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Także Marek Sikora trener „UKS Lutkówka”, w kilku zdaniach zdał 
informację dotyczącą działalności klubu wskazując, że UKS 
posiada dwie sekcje sportowe: sekcję hokeja na trawie oraz tenisa 
stołowego. Obie sekcje biorą udział w licznych zawodach i 
turniejach, w których zawodnicy z Lutkówki zajmują wysokie 
miejsca, wielokrotnie stając na podium.
Jak podkreślił Marek Sikora na dobre wyniki zawodników składa się 
m.in. doskonała baza sportowa, którą poszczycić się może klub z 
Lutkówki.
W związku z nieobecnością przedstawicieli klubu „LKS Osuchów” 
sprawozdanie w ich imieniu przeczytała Barbara Gryglewska 
przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Bezpieczeństwa 
Publicznego. 
Po przedstawionych sprawozdaniach Marek Z ientek 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wraz radną Barbarą 
Gryglewską podkreślili ogromne zasługi działaczy klubowych, 
trenerów i władz, którzy pomimo niełatwych czasów, w których 
trudno jest zaangażować młodzież do sportu, starają się wyjść temu 
naprzeciw.
- Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za Wasz wkład w krzewienie 
kultury fizycznej, za cementowanie więzi społecznych, za to, że 
działacie z pasją, dzięki której młodzież chętnie się angażuje w sport 

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku i osiąga ogromne sukcesy. Istnienie klubów przynosi ogromne 
oraz w placówkach podległych gminie Mszczonów korzyści, bez Was nie wiele by się działo w sporcie na terenie gminy 
Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów poinformowała, że Mszczonów. Dziękuję wszystkim członkom i zawodnikom- mówił z 
gmina Mszczonów otrzymała pozytywną opinię składu uznaniem Marek Zientek.
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z Wiele ciepłych słów powiedziała również radna Barbara 
dnia 20 września 2013 roku, dotyczącą przebiegu wykonania Gryglewska, która podkreśliła, że kluby mają nie tylko bazę 
budżetu za I półrocze 2013 roku, co świadczy o prawidłowo sportową, ale co ważniejsze młodzież, która chce z tej bazy 
prowadzonej polityce finansowej. korzystać.
Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia - Cieszy fakt, że kluby sportowe skupiają wokół siebie młodzież w 
Komunalnego podsumował sprawozdanie wyrażając różnym wieku, która zamiast siedzieć przed telewizorem chodzi na 
zadowolenie, że gminny budżet za I półrocze został oceniony treningi i zdobywa niemałe sukcesy. Dziękuję za Waszą ciężką 
pozytywnie, a gmina Mszczonów zarządzana jest prawidłowo. pracę i osiągniecia, czego wynikiem są wciąż pełne stadiony- 

podsumowała przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i 
Ocena działalności sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów Bezpieczeństwa Publicznego.
W punkcie dotyczącym sportu, głos zabrali przedstawiciele klubów 
sportowych działających na terenie miasta i gminy Mszczonów, w Ocena działalności OSiR
tym „KS Mszczonowianka”, „UKS Olimpijczyk 2008” oraz „UKS Dyrektor Michał Szymański zdał informację z działalności OSiR-u 
Lutkówka”. przedstawiając ofertę rekreacyjno- sportową kompleksu oraz dane 
Władysław Radkiewicz, sekretarz „Mszczonowianki” w kilku statystyczne .
zdaniach przedstawił sprawozdanie z działalności klubu, zwracając Jak poinformował dyrektor, hala sportowa dysponuje 
uwagę głównie na realizację programów szkoleniowych, działanie wielofunkcyjnym boiskiem do piłki siatkowej, ręcznej, koszykówki 
klubu oraz sukcesy drużyn. oraz piłki nożnej i tenisa ziemnego. Hala wyposażona jest również w 
Sekretarz klubu podkreślił, że chcąc pozyskać zawodników do siłownię i małą salę.
drużyn poszczególnych roczników klub wspólnie ze szkołami Obiekt ten służy do rozgrywania licznych imprez sportowych do 
organizuje turnieje gry w piłkę nożną, które wyłaniają których można zaliczyć chociażby: turnieje tenisa stołowego, 
potencjalnych nowych zawodników. turnieje piłki siatkowej seniorów LZS, czy turniej piłki nożnej firm o 
Zdaniem Władysława Radkiewicza dzięki subwencji z Urzędu puchar burmistrza Mszczonowa.
Miejskiego klub może realizować swoje zadania statutowe oferując Będąc przy temacie dotyczącym hali sportowej Michał Szymański 
młodzieży aktywne i zdrowe spędzanie wolnego czasu. poinformował, że w tym roku niebywałym zainteresowaniem cieszą 
Następnie trener „UKS Olimpijczyk 2008” Paweł Promowicz się zajęcia ZUMBY. Zdaniem dyrektora budującym jest fakt, że na 
przedstawił ofertę sportową klubu, która skierowana jest przede zajęcia  przychodzi coraz więcej przedstawicielek płci pięknej. 
wszystkim do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. ZUMBA bowiem to wyjątkowa forma ruchu zainspirowana 
W klubie funkcjonuje sekcja pływania, piłki nożnej, piłki siatkowej, latynoskimi rytmami,  połączenie tańca i aerobicu, rodzaj fitness, 
piłki ręcznej i sekcja tańca nowoczesnego. Ze środków który jednocześnie kształtuje sylwetkę, poprawia kondycję oraz 
dotowanych z gminnego budżetu zostały uzupełnione zasoby wyzwala potężne dawki pozytywnej energii.
sprzętu sportowego, zakupiono stroje dla zawodników oraz Zajęcia odbywają się we wtorki i piątki w godz. 19:00 - 20;00 oraz 
sfinansowano wyjazdy na turnieje sportowe. 20:00 - 21:00 w Hali Sportowej OSiR przy ulicy Szkolnej 1 w 

Otwarcie sesji
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Mszczonowie. działalności między sesjami poinformował, że w tym okresie 
Kolejnym z obiektów wchodzących w skład OSiR-u jest kompleks wydane zostały cztery  zarządzenia dotyczące głównie spraw 
boisk „Orlik 2012”, a w tym boisko piłkarskie ze sztuczną związanych z wykonaniem budżetu gminy i zmian w uchwale 
nawierzchnią oraz wielofunkcyjne boisko do koszykówki i piłki budżetowej oraz przekazania środków trwałych dla Zakładu 
siatkowej. Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej.
Wśród imprez organizowanych na tym obiekcie można wymienić W trakcie sprawozdania burmistrz po raz kolejny wiele uwagi 
grand prix firm w piłce nożnej oraz ligę orłów i orlików. poświęcił omówieniu spraw związanych z notorycznym 
Flagowym obiektem sportowo-rekreacyjnym niezaprzeczalnie jest zaśmiecaniem gminy i niesegregowaniem odpadów przez 
kompleks basenów termalnych. Michał Szymański, wymienił szereg mieszkańców.
imprez  spor towo-rekreacy jnych organizowanych na W związku z tym Urząd Miejski planuje dokonać podsumowania i 
mszczonowskich Termach, do których należą m.in.: turniej w hokeja rozliczenia, w wyniku czego będzie wiadomo kto nie wystawia 
na lodzie, pokazy ratownicze, a także dziecięce igrzyska olimpijskie odpadów.
oraz coroczna wystawa królików i drobiu ozdobnego. - Staramy się ustalić  kto zanieczyszcza naszą  gminę podejmując 
Dyrektor OSiR-u wspomniał również o projekcie „Weekend z stanowcze kroki- zapowiedział Józef Grzegorz Kurek, burmistrz 
Termami Mszczonów”, który integruje dotychczasową ofertę TERM z Mszczonowa.
ofertą aktywnego wypoczynku. Obejmuje on wypożyczalnię W dalszej części sprawozdania burmistrz poinformował, że w 
rowerów i kijków nordic walking, 4 trasy rowerowe, 3 trasy piesze, październiku zaplanowana jest zbiórka 
baseny z wodą termalną, ciekawe obiekty przyrodnicze i kulturowe odpadów wie lkogabarytowych,  
oraz punkt informacji turystycznej. p r z e t e r m i n o w a n y c h  l e k ó w  i  
W przyszłym roku gmina Mszczonów wraz z trzema ościennymi c h e m i k a l i ó w ,  w  t y m  f a r b ,  
jednostkami samorządu terytorialnego w ramach otrzymanego rozpuszczalników, olei odpadowych, 
dofinansowania w kwocie 500 tysięcy złotych dokona rozbudowy zużytego sprzętu elektrycznego i 
produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”. e l e k t r o n i c z n e g o ,  o d p a d ó w  
Inwestycja dotyczyć głównie będzie samego obiektu Term, a w tym b u d o w l a n o - r e m o n t o w y c h  i  
zakup zewnętrznej sauny, groty solnej oraz wybudowanie rozb iórkowych,  zużytych opon,  
dodatkowych 11 miejsc parkingowych i powiększenia ścieżek tekstyliów w tym ubrań oraz opakowań 
pieszych i rowerowych o dodatkowe kilkadziesiąt kilometrów. po środkach ochrony roślin i nawozach 
Ponadto, przebudowana zostanie instalacja do podgrzewania p o w s t a ł y c h  w  g o s p o d a r s t w i e  
wody, dzięki czemu zmniejszą się koszty związane z utrzymywaniem domowym. 
ciepła w basenie rekreacyjnym i sportowym. W ramach zorganizowanej zbiórki, 

zostaną odebrane tylko odpady 
p o c h o d z ą c e  z  g o s p o d a r s t w  Podjęte uchwały
domowych.Rada Miejska w Mszczonowie jednogłośnie podjęła uchwałę w 

sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości dla Związku 
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Sprawy różne
Mszczonowie powołanego między innymi do prowadzenia R a d n a  B a r b a r a  G r y g l e w s k a  
Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w Mszczonowie. podsumowała Festiwal Historyczny, 
Ponadto, radni podjęli uchwałę zmieniająca uchwałę Budżetową który odbył się w Mszczonowie w dniach 
gminy Mszczonów na rok 2013 i związaną z tym Wieloletnią 21 -22 września. Radna podziękowała 
Prognozę Finansową na lata 2013-2023. burmistrzom Józefowi Grzegorzowi Kurkowi i Grzegorzowi 
W myśl wprowadzonych zmian zarówno dochody jak i wydatki Kozłowskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej i radnym 
zwiększa się o kwotę 184.031,65 zł. Plan dochodów budżetu po Mszczonowa za organizację tego przedsięwzięcia. Wiele ciepłych 

z m i a n a c h  w y n o s i  słów padło pod adresem Gminnego Centrum Informacji z dyrektor 
51.496.097,59 zł, zaś plan Beatą Sznajder na czele. Szczególne słowa uznania radna 
w y d a t k ó w  w y n o s i  skierowała do Magdaleny Podsiadły z GCI.
53.798.464,59 zł. - Pragnę szczególnie podziękować Magdalenie Podsiadły, która 

wykazała się ogromnym zaangażowaniem i wkładem w 
organizację tego przedsięwzięcia- mówiła z uznaniem Barbara Informacja z działalności 

kontrolnej Komisji Rewizyjnej
Radny Krzysztof Krawczyk, 
przewodniczący Komisj i  
Rewizyjnej zdał informację z 
działalności komisji, która w 
okresie między sesjami 
odbyła trzy posiedzenia 
kontrolne. W dniu 20 sierpnia 
komisja miała posiedzenie w 
Przedszkolu Miejskim, gdzie 
kontroli poddano wpływy i 
wydatki  za rok 2012 i 

pierwsze półrocze 2013 roku. 
W wyniku analizy zespół kontrolujący stwierdził, że placówka 
wykonuje swoje zadania prawidłowo. 
W dniu 20 września w siedzibie ZOPO, komisja skontrolowała 
wydatki osobowe w oświacie i sprawy różne. 
W dniu 10 września zespół kontrolny analizował wykonania budżetu 
gminy za I półrocze 2013 roku oraz w placówkach podległych 
gminie Mszczonów. Po dokonanej kontroli komisja nie wniosła 
żadnych uwag.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zdając informację ze swojej 

Radny Krzysztof Krawczyk, 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

zdał informację z działalności komisji

Radna Barbara 
Gryglewska 

podsumowała Festiwal 
Historyczny, który odbył 

się w Mszczonowie w 
dniach 21 -22 września

Łukasz Koperski, przewodniczący RM, w imieniu wszystkich 
radnych podziękował za wzięcie udziału w konkursie gratulując 

wszystkim laureatom
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Będąc przy temacie poczynionych przez 
gminę inwestycji Józef Grzegorz Kurek 
podkreślił, że w przeciągu pierwszych 
trzech dni funkcjonowania cyfrowego kina 
3D, mszczonowski obiekt odwiedziło blisko 
1 0 0 0  o s ó b ,  c o  p o t w i e r d z a  
zapotrzebowanie mieszkańców na tego 
typu usługi.za odbiór i utylizację śmieci niezależnie od  11.09.2013r, 18.09. 2013r.
R a d n i  o m ó w i l i  t a k ż e  k w e s t i ę  ilości ich wyprodukowania, co rozwiązać 
przeprowadzonej reorganizacji miejskiego miało problem z powstawaniem dzikich W posiedzeniach komisji uczestniczyli: 
t a r g o w i s k a ,  a  t a k ż e  k o n c e p c j ę  wysypisk i porzucania odpadów w lasach, przewodniczący RM Łukasz Koperski, 
pobudowania boiska do tenisa i piłki czy przydrożnych rowach. wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, 
siatkowej.Niestety wprowadzone zmiany nie dały wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, 
Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM spodziewanego rezultatu bowiem radny Jerzy Siniarski oraz radny Ryszard 
zwrócił się z prośbą o oznakowanie ulicy w mieszkańcom nie chce się segregować Stusiński jako przewodniczący Komisji 
miejscowości Budy Strzyże, na ulicy odpadów,  a n iemal  po każdym Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Brzozowej aż do ulicy Piekarskiej.weekendzie miejskie służby komunalne Gminy.
Radni dyskutowali także na tematy zbierają cała masę porzuconych śmieci. W okresie poprzedzającym sesję Rady 
związane ze słusznością istnienia funduszu W samym tylko mieście taki zbiór sięga Miejskiej w Mszczonowie, członkowie 
sołeckiego dzięki któremu każde z sołectw około trzydziestu worków. Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
może decydować o najważniejszych dla W dalszej części posiedzenia burmistrz G m i n y  u c z e s t n i c z y l i  w  d w ó c h  
siebie wydatkach inwestycyjnych.poinformował, że ogłoszone przez gminę posiedzeniach komisji.

przetargi inwestycyjne są już rozstrzygnięte, Głównym tematem prac były głównie 
Łukasz Nowakowskia prace rozpoczęte.k w e s t i e  z w i ą z a n e  z  p l a n a m i  

Ostatni przetarg dotyczący przebudowy inwestycyjnymi i omówienie spraw 
drogi gminnej w miejscowościach dotyczących funkcjonowania systemu 
Mar ianka -  P ieńk i  S t r zyże zos tał  gospodarki odpadami.
unieważniony ze względu na zbyt wysoką Uczestniczący w komisji radni wraz 
cenę i będzie ogłoszony ponownie.burmistrzem jednogłośnie stwierdzili, że w 
Ponadto, z  uwagi na brak ofert  dalszym ciągu zauważa się problem 
wykonawców na modernizację ulicy zaśmiecania miasta i gminy.
Kościuszki zaplanowano realizację tej Głównym założeniem reformy było 
inwestycji do czerwca przyszłego roku.wprowadzenie powszechnego płacenia 

WIEŚCI Z RATUSZA

Gryglewska. w gminie Mszczonów.
Radna serdecznie podziękowała także Grażynie Pływaczewskiej, Radny Waldemar Suski, jako przewodniczący komisji konkursowej 
dyrektor MOK i Markowi Baumelowi oraz Bogdanowi podziękował uczestnikom konkursu, w tym pani Marzenie 
Federowiczowi z ZGKiM. Drągowskiej,  pani Annie Gareckiej oraz pani Alicji Molak i państwu 
W dalszej części sesji radni mieli możliwość zadać pytania w imieniu Bogusławowi i Andrzejowi Wacławek za udział w konkursie, 
swoich wyborców. gratulując pięknych ogrodów, które zasłużyły na wyróżnienie i 
Radny Andrzej Osial pytał o położenie nawierzchni w ulicy nagrodzenie.
Spacerowej w Grabcach Józefpolskich. Łukasz Koperski, przewodniczący RM, w imieniu wszystkich radnych 
W odpowiedzi, burmistrz Kurek poinformował, że wykonawca podziękował za wzięcie udziału w konkursie gratulując wszystkim 
czeka na masę bitumiczną, a po jej otrzymaniu dokończy roboty. laureatom. 
Radny Krzysztof Krawczyk zwrócił się z prośbą do dyrektora ZGKiM o - Szkoda, że mało było osób, które wzięły udział w konkursie. W życiu 
reakcje pracowników oczyszczalni na zgłoszenia mieszkańców ważne jest, żeby dbać o otoczenie, co wpływa na ogólny 
spółdzielni. Dyrektor zapewnił, że sprawa będzie wyjaśniona, a wizerunek gminy- podsumował Łukasz Koperski.
problem rozwiązany.
Podczas sesji miało miejsce również wręczenie nagród i dyplomów Łukasz Nowakowski
dla osób, które wzięły udział w konkursie na „Najpiękniejszą Posesję” 

Z prac komisji

Komisje Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
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ośrodek robi wszystko, aby wspierać gminne 
kluby sportowe zarówno w udostępnianiu 
bazy sportowej jak i przy organizacji imprez 
rekreacyjno-sportowych.
W podsumowaniu radna Barbara Gryglewska 
podziękowała uczestniczącym w komisji 
r e p r e z e n t a n t o m  g m i n n y c h  k l u b ó w  
sportowych za ogrom pracy włożony w 

OSiR, układa się prawidłowo.16 września 2013r. krzewienie kultury fizycznej, w czasach kiedy 
Komisja wysłuchała również sprawozdania nie łatwo jest zainteresować dzieci i młodzież 
Klubu Sportowego z Osuchowa z którego W pos iedzeniu komis j i  uczestniczy l i :  sportem.
wynikło, że drużyna piłkarska LKS Osuchów w wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, - Dziękuję za Waszą pracę, której efekty widać 
minionych rozgrywkach awansowała do A- radna Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, na każdym kroku. Ważne, że nie milkną 
klasy, a liczba uczestniczących w klubowych radny Marek Baumel, radny Andrzej Osial, stadiony- mówi Barbara Gryglewska.
treningach zawodników przekroczyła 100 radny Dariusz Olesiński oraz radna Barbara W dalszej części posiedzenia radni zapoznali 
osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji się z programem tegorocznych uroczyści 
sportem wśród młodych ludzi.Oświaty, Sportu i Młodzieży. związanych z Dniem Edukacji Narodowej, 
Następnie, radni zapoznali się z raportem Radni dyskutowali głównie na tematy które odbędą się 11 października o godzinie 
U c z n i o w s k i e g o  K l u b u  S p o r t o w e g o  związane ze sportem na terenie miasta i gminy 14.00 w Mszczonowskim Ośrodku Kultury.
„Olimpijczyk 2008”, z którego wynikło, że klub Mszczonów oraz wysłuchali informacji ZOPO Łukasz Nowakowski
posiada bogatą ofertę sportową, która na temat przygotowań do obchodów Dnia 
skierowana jest przede wszystkim do uczniów Edukacji Narodowej.
szkół podstawowych i gimnazjów.Uczestnicząca w posiedzeniu komisji Grażyna 
Dzięki szerokiemu spektrum zajęć sportowych, Korzonkowska, prezes KS Mszczonowianka w 
każdy z uczniów może znaleźć odpowiednią kilku zdaniach przedstawiła sprawozdanie z 
dla siebie sekcję sportową.działalności klubu, zwracając uwagę głównie 
W ofercie zajęć znajduje się m.in: sekcja piłki na real i zację programów szko len ia 
nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, pływania sportowego, działanie klubu oraz na sukcesy 
oraz sekcja cheerleaderek.drużyn.
Zaproszony na komisję Grzegorz Olczak, Grażyna Korzonkowska wspomniała, że 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutkówce chcąc pozyskać zawodników do drużyn 
omówił działalność UKS Lutkówka, w tym poszczególnych roczników, klub wspólnie ze 
sekcji hokeja na trawie oraz sekcji tenisa szkołami organizują turnieje gry w piłkę nożną, 
stołowego.dzięki którym pozyskuje się nowe talenty.
Michał Szymański, dyrektor OSiR podkreślił, że Prezes podkreśliła także, że współpraca z 
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Gąbie.
Jedną z takich organizacji jest Rada Polek, 
k t ó r a  w r a z  z  p o m o c ą  b u r m i s t r z a  
Mszczonowa Józefa Grzegorzka Kurka 
wyremontowała pomieszczenia ośrodka, 
które domagały s ię odświeżenia i  
reorganizacji. Dziś nowe pomieszczania są 
praktyczniejsze i przytulne dając osobom 

Stowarzyszenie „FILOS” im. Joanny Froehlich 12 września 2013r. szukającym pomocy swoisty azyl.  
jest niedużą , ale bardzo skuteczną W wyjazdowej komisji uczestniczyli: radna Jak tłumaczy MariaWiercińska, prezes Rady 
o r g a n i z a c j ą  p o ż y t k u  p u b l i c z n e g o  Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, Polek, ośrodek w Gąbie może liczyć na 
wyspecjalizowaną w niesieniu pomocy radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar dalszą pomoc i wsparcie ze strony 
ofiarom przemocy w rodzinie i szeroko Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz stowarzyszenia.
po ję tym ś rodowi sku  o raz  o sobom Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako W i e s ł a w a  R a d z i w o n  s e r d e c z n i e  
zagrożonym wykluczeniem społecznym.przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i podziękowała zarówno stowarzyszeniu Rady 
Działalność stowarzyszenia skierowana jest Opieki Społecznej. Polek, jak i władzom Mszczonowa za 
również na zadania profilaktyczne . Polegają Tematem wyjazdowej Kultury, Zdrowia i przekazane wsparcie finansowe i pomoc. 
one głównie na podnoszeniu świadomości w Opieki Społecznej była ocena działalności Wiele ciepłych słów podziękowań otrzymała 
rodzinach narażonych na patologię.noclegowni z całodziennym pobytem dla także Barbara Ciszewska, kierownik MOPS-u 
Niestety z roku na rok pod skrzydła dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych w Mszczonowie, która swoją wiedzą i 
stowarzyszenia trafia coraz więcej osób, przemocą w rodzinie i środowisku. doświadczeniem wspiera merytorycznie 
które potrzebują wparcia.Wiesława Radziwon, ze stowarzyszenia ośrodek.
Jak podkreśl i ła Wiesława Radziwon „FILOS”, które prowadzi dom pomocy w 
nieocenione jest zaangażowanie się ludzi i Gąbie omówiła zakres działalności  Łukasz Nowakowski
o r g a n i z a c j i  z  z e w n ą t r z ,  k t ó r z y  noclegowni wskazując zakres świadczonej 
bezinteresownie wspierają dom pomocy w pomocy.

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży
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budżet jest stabilny.
Burmistrz poruszył również kwestię podatku 
„Janosikowego”, który w znaczący sposób 
uderza w samorządy powodując, że z 
n a j b o g a t s z y c h  s t a j ą  s i ę  c z ę s t o  
najbiedniejszymi. Tylko w bieżącym roku 
g m i n a  M s z c z o n ó w  w  r a m a c h  
„Janosikowego” musiała oddać blisko pół 

W myśl wprowadzonych zmian zarówno 24 września 2013r. miliona złotych.
dochody jak i wydatki zwiększa się o kwotę Łukasz Nowakowski
184.031,65 zł. Plan dochodów budżetu po W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny 
zmianach wynosi 51.496.097,59 zł, zaś plan Jerzy Siniarski, radny Krzysztof Krawczyk, 
wydatków wynosi 53.798.464,59 zł.radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski 
Skarbn ik  po informowała także,  że  o r a z  r a d n y  M a r e k  Z i e n t e k ,  j a k o  
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia 
pozytywną opinię dotyczącą wykonania Komunalnego.
przez gminę Mszczonów budżetu.Jadwiga Barbulant,  skarbnik gminy 
Radni w trakcie prac nad budżetem Mszczonów przedstawiła radnym analizę z 
analizowali dochody i wydatki I półrocza, wykonania budżetu gminy Mszczonów za I 
które wpływają na ogólną sytuację półrocze 2013 roku oraz projekty uchwał 
finansową gminy.dotyczące wprowadzenia zmian w 
Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza bieżącym budżecie i w Wieloletniej 
Mszczonowa w chwili obecnej gminny Prognozie Finansowej.

WIEŚCI Z RATUSZA

W dalszej części posiedzenia Grzegorz 
Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa 
poinformował, że z uwagi na potrzebę 
położenia drugiej warstwy asfaltu oraz 
dobudowy rowu odwadniającego koszt  
przebudowy centrum wsi Piekary wzrośnie o 
250 tysięcy złotych.

Dyrektor wiele uwagi poświęcił sprawom 23 września 2013r. Łukasz Nowakowski
związanym budową wodociągów na 
terenie miasta i gminy oraz ujęć wody pitnej.W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny 
Zdaniem Grzegorza Ludwiaka budowa Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny 
systemu wodociągów idzie zgodnie z Zdzisław Banasiak, radny Dariusz Olesiński, 
planem, zaś znajdujące się na terenie radny Marek Baumel oraz radny Jerzy 
Mszczonowa i gminy ujęcia wody spełniają Siniarski, jako przewodniczący Komisji 
wszelkie wymagania i normy. Został R o l n i c t w a ,  O c h r o n y  Ś r o d o w i s k a  i  
zbudowany także wodociąg w ulicy Ługowej Bezpieczeństwa Publicznego.
w Mszczonowie, łączący miasto z ujęciem Tematem prac komis j i  była ocena 
wody w Pogorzałkach ( II magistrala).działalności ZGKiM za I półrocze 2013 roku 
Radny Zdzisław Banasiak pytał o postępy oraz zaopiniowanie materiałów na sesję.
prac przy budowie wodociągu w Lutkówce. Grzegorz  Ludwiak,  dyrektor  ZGKiM 
W odpowiedzi dyrektor poinformował, że przedstawił wyniki finansowe szczegółowo 
inwestycja jest w trakcie realizacji, a omawiając kondycję finansową zakładu , w 
niebawem mieszkańców czekać będzie tym zyski i straty.
przyłączenie gospodarstw do głównej sieci.

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
Publicznego

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

u jedno l icen ie  nawie r zchn i  je zdn i  
i s tn ie jących  z jazdów do  poses j i ,  
oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących 
rowów odwadniających wraz z remontem 
istniejących przepustów pod zjazdami, 
budowę zatoki autobusowej, uzupełnienie i 
wyprofilowanie poboczy, remont przepustu 
pod jezdnią drogi powiatowej, korytowanie 
na potrzeby konstrukcji nawierzchni, 
utwardzenie dojazdów i dojść do posesji, 
uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie Pan ie  Dar iuszu  w  te zmiany.
poboczy, a także wykonanie oświetlenia trakcie XXXVIII sesji - Z uwagi na potrzebę położenia drugiej 
drogowego. Przypomnę, że wartość tej warstwy asfaltu oraz dobudowy rowu Rady Miejskiej radni 
inwestycji to 1.411.862,87 złotych, w tym odwadniającego koszt  przebudowy p o d j ę l i  u c h w a ł ę  
kwota dofinansowania 338.115,00 złotych. centrum wsi Piekary wzrósł o 250 tysięcy dotyczącą zmian w 

złotych.bieżącym budżecie. 
Nie da się ukryć, że tego typu inwestycje nie Jeżeli chodzi natomiast o cały projekt, to w Jednym z przesunięć 
m i a ł y b y  s e n s u  b e z  s t w o r z e n i a  ramach inwes tyc j i  zap lanowano:  była zmiana po stronie 
odpowiedniej infrastruktury drogowej. wykonanie chodników i  ciągu pieszo wydatków dotycząca  
Proszę przybliżyć jak wygląda stan dróg w jezdnego wokół stawów , remont przebudowy centrum 
Pańskim okręgu wyborczym obejmującym n a w i e r z c h n i  j e z d n i  a s f a l t o w e j ,  wsi Piekary. Proszę wyjaśnić czego dotyczą 
sołectwa: Gurba, Gąba, Adamowice, 

Wywiad

Musimy dbać o naszą „Małą Ojczyznę”

Z Dariuszem Olesińskim, radnym Rady Miejskiej w Mszczonowie rozmawia 
Łukasz Nowakowski.
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Piekarowo, Piekary i Lindów. przejechal i  po n iektórych z  dróg ogrzewania. W grę wchodzi wymiana całej 
- Muszę przyznać, że temat dróg to priorytet powiatowych. instalacji grzewczej, która jest z lat 60-tych, 
w  k a ż d e j  j e d n o s t c e  s a m o r z ą d u  Jeżeli chodzi o drogi krajowe nie można czyli od początku istnienia szkoły.
terytorialnego. Nasze gminne szlaki obejść obojętnie wobec faktu, że nie ma W trakcie trwania mojej kadencji w Radzie 
komunikacyjne są w dobrej kondycji. alternatywy połączenia drogi serwisowej z Miejskiej na terenie szkoły wybudowano 
Burmistrzowie w osobach Józefa Grzegorza Hutą Zawadzką. Niezrozumiałym jest , że wielofunkcyjny obiekt  sportowy o 
Kurka i Grzegorza Kozłowskiego wraz tak i  pro jekt  został  przez  GDDKiA wymiarach 44,0m x 24,0 m i powierzchni 
pracownikami Urzędu Miejskiego i Radą zaakceptowany i wykonany. ponad tysiąc metrów kwadratowych. 
Miejską robią wszystko, aby mieszkańcy nie Drugim z przykładów braku zdrowego Roboty dotyczyły montażu piłkochwytów, 
mieli problemów z dojazdem do swoich rozsądku jest droga serwisowa na odcinku budowy chodników, budowy odwodnienia 
domów. między Mszczonowem a Adamowicami, boiska wraz ze zbiornikiem na wody 
Niestety, zupełnie inaczej wygląda która jest tak wąska, że z trudnością mogą opadowe i studnią, instalacji ławek, wycinki 
sytuacja na drogach powiatowych i tych wyminąć się samochody osobowe. k r z e w ó w ,  d e m o n t a ż u  s ł u p ó w  d o  
którymi zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Pobocze natomiast jest grząskie dlatego koszykówki oraz rozbiórki nawierzchni 
Krajowych i Autostrad. koniecznie musi zostać utwardzone. asfaltowej. Wartość inwestycji wyniosła 451 

GDDKiA nie popisała się również w 635,70 zł.
umiejscowieniu oznaczeń. Mam tu na myśli Dla uzupełnienia istniejącej bazy sportowej Co konkretnie ma Pan na myśli?
błędne oznaczenie na rondzie w brakuje jeszcze bieżni do skoku w dal i - Niestety w najgorszym stanie są drogi 
Adamowicach, jak i brak oznakowania przy boiska do piłki siatkowej.powiatowe, a w tym droga z Piekar przez 
wyjeździe z drogi gminnej na węzeł. Będąc przy temacie placówki oświatowej Piekarowo i Michalin do Gąby. 
Władze Mszczonowa widząc ten problem w Piekarach warto dodać, że w tym roku Warto dodać, że podlegająca pod 
wystosowały pismo do GDDKiA ze z a p l a n o w a n o  r e m o n t  p o k r y c i a  jurysdykcję powiatu ulica Skierniewicka, od 
wskazan iem wszys tk ich  b łędów i  dachowego budynku polegający na ulicy Leśnej w Gąbie do Michalina jest ulicą 
niedopatrzeń wykonawcy. zmianie rodzaju pokrycia dachowego z piaszczystą i nieutwardzoną. Chyba nie 

papy termozgrzewalnej na blachę trzeba się domyślać, że w okresie jesienno- 
Wiele uwagi poświeciliśmy tematom trapezową niskoprofilową. Dzięki tej zimowym i wiosennym ta droga jest 

inwestycji możemy być pewni, że placówka nieprzejezdna. związanym z drogami. Co jest dla Pana 
zostanie zabezpieczona na kolejne lata.To niedorzeczne, że o drogi powiatowe kolejnym z priorytetów?
Dziękuję za rozmowęzmuszona jest dbać nasza gmina, bo - Bezwzględnym priorytetem jest dla mnie 
Również dziękujępowiat nie ma pieniędzy na ich remonty i Szkoła Podstawowa w Piekarach. Ten 

Rozmawiał Łukasz Nowakowskibieżące utrzymanie. Gdyby nie środki z obiekt wymaga modernizacji, w tym 
budżetu gminy Mszczonów to byśmy nie przede wszystkim wymiany centralnego 

Powstania Warszawskiego `44. Obie  odbyły się w centralnym 
punkcie Mszczonowa – na Placu Piłsudskiego, który przed II wojną 
światową nazywany był Nowym Rynkiem. 
Korzystając z uprzejmości Łukasza Załęskiego, dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mszczonowie delegaci mieli możliwość 
poznania Warszawy, gdzie zwiedzili m.in. Zamek Królewski wraz ze 
starówką i zabytkowe Krakowskie Przedmieście. Dzięki wycieczce 
dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy dotyczących historii Polski.
Na zakończenie wizyty burmistrz miasta Sacueni Beres Csaba oraz 
burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek podpisali W dniach 20 -23 września br. Mszczonów gościł delegację z 
Porozumienie o Przyjaźni i Współpracy w ramach projektu Rumuni w osobach Burmistrza miasta Sacueni BERESA CSABA oraz 
GEOCOM.towarzyszących mu CSONGORA SZABO i ERDEI  IMRE.
Obie strony zadeklarowały współpracę w obszarach prawnych, W ramach wizyty pełniący rolę gospodarza Józef Grzegorz Kurek, 
administracyjnych, ekonomicznych, a także ustalono tematy burmistrz Mszczonowa przybliżył gościom funkcjonowanie 
dotyczące rozwoju pomiędzy miastami i wymianę doświadczeń, samorządu w Polsce, omawiając kwestie związane z 
współpracę w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł kierowaniem gminą, przybliżając zakres zadań jednostek 
energii, ochrony środowiska, edukacji, sportu i kultury oraz rozwoju samorządu terytorialnego.
małej i średniej przedsiębiorczości.W tym celu burmistrz Mszczonowa wraz z Jadwigą Barbulant, 

skarbnikiem gminy Mszczonów zorganizowali objazd po terenie 
Łukasz Nowakowskimiasta i gminy w trakcie którego samorządowcy z Rumunii mieli 

okazję poznać specyfikę polskiej gminy i jej funkcjonowania.
Delegacja miała możl iwość obejrzeć m. in.  obiekt  
mszczonowskich basenów termalnych, dzielnicę przemysłową 
oraz szkoły w Mszczonowie, Osuchowie i Lutkówce wraz z 
towarzyszącą tym obiektom bazą sportową.
Ogromne wrażenie na gościach wywarła wizyta w Izbie Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów, gdzie zapoznali się z historią rodu 
słynnych muzyków, a dzięki zachowanym fotografiom 
dowiedzieli się jaki ogrom pracy i środków włożono w 
odrestaurowanie zabytkowego domu Maklakiewiczów.
Przedstawiciele Sacueni uczestniczyli również w dwudniowym 
Festiwalu Historycznym, w trakcie którego stali się świadkami 
dwóch rekonstrukcji. Pierwsza dotyczyła Bitwy Mszczonowskiej do 
jakiej doszło przed 74-laty pomiędzy żołnierzami 31 pułku 
Strzelców Kaniowskich, a oddziałami XVI Korpusu Pancernego 
Wehrmachtu, druga zaś odwoływała się do epizodów z 

Wizyta

Delegacja rumuńskiego miasta 
Sacueni z wizytą w Mszczonowie
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W dniu 13 września br. w Urzędzie uczniowi, przekazując co miesiąc na 
Miejskim w Mszczonowie odbyło się specjalnie stworzone konto środki, które 
kolejne spotkanie Społecznego przeznaczone zostaną na zakup przecz 
Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła ucznia biletów komunikacji miejskiej 
II. oraz zakup zeszytów, książek, etc.
Łukasz Koperski, jako przewodniczący - Przykład tego chłopca jest dla nas 
komitetu podziękował wszystkim polem do działania i pomocy. Jako 
członkom za przybycie podkreślając, komitet musimy wspierać właśnie takie 
że priorytetem spotkania jest kwestia osoby, które są zdolne, a z uwagi na 
omówienia spraw związanych z b r a k  ś r o d k ó w  f i n a n s o w y c h  
wypracowaniem nowej formuły pozbawione są szansy nauki na 
działania komitetu, a także wybór no rma lnym poz iomie ,  jak  ich  
nowego skarbnika, który zastąpi ŚP. rówieśnicy z zamożnych rodzin- mówi 
Krzysztofa Gołyńskiego. Łukasz Koperski.
W pierwszej kolejności członkowie W związku z tym musimy zmienić 
komitetu wiele uwagi poświęcili dotychczasową formułę udzielania 
omówieniu przypadku jednego z przez nas pomocy, a co za tym idzie został Arkadiusz Bieńkowski.
uczniów gminy Mszczonów, który poprawić regulamin, aby w przyszłości Warto podkreślić, że finansowe 
pomimo trudnej sytuacji materialnej i bezwzględnie i przede wszystkim wsparcie dla uczniów i studentów, to 
rodzinnej wyróżnia się na tle swoich pomagać takim osobom jak ten odpowiedź  na wezwanie papieskie o 
rówieśników pod względem wybitności chłopiec- dodaje przewodniczący. budowanie żywych pomników. 
w dziedzinie matematyki. Z g o d n i e  z  w y p r a c o w a n y m i  Mszczonowianie po ufundowaniu 
Łukasz Koperski wraz z uczestniczącym postanowieniami komitet będzie figury Wielkiego Papieża, jaka stoi w 
w spotkaniu burmistrzem Józefem wspierał uczniów i studentów wybitnie parku, rozciągającym się pomiędzy 
Grzegorzem Kurkiem jednogłośnie zdolnych będących w trudnej sytuacji kościołem farnym  a ratuszem, 
wnioskowali, aby ze zgromadzonych materialnej ,ale także uczniów i p r z y s t ą p i l i  d o  r e a l i z a c j i  i d e i  
przez komitet środków ułatwić życie i studentów wymagających należnego błogosławionego Jana Pawła II, który 
naukę uzdolnionemu chłopcu. wsparcia. kształcących się młodych ludzi otaczał 
W wyniku merytorycznej dyskusji W dalsze j  częśc i  pos iedzenia,  szczególną opieką.  
członkowie jednogłośnie podjęli członkowie w wyniku głosowania 
decyzję o bezzwłocznej pomocy wybrali nowego skarbnika, którym Łukasz Nowakowski

Spotkanie

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana 
Pawła II określił swoje priorytety
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Skończył się drogowy horror w Grabcach 
Józefpolskich. Wieś doczekała się nowej 
nawierzchni na swojej asfaltowej drodze. 
Poprzednia droga była dziurawa jak szwajcarski 
ser. Nową nakładkę w całości sfinansowała 
gmina. Koszt jej położenia wyniósł ok. 294 tysięcy 
złotych. Zdaniem burmistrza za każdym razem 
trzeba starać się pozyskiwać na takie inwestycje 
środki zewnętrzne, jednak w Grabcach nie 
można już było dłużej zwlekać. To zmusiło gminę 

Poza tym przysypane śniegiem dziury stałyby się do zainwestowania własnych środków. To 
pułapkami, na których z pewnością mieszkańcy dobrze, że przedsięwzięcie zostało wykonane 
niszczyliby zawieszenia swoich aut. jeszcze przed zimą. W przeciwnym razie byłby 

MMproblem z odśnieżaniem przejazdu przez wieś. 

Inwestycje

Prosto przez wieś

Z ŻYCIA GMINY



DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ważne informacje i adresy internetowe dla przedsiębiorców
rozwoju polskiej gospodarki
poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej 
przedsiębiorstw oraz promocja
przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.
Przedsiębiorcy znajdą tu szereg bardzo ciekawych informacji i porad w 
zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej, jak również możliwości jej rozwoju.

Bezpłatne konsultacje w każdy PIERWSZY (05.11.2013 r. oraz 
03.12.2013 r.) i TRZECI (19.11.2013 r. oraz 17.12.2013 r.) WTOREK Szukasz informacji o rynku pracy? U nas 
MIESIĄCA w godzinach 9.00-15.00 znajdziesz je kompleksowo!
dla Przedsiębiorców lub osób planujących rozpocząć działalność Infolinia: 19524

(Zielona Linia to: informacja dla osób powracających z zagranicy; pomoc w napisaniu gospodarczą
dokumentów aplikacyjnych – usługa „Fabryka CV”; rekrutacja pracowników; zapisy: e-mail - ; telefonicznie - 46 857 30 71, 46 857 11 99; osobiście - 
informacje o rynku pracy; zintegrowana wyszukiwarka ofert pracy; terminarz wydarzeń Mszczonów, ul. Żyrardowska 4
w Twoim regionie; portale społecznościowe; informacje dla osób 50+)

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

Nabór wniosków z:
Planowany termin naborów wniosków:

I. Regionalnego Programu Operacyjnego 
1. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw” – 28.10.2013-12.11.2013

Województwa Mazowieckiego:
2. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – 28.10.2013-

1. Priorytet: VI Wykorzystanie walorów 
12.11.2013

naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji Działanie: 6.2 
3. „Małe projekty” – 31.12.2013-14.01.2014

Turystyka.
4. „Odnowa i rozwój wsi” – 31.12.2013-14.01.2014

Terminy naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu: od 27 marca 2013 r.
Dodatkowo, zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji 

2. Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” 
wniosków.

Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi – Dostosowanie istniejących 
Zapisy: lub zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących 

przepisów”. 
Terminy naboru wniosków: od 18 września do 31 października 2013 r.

Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości
(pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla 

BEZPŁATNE SZKOLENAI I STUDIA Przedsiębiorców prowadzących działalność – 
PODYPLOMOWEzarejestrowani - na terenie województwa mazowieckiego lub województwa łódzkiego)

Infolinia: 801 808 108 czynna w dni Pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do 120 tys. złotych 
powszednie 8.00-17.00na okres do 60 miesięcy na

info@inwestycjawkadry.plzakup maszyn i urządzeń, zakup surowców i towarów handlowych, 
Newsletter (adres e-mail -> wybierz region -> kategorie szkoleń/ kierunkiinwestycje w celu rozwinięcia
studiów -> opcjonalnie oferta zawiera szkolenia/ studia objęte UE)działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków Serwis tematyczny z zakresu ochrony 
na podjęcie działalności gospodarczej. własności
Zgłoszenie oferty pracy krajowej.przemysłowej
Prawa i obowiązki pracodawcy – (baza aktów prawnych; artykuły; wydarzenia; 
oświadczenie pracodawcy.konkursy; newsletter)

Pod wskazanym adresem znajduje się 
Serwis informacyjny o dotacjach UE na 

bardzo przydatna
biznes

wyszukiwarka dotacji, wystarczy kliknąć w (wystarczą 4 kroki do znalezienia dofinansowania; 
link wyszukiwarka dotacji w zakładce Dla możliwość kontaktu z firmami oraz instytucjami 

doradczymi; dostęp do bieżących informacji) kogo fundusze, następnie wybrać odpowiedni program oraz 
województwo i już po kilku
chwilach możemy zobaczyć z jakich działań możemy
realizować projekt.Baza projektów ekologicznych

(edukacja ekologiczna; ochrona przyrody; fundusze; 
współpraca)

Wyszukiwarka dotacji, lista beneficjentów, 
mapa dotacji UE,
jak i gdzie szukać informacji, stan 

Portal wspierający przedsiębiorczość i 
wdrażania funduszy

innowacyjność oraz
europejskich, instrumenty finansowe, forum internetowe

rozwój zasobów ludzkich
o funduszach europejskich, ewaluacja, newsletter.(dofinansowanie; aktualności; publikacje; badania i 
Nabór wniosków z:ewaluacja; szkolenia i doradztwo; wydarzenia)

Program: Program Innowacyjna GospodarkaPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją 
Priorytet: 3 Kapitał dla innowacji Działanie: 3.1 Inicjowanie działalności rządową podlegającą Ministrowi
innowacyjnej.właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 
Termin naboru wniosków lub ogłoszenia konkursu: od 29 kwietnia 2013 r. 2000 roku. Zadaniem Agencji jest
do wyczerpania środkówzarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, 

przeznaczonymi na wspieranie
przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.
Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego 

www.ZielonaLinia.gov.pl

gci@mszczonow.pl

www.ziemiachelmonskiego.pl
www.mazowia.eu

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

biuro@ziemiachelmonskiego.pl 

www.zswp.pl

www.inwestycjawkadry.pl

www.pup-zyrardow.plwww.InnowacyjnyPrzedsiebiorca.pl

http://www.efs.gov.pl/Strony/default.aspxwww.doradca-ue.pl

www.ekoprojekty.info

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.parp.gov.pl

(46) 858 91 51
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Ogłaszamy nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw„ 

Pomoc finansowa wynosi max. 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

1.osoba fizyczna 
 2.osoba prawna 
3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi 
(podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 
osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.Termin składania wniosków od 8 do 21 listopada 2013r.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

· 100 tys. zł — jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co 
najmniej 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie i jest to 
uzasadnione zakresem rzeczowym operacji
· 200 tys. zł — jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co 
najmniej 2 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie i jest to 
uzasadnione zakresem rzeczowym operacji1. w ramach celu „Rozwój działalności gospodarczej wpływającej na poprawę 
· 300 tys. zł — jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co jakości  życia mieszkańców” na:
najmniej 3 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie i jest to 

Ř tworzenia/rozwoju firm, których działalność będzie miała wpływ na poprawę uzasadnione zakresem rzeczowym operacji
poziomu życia mieszkańców w obrębie sektorów: produkcji, przetwórstwa, 
sprzedaży, rzemiosła lub rękodzielnictwa(wytwarzanie produktów tradycyjnych 
i lokalnych), usług , co  spowoduje utworzenie nowych, lub rozszerzenie 
dotychczasowych działalności gospodarczych.

Organizacja
Wnioski należy składać w siedzibie Biura LGD w Żabiej Woli, ul. Warszawska 24  w pon:9.00-2. w ramach celu „Rozwój  działalności gospodarczej związanej z turystyką 
17.00 wt-pt: 8.00-16.00. Dodatkowo w biurze terenowym w Teresinie w dniu 18 listopada w godz. wiejską” na: 
od 8.00-16.00.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie Ř tworzenie/rozwój firm których działalność będzie miała wpływ na rozwój 
internetowej LGD    lub   ; turystyki, świadczenie szeroko pojętych usług związanych z turystyką np.; 
Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. (46) 858-91-51; 795-588-621; 795-587-114; 532-515-hotelarstwo, gastronomia, wypożyczalnia sprzętu turystycznego,  
216
LGD ocenia projekty pod względem formalnym i merytorycznej zgodności z Lokalną Strategią 

Rozwoju, która jest dostępna na stronie Stowarzyszenia.  
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione oraz złożony bezpośrednio w 
siedzibie Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

Limit środków- 

UWAGA: Wnioskowana kwota nie może przekraczać dostępnego limitu środków w danym 
naborze. 

800 000zł

Wypełnij wniosek jeśli chcesz uzyskać wsparcie: 

Kto może się starać o wsparcie?

www.ziemiachelmonskiego.pl www.prow.mazovia.pl

www.ziemiachelmonskiego.pl

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  „ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO”

2.Ogłaszamy nabór wniosków  na
 „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej”

Limit środków Kto może się starać o wsparcie?

1.

w ramach celu „Rozwój  działalności gospodarczej 
związanej z turystyką wiejską””  na: 

Ř operacje dotyczące: rozwoju gospodarstw 
agroturystycznych, przetwórstwa spożywczego opartego 
na surowcach lokalnych, wyrobu innych produktów 

Termin składania wniosków od 8 do 21 tradycyjnych i lokalnych, rękodzieła, 
Ř utrzymania tradycyjnych zawodów listopada 2013r.

1. osoby podlegające ubezpieczeniu KRUS
2. osoby które pobierały dopłaty bezpośrednie za rok 

poprzedzający rok złożenia wniosku
Wysokość przyznanej pomocy wynosi max.100 000zł na jednego 

Organizacjabeneficjenta.
Wnioski należy składać w siedzibie Biura LGD w Żabiej Woli, ul. 
Warszawska 24  w pon:9.00-17.00 wt-pt: 8.00-16.00. Dodatkowo w 
biurze terenowym w Teresinie w dniu 18 listopada w godz. od 8.00-16.00. 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji 

w ramach celu „Rozwój działalności gospodarczej 
elektronicznej na stronie internetowej LGD 

wpływającej na poprawę jakości życia mieszkańców” 
   lub  

na:
 ; 

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. (46) 858-91-51; 795-588-Ř operacje które przyczynią się do poprawy jakości życia 
621; 795-587-114; 532-515-216i/lub aktywizacji środowisk lokalnych, a dotyczyć będą: 
LGD ocenia projekty pod względem formalnym i merytorycznej zgodności 

produkcji towarów , rozwoju usług,  rzemiosła i 
z Lokalną Strategią Rozwoju, która jest dostępna na stronie 

rękodzielnictwa, handlu i przetwórstwa na rzecz 
Stowarzyszenia.  

mieszkańców terenu objętego LSR.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione oraz 
złożony bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia. Za prawidłowe 
sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

- 300 000zł

Pomoc finansowa wynosi max. 50% kosztów 
kwalifikowalnych operacji.

Wypełnij wniosek jeśli chcesz uzyskać wsparcie: 

www.ziemiachelmonskiego.pl
www.prow.mazovia.pl

www.ziemiachelmonskiego.pl
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składową większego Projektu - „ECOOP – warsztaty dziennikarskie i techniczne, które 
Cyfrowe środowisko współdziałania”, pozwolą im zdobyć umiejętności niezbędne 
d o f i n a n s o w a n e g o  z  P r o g r a m u  do realizacji materiałów fi lmowych. 
O p e r a c y j n e g o  W s p ó ł p r a c y  Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie 
M i ę d z y r e g i o n a l n e j  I N T E R R E G  I V C .  zajęć z obsługi komputera dla seniorów. W 
In icjatorem i  l iderem prest iżowego roli nauczycieli wystąpią tym razem młodzi 
przedsięwzięcia jest francuski Departament l u d z i e ,  k t ó r z y  p r z e d s t a w i ą  s w o i m  
Gironde, zaś jego uczestnikami, obok wcześniejszym rozmówcom podstawowe 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa zagadnienia informatyczne. Na zakończenie 
R o l n i c z e g o ,  j e d n o s t k i  s a m o r z ą d u  odbędą się indywidualne konsultacje 

Po zakończeniu realizacji Projektu 
terytorialnego oraz instytucje publiczne z dotyczące obróbki i montażu materiałów. 

„Spacer po nieistniejącym mieście czyli 
dziesięciu innych krajów Europy. Gminne Mikroimplementacja zostanie zrealizowana 

młodzieżowy wehikuł czasu w ramach PO 
Centrum Informacji wraz z młodzieżą oraz w okresie październik 2013 - marzec 2014, a jej 

FIO, w którym Gminne Centrum Informacji 
osobami starszymi z terenu Gminy ma za efekty będzie można podziwiać za 

wspierało organizatora - Mszczonowskie 
zadanie stworzenie materiałów w formie pośrednictwem stron internetowych 

Stowarzyszenie Historyczne, przyszła pora na 
videoblogów. Celem mikroimplementacji Mszczonowa, GCI oraz Izby Pamięci Ziemi 

zaproponowanie mszczonowianom udziału 
będz ie  i n teg rac ja  poko leń ,  k tó ra  Mszczonowskiej. Najlepsza praca zostanie 

w kolejnym, innowacyjnym przedsięwzięciu. 
doprowadzi do nagrania przez młodych nagrodzona przez organizatora podczas 

Tym razem GCI partnerować będzie 
ludzi wspomnień seniorów dotyczących uroczystej konferencji podsumowującej 

Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa 
wojennej  h i s tor i i  Mszczonowa oraz Działanie.

Rolniczego. Mikroimplementacja „Moja 
ciekawych zawodów. W ramach Działania Dagmara Bednarek

historia - integracja pokoleń”, bo tak nazywa 
dla młodzieży zorganizowane zostaną 

się lokalne Działanie, będzie częścią 

tekstów Word i arkuszem kalkulacyjnym Excel). Każda z uczestniczek miała 
możliwość samodzielnej pracy na komputerze. Nasze kursantki miały także 
przygotowane materiały szkoleniowe oraz lunch w restauracji „Dekada”. 
Na zakończenie czterodniowego szkolenia panie otrzymały certyfikat 
potwierdzający udział w szkoleniu, które okazało się  bardzo przydatne i 
pozwoliło uczestniczącym zapoznać się bliżej z obsługą komputera. 

Elżbieta Zabiełło-Adamczyk 
Zdjęcia : Anna Bednarek 

„Pożegnanie Lata” w rzemieślniczej rodzinie 
5 października, jak co roku, odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne 
członków wraz z rodzinami zrzeszonych w Cechu Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości w Mszczonowie oraz zaproszonych gości. Ognisko 
zostało zorganizowane w leśniczówce u Leśniczego Marka Zientka w 
Osuchowie.  Uczestników spotkania powitał Prezes Cechu Zbigniew 
Bednarek. Honorowymi gośćmi byli: Starosta Wojciech Szustakiewicz, 

Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek z małżonką, Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej Janusz Legięcki z małżonką, Jadwiga i Andrzej 
Barbulant oraz Honorowy Członek Cechu Marianna Kwiatkowska. Szeregi 
Cechu stale się powiększają, tym razem powitana została jako nowy 
członek naszej organizacji Marlena Olesińska prowadząca restaurację 
„Dekada” w Mszczonowie. Tegoroczna impreza „Pożegnanie Lata 2013” 
przebiegała w bardzo miłej atmosferze przy dźwiękach muzyki.

Szkolenie komputerowe w Cechu 
W dniach 10-13 września Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości zorganizował 
bezpłatne szkolenie z obsługi komputera dla pań  - „Komputer dla 50+ 
projekt przeciwko wykluczeniu cyfrowemu”.  Program szkolenia 
obejmował krótką historię komputerów, uruchamianie systemu 
operacyjnego, Internet jako bogate źródło informacji, pocztę 
elektroniczną, a także zagrożenia, jakie mogą pojawić się w sieci. W dalszej 
części kursu uczestniczki zapoznały się pakietem MS Office (edytorem 
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Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Z życia mszczonowskiego Cechu
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Mściska  gm..  Mszczonów      
MAZOWIECKI  KONKURS WIEDZY                                   

Atrakcyjne nagrody,   zwycięzcom  w imieniu 
Z ZAKRESU  BEZPIECZEŃSTWA  organizatorów i współorganizatorów wręczyła   Kierownik 

Placówki Terenowej KRUS w Żyrardowie Eleonora Danuta 
HIGIENY PRACY I EKOLOGII  w Sitkiewicz.  Laureat pierwszego miejsca będzie reprezentował  

powiat żyrardowski  na szczeblu wojewódzkim w miesiącu 
rolnictwie dla rolników i październiku.  

 Panu Sylwestrowi życzymy powodzenia i oczywiście 
sołtysów trzymamy kciuki.  

 Agnieszka Sulikowska-Kuran

  W siedzibie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego Żyrardowie kilka dni temu  został 
przeprowadzony I etap powiatowy konkursu  testowego dla 
rolników  i sołtysów .    Celem Konkursu Wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa , higieny pracy i ekologii w rolnictwie jest 
upowszechnienie  wśród rolników  wiedzy z zakresu ekologii, 
ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych, zapobieganie 
wypadkom  w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skutków 
degradacji środowiska  naturalnego spowodowanego   
działalnością rolniczą.

Organizatorem IV edycji  konkursu jest Oddział 
Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 
Warszawie, Placówka Terenowa KRUS w Żyrardowie, przy 
współpracy Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Uczestnicy konkursu  mieli za zadanie rozwiązać krótki test  
składający się z piętnastu pytań dot. bhp w gospodarstwie rolnym.
Laureatami  I etapu na szczeblu powiatowym  zostali:

I miejsce    - Sylwester Walędzik  z miejscowości  Bartniki  
gm. Puszcza Mariańska

II miejsce  –  Marzena Bodych  z  miejscowości Nowy 
Drzewicz  gm. Wiskitki

III miejsce– Bożena Bucior  z miejscowości  Badowo 

Terenowej bądź Oddziału Regionalnego KRUS KRUS INFORMUJE:  Zasady niezwłocznie po jego zaistnieniu. 
Zgłoszenia wypadku dokonać można za pośrednictwem 

zgłaszania wypadku przy poczty, Internetu, telefonicznie, bądź poprzez zgłoszenie 
się osobiste do siedziby placówki KRUS. Osoba uprawniona 

pracy rolniczej do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu 
stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo 
śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej powinna Za wypadek przy pracy rolniczej w rozumieniu art. 11 
złożyć „wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu 
stałego  lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu społecznym rolników, uważa się nagłe zdarzenie 
spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło 
rolniczą chorobą zawodową” na formularzu SR – 23 podczas wykonywania czynności związanych z 
dostępnym w placówkach KRUS. prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających 

w związku z wykonywaniem tych czynności: Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek 
1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony powinna w szczególności:

prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie 1. zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i przedmioty 
gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z związane z wypadkiem;
tym gospodarstwem rolnym, lub 2. udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z 

2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do wypadkiem;
gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub 3. wskazać świadków wypadku;

3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa 4. dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia;
ro lnego zwykłych czynnośc i  związanych z  5. udzielić informacji i wszechstronnej pomocy 
prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z pracownikowi Kasy upoważnionemu przez Prezesa 
wykonywaniem tych czynności, lub Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w 

4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.
których mowa w pkt.3 albo w drodze powrotnej. Dane telefoniczne PT KRUS w Żyrardowie  046 855 28 51, 

Zdarzenie wypadku przy pracy rolniczej, poszkodowany 855 48 91 
bądź inna osoba powinna zgłosić do najbliższej Placówki 
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 KASA  ROLNICZEGO  UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNEGO zlecenia,
- brak ustalonego prawa do emerytury lub renty albo prawa do 

świadczeń z ubezpieczeń społecznych,Szanowni  Państwo,
- zaprzestanie prowadzenia lub zawieszenie wykonywania 

pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku osób, jeżeli sprawujecie osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do 5 lat, 
które ją prowadzą,a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku do 18 lat to 

- albo zaprzestanie współpracy przy prowadzeniu tej działalności od 01 września 2013r., możecie skorzystać z prawa do finansowania 
przez osoby, które współpracują przy jej prowadzeniu,z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-

- nie korzystanie przez drugiego rodzica z tych samych uprawnień rentowe 
- w KRUS lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,w KRUS.
- złożenie w jednostce KRUS wniosku o finansowanie składek wraz 
- z oświadczeniem o sprawowaniu osobistej opieki nad Prawo to przysługuje:

dzieckiem (własnym, małżonka lub przysposobionym),- rolnikowi lub domownikowi,
UWAGA !- członkowi rodziny rolnika lub domownika
Szczegółowych informacji w tym zakresie, w  tym o koniecznych 
dokumentach, udzielają jednostki KRUS właściwe dla miejsca od dnia złożenia wniosku przez okres do 3 lat, a w przypadku 
położenia gospodarstwa rolnego. Baza teleadresowa jednostek sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym 
dostępna na stronie internetowej KRUS pod adresem:  przez okres do 6 lat.
www.krus.gov.pl.

Warunkiem korzystania z tego prawa jest:
- brak innego tytułu do podlegania powszechnemu 

ubezpieczeniu społecznemu np. z tytułu zatrudnienia, umowy 

2011 roku druhna podharcmistrz Renata Wrocławska. Swą 
decyzję uzasadniła trudnościami, wynikającymi z  dojazdami 
z Warszawy, gdzie obecnie mieszka, a także obowiązkami 
studentki, które pochłaniają jej na tyle dużo  czasu, iż nie 
może  nadal poświęcać go w wystarczającym wymiarze 
sprawom harcerskim. 

Nowy komendant - Harcmistrz Zbigniew Grabek z 
harcerstwem mszczonowskim jest związany od przeszło  50 
lat. W pełnieniu funkcji komendanta Hufca ZHP Mszczonów 
ma już  dziewiętnastoletnie doświadczenie.  To blisko połowa Harcmistrz Zbigniew Grabek po raz trzeci został 
historii mszczonowskiego Hufca, powołanego do życia w wybrany komendantem Hufca ZHP Mszczonów. Wcześniej  tę  
1974 roku. Zbigniew Grabek był uhonorowany za swą  funkcję  pełnił on już w  latach:  1991 - 2006 oraz 2007-2011. 
harcerską  działalność  Złotym  i Srebrnym Krzyżem za Zasługi Podczas Zjazdu Wyborczo- Sprawozdawczego Hufca ZHP 
dla ZHP. Za działalność w Chorągwi Stołecznej wręczono mu Mszczonów, odbytego w dniu 26 października dokonano 
też   Złotą  i Srebrną Odznaką za Zasługi dla Warszawy. Był także wyboru Komendy Hufca oraz  komisji rewizyjnej.  Nową 
organizatorem wielu obozów i zimowisk, na których komendę  Hufca tworzą: komendant -harcmistrz Zbigniew 
mszczonowska młodzież zdobywała harcerskie umiejętności. Grabek, zastępca komendanta ds. programowych- druh 
Na początku lat 70-tych opiekował się  Młodzieżowym Damian Sołtyk, skarbnik -przewodnik Przemysław Zawadzki, 
Kręgiem Instruktorskim działającym przy L iceum członek -przewodnik Piotr Dymecki. W skład komisji rewizyjnej 
Ogólnokształcącym w Mszczonowie. Za wkład wniesiony w weszli natomiast przewodnik Paweł Kurzepa, przewodnik 
wychowanie mszczonowskiej młodzieży przyznano mu tytuł Anna Ptaszyńska – Biały i przewodnik Robert Zieliński.  
Honorowego Mieszkańca Miasta Mszczonowa.Wyboru nowego komendanta dokonano po tym jak 

Nad prawidłowym przebiegiem Zjazdu czuwał rezygnację z tej funkcji złożyła kierująca pracami hufca od 
pełnomocnik Komendanta Chorągwi Mazowieckiej ZHP – 
harcmistrz Tomasz Sobolewski. Do czasu wyboru nowego 
komendanta obradom przewodniczył druh Damian Sołtyk. W 
trakcie dyskusji odbytych podczas Zjazdu cały czas 
przewijała się  sprawa zachęcania młodych mszczonowian 
do wstępowania w harcerskie szeregi. Biorący udział w 
obradach dostrzegli też  problem zbyt małej liczby 
miejscowych i zarazem czynnych instruktorów, co utrudnia 
prowadzenie pracy w drużynach. Harcerze w nowej kadencji 
Hufca zamierzają  być jeszcze bardziej niż  dotychczas 
widoczni w środowisku. Chcą liczniej  uczestniczyć w 
lokalnych świętach i uroczystościach. Nawiązać bliższą 
współpracę  w miejscowymi szkołami, a także intensyfikować 
działania w celu powołania harcerskich drużyn przy szkołach 
leżących na terenie sąsiednich gmin – Radziejowice i Żabia 
Wola, które także swym zasięgiem obejmuje Hufiec 
Mszczonów. 

MM 

Hufiec ZHP Mszczonów

Harcmistrz Zbigniew Grabek -  
komendantem po raz trzeci
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2)zbudowanie linii ssawnej,
3)zbudowanie linii głównej z 2 odcinków W-75,
4) zbudowanie 2 linii gaśniczych (po 2 odcinki W-52 każda),
5) uruchomienie motopompy i zassanie wody,
6)podanie 2 prądów wody ze stanowisk gaśniczych,
7)obrócenie lub złamanie tarczy prądem wody, przewrócenie 
pachołków.
Na słowa wielkiego uznania zasługują również chłopcy z MDP Osuchów 

W niedzielę, 15 września na boisku w Korytowie odbyły się powiatowe i Mszczonów, którzy kolejno zdobyli pierwsze i drugie miejsce, pokonując 
zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 15 drużyn z młodzieżówkę chłopców z OSP Bartniki.
całego powiatu żyrardowskiego. Niekwestionowanym liderem Ogromną wolą walki wykazała się również Kobieca Drużyna Pożarnicza 
tegorocznej rywalizacji była gmina Mszczonów, zdobywając pierwsze z Mszczonowa, która pokonując KDP z Grabców Towarzystwo zajęła 
miejsca w każdej z kategorii startowej. zaszczytne pierwsze miejsce.
Warto podkreślić, że w rywalizacji seniorów ekipa OSP Mszczonów Godnym podkreślenia jest fakt, że zawody sportowo- pożarnicze są 
pokonała drużyny z OSP Grabce Towarzystwo, OSP Kamion, OSP formą intensywnego szkolenia pożarniczego niezbędnego  w 
Puszcza Mariańska, OSP Nowy Drzewicz, OSP Korytów, OSP Nowe przygotowaniu do działań ratowniczych.
Kozłowice, OSP Radziejowice oraz OSP Michałów. Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jest w 
Mszczonowianie okazali się najlepsi w dwóch konkurencjach, w tym w szczególności:
sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami oraz w ćwiczeniach mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu,
bojowych, które obejmowały: ocena stanu wyszkolenia pożarniczego,
1)dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu (podestu), popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony 
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ambulans, w którym obsługa medyczna z Honorowych Dawców Krwi „Strażak”, 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i tegoroczny wynik jest zadowalający, a 
Krwiolecznictwa dokonywała wstępnych zainteresowanie i zaangażowanie ze strony 
analiz krwi, mierzyła ciśnienie oraz pobierała mieszkańców Mszczonowa bardzo duże, co 
krew do wstępnej analizy od mszczonowian, zachęca do organizowania takich inicjatyw 
którzy tego dnia zdecydowali się zostać w kolejnych latach.
honorowymi dawcami krwi. Aby oddać krew 
i zakwalifikować się do wstępnych badań, Organizatorzy akcji pragną serdecznie 

W poniedziałek 16 września, na parkingu trzeba było najpierw wypełnić specjalną podziękować za pomoc panu Andrzejowi 
przed Domem Strażaka w Mszczonowie z ankietę. Sobczakowi, panu Waldemarowi Suskiemu, 
inicjatywy Klubu Honorowych Dawców Krwi Chęć udziału w akcji zadeklarowało 60 osób, panu Jarosławowi Wiśniewskiemu, panu 
„Strażak” OSP Mszczonów, została po raz z czego 33 osoby oddały krew. Adamowi Narożnemu oraz panu Rafałowi 
kolejny zorganizowana zbiórka krwi. Podczas tegorocznej zbiórki udało się Skonecznemu.
Podobnie jak w roku ubiegłym do zgromadzić blisko 15 litrów krwi.  Łukasz Nowakowski
Mszczonowa zawitał specjal istyczny Jak podkreślają organizatorzy z Klubu 

Krew

Szczytna akcja

Powiatowe zawody OSP

Złota drużyna z Mszczonowa



Z ŻYCIA GMINY

przeciwpożarowej,
przygotowanie do startu w zawodach 
wyższego szczebla.

Poniżej zamieszczamy tegoroczną tabelę 
wyników:

Seniorzy:
1 miejsce- OSP Mszczonów
2 miejsce- OSP Radziejowice
3 miejsce- OSP Nowy Drzewicz

MDP chłopcy:
„Mostwa” z Mszczonowa, hotel „Panorama” z 1. OSP Osuchów
Mszczonowa, Biedronka z Mszczonowa, sklep KDP2. OSP Mszczonów
mięsny p. Tadeusza Kulickiego, firma TCL z 1. OSP Mszczonów3. OSP Bartniki
Żyrardowa oraz firma cukiernicza „Flis”.2. OSP Grabce Towarzystwo

MDP dziewczęta
Łukasz NowakowskiTegoroczni sponsorzy: DSM z Mszczonowa, 1. OSP Bartniki
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Mszczonowska jednostka Ochotniczej ok. 350 tysięcy złotych z pewnością  
Straży Pożarnej otrzymała świetnie przemawia do wyobraźni.  Niełatwo było 
wyposażony samochód do ratownictwa zebrać potrzebne fundusze – podkreśla 
drogowego na podwoziu  IVECO DAILY.   To prezes Gminny OSP Waldemar Suski.  93 
auto to prawdziwa perła wśród pojazdów tysiące jednostka otrzymała  z Krajowego 
ratowniczych , użytkowanych obecnie  Systemu Ratownictwa Gaśniczego,  50 
przez jednostki strażackie z terenu powiatu. tysięcy złotych dołożył Zarząd Wojewódzki 
Jak usłyszałem od mszczonowskich OSP, a pozostałe pieniądze wyasygnowała 
strażaków, którzy nie kryli zadowolenia  z Gmina Mszczonów. Burmistrz  Grzegorz 
pozyskanego  pojazdu, to „takiego sprzętu Kurek, gdy oglądał nowy nabytek wraz  ze 
nie ma nawet  straż zawodowa”. wspomnianym prezesem  Suskim oraz  

Kontener zamontowany na podwoziu prezesem  OSP Mszczonów Januszem  
samochodu  skrywa właściwie wszystko, Legięckim stwierdził krótko, że życie i 
czego wymagają ratownicy udający się na zdrowie ludzkie nie ma ceny, a dzięki temu 
akcję. Skrytki zamykane aluminiowymi samochodowi strażacy z pewnością  będą  
żaluzjami są dostępne zarówno po obu mogli nieść pomoc o wiele skuteczniej. 
bokach auta, jak też z jego tyłu. Zawierają Nowo pozyskany samochód zostanie 
one wysuwane szuflady  z mocowaniami  oficjalnie przekazany  do użytkowania  w 
dla wymiennych modułów sprzętowych, dniu Święta Narodowego- 11 listopada. 
tak więc z czasem, gdy zajdzie taka Obecnie mszczonowscy ochotnicy 
potrzeba specjalistyczne urządzenia będzie przechodzą  szkolenia z jego obsługi. 
m o ż n a  w y m i e n i a ć  n a  c o r a z  Podczas uroczystości przekazania i 
nowocześniejsze i bardziej wydajne.  Długo poświęcenia wóz ratownictwa drogowego 
by wyliczać   ile i jakiego sprzętu już teraz stanie na placu obok auta operacyjnego.  
znajduje się  na wspomnianych szufladach. Fiat STILO z rocznika 2006  to drugi prezent, 
Należy natomiast  wspomnieć, że auto jest jaki wzmocni stan posiadania jednostki OSP. 
na stałe  zaopatrzone w tak niezbędne MM
urządzenia  jak: pneumatyczny maszt 
oświetleniowy, wyciągarka elektryczna 
oraz agregat prądotwórczy. Samochód  tej 
klasy  kosztował niebagatelną kwotę. Cena 

OSP

Lepszy niż w PSP



Uniwersytet zwać Uniwersytetem Mądrego Wieku. 
Argumentował, że nie może być inaczej, gdyż  jego 
studenci przychodzą tu nie po to, aby uzyskać dyplom, który 
później otworzy im drzwi do ewentualnej kariery, ale dla 
samej miłości do wiedzy, a to niewątpliwie świadczy o ich 
dojrzałości i mądrości. Propozycja rektora bardzo 
spodobała się  burmistrzowi, który dziękował słuchaczom 
za to, iż uczestniczą w zajęciach oraz  chcą pogłębiać i 
poszerzać  swoją  wiedzę. Następnie zaprosił 

Rozpoczął się kolejny rok akademicki Mszczonowskiego najaktywniejszych studentów z poprzedniego roku 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gaude Mater Polonia – czyli akademickiego do odbioru karnetów do miejscowego 
pieśń „Ciesz się, Matko Polsko”- rozbrzmiała w sali kina. To wyróżnienie przyznane przez MOK i władze 
widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury  w dniu 19 samorządowe w ramach podziękowania za największą  
września. Na inauguracji roku akademickiego pojawili się: liczbę  wysłuchanych wykładów otrzymały: Grażyna 
prof. dr hab. Witold Rakowski-  rektor MUTW i zarazem  Popławska, Anna Dudzińska,  Maria Garwarska, Ewa 
cz łonek Zarządu Mazowieck iego Towarzys twa Zarzycka, Elżbieta Malinowska, Anna Bojarska i  Agnieszka 
Naukowego, mgr Krzysztof Braun -członek Zarządu Kuran. 
Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego, wykładowca Ostatnim punktem uroczystości  był  wykład 
Uniwersytetu Warszawskiego, mgr inż. Jerzy Gejsztor-   jeden inauguracyjny, dotyczący niematerialnego dziedzictwa 
z promotorów Ruchu Obywatelskiego na rzecz kulturowego, wygłoszony przez wykładowcę  Uniwersytetu 
Jednomandatowych Okręgów Wyborczych,   burmistrz Warszawskiego Krzysztof Brauna. 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, wiceprzewodniczący To już trzecia inauguracja roku akademickiego w 
MUTW Piotr Słojewski,   przewodnicząca Komisji Oświaty MUTW. Zdaniem burmistrza Kurka jest to sygnał, aby  zacząć  
Rady Miejskiej Barbara Gryglewska, przewodniczący Komisji się troszczyć  o dyplomy licencjackie, które choćby w formie 
Kultury RM  Piotr Chyła oraz  kierownik MOK-u i radny Rady honorowej trzeba już będzie wręczać  za dziesięć  miesięcy.
Miejskiej Marek Baumel. Wszystkich przybyłych gości Przypomnijmy, że inicjatywa utworzenia Uniwersytetu 
powitała pani Grażyna Pływaczewska, dyrektor MOK-u, w Trzeciego Wieku zrodziła się z potrzeby uczestnictwa w życiu 
którym MUTW ma swoją siedzibę. Następnie głos zabrali społecznym inteligenckich środowisk naszego miasta. 
rektor Witold Rakowski oraz burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Natomiast inspiracją do podjęcia konkretnych działań w 
Rektor swój wywód rozpoczął w sposób zadziwiający. kierunku stworzenia MUTW stała się propagowana przez 
Uśmiechając się zaproponował, aby od teraz Mszczonowski  władze Mszczonowa idea budowania społeczeństwa 

obywatelskiego, gdzie każdy z mieszkańców uzyska 
możliwość wpływania na kształt i wizerunek społeczności w 
której funkcjonuje. Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku (MUTW) jest sekcją edukacyjno-integracyjną dla 
osób w „Trzecim wieku”, działającą w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury. Oferta MUTW zakłada uczestnictwo w 
różnorodnych formach aktywności takich, jak cykle 
wykładów i prelekcji medycznych, spotkań literackich, 
teatralnych, zajęciach sportowo-leczniczych, itp. Oferta 
skierowana jest nie tylko do środowisk z tak zwanej późnej 
dorosłości, ale do wszystkich chętnych.  Warto  stać  się 
studentem Mszczonowskiego UNIWERSYTETU  MĄDREGO 
WIEKU. 

MM

MOK

Ruszyły zajęcia  Uniwersytetu 
Mądrego Wieku 
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Mszczonowski Ośrodek Kultury

„JA PO PROSTU MAM TALENT”
Mszczonowska gala talentów 

– I edycja

16.11.2013, godz.14.00

46-857-16-63

zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie

 
Termin i miejsce: 

Sala widowiskowa MOK, 
ul. Warszawska 33

 Konkurs:

/I edycja/
Organizatorzy:
Mszczonowski Ośrodek Kultury pod honorowym patronatem 
Przewodniczącego Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej
Termin i miejsce:

 Mszczonowski Ośrodek Kultury ul. Warszawska 33, sala 
widowiskowa
Cel imprezy:

Wyboru „największego talentu” dokona komisja konkursowa oraz 
społeczność lokalna
(podczas głosowania po prezentacji). Spośród wszystkich 
zgłoszonych kandydatów Komisja
wybierze jednego/ną finalistę/tkę konkursu a publiczność wytypuje 
drugą.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury
ul. Warszawska 33, tel. 
lub drogą elektroniczną na formularzu zamieszczonym na 
stronie internetowej MOK.

Dla wyłonionych „TALENTÓW” Organizator wraz ze Sponsorami 
konkursu przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe.

„JA PO PROSTU MAM TALENT”
–MSZCZONOWSKA GALA TALENTÓW

16.11.2013,

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej osobowości wśród 
osób posiadających różnorodne talenty i umiejętności.
Uczestnicy mogą śpiewać, tańczyć, grać na instrumentach, 
przedstawiać kabarety oraz prezentować autorskie prace 
artystyczne oraz wszystko to, w czym czują się mistrzami.

 

 

Mszczonowski Ośrodek Kultury

POPIJALNIA, 
czyli prawdziwa komedia
05.12.2013 o godz.19.00

Bilety w cenie 50 zł 

Popijalnia,
czyli prawdziwa komedia

wyjazd do sanatorium w Kotlinowie Zdroju. Moralnego Niepokoju.
Zdarzenia, które ich spotkają, pozwolą im zaprasza na spektakl pt.

dowiedzieć się więcej o sobie, ludziach i świecie 
na 
przyśpieszonym kursie życia, a widzom - śmiać 
się z błyskotliwych dialogów i nieco absurdalnej 
rzeczywistości. 

Spektakl Popijalnia to kolejna odsłona Historia Romana, Witka i Stefana, mężczyzn 
komediowego talentu Roberta Górskiego. "przed przejściami", którzy chcą się poleczyć, 

do nabycia zabawić i pożyć, 
w biurze MOK - od poniedziałku do piątku to ciepła refleksja o życiu i naszych, polskich, 

(8.00-16.00) dobrych cechach i przywarach. 
       
  Występują: 
Arkadiusz Janiczek, grający Romana, 
występuje m.in. w Teatrze Narodowym, Teatrze 
Polonia, Och Teatrze i Teatrze Capitol. Jest nie 
tylko utalentowanym aktorem teatralnym, lecz  
także filmowym (grał główną rolę w       Spektakl Popijalnia to kolejna odsłona 
wielokrotnie nagradzanym Placu  Zbawiciela). komediowego talentu Roberta Górskiego. 
Michał Piela, odgrywający rolę Witka, jest 

 bardzo dobrze znany z telewizji (m.in. z serialu 
Twórca tekstów Kabaretu Moralnego Ojciec Mateusz) i kina, gdzie gra i dubbinguje. 

Niepokoju chwycił tym razem za pióro, by opisać Mikołaj Cieślak, w Popijalni Stefan, a na co 
historię trzech mężczyzn,  których połączył dzień znany kabareciarz, członek Kabaretu 
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Dwukrotnie okrzyknięty "najlepszym" przez FREDRO DLA 
publiczność XVFestiwalu ObliczaTeatru.DOROSŁYCH–MĘŻÓW I ŻON (Najlepszy Spektakl oraz Najlepsza Aktorka 

TEATR 6 PIĘTRO Jolanta Fraszyńska).
Od października 2010 roku Fredro Dla 
Dorosłych Mężów i Żon  widnieje w stałym Planowany wyjazd: 26.11.2013 o godz.17.15

Cena biletu: 80 zł + autokar repertuarze na deskach Teatru 6.piętro.
Ilość miejsc ograniczona Czas trwania spektaklu: 135 min./ 1 

 przerwa
"Fredro Dla Dorosłych – Mężów i Żon"  to inteligentna Adaptacja, reżyseria i inscenizacja: Eugeniusz 
zabawa z teatralną tradycją. Opowiadana z żywiołowym Korin
humorem historia o zdradzających i zdradzanych: Scenografia: Paweł Dobrzycki
mężach, żonach i ich kochankach, z zaskakującą puentą i Kostiumy: Agnieszka Maciejak
dużą dozą niepoprawności. Obsada:
Rewelacyjna gra aktorska, błyskotliwa inscenizacja, Elwira – Jolanta Fraszyńska
zaskakująca interpretacja i przyjemność słuchania Justysia – Joanna Liszowska/ Weronika 
polszczyzny w najlepszym wydaniu. Książkiewicz
Zagrany od dnia premiery ponad 250 razy spektakl, jest Alfred – Konrad Darocha
wciąż oblegany przez widzów, a według rankingu Wacław – Michał Żebrowski
tygodnika Wprost osiągnął status jednego z najchętniej 
oglądanych spektakli dramatycznych w Polsce.

26 listopada 2013 o godz.19.30

Sala Klubowa MOK
Mszczonowski Ośrodek Kultury

zaprasza na

Sala taneczna MOK

VIDEOCLIP DANCE
z elementami hip-hopu

Tel.kontaktowy: 603 060 667

Mszczonowski Ośrodek 
Kultury

Warsztaty architektoniczne
dla dzieci w wieku 7-15 lat

zaprasza na

każdy wtorek o godz.16.00-
18.0
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Adama Michałowskiego. 
Opowieść o Gruzji dotyczyła podróży odbytej w lecie 

tego roku. Piwowarski wraz z przyjaciółmi postawili sobie za 
cel. Przekroczenie  lodowca,  leżącego  u stóp wygasłego 
wulkanu Kazbek. Podczas wyprawy podziwiali zachwycającą  
przyrodę  Kaukazu oraz doświadczyli legendarnej gościnności 
Gruzinów. Cała podróż została utrwalona na serii zdjęć, które 
można było oglądać w trakcie  opowieści snutej przez 
Piwowarskiego. Dodatkową atrakcją  była możliwość 
skosztowania różnych gatunków gruzińskich win. Wydarzenie 

Piątkowy wieczór 4 października należał w MOK-u do pod nazwą „Opowieść o zmysłach gruzińskich” odbyło się 
dwóch niezwykłych postaci… Dariusza  Piwowarskiego i pod honorowym patronatem Ambasady Gruzji. 
Adama Michałowskiego…  Tego dnia wiele osób przybyło do Zaraz po gruzińskiej  foto-wyprawie  goście MOK-u 
ośrodka kultury, aby posłuchać  niezwykle interesujących przenieśli się  w świat artystycznych wizji Adama 
opowieści o Gruzji fotografa  i zarazem  podróżnika Dariusza  Michałowskiego. Wystawę   jego prac zatytułowaną „CZARY-
Piwowarskiego oraz rozkoszować  się  sztuką autorstwa  MARY”, zaprezentowaną  w Małej Galerii otworzyły wspólnie  

11. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA JANEX – DOŻYNKI 2013
Z. ZDZIESZYŃSKI

Społeczność Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie 
12. PUNKT APTECZNY – ALEKSANDRA POLAKpragnie serdecznie i gorąco podziękować za wsparcie 

finansowe, rzeczowe  i zaangażowanie sponsorom, 13. IGLAK - WALDEMAR WÓJCIK
darczyńcom, sołtysom i WSZYSTKIM AKTYWNYM LUDZIOM 14. PABAX – PAWEŁ I BARTOSZ KUROWSCY
DOBREJ WOLI za wsparcie umożliwiające zorganizowanie 

15. KRZEWY OZDOBNE – DARIUSZ WÓJCIK
ZBIÓRKI CEGIEŁEK NA  „NASZ WSPÓLNY DOM” przez Radę 

16. AQUA-NOSTRA – BADÓW GÓRNYRodziców tutejszej szkoły:

17. WIREAŻEL – MAGDALENA BURHARDT
1. MEBLE -  Z. BEDNAREK – BADOWO 18. SOŁECTWA: PIEKARY, PIEKAROWO, 

MŚCISKA PODLINDOWO, MICHALIN, 
2. SALONY KOSMETYCZNE – J. BEDNAREK MAŁACHOWSZCZYZNA, OLSZEWEK, 
3. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY – PAWŁOWICE, NOWE PORĘBY, 

MONIKA I ROBERT PŁUZIŃSCY KAMIONKA, ADAMÓWEK, OSUCHÓW, 
4. AGA – AGNIESZKA MILEWSKA WYGNANKA
5. MEBLE T.A. BRZEZIŃSKI – ADAM 19. MARIA I TOMASZ RĘGOWSCY

BRZEZIŃSKI 20. FHU – KŁOSEK – A. KŁOS
6. FRYZJER DAMSKO-MESKI – DOROTA 21. AGNIESZKA I DARIUSZ WÓJCIKOWIE

WNUK
Specjalne podziękowania kierujemy do wszystkich 7. PHU – KRZYSZTOF KŁOPOTOWSKI
rodziców zaangażowanych w prace na rzecz ZSP Osuchów 8. 1001 DROBIAGÓW – MONIKA SOBIECKA
towarzyszące uroczystościom gminnych dożynek. Lista 

9. ANMAR – GRZEGORZ STROJCZYK rodziców ukaże się w następnym numerze „Merkuriusza”.
10. COLDEX – MAREK, MONIKA 

KRAWCZYKOWIE

MOK

Niezwykli goście - niezwykłe 
historie - niezwykłe dzieła 
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dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska i opiekunka Galerii 
Anna Lipińska -Broda. Kolejny wernisaż , jaki odbywa się w 
Mszczonowie  ponownie skupił wielu miejscowych 
pasjonatów sztuki. Adam Michałowski pochodzi z 
nieodległych Skierniewic, które jak zaznaczył, uważa za 
jedno z najbardziej magicznych miejsc na świecie, które 
ukształtowało jego sposób patrzenia na otaczającą 
rzeczywistość. Artysta   tworzył już  od najmłodszych lat. 
CZARY–MARY,  to zbiorowisko bajkowych postaci i sytuacji, 
które przemalował wprost ze swego wnętrza do naszego 
wymiaru. Radosne dzieła sztuki, które emanują radoscią,  na 
pewno warto zobaczyć… na pewno warto dla nich 
poświecić  odrobinę  swego zapracowanego dnia. 
Wystawa jest dostępna w MOK-u do końca października. 

MM

W dniu 11 października w Mszczonowskim Ośrodku Kultury odbyło 
uroczyste spotkanie nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W 
uroczystościach udział wzięli dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele 
z mszczonowskich szkół, pracownicy administracji i obsługi szkół, 
emerytowani pracownicy oświaty, pracownicy ZOPO, a także 
nauczyciele z miejskiego przedszkola.
Rolę gospodarza spotkania pełnił burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, a także radna Barbara Gryglewska, jako 
przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży i Ewa Zielińska, 
dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
Na spotkanie z przedstawicielami gminnej oświaty przybyli także radni 
w osobach: radnej Renaty Siwiec, radnego Waldemara Suskiego, 
radnego Ryszarda Stusińskiego, radnego Zdzisława Banasiaka oraz 
radnego Dariusza Olesińskiego.
Przed rozpoczęciem części oficjalnej fantastyczny występ dała 
młodzież z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, która zabrała 
zgormadzonych gości na muzyczną wycieczkę po wybranych krajach, 
prezentując znane wszystkim utwory muzyczne pochodzące m.in. z 
Polski, Czech, Niemiec, Francji, Włoch, Rosji, Ameryki, Brazylii i Chin. 
Po części artystycznej, burmistrz Józef Grzegorz Kurek podziękował 
nauczycielom za ich zaangażowanie i ciężką pracę, podkreślając, że z 
uwagi na prowadzoną politykę polskiego rządu sytuacja samorządów 
jest coraz trudniejsza. Gminy bowiem zmuszone zostały stawiać czoła 
coraz większym wydatkom na oświatę przy jednoczesnym coraz 
mniejszym wsparciu ze strony urzędów centralnych. Jak zapewnił 
burmistrz, mszczonowska jednostka samorządu terytorialnego będzie 
robiła wszystko, aby gminna oświata z tego powodu nie ucierpiała.
Wiele ciepłych słów padło z ust radnej Barbary Gryglewskiej, która 
będąc emerytowaną nauczycielką podziękowała swoim koleżankom i 
kolegom za niesienie kaganka oświaty w tych jakże trudnych czasach.
Następnie, burmistrz Józef Grzegorz Kurek wraz z radną Barbarą 

Gryglewską i dyrektor Ewą Zielińską wręczyli 
”Nagrody Burmist rza Mszczonowa” dla 
nauczycieli i dyrektorów gminnych placówek 
oświatowych zaś dyrektorzy nominacje dla 
nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu 
zawodowego - nauczyciela mianowanego.
W tym roku „Nagrody Burmistrza Mszczonowa”, 
powędrowały do 13 nauczycieli i 8 dyrektorów 
placówek edukacyjnych z terenu miasta i gminy 
Mszczonów. Pięcioro nauczycieli zaś, uzyskało 
stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego.
Po zakończeniu części oficjalnej gali burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek wraz z przewodniczącą 
Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży Barbarą 
Gryglewską i dyrektor Ewą Zielińską zaprosili 

MOK

Święto nauczycieli
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wszystkich jej uczestników na drobny 9. Ewa Termena – ZSP O 8. Małgorzata Sekulska
poczęstunek do sali klubowej MOK-u. 10. Hanna  Żukowska – SP B

11. Janusz Kaliński- SP P Nauczyciele, którzy uzyskali stopień awansu 
Nagrody Burmistrza Mszczonowa otrzymali: 12. Mirosława Guzik – SP W zawodowego nauczyciela mianowanego i 

13. Agnieszka Kwiatkowska – SP L złożyli ślubowanie:
Nauczyciele: 1. Sylwia Gręda – GM M
1. Małgorzata Woźniak – SP M Dyrektorzy: 2. Ligia Figat-SP M
2. Ewa Bińkowska – SP M 1. Anna Rusinowska 3. Małgorzata Cybulska-SP M
3. Łucja Michalska- SP M 2. Elżbieta Sajak 4. Marzena Taras- SP B
4. Krystyna Wójcik- GM M 3. Małgorzata Janiszek 5. Katarzyna Kalińska- Soćko- ZSP O
5. Jarosław Sawicki- GM M 4. Elżbieta Kubiak
6. Janina Woźniak- GM M 5. Urszula Gowin Łukasz Nowakowski
7. Agnieszka Kasprowicz – MP M 6. Grzegorz Olczak
8. Katarzyna Kalińska- Soćko- ZSP O 7. Iwona Gołyńska

uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.
Następnego dnia zwiedziliśmy 
S a n k t u a r i u m  M a t k i  B o s k i e j  
Gietrzwałdzkiej, gdzie znajduje się 
słynący łaskami cudowny obraz, a 
najważniejszym miejscem jest 
kaplica objawień, która została 
zbudowana na życzenie Matki 

W dniach 12.08 – 17.08. 2013 odbyła Bożej, która namawiała gorąco do 
się wycieczka na Mazury do Pasymia modlitwy różańcowej i zapewniała 
nad jezioro Kalwa. wierny lud o swej obecności w tym 
Wycieczkę zorganizował Polski miejscu słowami – „ Nie smućcie się, 
Związek Emerytów, Rencistów i bo ja zawsze będę przy Was”.
Inwalidów w Mszczonowie, a Historię tego miejsca opowiedział 
uczestniczyło w niej 40 osób. nam kapłan tam pracujący.
Zakwaterowani byliśmy nad samym W ośrodku w Pasymiu korzystaliśmy z 
jeziorem w domkach. kajaków, rowerów wodnych, 
W trakcie trwania wypoczynku basenu, sauny, kręgli.
zwiedziliśmy z przewodnikiem Olsztyn Pozostanie nam w pamięci kolacja 
z Bazyliką Św. Jakuba, park i Zamek. nad jeziorem z polskim jadłem i 
Byliśmy w Świętej Lipce, gdzie historię gościnność kierownictwa Ośrodka. 
tej świątyni opowiedział nam kapłan Sześć dni szybko minęło i tak 
tam pracujący. zakończy l i śmy nasze wojaże 
Wysłuchaliśmy koncertu na słynnych zaplanowane na to lato.
organach między innymi pięknego J. Rybińska
poloneza Michała Ogińskiego „ 
Pożegnanie Ojczyzny”. Później 

Podróże

Wycieczka na 
zakończenie sezonu
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pielgrzymkę  do San Giovanni Rotondo ?
Wyjechaliśmy 11 czerwca. Do kraju wróciliśmy 
po ośmiu dniach. W pielgrzymce uczestniczyło 
48 osób. Nie byli to tylko moi parafianie. 
Pojechały z nami także osoby z parafii farnej, a 
także z sąsiednich miast i wsi. 
Głównym celem pielgrzymowania było 
sprowadzenie do parafii relikwii Ojca Pio, 
wiem, że była taka chwila, gdy wydawało się  
księdzu,  iż  nie uda się  osiągnąć założonego 
celu.  

Kończące się  lato z pewnością  zapisze się  w której poświęcił  kamień węgielny pod Faktycznie niedługo  przed wyruszeniem z kraju 
historii Parafii p.w. Świętego Ojca Pio. Ogrom budowę  kościoła. Po Eucharystii szczególny dowiedzieliśmy się, że niestety  możemy nie 

gość  wspólnie z innymi kapłanami biorącymi pracy, wielkie i doniosłe uroczystości, a w otrzymać  tak upragnionej relikwii. List, jaki 
udział w święcie  dokonał posadzenia końcu, atrakcyjny i zasłużony wypoczynek. O otrzymałem z sanktuarium informował mnie, że 
pamiątkowego drzewa. Dorodny platan został tym wszystkim chciałbym, aby Ksiądz w tej chwili ojcowie Kapucyni nie posiadają 
przywieziony z sanktuarium Świętego Ojca Pio, Proboszcz  opowiedział naszym Czytelnikom.  żadnej relikwii, którą  mogliby nas obdarować. 
jako pamiątka po pielgrzymce, której Były chwile zwątpienia, kiedy już myślałem, że z Polecono  nam czekać.  Wymodliliśmy ją  
głównym celem było sprowadzenie z  San wielkich, letnich  planów niewiele uda się  jednak. Przed Mszą  Świętą, jaką  miałem 
Giovanni Rotondo  relikwii naszego patrona i zrealizować. Dziś  wiem, że dzięki naszemu celebrować  w małej świątyni -  tej,  w której 
kamienia węgielnego, pod kościół, który ufam Patronowi nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.  Eucharystię  sprawował jeszcze Ojciec Pio, 
niebawem zaczniemy budować. 29 czerwca,  w piątą  rocznicę  powstania dotarła do nas  dobra wiadomość. Zakonnik, 
Czyli  dopełnieniem tego szczególnego roku parafii,  do kaplicy uroczyście wprowadziliśmy który poinformował mnie o tym, że relikwię  
będzie jeszcze wmurowanie kamienia rel ikwie Świętego Ojca Pio. Procesję  jednak otrzymamy stwierdził krótko: „ wszystko 
węgielnego  pod nową  świątynię?poprowadził sam biskup ordynariusz Diecezji na to wskazuje, że Ojciec Pio chce z wami 
Kaplica, w której się  obecnie modlimy jest zbyt Łowickiej  JE Andrzej Franciszek Dziuba. być”. 
mała. Marzę  o tym, aby kościół powstał jak Następnie celebrował Mszę Świętą, podczas A jak pozyskaliście kamień węgielny pod 
najszybciej. Nie wiem, czy uda się rozpocząć budowę  nowej świątyni?
jego budowę w tym roku. Choć  skoro jest to To poważne zadanie zleciliśmy pielgrzymkowej 
rok tak wielu łask, to kto wie… (uśmiech).   Póki 
co przygotowujemy się do  czekającej nas 
inwestycji  od strony formalnej. Każdy kto 
budował dom wie  ile dokumentów należy 
zgromadzić i zatwierdzić, żeby na placu 
budowy mogło zacząć  się  w końcu dziać coś 
konkretnego. Z pewnością  zapału mi i moim 
parafianom nie zabraknie. Świątynia 
powstanie i będzie nam  służyła na chwałę  
bożą.   
Kiedy  Ksiądz wraz z wiernymi odbył 
w s p o m n i a n ą   

Wywiad

Ojciec Pio chce z wami być…

Z księdzem Sławomirem Tulinem - proboszczem Parafii p.w. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie 
rozmawia Mateusz Milczarek. 
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młodzieży: Klaudii Woszczyk i Oliwii Byliniak. Dziewczęta zostały 
upoważnione do tego, aby wybrać  najładniejszy kamień z całego San 
Giovanni Rotondo i wywiązały się  z tego zadania wzorowo. Z pewnością  
dzięki temu już  zapisały się  w historii parafii (uśmiech). 

Czy pielgrzymka ograniczała się  tylko do sanktuarium świętego Ojca 
Pio?
Nie. Po drodze odwiedziliśmy: Wenecję, Padwę,  Asyż, Manoppello - 
znane dzięki  całunowi, Lanciano i w drodze powrotnej Wiedeń, gdzie 
modliliśmy się  w Świątyni na Kahlenbergu, czyli Łysej Górze, skąd Jan III 
Sobieski dowodził podczas zwycięskiej bitwy w 1683 roku.  Oczywiście 
będąc  w Italii nie mogliśmy ominąć  Rzymu  i Stolicy Piotrowej.  Na Placu 
Świętego Piotra spotkała nas kolejna niespodzianka.  Nasi pielgrzymi 
mieli tak dogodne miejsca, że udało im się   zobaczyć  Ojca Świętego 
zaledwie z odległości kilku metrów.  Naprawdę  podczas tej pielgrzymki 
wielokrotnie doświadczaliśmy tego, że znajdujemy się  pod szczególną  
opieką…  

mamy wszystko taniej.  Potrafimy zaoszczędzić  nawet trzecią cześć Sprowadzenie relikwii, uroczystości związane z ich wprowadzeniem do 
kosztów. kaplicy, pielgrzymka do wielu miejsc kultu, to  wszystko musiało 
Dlaczego Ksiądz podejmuje się  trudu organizacji wakacyjnego i  kosztować wiele trudu i zachodu.  Podczas tego lata był też jednak czas 
feryjnego wypoczynku? na chwilę wytchnienia. Tradycyjnie w trakcie  każdych wakacji i ferii 
Podczas takich podróży ludzie  najlepiej się poznają. Nawiązują się zimowych organizuje Ksiądz wyjazdy dla dzieci i młodzieży. Gdzie 
szczególne więzy. Jako kapłan właśnie wtedy zaczynam najlepiej wybraliście się tym razem? 
rozumieć  swoich młodych parafian. Wspólnie zmagamy się z naturą, Dla porządku dodam, że przed wyprawą  w Bieszczady moi parafianie 
rozwiązujemy problemy, zaprzyjaźniamy się… Jeśli mogę wyróżnić  brali jeszcze udział w V Pieszej Pielgrzymce do Miedniewic.  Odbyła się  
czwórkę  uczestników bieszczadzkiego wyjazdu, to chciałbym wymienić   ona  2 sierpnia. W Bieszczadach wypoczywaliśmy od 3 do 10 sierpnia.  
najmłodszych spośród nas. Olga  Smulska,  Hubert Woszczyk, Stasio Szliśmy Połoninami Wetlińską i Caryńską. Zażyliśmy kąpieli w Zalewie 
Wiśniewski i Patryk Gapys – zostali nagrodzeni medalami przez  Solińskim. Zwiedzaliśmy skansen w Sanoku. Ponadto odwiedziliśmy wiele 
przewodnika za dzielne pokonywanie trudów wyprawy. malowniczo położonych cerkwi i kościołów. To była niezapomniana 
Dziękuje za rozmowęwyprawa. Wzięły w niej udział 44 osoby. W tym moi ministranci, dzieci z 
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich Czytelników.   parafialnej scholki i rodzice, którzy  pomagali mi w opiece nad całą 
   grupą. Dzięki temu, że sami organizujemy nasze młodzieżowe wyjazdy  

dyrektor MPB w Mszczonowie.
Warto podkreślić, że wydarzeniu towarzyszył 
również występ dzieci z Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury, które dały wspaniały popis 
swoich umiejętności wokalnych i aktorskich.
Przypomnijmy, że Narodowe Czytanie to 
zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego ogólnopolska 
akcja publicznej lektury największych 

Przez cały tydzień od 2 do 6 września w Fredry i Juliana Tuwima, które odbyło się w polskich dzieł literackich. Czytanie zostało 
Miejskiej Bibliotece Publicznej można było piątek 6 września. nazwane "narodowym", aby podkreślić jego 
obejrzeć niecodzienną wystawę prac Licznie zgromadzonym w tym dniu dzieciom powszechny i  egalitarny charakter. 
ilustrujących utwór „Rzepka” Juliana Tuwima utwory czytali lokalni samorządowcy, Podstawowym celem przedsięwzięcia jest 
wykonaną przez dz ieci  z  punktów nauczyciele, bibliotekarze i dyrektorzy popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie 
przedszkolnych we Wręczy i Lutkówce w jednostek miejskich. uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę 
ramach wakacyjnych zajęć z biblioteką. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. radna oraz wzmocnienie poczucia wspólnej 
Ponadto, w bibliotece gościła wystawa Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, tożsamości. 
„Fredro w starym stylu” - oryginalne wydanie radny Ryszard Stusiński, a także Barbara 
dzieł Aleksandra Fredry z końca XIX wieku. Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Łukasz Nowakowski
Podsumowaniem całotygodniowej akcji Pomocy Społecznej w Mszczonowie oraz 
było wspólne czytanie dzieł Aleksandra gospodarz imprezy Łukasz Krzysztof Załęski, 

Biblioteka

Tydzień z Fredrą w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Mszczonowie
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również zachętą do czytania, także książek, którym przypięto 
łatkę niepoprawności politycznej, obyczajowej lub innej.

Anna Kowalska
MBP w Mszczonowie

Narodowe Czytanie- Mszczonów też czyta
Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez 
prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja 
publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Czytanie zostało nazwane "narodowym", aby podkreślić jego 
Mszczonowie zakwalifikowała się powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem 
do III rundy Programu Rozwoju przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie 
Bibliotek. Do programu aplikowało uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie 
195 bibliotek gminnych, na liście poczucia wspólnej tożsamości. 
finalistów znalazło się 151. Program Narodowe Czytanie w tym roku dotarło także do 

Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Mszczonowa. Nasza lokalna edycja odbyła się 6 września 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i ma ułatwić 2013 w siedzibie biblioteki. Zebrani uczniowie i nasi czytelnicy 
polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, mieli okazję wysłuchać utwory Aleksandra Fredry i Juliana 
Internetu i szkoleń. Tuwima. Licznie zgromadzonym w 

W ramach programu do naszych bibliotek zarówno w tym dniu dzieciom utwory czytali 
Mszczonowie jak i w Osuchowie zostaną dostarczone po 2 l o k a l n i  s a m o r z ą d o w c y ,  
zestawy komputerowe. W ramach PRB zrealizowane zostaną nauczycie le,  b ib l iotekarze i  
szkolenia dla bibliotekarzy, a także zostanie opracowany dyrektorzy jednostek miejskich. 
„Plan rozwoju biblioteki” w perspektywie 3-4 najbliższych lat. Wśród zaproszonych znaleźli się 
Program jest realizowany od 2009. Jego ideą jest m.in.:
wzmocnienie systemu bibliotecznego, integracja środowiska - p. Barbara Gryglewska – radna 
oraz stosowanie bardziej nowoczesnych i skutecznych form Mszczonowa
komunikacji między bibliotekami i bibliotekarzami. - p. Renata Siwiec – radna Mszczonowa
Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie znalazła się w - p. Ryszard Stusiński – radny Mszczonowa
gronie 3808 bibliotek z całej Polski, które uczestniczyły w - p. Barbara Ciszewska – kierownik Miejskiego Ośrodka 
dwóch poprzednich rundach PRB i które będą uczestniczyć Pomocy Społecznej w Mszczonowie
w III rundzie Programu. Jesteśmy jedną z 249 bibliotek - p. Ewa Bińkowska – nauczyciel-bibliotekarz Szkoły 
Województwa Mazowieckiego uczestniczących w projekcie Podstawowej w Mszczonowie
od początku jego trwania (w III rundzie z terenu województwa - p. Renata Zagożdżon – wolontariusz Miejskiej Biblioteki 
zakwalifikowało się 36 bibliotek). Publicznej w Mszczonowie

Anna Kowalska - p. Łukasz Krzysztof Załęski – dyrektor Miejskiej Biblioteki 
MBP w Mszczonowie Publicznej w Mszczonowie

Dodatkowo atrakcją spotkania był występ grupy z 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, która w ciekawy i T y d z i e ń  K s i ą ż e k  
humorystyczny sposób zaprezentowała i zaśpiewała 

Zakazanych już  za  uczestnikom utwory Juliana Tuwima m.in. „Rzepkę” i 
„Lokomotywę”.nami…

Anna KowalskaW dniach od 23 do 27 września 
Łukasz Krzysztof Załęski2013 r. organizowaliśmy 

MBP w Mszczonowie

, jest to kampania 
Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie zaprasza do społeczna wywodząca się z USA, 
swoich placówek:której celem jest zwrócenie uwagi 
- Biblioteka w Mszczonowieopinii publicznej na działanie 
Ul. Szkolna 3 (obok gimnazjum)c e n z u r y  ( o b y c z a j o w e j ,  
Tel. 46 857-13-46politycznej, religijnej), potrzebę 
e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-mszczonow.plwolności słowa i tworzenia 
Godz. otwarcia:literatury oraz problem prześladowania ludzi za to, że czytają 
Poniedziałek-środa, piątek 9.00-18.00lub piszą książki. Ma również prowokować do zrewidowania 
Czwartek 10.00.-15.00utartego sposobu myślenia utrwalonego poprzez aktualnie 
Sobota 10.00-15.00sankcjonowane zasady.

Nasza biblioteka w ramach 
- Filia w Osuchowie prezentowała wystawę: 
Ul. Piekarska 2. Na ekspozycji przedstawiliśmy blisko 
Tel. 46 816-66-5430 zakazanych lektur oraz wyjaśniamy z jakich powodów 
e-mail: osuchow@biblioteka-mszczonow.plzabraniano (lub wciąż się zabrania) ich czytania.
Godz. Otwarcia:Tydzień Zakazanych Książek był nie tylko akcją 
Poniedziałek 11.00-18.00uświadamiającą, ale także okazją do zainteresowania 
Środa 12.00-18.00ciekawymi przypadkami z historii literatury. Być może aura 
Piątek 11.00-18.00tajemniczości, skandalu i etykieta zakazanego owocu będzie 

Tydzień 
Zakazanych Książek (Banned 
Books Week)

Tygodnia Zakazanych 
Książek Książki zakazane, czyli 
czego nie wolno czytać

Biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna finalistą 
III rundy Programu Rozwoju Bibliotek
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poważnie przetrzebiła królicze  hodowle. 
Groźna choroba przenoszona przez 
komary dała się  we znaki wszystkim 
polskim hodowcom. W y s t a w ę  w  
Mszczonowie zorganizował Ogólnopolski 
Związek Hodowców Królików Rasowych  i 
Drobiu Ozdobnego. Patronat honorowy  
nad nią objął burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek. Nadzór weterynaryjny   W n iedz ie lny  poranek  (20 .10)  miejscowy hodowca i pomysłodawca 
sprawował lek.wet. Artur Zaprzałek. mieszkańców Mszczonowa obudziło ca łego p r zeds ięwz ięc ia  Ry s za rd  
Komisję sędziowską, oceniającą królicze pianie kogutów i bynajmniej  nie były to Kwiatkowski.  Nagrody za najlepsze okazy 
piękności tworzyli: Brunon Bluszcz, Jan koguty telerankowe. Drób wszelakiej wręczyli  wspólnie burmistrz Mszczonowa  
Chudy, Andrzej Karasek, Adam Malczyk, maści, gołębie, kozy, a przede wszystkim Józef Grzegorz Kurek i dyrektor OSIR-u 
Tomasz Latos (asystent), Łukasz Strzępek olbrzymia ilość królików, jaka  została Michał Szymański.  Główny laur za 
(asystent), Stanisław Wysokiński  (asystent) wyeksponowana na  t r zec ie j  j u ż   na j leps zą   k ró l ic zą   ko lekc ję  ,  
i Elżbieta Kubies (asytent). Drób oceniali: m s z c z o n o w s k i e j  w y s t a w i e  zaprezentowaną  podczas wystawy,  
Dorota Smolińska i Sebastian Kotas. Ogólnopolskiego Związku Hodowców przyznano Wiesławowi i Łukaszowi 
Fundatorami nagród byli: Ogólnopolski Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego Strzępkom. Ojciec i syn hodowlą zajmują 
ZHKRiDO, Stowarzyszenie HKRiDO, a także mogła przyprawić  o zawrót głowy. Cała się  już od lat. W ciągu roku uczestniczą  w 
Ryszard Kwiatkowski. płyta lodowiska w Termach zastawiona 3-4 podobnych do mszczonowskiej 

MMzostała klatkami z przepięknymi okazami, wystawach na terenie całej Polski.  
jakie przez lata dopieszczane są  w Zwycięzcy pochodzą z podkarpackiego  
naj lepszych polsk ich hodowlach.  Strzyżowa, a za najpiękniejszy okaz swej 
Tegoroczna wystawa w Mszczonowie hodowli uznali królika nowozelandzkiego  
trwała aż trzy dni (18-20. 10).  Mszczonów białego. Jego też  na fotografii  prezentują  
wypracował już sobie odpowiednią naszym Czytelnikom. 
renomę  wśród hodowców.  Duże Tradycyjnie w gronie najlepszych 
z a i n t e r e s o w a n i e   m i e s z k a ń c ó w ,  wystawców mszczonowskich pokazów 
wspaniały obiekt wystawienniczy, znalazł się też  ich organizator Ryszard 
sprawny organizator pokazów oraz  Kwiatkowski, któremu przyznano puchary 
przychylność władz miejskich - wszystko to za zwycięstwa w kilku kategoriach. 
sprawia, że właściciele rasowych zwierząt Wszyscy hodowcy ubolewali nad faktem, 
chętnie przyjeżdżają  do  naszego miasta. że tegoroczna wystawa jest mniejsza niż  

Galę  zwycięzców wystawy w dwie poprzednie. Okazuje się, że winę  za 
n iedz ie lne południe poprowadzi ł  to ponosi  zaraza myxomatozy, która 

OSiR

Rasowe króliki i drób ozdobny – 
ODSŁONA TRZECIA 
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W sobotę 14.09.2013r o godz. 10.00 w Gminie Mszczonów 
członkowie Stowarzyszenia Obywatelskiego Ruchu Obrony 
Bezrobotnych i wolontariusze Wolontariatu,,DOBRE SERCE'' wzięli 
udział w zbiórce sprzątania lasów pod hasłem ,,CZYSTY LAS LECZY 
NAS''. To już szósta w tym roku taka akcja, która wraz z 
Nadleśnictwem Grójec od sześciu lat jest prowadzona w naszych 
lasach. Tym razem grupa ponad 90- cio osobowa napełniała worki 
w okolicach Osuchowa.
Zebrano ponad 130 worków śmieci , były też folie, papa i telewizor. 

Dużą radością i niespodzianką była obecność Pana Burmistrza 
Mszczonowa – Józefa Grzegorza Kurka, który bardzo serdecznie 
podziękował wszystkim za wykonaną pracę.Już tradycyjnie było 
rozpalone przez leśników ognisko i dla wszystkich kiełbaska i 
napoje. Od Wolontariatu wszyscy otrzymali słodycze ( batony 
Bueno,jaja niespodzianki, nutelę z firmy FERRERO) i pastę do zębów 
, które były zaskoczeniem i sprawiły wiele radości przedewszystkim 
dzieciom. Bardzo się cieszymy, że w ten sposób możemy 
edukować młode pokolenie, pokazać, że las to najbardziej 
przyjazne nam środowisko, szkoda tylko, że to starsze nadal wywozi 
śmieci do lasu. Przez integrację na łonie natury możemy zrobić 
dużo dla naszego środowiska i już zapraszamy na kolejną zbiórkę , 
która odbędzie się w drugą sobotę pażdziernika. 

Urszula Pietrzak
koordynator O.R.O.B w Grójcu

i Wolontariatu ,,Dobre Serce''

„DOBRE SERCE”

Czysty las leczy nas w Osuchowie

lekkoat letycznej  LKS Osuchów. gimnazjalistek dobrze spisała się  
Podczas  BIEGU TUMSKIEGO, jaki  odbył Marlena Rykaczewska, która linię  mety 
się 11 października na trasie okalającą  przebiegła  jako druga.  
płocką starówkę osuchowianie nie T r e n e r  O s u c h o w s k i c h  
zawiedli i wywalczyli bardzo  wysokie lekkoatletów Stanisław Zdunek 
pozycje. Andrzej Wojtczak  pokonał zadowolony z postawy i osiągniętych 
wszystkich swoich rywali w  kategorii  wyników swoich podopiecznych z 
szkół średnich. W tej samej grupie n iec ie rp l iwośc ią  oczeku je  ich  
wiekowej  druga  i szósta  lokata kolejnych startów. Jego zdaniem stać  Złoto i dwa srebrne krążki przywieźli z 
przypadły kolejno Weronice Pociech i ich na wywalczenie kolejnych medali. P ł o c k a  b i e g a c z e   s e k c j i  
Aleksandrze Zgórzak. Natomiast wśród MM

LKS Osuchów

Osuchowianie 
nie zawiedli 
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„aż tyle”. 

Rajd zakończył się pieczeniem kiełbasek 
w ognisku. Oczywiście nie zabrakło też 
konkursów z nagrodami i innych wesołych 
zabaw. 

MM

Blisko 50 rowerzystów przejechało 50 
kilometrów w Rajdzie z Termami, jaki odbył się 
w dniu 5 października. Pasjonaci aktywnego 
wypoczynku wyruszyli na malowniczą  trasę  
wokół Mszczonowa z placu przed Termami. 
Później musieli odszukiwać  kolejne punkty 
kontrolne, aby bez problemu  dotrzeć do 
mety. Rowerowe rajdy na orientację to 
weekendowa specjalność Mszczonowa. 
Rozpoczęły się one dzięki projektowi pod 
wymowną nazwą „Weekend z Termami 
Mszczonów”.  Ta forma aktywnego 
w y p o c z y n k u  m a  s w o i c h  s t a ł y c h  
sympatyków. Jak można było usłyszeć na 
miejscu startu-  nie  wyobrażają  oni  sobie 
o p u s z c z e n i a  c h o ć b y   j e d n e g o  z  
organizowanych przez mszczonowski OSIR 
rajdu. Do tego grona wciąż  dołączają nowe 
osoby, które nie boją się  wysiłku i mają  w 
sobie tyle hartu, aby wytrzymać tempo 
narzucane przez doświadczonych członków 
patrolu, do jakiego zostają  przydzieleni. 
Podobno wystarczy przełamać  pierwszy 
strach, a dalej rowerowy wysiłek infekuje jak 
wirus  - śmiał się jeden z najstarszych  
uczestników sportowego wydarzenia. Dla 
niego trasa o długości 50 kilometrów to 
„tylko” taki odcinek, choć wcześniej jak się 
przyznał mówił o podobnych odległościach  

triumfatorzy: Bartek Osiński, Damian Wojtyniak i Paweł Szymczak to 
uczniowie klas pierwszych.  

W klasyfikacji zespołowej zwyciężyło Gimnazjum w Osuchowie 
zdobywając o 1 punkt więcej od swych rywali z Mszczonowa.

Na uwagę zasługuje bardzo dobra organizacja zawodów. 
Odpowiedzialna praca Młodzieżowej Komisji Sędziowskiej oraz sprawna 
praca sekretariatu zawodów pod kierownictwem p. Magdaleny Szeląg.

Wyniki rywalizacji sportowej rozegranej w 28 września 2013r. na 
Stadionie LA w Osuchowie:

Puchary, statuetki i medale ufundował Burmistrz Miasta Mszczonowa 
Jak co roku w ostatnią sobotę września dyrektor Zespołu Szkól 

Józef Grzegorz Kurek. 
Publicznych w Osuchowie Elżbieta Sajak, zaprosiła na rywalizację 

 
sportową wszystkie szkoły z terenu Miasta i Gminy Mszczonowa. 

WYNIKI KOŃCOWE Z CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNEGO- SZKOŁA 
Reprezentanci szkół podstawowych zmagali się w czwórboju, 

PODSTAWOWA –Dziewczęta 
natomiast gimnazjaliści toczyli bój o tytuły mistrzowskie w skoku w dal, 

1. Patrycja Major  180  pkt. Osuchów
wzwyż, biegu na 1000m i 60m. 

2. Martyna Sadowska 159 pkt. Mszczonów
Podczas otwarcia zawodów p. dyrektor poinformowała, że szkoła 

3. Katarzyna Rybkowska 151 pkt. Mszczonów
realizuje ogólnopolski projekt „ WF z klasą” .

4. Alicja Słowińska 138 pkt. Piekary
Rywalizacja była jak zwykle zacięta i pełna dramaturgii. Mistrzem 

5. Martyna Wisławska 133 pkt. Mszczonów
Mszczonowa został reprezentant Szkoły Podstawowej w Osuchowie 

6. Aleksandra Krzemińska 100 pkt. Osuchów
Dawid Chyła wyprzedzając Łukasza Kustosza również ucznia szkoły w 

7. Anna Kłosiewicz 99 pkt. Osuchów
Osuchowie. Podstawą wyłonienia zwycięscy, były przeliczone wyniki na 

8. Karolina Wójcik96 pkt. Piekary
punkty z tabel lekkoatletycznych.  Mistrzynią Mszczonowa w Czwórboju 9. Trzeciecka Dorota 84 pkt. Piekary
LA została Patrycja Major  uczennica Szkoły Podstawowej  w 10. Patrycja Woźniak 80 pkt. Osuchów
Osuchowie, zaś  II miejsce zdobyła Martyna Sadowska   uczennica 11. Aleksandra Borowska 69 pkt. Lutkówka
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. 12. Paulina Jakubowska 66 pkt. Lutkówka

 W rywalizacji zespołowej triumfowała  Szkoła Podstawowa w 
Osuchowie! – Co jest wielkim sukcesem naszej niedużej placówki. WYNIKI KOŃCOWE Z CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNEGO- SZKOŁA 

Niezwykle wyrównana była także rywalizacja uczniów z gimnazjów.  
PODSTAWOWA –Chłopcy

Zawodnicy walczyli z ogromnym zaangażowaniem, bijąc rekordy i 
1. Dawid Chyła 173 pkt. Osuchów

pokonując własne słabości. Na bardzo wysokim poziomie rozegrano 
2. Łukasz Kustosz 150 pkt. Osuchów

konkurs w biegach długich i skoku wzwyż. Tu trofea podzieliły się 
3. Mateusz Dziarkowski 136 pkt. Mszczonów

sprawiedliwie. Konkurs skoku wzwyż przebiegł pod dyktando 4. Jakub Sadowski 122 pkt. Lutkówka 
zawodniczek Gimnazjum z Mszczonowa, które zdobyły główne trofea. 5. Kacper Wasilewski 121 pkt. Osuchów
Natomiast w biegu na 1000 m. zdecydowanie dominowali  uczniowie 6. Tomasz Frelik 115 pkt. Mszczonów
Gimnazjum w Osuchowie . Na uwagę zasługuje fakt, że trzej 

OSiR

50/50 -  czyli z TERMAMI na ROWERZE

Turniej szkół

Sprawozdanie z XV Lekkoatletycznych 
Mistrzostw Mszczonowa - Osuchów 2013 r.
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7. Mateusz Maciszewski 105 pkt. Piekary 1. Rykaczewska Marlena - Mszczonów KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
Jarosław Sobczyk 105 pkt. 2. Magdalena Brzezińska- Osuchów 1. Gimnazjum w Osuchowie - 156
Lutkówka 3. Emilia Wiesion - Osuchów 2. Gimnazjum w Mszczonowie  - 155
9. Patryk Zieliński 102 pkt. Piekary Chł. 
10. Daniel Szeląg 90 pkt. Lutkówka 1. Bartłomiej Osiński  –Osuchów Ze sportowym pozdrowieniem 
11. Łukasz Krzemiński 87 pkt. Piekary 2. Damian Wojtyniak  - Osuchów Organizatorzy
12. Mateusz Borowiec 73 pkt. Mszczonów 3. Paweł Szymczak - Osuchów Zapraszamy za rok!

SKOK W DALKLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ Autorzy:
Dz. PODSTAWOWYCH Elżbieta Sajak
1. Maciszewska Natalia – Osuchów1. SP Osuchów –178 Magdalena Szeląg
2. Patrycja Bińkowska - Mszczonów2. SP Mszczonów - 173
3. Dominika Cymerman – Mszczonów3. SP Piekary- 97
Chł.4. SP Lutkówka – 96
1. Pietrzyk Michał –Mszczonów
2. Czerwiński Mateusz – MszczonówWYNIKI GIMNAZJUM
3. Piotr Trzeciecki – Osuchów BIEG NA 60 m.

Dziewczęta
SKOK WZWYŻ1. Zdzieszyńska Karolina – Mszczonów
Dz. 2. Maciszewska Natalia – Osuchów
1. Melon Patrycja -  Osuchów  3. Krawczyk Agnieszka  - Osuchów
2. Sadowska Klaudia- MszczonówCh.
3. Saławjowa Tatiana- Mszczonów1. Pietrzyk Michał- Mszczonów
Chł.2. Mateusz Czerwiński – Mszczonów
1. Mateusz Leniarski - Mszczonów3. Piotr Trzeciecki – Osuchów 
2. Norbert Wójcik - Osuchów

BIEG NA 1000  m. 3. Łukasz barański- Osuchów
Dz.

Medale i puchary ufundował Burmistrz 
Miasta Mszczonowa

Klasyfikacja drużynowa szkół 
podstawowych:
1. SP Mszczonów 82
2. SP Radziejowice 81
3. SP Piekary 59
4. SP Osuchów 57
5.SP Barniki 53 W dniu 5 października 2013 r. na terenie nagrody, medale i dyplomy  wręczali:
6. SP Puszcza Mar. 52Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie - Pani Krystyna Penczonek- Radna 
7. SP Teresin 19odbyły się VII Regionalne Mistrzostwa  Powiatu Żyrardowskiego
8. SP Lutkówka 16Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych - Pani Elżbieta Sajak- Dyrektor  ZSP w 

organizowane przez  Powiatowe Zrzeszenie Osuchowie
W poszczególnych biegach zwyciężyli:

LZS i Zespół Szkół Publicznych  w Osuchowie. - Pan Zbigniew Kozera – Prezes  Powiatowego 
· Dziewczęta rocznik 2003r.

Uczestniczyło w nich 286 (wg protokołów Zrzeszenia LZS
1. Emilia Oskiera   – SP Radziejowice

końcowych poszczególnych dyscyplin) - Pan Stanisław Zdunek – trener LA.
2. Magdalena Michalczyk  – SP Piekary

zawodników reprezentujących 8  szkół - Jestem bardzo szczęśliwa, że 
3. Maria Rutkowska – SP Puszcza Mar.

podstawowych, 6 gimnazjów i 2 szkół kolejna tak duża impreza sportowa okazała 
średnich z terenu okolicznych powiatów. się bardzo udana. Osuchów ma to coś, co · Chłopcy rocznik 2003 r.
Zawodnicy szkół podstawowych startowali przyciąga tutaj młodzież i ich opiekunów 1. Michał Stusiński – SP Piekary
na dystansie 650m., gimnazjów 650 m. lub sportowych. Tak jest od lat i będziemy tę 2. Jakub Momat – SP Mszczonów
1300 zaś szkół średnich na dystansie 1300 m. tradycję kontynuowali… - powiedziała  3. Eryk Gasiński – SP Radziejowice

Najlepszym zawodnikom i zawodniczkom dyrektor ZSP w Osuchowie Elżbieta Sajak. 

Powiatowe Zrzeszenie LZS

Sprawozdanie z VII  Regionalnych Mistrzostw Zrzeszenia 
LZS w Biegach Przełajowych - Osuchów 2013 r.
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· Dziewczęta rocznik 2002r. 3. Mateusz Dziarkowski – SP Mszczonów
· Dziewczęta rocznik 2001r.1. Martyna Sadowska – SP Mszczonów
1. Natalia Lot – SP Teresin Klasyfikacja drużynowa gimnazjów:2. Zuzanna Dylewska   – SP Bartniki
2. Gabriela Piątkowska  – SP Mszczonów 1. Osuchów 1443. Martyna Wisławska – SP Mszczonów
3. Klaudia Budziszewska – SP  Puszcza 2. Puszcza Mariańska 92
Mar. 3. Radziejowice 63· Chłopcy rocznik 2002r.

4. Mszczonów 561. Dominik Melon    – SP Osuchów · Chłopcy rocznik 2001r.
5. Bartniki 542. Artur Wasilewski – SP Osuchów 1. Dawid Chyła  – SP Osuchów
6. Teresin 113. Albert Starosta– SP Radziejowice 2. Adrian Heleniak – SP Bartniki
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W poszczególnych biegach zwyciężyli:
· Dziewczęta rocznik 2000r.
1. Agnieszka Krawczyk – Osuchów
2. Emilia Wiesion - Osuchów
3. Magdalena Maliszewska -  Mszczonów

· Chłopcy rocznik 2000r.
1. Wojciech Orłowski – Bartniki
2. Damian Wojtyniak  - Osuchów
3. Dawid Jakubczak – Radziejowice

· Dziewczęta rocznik 1999r.
1. Marlena Rykaczewska  – Mszczonów
2. Gabriela Steczkowska – Puszcza Mar.
3. Patrycja Bińkowska - Mszczonów

· Chłopcy rocznik 1999r. · Chłopcy
Mistrzostwa LZS powiatu żyrardowskiego 1. Piotr Jurkiewicz– Bartniki 1. Krzysztof Niemojewski  - LO im. Cz. 
kategoria SZKOŁY ŚREDNIE2. Olaf Petrykowski - Osuchów Tańskiego Puszcza Mariańska
1. LO im. Cz. Tańskiego Puszcza 3. Dominik Wasilewski- Osuchów 2. Mateusz Baka– LO im. Cz. Tańskiego 

Mariańska 61 Puszcza Mariańska· Dziewczęta rocznik 1998r. 2. Zespół Szkół w Mszczonowie 45  3. Robert Borowski – ZS Mszczonów1. Karolina Domagała– Puszcza 
Mariańska 
2. Magdalena Brzezińska  – Osuchów W poszczególnych biegach zwyciężyli: Ze sportowym pozdrowieniem 3. Gabriela Żmuda – Osuchów · Dziewczęta Organizatorzy

1. Aleksandra Zgórzak – LO im. Cz. · Chłopcy rocznik 1998r. Zapraszamy za rok!
Tańskiego Puszcza Mariańska1. Bartłomiej Nowak – Bartniki

2. Katarzyna Seliga - LO im. Cz. Tańskiego 2. Norbert Wójcik– Osuchów Autorzy:
Puszcza Mariańska3. Julian Andryszczyk  - Teresin Elżbieta Sajak

3. Małgorzata Szuszkiewicz– ZS Mszcznów Magdalena Szeląg 

V miejsce – Kacper Basiński, UKS Lutkówka 
2. Młodziczki:
I miejsce – Anna Centkowska, UKS Lutkówka
3. Juniorzy:
I miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie 

II miejsce – Albert Świrta, Wiskitki
III miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki 
IV miejsce – Hubert Maj, Wiskitki 

W dniu 05.10.2013r. w Mszczonowie odbył się I turniej z cyklu „Grand V miejsce – Jakub Jagoda, Wiskitki 
Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 2013/2014. W zawodach 4. OPEN: 
wystartowało 22 zawodników i zawodniczek reprezentantów z I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki
Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Jaktorowa, Międzyborowa i Budek II miejsce – Dariusz Strupiński, Żyrardów                                                    
Piaseckich. III miejsce – Dariusz Mitrowski, Wiskitki
Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał słodycze i IV miejsce – Albert Świrta, Wiskitki
napoje. V miejsce – Wiesław Świderski, Jaktorów                                                    
Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: 
1. Młodzicy - szkoła podstawowa Następny turniej tenisa stołowego z cyklu Gran Prix Mszczonowa 
2. Młodziczki – szkoła podstawowa odbędzie się 09.11.2013r., na który serdecznie zapraszam.
3. Juniorzy – gimnazjum i liceum
4. „OPEN" do IV ligi włącznie – dla wszystkich                                                Opracował: Dariusz Biernacki
W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli następujące            Instruktor tenisa stołowego
miejsca: 
1. Młodzicy:
I miejsce – Jakub Sadkowski, UKS Lutkówka
II miejsce – Krystian Tenerowicz, Międzyborów
III miejsce – Sebastian Zylbert, UKS Lutkówka
IV miejsce – Stanisław Kostrzewa, UKS Lutkówka 

Turniej

 „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym
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STRZELCY im.  31pSK, wrocławskiej GRH 
Festung Breslau, a także zduńskowolskiej GRH 
Chrobry I. Wspólnie z rekonstruktorami 
wystąpił sam  generał  Romanem  Polko.  
Były dowódca elitarnej jednostki GROM 
zgodził się uczestniczyć w tym niezwykłym  
przedsięwzięciu z szacunku dla bohaterów 
1944 roku. 

Ujęcia  do teledysku  były kręcone na 
terenie Cytadeli Warszawskiej ( 25 maja 2013 

W piątkowy wieczór 25 października w 
r.)  i w zabudowaniach pofabrycznych w 

Centrum Kultury w Żyrardowie odbyła się 
Żyrardowie (1 czerwca). 

premiera teledysku  „Barykada Żyrardów – 
P remiera „Barykady Ży rardów –  

Kompania Szturmowa P-20”. Autorem hip-
Kompania Szturmowa P-20” miała miejsce 

hopowego przeboju jest  żyrardowski 
na zakończenie koncertu zespołu „13” 

wokalista POTAR -  Dariusza Potargowicz.  
(Potar&Rybson), w którym jako goście 

Niezwykły utwór muzyczny  nawiązuje do 
wystąpil i także: ANIM&MORTE, RUDY 

wydarzeń z okresu Powstania Warszawskiego 
Z T Z & J O H N 8 7 ,  E F O K A ,  T O C Z E K ,  

`44. Barykada Żyrardów była jedną z 
T A S T E R & M I L S O N & S A N T I ,  C Z A R N Y ,  

potężniejszych barykad  na Starym Mieście. 
TOLAS&TOMCZAK i JONGMEN. Całą imprezę   

Niemcy szturmowali  ją  przy pomocy 
poprowadził  BIBUL. 

pojazdów pancernych, przed którymi jako 
Warto zaznaczyć, że na koncert wraz z 

żywe tarcze gnali ludność cywilną Warszawy.  
rekonstruktorami z Mszczonowa przybył 

Nazwa barykady pochodziła od szyldu 
Jacek Sztejerwald, syn jednego z żołnierzy 

sklepu,  sprzedającego tekstylia z Żyrardowa, 
Kompanii Szturmowej P-20, broniącego  

k t ó r y  w z n o s i ł  s i ę  n a d   m i e j s c e m  
Barykady Żyrardów.   

powstańczego oporu.   
MM

Udział w kręceniu scen do teledysku  
wzięli członkowie:  mszczonowskiej  GRH 

różnicowaniu w ramach działalności   gospodarczej związanej z turystyką  wiejską, 
nierolniczej 100 tyś. zł. Dofinansowanie wspieranie działalności gospodarczej 
wybranych Projektów odbywać się  będzie związanej z turystyką, np.  rozwoju gospodarstw 
drogą zwrotu poniesionych wydatków po a g r o t u r y s t y c z n y c h ,  p r z e t w ó r s t w a  
zakończeniu realizacji  Projektów. spożywczego opartych  o surowce lokalne, 
W  r a m a c h  „ T w o r z e n i a  i  r o z w o j u  wyrobu innych produktów tradycyjnych i 
m i k r o p r z e d s i ę b i o r s t w ” ,  p r i o r y t e t o w o   l o k a l n y c h ,   r ę k o d z i e ł a ,  u t r z y m a n i a  
traktowane będę operacje, których celem jest tradycyjnych zawodów. Przykładem szybko  

Zachęcamy do składania wniosków w ramach tworzen ie/ rozwó j  f i rm,   s zczegó ln ie  zrealizowanego i rozliczonego Projektu jest 
ostatnich naborów Osi Leadera  dotyczących działających w obszarze turystyki (np. hotele, mikroprojekt dotyczący  zakupu aparatury 
„Różnicowania w ramach działalności gastronomia,  wypożyczalnie sprzętu rentgenowskiej do pracowni weterynaryjnej.
nierolniczej” oraz  „Tworzenia i rozwoju turystycznego). W Programie tym niezbędny Biuro Lokalnej Grupy Działania w Żabiej Woli 
mikroprzedsiębiorstw”, którego termin naboru  jest  wzrost zatrudnienia w firmie w ramach przy ul. Warszawskiej 24  zaprasza na 
przewidziany jest na: 28 październik - 11 listopad realizacji projektu tj. stworzenie 1 etatu przy indywidualne bezpłatne konsultacje wniosków 
2013r. kwocie projektu 100 tyś. zł, 2  etatów przy 200 oraz szkolenie.
  Preferowane będą projekty proste w realizacji, tyś. zł a  przy projekcie za 300 tyś. zł 3 pełnych Więcej informacji: na 
których całkowita kwota  wydatków zamknie etatów. www.ziemiachelmonskiego.pl, nr. tel. 46 858 
się sumą 100 tys. zł. Maksymalna kwota dotacji „Różnicowanie w ramach działalności 91  51.
możliwa  do refundacji to  50% kosztów nierolniczej” dotyczyć będzie  przede oraz Gminnym Centrum Informacji w 
operacji. Całkowity budżet Projektu nie  może wszystkim projektów dotyczących zachowania Mszczonowie  , nr. tel. 46 857 30 71,  46 857 11 
przekroczyć kwoty 300 tys. zł. w naborze dot. i wykorzystania  dziedzictwa przyrodniczego i 99.
tworzenia i rozwoju  mikroprzedsiębiorstw, zaś w k u l t u r o w e g o ,  r o z w o j u  d z i a ł a l n o ś c i  

Komunikat dla Mieszkańców Gminy Mszczonów

Premiera teledysku

„Barykada Żyrardów -  
KOMPANIA SZTURMOWA P-20”
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W r z e s i e ń  d l a  n a s  
rekonstruktorów, to okres  szczególnej 
aktywności. W tym czasie l iczne 
inscenizacje, odwołujące się do roku 
1939,  pokrywają  s ię z innymi 
wydarzeniami. Dla mszczonowskiej GRH 

r e k o n s t r u k t o r z y  p r z e p r o w a d z i l i  im. 31 pSK wrześniowe dni obfitowały w 
plenerową lekcję  historii dla piotrkowian, wiele atrakcji. 
dotyczącą pierwszej wojny światowej, ze 
s z c z e g ó l n y m  u w z g l ę d n i e n i e m  Wszystko zaczęło się 1 września od 
zagadnień tzw.wojny okopowej oraz udziału w rocznicowej Mszy Świętej oraz 
umundurowania i wyposażenia obu wystawienia dioramy  szpitala polowego  
walczących w niej stron. przy kaplicy p.w. Świętego Ojca Pio w 

15 września grupa pojawiła się pod Mszczonowie. 
klasztorem na Świętym Krzyżu, gdzie W tydzień później (7.09) grupa 
wspominano bitwę z 1863 roku, stoczoną pojawiła się na nadwarciańskich  polach 
z Rosjanami przez oddział generała – w okolicy podsieradzkiego Belenia. To 
Mariana Langiewicza. właśnie tam na pozostałościach linii 

Ukoronowaniem rekonstrukcyjnych umocnionej, jaka przebiega równolegle 
przygód we wrześniu był dwudniowy (21-do Warty  odbywają się inscenizacje 
2 2 . 0 9 )  F e s t i w a l  H i s t o r y c z n y  w  wrześniowych walk. 
Mszczonowie, gdzie obok inscenizacji W  k o l e j n ą  s o b o t ę   1 4 . 0 9   
b i twy  mszczonowsk ie j  ` 39  o raz   mszczonowscy Strzelcy wystawi l i  
Powstania Warszawskiego ̀ 44, odbyły się dioramę  carskiego szpitala w Legnicy. 
t e ż   p o k a z y  d o r o b k u  g r u p  Był to drugi w tym roku wyjazd, 
rekonstrukcyjnych, a także nocny zorganizowany przez Konfederację Grup 
przegląd filmów wojennych i  zabawa Rekonstrukcyjnych. Dla porządku 
retro  na tradycyjnych dechach, która przypomnę, iż pierwszy odbył się w 
na tyle przypadła do gustu wszystkim jej ostatnim dniu sierpnia.  Wtedy to w 
uczestnikom, że już zaplanowano jej Lubiążu  mszczonowianie odgrywali rolę  
powtórkę w przyszłym roku  (3 maja).  więźniów obozu koncentracyjnego. 

Z a m k n i ę c i e m  w y j ą t k o w o  Trzecie wydarzenia przygotowane i 
pracowitego miesiąca były uroczystości poprowadzone w ramach projektów 
ku czci żołnierzy 31 pSK w Stanisławowie i Federacji odbyło się  w sobotę  28.09 w 
Augustowie (koło Kozienic), gdzie Piotrkowie Trybunalskim, gdzie pod 
Kaniowszczycy zakończyli swój szlak patronatem miejscowego muzeum  
bojowy. Uroczystości oraz  inscenizację odbyły się inscenizacje:  Rzezi Wołyńskiej 
ostatniej bitwy żołnierzy podpułkownika (dla uczczenia  70 rocznicy tej narodowej 
Wincentego Wnuka zorganizowane t ragedi i )   i  Akcj i  WISŁA.  Przed 
zos ta ły  29 .09  p r zez  Koz ien ick ie  i n s c e n i z a c j a m i   m s z c z o n o w s c y  

S t o w a r z y s z e n i e  

1 września - Mszczonów

HISTORIA

31 sierpnia - Lubiąż

15 września - Św. Krzyż

21 września - Bitwa Mszczonowska

7 września - Bieleń

14 września - Legnica

GRH im. 31 pSK

Ach, co to był za 
miesiąc…
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rekonstrukcyjną oprawę  spotkania 
samorządowców kilkunastu gmin, przez 
które w latach 1914-1915  przebiegała 
linia frontu Wielkiej Wojny.   W ciągu  
ostatnich 30 dni dopięty też  został 
grupowy projekt, polegający na 
zebraniu wyposażenia do polowego 
szpitala. Oczywiście sprzęt ten należało 
odnowić  i zunifikować, tak aby pasował 
do wymogów epoki.  

Oczywiście w działalności GRH nie 
chodzi o urządzanie maratonów 
inscenizacji, ani też  kolekcjonowanie 
d y p l o m ó w  z a  u d z i a ł y  w :   Rekonstrukcji Historycznych. 
uroczystościach, świętach, czy też Do podsumowania atrakcji, jakie 
piknikach historycznych. W przypadku odbywały się  podczas weekendów  
mszczonowsk ich rekonst ruktorów należy jeszcze dodać, to wszystko w co 
nagromadzen ie  wydarzeń  by ło  rekonstruktorzy angażowali się w 
wypadkową kolejnej wrześniowej tygodniu,  biorąc w tym celu urlopy w 
rocznicy oraz  zobowiązań wobec innych pracy. Członkowie grupy poprowadzili  w 
zaprzyjaźnionych grup, które organizując dwóch szkołach (ZS  w Puszczy  
swoje przedsięwzięcia l iczyły na Mariańskiej i Gimnazjum w Mszczonowie) 
koleżeńskie  wsparcie. Mszczonowianie żywe lekcje historii dla ok. 300 uczniów. Z zdali sobie sprawę, że  pasja  również kierując się  zasadą filmowego pana mszczonowsk imi  g imnaz ja l i s tami   może przyprawić o ból mięśni i głowy .    P o p i o ł k a :  „ c z ł o w i e k  p o m o ż e -   z real i zowal i  pro jekt  „Spacer po 
człowiekowi pomogą” stanęli we nieistniejącym mieście”, odwołujący się Tekst: MMwrześniu na wysokości zadania, choć nie wojennych zniszczeń Mszczonowa. Foto: Marek Wardak, Milena ma co ukrywać, że  po tych trzydziestu Natomiast w Bolimowie wspólnie z Koperska, Jacek Olczak, Magdalena solidnie przepracowanych dniach  przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Inicjatywa Siemińska, Krzysztof Miller, Piotr Dymeckiwszyscy mszczonowscy rekonstruktorzy Z i e m i  B o l i m o w s k i e j  s t w o r z y l i  

28 września - Piotrków

29 września - Augustów

22 września - Powstanie Warszawskie 
w  Mszczonowie

18 września - Projekt  „Spacer po 
nieistniejącym mieście”

HISTORIA

23 września - Lekcja w ZS w Puszczy Mariańskiej 29 września  -Stanisławice
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Organizatorem  powstańczych uroczystości w Zduńskiej Woli był 
Radosław Maniecki z Bractwa  ,,Złoty Krzyż", działającego  przy Hufcu 
ZHP w Zduńskiej Woli. Całe przedsięwzięcie realizowane było  w 
ramach zadania ,,Przystanek Historia: w hołdzie bohaterom 
powstania styczniowego 1863-1864 r.", współfinansowanego z 
programu Narodowego Centrum Kultury - Kultura -Interwencje. 
Projekt, dzięki któremu możliwa była organizacja całego 
przedsięwzięcia powstał dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki 

Kolejny raz w tym roku członkowie GRH STRZELCY im. 31 pSK z 
Publicznej w Zduńskiej Woli i Bractwa  ,,Złoty Krzyż".

Mszczonowa wcielili się w role oddziału kosynierów z roku 1863.  W 
niedzielę  13 października wraz z rekonstruktorami z takich grup jak-  

Przypomnijmy, że do starcia powstańczego pod Szadkowicami 
Gloria Victis z Wielunia, Kujawski Ochotniczy Oddział Powstańców 

doszło 6 października 1863 roku, zaś pod Sędziejowicami powstańcy 
1863 r. z Radziejowa oraz Bractwa „ Złoty Krzyż” ze Zduńskiej Woli-  starli 

starli się z carskim wojskiem 26 sierpnia. 
się  z odtwarzającymi carską piechotę członkami GRH 9 ROTA. 
Inscenizacje dwóch powstańczych bitew pod  Szadkowicami i pod 

tekst: Piotr Dymecki 
Sędziejowicami odbyły się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i 

foto: M.Wardak
Rekreacji w Zduńskiej Woli. Starcia z 1863 roku odtwarzało łącznie ok. 
siedemdziesięciu rekonstruktorów. Połowę z nich stanowili 
mszczonowianie. Ze Mszczonowa przyjechały też wszystkie 
białogłowy, które wystąpiły w obu inscenizacjach. 

edycji Marszu, jaki przeszedł warszawskimi ulicami w dniu 5 
października  byli: Fundacja Edukacji Historycznej, Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej Batalionu AK "Czata 49" oraz  

Marsz Niepokonanych – to  wydarzenie ku czci 
Stowarzyszenie Tradycji Armii Krajowej /STAK/. Z roku na rok 

Powstańców Warszawskich,  którzy  przetrwali  63 dni 
rośnie liczba uczestników marszu. Tym razem na apel 

bohaterskiego oporu i w październiku 1944 roku w 
organizatorów odpowiedziało  83 rekonstruktorów z takich 

zorganizowanych kolumnach opuścili morze ruin, jakim już 
grup  jak: STRZELCY im. 31 pSK  z Mszczonowa,  „Parasol”, 

wtedy była Warszawa. Organizatorami tegorocznej, piątej 
”Miotła”, NZW XVI Okręgu NZW z Ostrołęki, NSZ Warszawa, SH 
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 GRH STRZELCY im. 31 pSK

Wspominali  Bohaterów roku 1863

Marsz Niepokonanych 1944- 2013
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specjalnych środków. Z takich właśnie 
inscenizacji słynie Mszczonów. W tym roku 
ponownie spowity mrokiem główny plac 
miasta rozbłysnął światłami eksplozji. 21 
września (godz. 20:00) w centrum 

Mszczonowa odbyła się wieczorna 
inscenizacja starcia, do jakiego przed 74-
laty doszło pomiędzy żołnierzami 31 pułku 
Strzelców Kaniowskich, a oddziałami XVI 

Dwie inscenizacje historyczne, plenerowe pokazy 
Korpusu Pancernego Wehrmachtu. 

umundurowania, sprzętu oraz umiejętności członków grup 
Organizacją Festiwalu Historycznego w ramach Projektu PO FIO 

rekonstrukcji historycznych, seanse filmów batalistycznych, a 
zajmowało się Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne 

przede wszystkim oficjalne uroczystości rocznicowe bitwy 
wspólnie z władzami samorządowymi oraz partnerami projektu. 

mszczonowskiej 1939 roku-wszystko to odbyło się w 
Partnerami przedsięwzięcia byli: Mszczonowski Ośrodek Kultury, 

Mszczonowie w dniach 21-22 września w ramach I Festiwalu 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Historycznego, który był elementem Projektu „Spacer po 
Mieszkaniowej, Gminne Centrum Informacji a także OSP 

nieistniejącym mieście, czyli młodzieżowy wehikuł czasu” 
Mszczonów i miejscowy Hufiec ZHP, dla którego kolejne rocznice 

dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 
bitwy mszczonowskiej ̀ 39 roku są świętami patrona, gdyż hufiec 

Inicjatyw Obywatelskich. 
nosi nazwę 31 pułku Strzelców Kaniowskich. 

Inscenizacje historyczne stały się popularnym sposobem 
utrwalania pamięci o doniosłych wydarzeniach z naszej 
przeszłości. Wiele miast decyduje się na wzbogacanie nimi 
oficjalnych uroczystości. Jednak wciąż do rzadkości należą 
nocne widowiska, gdyż wymagają one zaangażowania 

Organizator: Patronat:

Mszczonowskie Stowarzyszenie                                „Projekt dofinansowany ze środków Gmina Mszczonów
Historyczne Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

”Cytadela”, 36 Pułk Legii Akademickiej i  Grupa Ludności 50 tysięcy mieszkańców tej dzielnicy,  zamordowanych w 
Cywilnej z Mławy. Oczywiście w gronie maszerujących nie bestialski sposób przez Niemców w 1944 roku.  
zabrakło też  przedstawicieli samych organizatorów:    Rekonstruktorzy z Mszczonowa poczytują sobie za 
Batalionu AK ”Czata 49” i STAK  z Warszawy. Wszystkich zaszczyt uczestnictwo w Marszu, który jest 
prowadził Michał Kępiński (Czata 49). Pod jego przedsięwzięciem non- profit , odbywającym  się tylko i 
dowództwem kolumna przeszła z Placu Krasińskich aż  do wyłącznie dzięki dobrej woli oraz  zaangażowaniu osób, 
Skweru  Kardynała  Stefana Wyszyńskiego. Zbiórka którzy chcą kultywować pamięć o Powstaniu 
zarządzona  przed wymarszem całego oddziału miała Warszawskim.  
miejsce w  stóp  Pomnika Powstania Warszawskiego. Później 

tekst: Piotr Dymecki Kolumna  zatrzymała się  też  na wysokości pomnika Ofiar 
foto: Grzegorz Witkowski Rzezi Woli, gdzie rekonstruktorzy minutą ciszy uczcili pamięć  
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 I Festiwal Historyczny

W MSZCZONOWIE ponownie ROZSTRZELANO - 
PROBOSZCZA, BURMISTRZA I LEKARZA 
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Podczas festiwalu odbyły się dwie inscenizacje. Pierwsza 
dotyczyła bitwy mszczonowskiej, a druga odwoływała się do 
epizodów z Powstania Warszawskiego `44. Obie odbyły się w ratusza stanowił scenę historycznego widowiska zaś, wzdłuż 
centralnym punkcie Mszczonowa – na Placu Piłsudskiego, który kamienic po stronach - wschodniej, południowej i północnej 
przed II wojną światową nazywany był Nowym Rynkiem. Front placu– wyznaczone zostały miejsca dla publiczności. 
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Przedstawienie plenerowe nawiązujące do wydarzeń z 1939 niecały rok - w dniu 3 maja. Jej wspaniały klimat potęgowały 
roku zakończone zostało symboliczną sceną rozstrzelania tzw. stroje rekonstruktorów, a także wspomnienia tych, którzy 
mszczonowskich zakładników. Przypomnijmy, że byli to pamiętają jeszcze stare mszczonowskie dechy w Parku Sasa.
najzacniejsi obywatela ówczesnego Mszczonowa: proboszcz Przed południem 22 września w tym samym parku, ale w pobliżu 
Józef Wierzejski, burmistrz Aleksander Tański i lekarz Stanisław ulicy Żyrardowskiej uczestnicy Festiwalu Historycznego 
Zarachowicz. Podczas inscenizacji przed niemieckim plutonem przygotowali dla mieszkańców miasta pokazy dorobku grup 
egzekucyjnym stanęli ich współcześni odpowiednicy – rekonstrukcji historycznych.
proboszcz parafii farnej –Tadeusz Przybylski, burmistrz Józef Ostatnią atrakcją dwudniowej imprezy była druga inscenizacja 
Grzegorz Kurek oraz lekarz Andrzej Barbulant. Należy też plenerowa.
wymienić, że w trakcie widowiska przypomniano trzy inne Jej podstawowym celem było przypomnienie o Powstańcach 
historyczne postacie: ks. wikariusza Władysław Gołędowskiego, Warszawskich, wywodzących się z Ziemi Mszczonowskiej. 
podpułkownika Wincentego Wnuka i ocalałego z rozstrzelania Odwoływała się ona także do walk na barykadzie Świętej Trójcy, 
(8 września) Józefa Piestrzeniewicza. W rolę wikarego wcielił się którą to następnie przemianowano na barykadę Żyrardów. To 
Jacek Gołyński, a ppłk. Wnuka i Piestrzeniewicza zagrał niezwykłe miejsce powstańczego oporu znajdowało się na 
Sławomir Wojtczak. Starówce i było obsadzone przez Kompanię Szturmową P-20.
Scenariusze widowiska zostały napisane przez członków W sumie w festiwalowych wydarzeniach uczestniczyło przeszło 
miejscowej Grupy Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY im. 31pSK 150 rekonstruktorów, odtwarzających ludność cywilną oraz 
–Piotra Dymeckiego i Dariusza Siudka. różne formacje wojskowe z okresu 1939 i 1944 roku. Wywodzili się 
W sobotę 21 września przed pierwszą inscenizacją w godzinach oni z następujących grup rekonstrukcji historycznych: 
18:00-20:00 w kościele farnym odprawiona została rocznicowa Chrobrego 1, Parasola, Rudego, Miotły, Czaty, Stowarzyszenia 
Msza Święta, a zaraz po niej na placu papieskim odbyły się Strzelców Kaniowskich, Kozienickiego Stow. Rekonstrukcji 
oficjalne uroczystości ku czci bohaterów mszczonowskiego Historycznych, Stowarzyszenia Oddział Kawalerii Ochotniczej, 4 
września ̀ 39. pp legionów, 1PSK, 21 warszawskiego pułku piechoty, 
W nocy z 21 na 22 września w parku przy ulicy Żyrardowskiej Stowarzyszenia Wrzesień 1939,
zorganizowany został mini –festiwal filmów historycznych. Nordlandu, Warty, Hoffmayera, 26 Infanteri Regiment, 
Seanse pod chmurką próbowały konkurować z odbytą w „STRZELCÓW” im. 31 pSK.
historycznym miejscu (za kościołem) zabawą przy muzyce retro. Rekonstrukcyjne szeregi zasiliły także: osoby współpracujące z 

Potańcówka na Toruńskim Muzeum Wojskowości, Sympatyków Stowarzyszenia 
t zw.  „dechach” Arsenał z Grybowa, a także młodzież z mszczonowskiego 
cieszyła się taką Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej.
popularnością, iż już Pojazdy historyczne i działa dostarczyli: Adam Kwiel, Waldemar 
dziś wiadomo, że Banaszyński, Arkadiusz Dwórecki, Zbigniew Nowosielski, Jerzy 
z o s t a n i e  o n a  Murgrabia, 7pu oraz członkowie Festung Breslau, Warty, 
p o w t ó r z o n a  z a  Nodlandu oraz Stowarzyszenia Tradycji 26 skierniewickiej Dywizji 
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aresztowania i deportacje. Po zakończeniu Krasnojarskiego i Ałtajskiego. Druga 
działań wojennych w rękach Rosjan deportacja z kwietnia 1940 r. objęła rodziny 
znalazło się ponad 240 tys. jeńców „wrogów ustroju” czyli tych, którzy załapali 
wojennych. Połowę z nich przejęło NKWD, się na pierwszą deportację, zostali 
ok. 2,5 tys. osób rozstrzelano w doraźnych aresztowani za poglądy kontrrewolucyjne 
egzekucjach, oficerów i podoficerów lub zostali rozstrzelani w ramach walki 
osadzono w obozach jenieckich, cześć klasowej. Głównie kobiety i dzieci, w sumie 
deportowano do obozów pracy,  ponad 61 tys. osób. Ofiary drugiej akcji 

22 września 1939 roku w Brześciu nad pozostałych zwolniono. Wiosną 1940 roku deportacyjnej osiedlono na terenach 
Bugiem odbyła się parada zwycięstwa. na podstawie uchwały biura politycznego Kazachstanu. Trzecia akcja deportacyjna 
Obok żołnierzy Wehrmachtu z jednostek KC WKP(b) (tzw. decyzji katyńskiej z 5 wykonana została w czerwcu i lipcu 1940 r. i 
dowodzonych przez  gen.  He inza marca 1940 r.) dokonano egzekucji objęła przede wszystkim uchodźców z 
Guderiana defilowali bojcy z Czerwonej „ w r o g ó w  w ł a d z y  s o w i e c k i e j ” .  centralnej Polski, którzy uciekli na kresy 
Armii pod dowództwem kombryga Wymordowano, najczęściej strzałem w tył wschodnie przed Niemcami. Ponad 80 
Siemiona Kriwoszeina. Wspólnie, obydwie głowy, ponad 21 tys. obywateli Polski, proc. z 80 tys. deportowanych stanowili 
sojusznicze armie ostrzelały broniącą się do których skoncentrowano w obozach w o b y w a t e l e  p o l s c y  p o c h o d z e n i a  
26 września polską załogę Twierdzy Kozielsku, Starobielsku i Ostaszowie. żydowskiego. Pozostali, to ludność 
Brzeskiej. Wkrótce po defiladzie w Brześciu Większość z  zamordowanych,  to  ukraińska i białoruska, głównie bogatsi 
dokonano korekty granic pomiędzy III oficerowie i podoficerowie Wojska chłopi. Czwarta deportacja zrealizowana 
Rzeszą a Rosją Sowiecką, Niemcy wzięli Po l sk iego,  funkc jonar iusze  Po l ic j i  w maju i czerwcu 1941 r. objęła ludność 
pod okupację 49 proc. powierzchni II Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, po l ską  zamieszku jącą z iemie  na 
Rzeczpospolitej a Sowieci 51 proc. Na Straży Granicznej, Służby Więziennej. północnych kresach II RP, z rejonów 
podstawie tajnego protokołu do paktu Rozkaz popełnienia ludobójstwa wydał Białegostoku, Wilna, Grodna a także 
Ribbentrop-Mołotow (podpisanego w Józef Stalin na wniosek Ławrientija Berii ludność krajów nadbałtyckich, Litwy, 
Moskwie 23 sierpnia 1939 r.) obydwie strony L u d o w e g o  K o m i s a r z a  S p r a w  Łotwy i Estonii.  W Sumie czwarta 
dokonały wymiany więźniów i zawarły Wewnętrznych ZSRR (szefa NKWD). Ten deportacja objęła ponad 85 tys. osób. 
porozumienie o współpracy gospodarczej masowy mord popełniony przez NKWD był Masowe przesiedlenia pochłonęły setki 
oraz współpracy Gestapo z NKWD tylko przygrywką do tego co miało spotkać ofiar, w drodze ginęli najsłabsi, pozostali 
s k i e r o w a n e  p r z e c i w k o  l u d n o ś c i  ludność polską na terenach okupowanych trafiali do obozów pracy, gdzie większość 
okupowanej Polski. przez Sowietów. Od lutego 1940 roku do czasu spędzali na wyrębie lasu albo w 
Zbrodnie dokonane na Polakach przez czerwca 1941 roku władze Rosji Sowieckiej kopalniach, powrócić mieli nieliczni. 
okupantów są dzisiaj dość dobrze r ę k o m a  f u n k c j o n a r i u s z y  N K W D  Polacy, których nie objęły masowe 
udokumentowane i porównywalne w zorganizowały i przeprowadziły cztery deportacje i  aresztowania zostal i  
każdym wymiarze, z tą istotną różnicą, że o masowe depor tac je  ludnośc i  ze  automatycznie obywatelami ZSRR. Młodzi 
zbrodniach Niemców wiemy dużo a o wschodnich kresów II Rzeczpospolitej. mężczyźni masowo byli wcielani do Armii 
zbrodniach Sowietów znacznie mniej. Pierwsza deportacja z lutego 1940 r. objęła Czerwonej albo tzw. brygad robotniczych. 
Agresorzy w stosunku do polskiej ludności ponad 140 tys. ludzi. Zdecydowaną Gdy gen. Władysław Sikorski, premier 
przyjęli taką samą taktykę, generalnie większość deportowanych stanowili Rządu Polskiego w Londynie upominał się 
chodziło o to, by wymordować jak Polacy, osadnicy, pracownicy PKP, leśnicy, kanałami dyplomatycznymi o rodaków na 
najwięcej osób świadomych politycznie. urzędnicy – głównie administracj i  kresach, bądź jeńców wziętych do niewoli 
Od samego początku, w swojej strefie samorządowej. Wysiedlono ich na po agres j i  z  17 wrześn ia,  s łużby 
okupacyjnej NKWD rozpoczęło masowe północne obwody ZSRR do Kraju dyplomatyczne ZSRR odpowiadały, że 

Piechoty. Broń strzelająca zapewniła firma STG Maciej historyczną zapewnili – Barbara Gryglewska (Izba Pamięci Ziemi 
Wyszkowski. O wartości imprezy zdecydowała zapierająca Mszczonowskiej), Marek Wardak (prezes MSH) oraz Janusz 
dech w piersiach pirotechnika, którą przygotował dla Matusiak. Sprawy organizacyjne, umowy i obsługa biurowa – to 
mszczonowskiej publiczności Artur Sobieraj. wszystko spoczęło na Magdalenie Podsiadły (GCI Mszczonów). 
Główny ciężar organizacyjny inscenizacji spoczął na Narratorami inscenizacji historycznych byli – Jacek Czubak oraz 
Mszczonowskim Stowarzyszeniu Historycznym, które na swój Dagmara Bednarek, która to wraz ze wspomnianą już 
Projekt „Spacer po nieistniejącym mieście, czyli młodzieżowy Magdaleną Podsiadły przygotowała projekt Mszczonowskiego 
wehikuł czasu” pozyskało dofinansowanie w ramach Programu Festiwalu Historycznego do konkursu ofert PO FIO 2013. Obie 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich o wartości 107 panie reprezentują GCI Mszczonów. Koordynatorami pola walki 
700 zł. Patronat nad Projektem objęła Gmina Mszczonów wraz z na festiwalowych inscenizacjach byli: Małgorzata Dymecka, 
burmistrzami Mszczonowa – Józefem Grzegorzem Kurkiem i Magdalena Podsiadły (grupy cywilne), Beata Sznajder (PWK), 
Grzegorzem Kozłowskim. W grupie pod ich przewodnictwem Robert Szlaga (strona niemiecka), Dariusz Siudek, Sławomir 
pracowali dyrektorzy i kierownicy mszczonowskich jednostek Wojtczak i Piotr Dymecki (strona polska). Wszyscy koordynatorzy 
samorządowych: Beata Sznajder (Gminne Centrum Informacji), są członkami GRH STRZELCY im. 31pSK. 
Grażyna Pływaczewska i Marek Baumel (Mszczonowski Ośrodek Trwałym śladem realizacji całego Projektu będzie ścieżka 
Kultury), Grzegorz Ludwiak i Bogdan Federowicz (ZGKiM), Michał edukacyjna nazwana: „Spacerem po nieistniejącym mieście”, 
Szymański (OSIR) oraz komendant Hufca ZHP Mszczonów – którą po kilkudniowych warsztatach przeprowadzonych przez 
Zbigniew Grabek, a także przedstawiciele miejscowej jednostki członków MSH pomogli zaprojektować uczniowie miejscowego 
Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z naczelnikiem – Gimnazjum, z klas, w których lekcje historii prowadzi Iwona 
Grzegorzem Koperskim. Lipińska. Dzięki niej mieszkańcy Mszczonowa uświadomią sobie 
Elementami scenografii zajęli się – Bogdan Federowicz (ZGKiM) jak wielkie były wojenne straty ich miejscowości oraz gdzie stały i 
oraz Jacek Olczak, Dariusz Siudek, Adam Rydzewski i Tadeusz jak wyglądały nieistniejące już fragmenty miejskiej zabudowy. 
Iwan (członkowie GRH STRZELCY 31 pSK). O oprawę muzyczną Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne 
zadbał Marek Baumel (Mszczonowski Ośrodek Kultury). Tekst: Piotr Dymecki – Wiceprezes Stowarzyszenia 
Imponujące oświetlenie było dziełem Jacka Czubaka -prezesa Foto: Marek Wardak – Prezes Stowarzyszenia
żyrardowskiego Stowarzyszenia „Fabryka Fenkisa”. Konsultację 
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Szarpię się. Wyrywam. (…) Silny cios kolbą w głowę. (…) Czuję, że 
wloką mnie po betonie piwnicy. Ostatkiem sił otwieram oczy i  
widzę komendanta więzienia w otoczeniu innych oprawców, 
których ponagla. Bredząc, proszę o strzał w skroń. (…) I wciąż mnie 
wloką i wloką, a świat cały wiruje. Słyszę strzał jeden i drugi. Nic nie 
boli, tylko lecę tunelem w jakąś przepaść, ginę w ciemnościach.”

Relacja Polikarpa Straczyckiego z więzienia w Oszmianie 
(czerwiec 1941) (w zbiorach E. Siemaszko) za: Lato 1941, polski 
dramat, Dodatek specjalny w 70. rocznicę zbrodni Sowietów i 

Niemców na Kresach,  w „Rzeczpospolita” 22-23 czerwca 2011 r. 

30 czerwca 1941 r. na kilka godzin przed oddziałami Wehrmachtu 
do Lwowa wkroczył ukraiński batalion Nachtigal. Nacjonaliści 
ukraińscy rozpoczęli świętowanie „wyzwolenia” Lwowa od 
pogromu ludności pochodzenia żydowskiego. Tych, którzy z 
pogromu ocaleli zaprzęgnięto do porządkowania ulic i więzień. Po 
zajęciu przez Niemców Wschodnich Kresów II Rzeczpospolitej, 
ściganiem i mordowaniem ludności żydowskiej zajęły się 
einsatzgruppen – tzw. oddziały specjalnego przeznaczenia, 
których zadaniem było mordowanie Żydów i wrogów III Rzeszy. 
Nacjonaliści ukraińscy z UPA i OUN zajęli się „oczyszczaniem” 
Zachodniej Ukrainy, Wołynia i Wschodniej Małopolski z ludności 

ludzie zamieszkujący terytorium Związku Sowieckiego są polskiej. Decyzję o eksterminacji Polaków podjęli w lutym 1943 r. 
obywatelami tego kraju. W związku z tym obce rządy nie mogą przywódcy nacjonalistów ukraińskich: Dmytr Kliaczkowski, Wasyl 
mieszać się w wewnętrzne sprawy ZSRR. Iwachow i Iwan Łytwynczuk. W polskiej historiografii ta czystka 
Gdy 22 czerwca 1941 r. Niemcy rozpoczęły operację „Barbarossa” etniczna zyskała miano Rzezi Wołyńskiej. Pod okiem Niemców i za 
i zaatakowały Związek Sowiecki, NKWD realizowało czwartą akcję ich przyzwoleniem OUN i UPA wymordowały na Kresach około 60 
przesiedleńczą wrogów komunizmu. Ponadto wszystkie więzienia tys. Polaków. Liczba ta jest szacunkowa, od lat historycy w Polsce 
na kresach, którymi dysponował sowiecki aparat terroru były próbują policzyć liczbę ofiar Rzezi Wołyńskiej. Najbardziej aktualne 
mocno przepełnione. Gdy na Lwów, Grodno, Kowel, Włodzimierz są dane przytaczane przez Ewę Siemaszko, która w 2010 r. na 
Wołyński, zaczęły spadać bomby zrzucane przez Niemieckie podstawie skrupulatnych badań ustaliła liczbę ofiar ludności 
samoloty, oddziały NKWD rozpoczęły likwidację więźniów polskiej wymordowanej przez Ukraińców na 60 tys. 
aresztowanych za poglądy antykomunistyczne. Oficjalne Reakcja Rządu Polskiego w Londynie, dowództwa ZWZ AK i 
zalecenie szefa NKWD Ławrientija Berii w tej sprawie zostało Narodowej Organizacji Wojskowej na tak potworne zbrodnie 
rozesłane tajnym telegramem 24 czerwca. Niemniej jednak mogła być tylko jedna. Na kresach zaczęły powstawać oddziały 
funkcjonariusze rozpoczęli likwidację więźniów politycznych już po samoobrony i odziały partyzanckie, których celem była ochrona 
kilku godzinach od rozpoczęcia walk. W sumie w więziennych ludności cywilnej. W styczniu 1944 r. z oddziałów partyzanckich 
mordach na terenach Zachodniej Ukrainy, Zachodniej Białorusi i operujących na Wołyniu utworzona została 27 Wołyńska Dywizja 
Wileńszczyzny wymordowano prawie 15 tys. osób, kolejne 20 tys. Piechoty Armii Krajowej pod dowództwem ppłk dypl. Jana 
zginęło w trakcie pospiesznie organizowanych ewakuacji Wojciecha Kiwerskiego „Oliwy”, która liczyła 6 tys. żołnierzy. Na 
więźniów. Przyczyny tego mordu były banalne, po prostu atak wileńszczyźnie pod dowództwem mjr Zygmunta Szendzielarza 
niemiecki przerwał IV wielką deportację i wycofujące się w „Łupaszi” operowała V Wileńska Brygada AK zwana „Brygadą 
popłochu oddziały NKWD nie były w stanie logistycznie jej Śmierci”. 
zabezpieczyć. Logika zastosowana przez Sowietów była brutalna, Gdy w 1944 r. Armia Radziecka „wyzwalała” polskie ziemie jako 
aresztowani za przestępstwa pospolite byli z więzień zwalniani a sojusznik naszych zachodnich sojuszników wielu żołnierzy z 
zatrzymany „element kontrrewolucyjny” miał zostać zlikwidowany. oddziałów partyzanckich operujących na Kresach, na Podlasiu i 
Tylko we Lwowie w więzieniach przy ul. Kazimierzowskiej (słynne Mazowszu wolało oddać życie niż zrezygnować z walki o wolność. 
Brygitki), przy ul. Łąckiego i na Zamarstynowie wymordowano Doskonale pamiętali zbrodnie dokonane przez Sowietów na 
ponad 7 tys. więźniów. Ofiarami tego masowego mordu w 90 proc. ludności polskiej w latach 1939-1941. Dla żołnierzy z AK i NSZ powrót 
byli Polacy. Egzekucje prowadzono jeszcze w godzinach Rosjan oznaczał ciąg dalszy okupacji i zniewolenia. Woleli zginąć 
porannych 29 czerwca. Wieczorem tego dnia oddziały NKWD za marzenia o wolnej Polsce niż żyć w niewoli. Czas pokazał, że dla 
opuściły Lwów.      wielu z nich nie było miejsca w „nowej” socjalistycznej 
  rzeczywistości. Żołnierze pierwszej konspiracji licznie zasilili szeregi 
„O godzinie trzeciej po południu wyprowadzają nas z celi na partyzantki po r. 1945 i czynnie wzięli udział w powstaniu 
podwórze. Spostrzegam wiele osób nowych, aresztowanych antykomunistycznym. Ich nierówna walka i niezłomna postawa 
jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko-bolszewickiej, o której sprawiły, że dzisiaj czcimy ich pamięć jako Żołnierzy Wyklętych.
już wiemy. Odbywa się segregacja więźniów. Niektórych kierują do   
dużej celi, innych wywożą ciężarówkami (…). Stoimy jeden przy Bogusław Nietrzebka, 
drugim. Znamienne, nie widać enkawudzistów. Dostrzegam ich dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie       
stojących z daleka, to jakaś zupełna nowość. Robi się szaro.  
Podwórze obstawione wzmocnionymi posterunkami. (…) Z celi Literatura:
wywołują pierwszego więźnia. (…) Na naszych oczach Ciesielski S., Materski W., Paczkowski A., Represje sowieckie wobec 
enkawudziści wiążą mu ręce drutem, wyprowadzają. Słyszymy Polaków i obywateli polskich, wyd. II, Warszawa 2002
krzyk, a potem strzał – jeden i drugi. Nie ochłonęliśmy ze strasznego Głowacki A., Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II 
wrażenia i oto inny nieszczęśnik jest już wleczony. Ten krzyczy Rzeczypospolitej 1939–1941, Łódź 1997 
„Jeszcze Polska nie zginęła”. Co robić? (…) Mnie dręczy myśl: jak Lato 1941, polski dramat, Dodatek specjalny w 70. rocznicę zbrodni 
przyjdzie moja kolej, rzucić się czy nie na oprawców. Biorą mnie Sowietów i Niemców na Kresach,  w „Rzeczpospolita” 22-23 
jako piątego. Dwóch żołnierzy wiąże mi ręce. Biorą pod pachy. czerwca 2011 r.
Trzeci idzie z tyłu. Rzucam się w bok. Czuję ukłucie bagnetu. 
Straszny ból w boku zabija strach. (…) Widzę dobrze schody (…) i 
białe ściany piwnicy zabryzgane obficie krwią. Ostatnia już chwila. 
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Wehrmacht i Armia Czerwona defilują w paradzie zwycięstwa w 
Brześciu Kujawskim 22 czerwca 1939. Fot. archiwum Ośrodka Karta.
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którego akcie zgonu widnieje, że zmarł na 
początku marca 1915 roku. To dość ciekawe, 
gdyż są potwierdzone informacje o 
bombardowaniu dworca kolejowego w 
sąsiednim Żyrardowie, które miało miejsce 25 
lutego 1915 roku. Daty są dość nieodległe. Oba 
miasta dzieli zaledwie 12 kilometrów. Można 
więc przyjąć, że w tej wieści gminnej, 
zachowanej w ludzkiej pamięci, tkwić może 
ziarno prawdy. Natomiast o tym, że niemieckie 
lotnictwo operowało nad miastem już w 
pierwszym roku wojny wiemy z relacji historyka 
Guenthera Fuchsa, który w komentarzach do 
tego artykułu, opublikowanego w 2012 roku na 
portalu „DoBroni” (jeszcze w wersji niepełnej) 
umieścił informacje na temat niemieckiego 
samolotu, jaki musiał lądować awaryjnie w Na temat losów Mszczonowa w okresie I wojny światowej 

Mszczonowie w dniu 11.10.1914 roku. Samolot nadleciał około wiadomo wciąż zbyt mało. Z tego też powodu każda informacja, 
południa od wschodu. Rosjanie otworzyli do niego intensywny ogień. dotycząca pierwszowojennych losów miasta i jego najbliższej okolicy 
Zgodnie z tym co napisał aeroplan pilotowali: Leutnant Richard ROTH jest niezwykle cenna. W tym opracowaniu zostały zebrane wszystkie, 
(* Halle/Sachsen) – oficer z Fusilier Regiment 73 oraz Leutnant Günter które są obecnie dostępne. Cały materiał ma charakter rozwojowy i 
(Guenter) Haß (Hasz/Hass) (* Metz) -oficer z Fuss Artillerie Regiment 4. należy żywić nadzieję, iż w przyszłości uda się go wzbogacić kolejnymi 
Obaj delegowani do "Feldfliegertruppe". Ich jednostka nazywała się: odnalezionymi dokumentami, wspomnieniami, a przede wszystkim 
Feldflieger Abteilung 31. Podporucznik HASS był pilotem, natomiast zdjęciami, wykonanymi lokalnie w latach 1914-1918. 
podporucznik ROTH obserwatorem. Z dziennika bojowego jednostki Nasze miasto podczas pierwszej wojny nie znalazło się w strefie 
wynika, że z powodu awarii silnika (prawdopodobnie uszkodzonego bezpośrednich działań frontowych. Wprawdzie dwukrotnie 
przez rosyjskie kule) musieli oni awaryjne lądować na terenie miasta. przechodziło z rąk do rąk obu walczących stron, ale wszystko 
Hass został na miejscu zabity przez kozaków. Nie do końca wiadomo, wskazuje na to, że na jego terenie nie toczono żadnych znaczących 
jaki los spotkał Rotha. Pierwsza wersja zakłada, że również trafił w walk. Było natomiast miejscem, przez które przemaszerowywały 
rosyjskie ręce, a druga, iż popełnił samobójstwo. Hass jest pochowany wojskowe kolumny. Na początku przez Mszczonów wiodła droga 
w Halle/Saale (kolo Lipska). Grób Rotha pozostaje nieustalony. Nie oddziałów niemiecko- austriackich, biorących udział w natarciu na 
wiadomo, gdzie zabrano jego ciało po ekshumacji. 12 października Warszawę. Miasto zajęła 35 rezerwowa dywizja. W walkach koło 
Rosjanie opuścili miasto. Do niebronionego Mszczonowa sąsiedniego Tarczyna Niemcy odnieśli imponujące zwycięstwo, w 
wmaszerowali Niemcy. Jednym z pierwszych patroli dowodził wyniku którego wzięli do niewoli 2500 żołnierzy i zdobyli 6 dział. Później 
porucznik w tej miejscowości zainstalował się sztab feldmarszałka Augusta von 

Mackensena, który w 1914 roku dowodził 9 armią. Z racji na szybki 
postęp wojsk niemiecko- austriackich ten etap wojny niektórzy 
historycy zwą pierwszym blitzkriegiem na wschodzie. Jednak 
ofensywa Hindenburga załamała się i wojska cesarskie musiały się 
cofnąć. Do Mszczonowa powrócili Rosjanie. Front ustabilizował się na 
linii Rawki i Bzury. Najcięższe boje w naszym sąsiedztwie toczyły się na 
linii rzek Rawki i Bzury. Zmagania na tych terenach trwały od grudnia 
1914 roku do lipca roku 1915. W tym czasie w podmszczonowskich 
Górkach znajdował się sztab rosyjskiego 1 korpusu armijnego, a w 
Woli Pękoszewskiej stacjonował sztab 4 korpusu armijnego. Pozostałe 
dwa ośrodki dowódcze sił rosyjskich znajdowały się w Grodzisku (sztab 
2 armii) i w Wiskitkach (sztab 2 korpusu syberyjskiego). Mszczonów był 
na bezpośrednich tyłach sił rosyjskich. Przebiegała przez niego droga 
zaopatrzenia dla 4 korpusu 2 armii. Najcięższe walki toczyły się pod 
Bolimowem, Samicami, Kamionem, a pod Witkowicami, Brochowem i 
Wolą Szydłowiecką Niemcy użyli przeciwko Rosjanom gazów 
bojowych. Wszystko to działo się blisko Mszczonowa, ale na szczęście 
miasto nie zostało (w przeciwieństwie do wydarzeń z II wojny 
światowej) doświadczone najgorszymi wojennymi okrucieństwami. 
Niemcy ponownie zajęli miasto nad Okrzeszą dopiero około 7 lipca 
1915 roku.

Na podstawie powyższego tekstu nie wolno jednak wysnuć 
wniosku, że okolice Mszczonowa były wolne od walk. Liczne 
znaleziska wciąż odkrywane w podmszczonowskich lasach 
pozwalają twierdzić, że starcia zaborczych armii toczyły się właściwie 
wszędzie. Do dziś bez problemu w podmiejskich zagajnikach można 
znaleźć łuski i porozbijane pociski, które odnajdują chociażby 
grzybiarze. Bardzo często osoby przechadzające się po lasach lub 
uprawiające pola natrafiają także na guziki z pierwszowojennych 
mundurów. Najczęściej są to guziki z dwugłowym carskim orłem lub z 
pełną koroną, które dla odmiany należały do oddziałów 
kajzerowskich. 

Od najstarszych mieszkańców miasta usłyszeć także można 
historię dotyczącą bombardowania Mszczonowa. Z pozoru brzmi 
ona dość niewiarygodnie, tym bardziej, że zgodnie z przekazywaną z 
„ust do ust” opowieścią na miasto miała spaść zaledwie jedna 
bomba zrzucona z niemieckiego aeroplanu. Ponoć eksplodowała 
ona pomiędzy obecnymi ulicami Grójecką i Sienkiewicza (ówcześnie 
zwaną Błotną). Zginąć od niej miał m.in. Władysław Dymecki, w 

Hans-Werner von Oppell. Od mieszkańców, którzy 

Pamiątki po WIELKIEJ WOJNIE

Mszczonów w okresie I wojny światowej

W przyszłym- 2014 roku obchodzić będziemy setną rocznicę wybuchu 
pierwszej wojny światowej. Z tej racji specjalnie dla naszych 
Czytelników zamieszczamy artykuł, zawierający informacje o tym jak 
tzw. WIELKA WOJNA przebiegała na terenach Ziemi 
Mszczonowskiej i w jej najbliższym sąsiedztwie. 

MIECZYSŁAW 
NORWID-NEUGEBAUER

W dniu 12 października 1914 r. Komendant Józef Piłsudski odkomenderował 
II baon l p. strzelców do 7 dyw. kawalerii austriackiej. Był to okres ofensywy 
armii Hindenburga na Warszawę. Na mocy tego rozkazu, by dogonić 
kawalerię, znajdującą się w okolicach Radomia, II baon odbył drogę z 
miejscowości Prusy w Sandomierskim przez Ćmielów, Ostrowiec, Brody, 
Radom, Grójec, Mszczonów. Tu został zawrócony z marszu na Żyrardów, 
Wiskitki, Szymanów i dnia 20 października 1914 r. osiągnął Skierniewice, 
łącząc się z 7 dyw. kawalerii, która wraz z 38 bryg. saską strzelców konnych i 
bryg. Landsturmu gen. Hoffmanna tworzyła korpus pod dowództwem gen. 
Kordy, z zadaniem osłony skrzydła armii niemieckiej znajdującej się już w 
odwrocie spod Warszawy.
Walki odwrotowe baon odbył wzdłuż osi Skierniewice - Nieborów -Bednary - 
Łowicz - Maurzyce - Zduny - Jackowice - Strugienice -Bąkowa Dolna - Bedlno 
- Szewce - Nagodów. W tym czasie baon składał się z trzech kompanii 
dowodzonych: pierwsza przez por. Olszynę 
(Wilczyńskiego), druga w zastępstwie por. 
Kordiana (Zamorskiego) przez ppor. Sława 
(Płoszajskiego), trzecia przez por. Pogonią 
(Dunina). Według danych z raportów stanu 
baon posiadał 19 oficerów, 63 podoficerów, 
323 szeregowców. W notatkach znalazłem 
następujące nazwiska oficerów: ppor. Oset 
(Kwieciński), ppor. Zagórski (Użupis), ppor, 
Toporczyk (Błeszyński), ppor. Złom (Macko), 
ppor. Czarny (Krzyżanowski), ppor- Rogoziński 
(Hałaciński), ppor. Nowowiejski (Gluth), ppor. 
S tary  (Dobaczewsk i ) ,  ppor .  Perkun 
(Klaczyński). Również ustaliłem nazwiska 
następujących sierżantów, którzy zapewne 
byli dowódcami plutonów lub pełnili funkcje 
samodzielne w poszczególnych działaniach: 
Koneczny, Gad (Dobrodzicki), Moch 
(Janicki), Charzewski, Romocki (Malicki), Olek (Myszkowski). Dowódcą 
baonu był mjr Norwid-Neugebauer, adiutantem ppor. Mieczysławski 
(Brodowski), lekarzem baonu por. dr E. Piestrzyński zaś lekarzami oddziałów 
byli dr J. Konopnicki i dr Zamojski, funkcje dowódcy taboru i oficera 
żywnościowego pełnił sierżant Rapid (Mikulski). 

MIECZYSŁAW NORWID-NEUGEBAUER
 GENERAŁ DYWIZJI
 INSPEKTOR ARMII

2       Merkuriusz Mszczonowski styczeń 2011/nr 01 (182) 
40       Merkuriusz Mszczonowski      październik 2013 / nr 9-10

HISTORIA



pogrzebali niemieckich lotników usłyszał on historię dotyczącą 
strącenia samolotu. W Günthera

Frana-Petera Große i

ronikach Ulanen Regiment numer 17, strona 103. 

Na terenie całego zaboru rosyjskiego wraz z cofającą się carską 
edług wspomnianego już  i armią przemieszczały się oddziały saperów, które demolowały 

cytowanego przez niego nformacje źródłowe fabryczne urządzenia lub wywoziły je na frontowe tyły, tak aby nie 
na temat tego wydarzenia znajdują się w: Preussische Verlustliste v. wpadły one w ręce niemieckie. Niszczycielskie działania były też 
03.11.1914 i K zaplanowane w stosunku do mszczonowskiej zapałczarni. 12 lipca 

rosyjscy pionierzy zjawili się w mieście, aby wysadzić zakład. Carska 
W poszukiwaniach dotyczących losów Mszczonowa w okresie I armia obawiała się, że jej kajzerowscy przeciwnicy wykorzystają go 

wojny udało mi się znaleźć wzmiankę dotyczącą przemarszu przez później do produkcji amunicji. Na szczęście na skutek energicznych 
miasto strzelców Józefa Piłsudskiego. Miało on miejsce w październiku działań współwłaścicieli zapałczarni (W. Nowakowskiego i P. 
1914 roku, kiedy to Niemcy rozpoczęli właśnie odwrót spod Warszawy. Czerskiego), przed ostatecznym terminem wyznaczonym przez 
O przejściu strzelców przez Mszczonów wspomina Mieczysław Norwid wojsko, udało się wszystkie maszyny i urządzenia fabryczne przewieźć 
–Neugebauer, który był wtedy w stopniu majora dowódcą II baonu 1 do Warszawy. 
pułku strzelców. Gdy spisywał swoje wspomnienia w okresie Wspomniane fragmenty monografii Łajszczewa Starego i notatkę 
dwudziestolecia międzywojennego miał już stopień generała dywizji i prasową , zamieszczam w tabelach poniżej. 
pełnił funkcję inspektora armii. Wspomnienia te zostały pierwotnie 
zamieszczone w publikacji „Ziemia Łęczycka żołnierzom 
niepodległości” (Łódź 1937), zaś obecnie umieszczono je książce pt. 
„Walki w okolicach Łodzi 1914 r. Relacje uczestników i świadków”. 
Pozycję tę wydano nakładem Mariusza i Marcina Janowskich 
(Wydawnictwo ReMEDIA). 

Kolejne ślady dotyczące okresu pierwszej wojny w naszych 
okolicach odnalazłem w archiwalnym wydaniu „Nowego Kurjera 
Łódzkiego” z 2 listopada 1914 roku, a także w wydanej w 2002 roku 
monografii Łajszczewa Starego, autorstwa Kazimierza Sabały. 

Zapisy w obu tych źródłach dają nam pogląd na to, jaki głód 
panował w Mszczonowie i jego okolicach po przejściu niemieckiej 
ofensywy. Są też relacjami mówiącymi o grabieżach, jakich 
dopuszczali się cesarscy żołnierze.

Bardzo interesujący jest też dokument, jaki w 1915 roku wstawili 
carscy saperzy, którzy mieli przed wejściem Niemców do 
Mszczonowa zniszczyć fabrykę zapałek. Ostatecznie do 
unicestwienia największego w tamtych czasach miejscowego 
zakładu pracy nie doszło.

Fragment książki „Łajszczew Stary na tle wydarzeń historycznych” 
Kazimierza Sabały (str. 83-84)

„Wielkim problemem dla niemieckiego okupanta stała się w 1918 
roku żywność. Pisał o tym w „Kronice parafii Chojnata” ks. Michał 
Woźniak, proboszcz w Chojnacie w latach 1911-1920. Oto co 
zanotował pod datą24 marca 1918 roku: „U nas ścisk niebywały. 
Wszystko jest przedmiotem ich zaborczości. Ludzie oddają zboże 
przepisane i naznaczone według morgi, ale to nie wystarcza. Kura, 
jajko, chleb, słonina, wszystko co napotykają w najuboższej chacie 
biorą”. Pod datą 24 września jest wzmianka o rabunku zboża i 

 Fuchs-a

„Z Mszczonowa 
Mszczonów znajdujący się w odległości 10 wiorst od stacji kolejowej 

Grodzisk, doszczętnie został ograbiony przez Niemców. 
Maruderzy niemieccy chodzili od domu do domu i rabowali wszystko, co 

im wpadło pod rękę." 

Fragment  artykułu Odgłosy Wojny z „Nowego Kurjera Łódzkiego" z 2 
listopada 1914 roku. (pisownia oryginalna)  

Dokument wystawiony w 1915 roku przez carskich pionierów „armijnych 
burzycieli", którzy odstąpili  od wykonania postawionego przed nimi

w Mszczonowie  zadania, które miało polegać  na zniszczeniu 
miejscowej zapałczarni przed wejściem Niemców do miasta

Zapałczarnia
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Legionista - Bolesław Grabek - 
przed wojna  był pomocnikiem 
maszynisty kolei transsyberyjskiej 

Mszczonowianie - zdjęcie 
z albumu rodziny Wrocławskich

Mszczonowianin w rosyjskim 
uniformie

Stanisław Kuran (pierwszy z lewej) 
w niemieckiej niewoli

Stanisław Kuran (z prawej) 
w niemieckiej niewoli 

Tomasz Kwiatkowski (z lewej)
w niewoli niemieckiej I woj. św.

Tomasz Kwiatkowski w niewoli 
niemieckiej pierwsza wojna św.

Tomasz Kwiatkowski w wojsku 
carskim I woj. św.

Mszczonowianie z tamtych lat...
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żywności w Starym Łajszczewie: „niedaleko stąd we wsi Łajszczewie, I tak uwznioślony stanął za grubym pniem topoli., jednej ze 
Jeruzalskiej parafii [Niemcy} otoczyli tę wieś w nocy i zabrali wszystko szpaleru rosnącego wówczas przy szosie Mszczonów-Grójec. 
zboże młócone, zatem przygotowane do siewu. Przy tym ubranie, Nadeszły kolumny w pikielhaubach; mroczniało już, nie 
zapasy żywności i co się tylko dało”. Jak ciężkie to były czasy dla dostrzeżono sterczącego przy rowie, za drzewem, chłopaka. On 
mieszkańców Łajszczewa, niech świadczą wspomnienia mojej babci, zaś, napatrzywszy się do syta ciężkich meklemburskich koni, 
Walerii Felczak. Dziadek czwarty rok był na wojnie. Babcia została z potężnych armat i automobili na szprychowych kołach, chciał 
trojgiem małych dzieci dwojgiem ludzi dorosłych, ale nieuleczalnie odejść, ale nie mógł. Tamci szli nieprzerwaną falą, błyskały dość 
chorych. Jedno z nich nie mogło chodzić. Pewnego razu, gdy gęsto latarki, nad rowem pomykali pojedynczy jeźdźcy, raz po raz 
okupanci pokazali się na podwórku, babcia zdążyła wsypać koszyk (jak w tamtym „L`ilustration" z francuskim porucznikiem) rozjaśniało 
kartofli do łóżka, w którym leżał chory 4-letni Stasio. Przykryła je się wszystko od samochodowych reflektorów... Słowem 
pierzynką. Niemcy zabrali resztki kaszy, mąki i chleba. Do chorego oderwanie się od pnia czyjejś obcej sylwetki, przyłapanie przez 
dziecka żaden Niemiec się nie zbliżył i kartofle zostały uratowane.” flankierów młodziaka zbrojnego w nieprzyjacielski bagnet, o, to nie 

było bezpieczne.
Niemcy, którzy w wyniku działań wojennych przejęli od Rosji Stał więc na obolałych w końcu i drętwiejących nogach, 

Królestwo Polskie, na terenach Mszczonowa i okolic dali się poznać zmarznięty w nocnym chłodzie i czekał końca kolumny. Długo, 
nie tylko jako rabusie, zabierający żywność i wszelkiego rodzaju dobra bardzo długo.
miejscowej ludności, ale także jako budowniczowie nowych tras * **
komunikacyjnych. Jak wynika z zapisów zawartych we wspominanej Powyższy fragmenty zaczerpnięto z książki Szymona 
już wcześniej publikacji Kazimierza Sabały to właśnie z ich inicjatywy Kobylińskiego „Zbrojny pies czyli zestaw plotek”, która ukazała się 
powstała droga z Kamiona do Huty Zawadzkiej. Natomiast urodzony nakładem Wydawnictwa Literackiego w Krakowie w 1982 roku.
we Mszczonowie Piotr Skoneczny, który stał się w życiu dorosłym  
znanym warszawskim przewodnikiem, podczas spotkania ze mną Z okresu Wielkiej Wojny, jak powszechnie zwie się I wojnę światową, 
wspominał o tym, jak to cesarscy żołnierze nadzorowali budowę nie posiadamy do dziś żadnych zdjęć przedstawiających Mszczonów 
nasypu kolejowego pod Mszczonowem (we wsi Zboiska). W roli (ich poszukiwania wciąż trwają). Najwcześniejsze ujęcia miasta 
robotników przy tej inwestycji byli wykorzystywani carscy jeńcy, którzy pochodzą dopiero z roku 1919, czyli zostały wykonane około pół roku 
w wyniku wycieńczenia spowodowanego nieludzkimi warunkami po zakończeniu działań wojennych. Zamieszczamy je w naszym 
pracy i niedożywienia umierali ponoć dziesiątkami. Zgodnie z relacja opracowaniu wraz ze zdjęciami mszczonowian żyjących w tamtych 
Skonecznego. Zmarłych Rosjan chowano na mszczonowskim czasach. 
„nowym” cmentarzu (przy obecnej ulicy Maklakiewicza). Obecnie w 
ich kwaterze znajdują się polskie mogiły z okresu II wojny światowej. O Oprac. Piotr Dymecki 
pochówku carskich jeńców świadczy jedynie ocalały metalowy krzyż 
prawosławny, który ustawiono teraz przy cmentarnym murze. Miejsce 
to jest zadbane, a podczas listopadowego wspomnienia wszystkich 
świętych i zmarłych mszczonowianie nie zapominają o 
chrześcijańskim obowiązku postawienia na nim zapalonego znicza. 

Na zakończenie opracowania przytoczę jeszcze fragment z 
autobiografii Szymona Kobylińskiego, zatytułowanej „Zbrojny pies 
czyli zestaw plotek”. Ten słynny mieszkaniec ziemi mszczonowskiej, 
związany z leżącymi kolo miasta Mściskami tak wspomina w swojej 
książce pierwszowojenne przeżycia swojego ojca. 

W czasie pierwszej wojny, jak i ja we Mściskach podczas drugiej. 
Tata przeżywał swoje „powitanie z bronią", spotkanie z bitwami i 
obcymi wojskami. Najsilniejszym, pomnę, dreszczem — nim 
poznałem z autopsji, czym jest grożąca każdej sekundy, bez wstę-
pu i bez sensu, śmierć — przejmowała mnie historia zza starej topoli. 
Młody Zygmuś chciał sobie obejrzeć nowość: armię kajzerowską, 
która wkroczyła do Kongresówki. Lecz (jak to dobrze znam!) czując 
się rycerzem, przypasał sobie do cywilnego ubrania znaleziony na 
pobojowisku pod Krzami długi, rosyjski bagnet, sztyk. Dla fasonu.

Szymon Kobyliński  w swej autobiografii, zatytułowanej  
W poszukiwaniu miejsc „Zbrojny pies”. Obecnie po kwaterach żołnierzy rosyjskich na 

nowym cmentarzu pozostał  tylko metalowy krzyż 
spoczynku żołnierzy Wielkiej prawosławny. W miejscu mogił pierwszowojennych znajduje 

się bowiem  zbiorowy grób poległych we wrześniu 1939 roku. 
Wojny Charakterystyczny krzyż obrządku prawosławnego został 

przeniesiony pod  cmentarny mur. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że miejsce wokół niego jest zadbane, przyozdobione Na terenie obecnej Gminy Mszczonów znajdują się 
kwiatami, a  mieszkańcy Mszczonowa,  stawiający znicze na trzy  cmentarze, na których spoczęli żołnierze pierwszej wojny 
grobach swoich  rodaków,  zawsze pamiętają  też  o tym, aby światowej. Na mszczonowskim cmentarzu przy ulicy 
symboliczny ogień zapłonął także dla pochowanych w Maklakiewicza, zwanym też potocznie „nowym cmentarzem”,  
mszczonowskiej ziemi byłych zaborców. pochowano żołnierzy rosyjskich.  Jak wynika z przekazów 

Kolejne miejsce spoczynku żołnierzy Wielkiej Wojny ustnych są to głównie jeńcy, którzy stracili życie w wyniku 
znajduje się w Lindowie przy ulicy Brzozowej. Zagajnik o wycieńczającej  pracy przy nasypach kolejowych w pobliskich 
powierzchni około 0.5 ha, wyraźnie oddzielony  od sąsiednich Zboiskach i innych robotach, nadzorowanych przez  Niemców 
pól sporym nasypem, to  zapomniany cmentarz ewangelicki. aż do roku 1918. Nie można  jednak wykluczyć, że  w 
Jest on ostatnim śladem po dawnym  Lindowie, w którym żyła Mszczonowie  chowano także Rosjan poległych w wyniku 
mniejszość niemiecka. Na porośniętej  gęstym lasem nekropolii starć, do jakich dochodziło w okolicach miasta w czasie 
stoją jeszcze tylko dwa drewniane krzyże. Jeden z nich jest bezpośrednich działań wojennych. O jednej z takich potyczek, 
wciąż  wkopany w ziemię. Natomiast drugi murszeje,  oparty o także we wspomnianych przed chwilą Zboiskach,  napisał  
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drzewo. Gdy odwiedziłem to miejsce w marcu 2012 roku była zamieszkana głównie przez mniejszość niemiecką. 
znalazłem jeszcze podstawę trzeciego krzyża, jednak stan jego Niewiele pamiątek pozostało po tej koloni. Jedną z nich jest  
rozkładu był tak daleko posunięty, że nie wiadomo, czy dane cmentarz ewangelicki, liczący zaledwie  około 200 m2. 
mu będzie przetrwać choćby kilka kolejnych  miesięcy. Na Nekropolia jest otoczona wałem ziemnym. Jej stan jest 
cmentarzu w Lindowie obok mogił byłych mieszkańców tej opłakany.  Porastają go gęste  chaszcze. Krzyż, który niegdyś  
miejscowości oraz  pozostałych okolicznych kolonii wznosił się nad miejscem pochówku mieszkańców wsi teraz 
niemieckich, spoczywają także szczątki żołnierzy  z okresu murszeje, leżąc w trawie pomiędzy pozostałościami 
pierwszej  i drugiej wojny. Ich zlokalizowanie jest dość trudne. kamiennych pomników. Nierówności terenu na cmentarzu  
Ziemne kopce zniknęły  bezpowrotnie. Na szczęście dzięki mogą świadczyć, że niestety część z mogił została 
mieszkającej po sąsiedzku 82-letniej  Helenie Mirosławskiej sprofanowana.  Jakby na przekór w tym opuszczonym miejscu 
dowiedziałem się naprawdę dużo o zapuszczonej nekropolii. ktoś wciąż  stawia znicze, czyli pamięć  o  dawnych sąsiadach 
Dwie długie mogiły żołnierzy wrogich armii - kajzerowskiej  i jest jeszcze  żywa. Przy mogile rodziny Kunkiel umieszczono 
carskiej znajdowały się w północno-wschodnim rogu nawet  wykonaną z tworzywa tabliczkę, na której wypisane 
cmentarza.  Moja przewodniczka  wskazywała mi, także  gdzie zostały  nazwiska zmarłych.  Kamienna tablica, na której 
pochowano niemieckiego żandarma, którego zabicie w 1943 pierwotnie wyryto ich dane już dawno odpadła z pomnika. Nie 
roku, doprowadziło do pacyfikacji polskich siedlisk w Lindowie i pozostał po niej nawet ślad. Na terenie nekropolii zachowały  
w sąsiednich  Budach Zasłona. Za zabitego, przez żołnierzy się zaledwie dwa  nagrobki z czytelnymi epitafiami. Jeden jest 
podziemia,   żandarma oddało wtedy życie  około 30 rodziny Pytt, a drugi należy do ułana poległego w roku 1914.  
Polaków. Pani Mirosławska z dużą pewnością określiła również  Nie wiadomo, czy kiedyś w Zimnicach  było więcej żołnierskich 
miejsce, gdzie pogrzebano żołnierzy niemieckich,  poległych mogił z czasów Wielkiej Wojny. Łuski i guziki odnajdywane w 
w styczniu 1945 roku. Znajdujące się ono około 10 metrów na pobliskim lesie (w Osuchowie) świadczą  natomiast  o tym, że  
północ od wejścia na cmentarz.  Jak udało mi się dowiedzieć musiało tu dojść do potyczki oddziałów pruskich z rosyjskimi.  
nasyp wokół cmentarza wykonany został podczas Po usunięciu mchu z pomnika kawalerzysty objawił się napis 
drugowojennej okupacji. W trakcie pochówku zastrzelonego następującej treści: Fritz Schulz* Einj. Freiw. Gefr.* Königl. Sachs. 
żandarma na tym nasypie stali jeden przy drugim żołnierze Ulanen Reg. 21* Gefallen am 10. Oktober 1914* Ruhe in Friede.( 
niemieccy, którzy czuwali nad przebiegiem uroczystości Fritz Schulz*ochotnik, starszy szeregowy* Królewskiego 
żałobnej. Podobno okupanci obawiali się zemsty partyzantów Saksońskiego 21 Pułku Ułanów* poległ 10 października 1914 
za przeprowadzony mord odwetowy. roku* Spoczywaj w pokoju). Poszukując informacji na temat 
 Zatrważające wrażenie robią znajdujące się w kilku jednostki  Fritza Schulza ustaliłem, że pełna nazwa jego pułku 
miejscach ślady po rozkopanych grobach. Wieść gminna  brzmiała: 21 Pułk Ułanów im. Cesarza Wilhelma II (3 Saksoński). 
głosi, że podobno profanacji tych dokonali poszukiwacze Jego miejscem stacjonowania było  Chemnitz, trzecie  co do 
ludzkich czaszek, które o zgrozo są ponoć później nabywane wielkości -po Lipsku i Dreźnie-  miasto Saksonii. 
przez studentów medycyny. 

Piotr Dymecki 
Trzecia  nekropolia  skrywająca  szczątki żołnierzy 

pierwszej wojny znajduje się w  podmszczonowskich 
Zimnicach, to miejscowość, która przed II wojną światową  

Lindów Mszczonów
Zimnice - płyta nagrobna niemieckiego 

ułana z 1914 roku
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Liceum wyruszył pochód  uczniów i nauczycieli. Na 
przedzie niesiony był sztandar LO. Wszyscy zmierzali do 
kaplicy Parafii p.w. Świętego Ojca Pio, gdzie o godzinie 
8.00 rozpoczęła się Msza Święta w intencji członków 
Szarych Szeregów, a także wszystkich osób związanych 
z mszczonowskim Liceum. 

      W mszczonowskim Liceum Ogólnokształcącym im Po Eucharystii licealiści zapalili znicze i złożyli wiązanki 
Szarych Szeregów dzień patrona obchodzony jest kwiatów na grobach żołnierzy poległych podczas II 
zawsze pod koniec września w okolicach dnia wojny światowej, jakie znajdują się na cmentarzu  przy 
Polskiego Państwa Podziemnego.  W tym roku ulicy Maklakiewicza. 
uroczystości z okazji święta szkoły odbyły się  30.09. Druga część święta odbyła się w szkolnej sali 
Tego dnia, w poniedziałkowy poranek,  spod budynku gimnastycznej. Rozpoczęto ją odśpiewaniem Hymnu 

Państwowego. Następnie uczniowie klas pierwszych 
złożyli ślubowanie na sztandar szkolny, który liceum 
wraz z imieniem Szarych Szeregów otrzymało 17 lat 
temu.
W dalszej kolejności uczestnicy rocznicowych 
obchodów wysłuchali montażu  słowno –muzycznego, 
zatytułowanego „Harcerze, którym słowa na ustach 
zamierały”, przygotowanego przez uczniów pod 
kierunkiem pani profesor Genowefy Śledź. 
Świąteczny dzień zakończył konkurs wiedzy o patronie, 
którego przebieg nadzorował profesor Włodzimierz 
Graczyk. 

MM

LO im Szarych Szeregów

Licealiści pamiętali o swoim patronie 
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Po słowach przysięgi, dyrektor Elżbieta Kubiak za pomocą olbrzymiego 
drewnianego pióra dokonała pasowania, po którym na ręce pań 

W przypadającym na 14 października Dzień Edukacji Narodowej, 
pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie obchodzili 
swoje święto składając ślubowanie na ucznia szkoły podstawowej.
Uroczysta akademia rozpoczęła się punktualnie o godz. 12.00. Elżbieta 
Kubiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczonowie powitała 
wszystkich uczniów ciepłymi słowami, podkreślając, że w tym jakże 
ważnym dniu, pierwszaki wchodzą w szeregi braci uczniowskiej i tym 
samym w nowy etap swojego życia.
Zgodnie z tradycją przed pasowaniem pierwszoklasiści zaprezentowali 
program artystyczny dla swoich rodziców i nauczycieli podczas 
którego nie zabrakło wierszyków i piosenek.
Następnie, przyszedł długo oczekiwany moment, na który czekały 
wszystkie dzieci. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru uczniowie 
złożyli ślubowanie. 

gimnazjalną bramę wiedzy. Wszystkich nowo Bieniaszewska i Elżbieta Libera.  Wszystkim 
przyjętych do grona uczniowskiej braci wyróżnionym gratulację złożyła osobiście  
pozdrowił następnie  przewodniczący Rady dyrektor Rusinowska.  
Rodziców Wiesław Wilczyński, który wraz z Gościem specjalnym  gimnazjalnych 
dyrektor szkoły Anną  Rusinowską wręczył obchodów Dnia Edukacji Narodowej była 
pierwszoklasistom pamiątkowe długopisy z przewodnicząca Komisji Oświaty Rady 
wygrawerowanym napisem „Uczeń Miejskiej Barbara Gryglewska. 
Gimnazjum Mszczonów”. N a  z a k o ń c z e n i e  a p e l u  p r z e d  

Dzień nauczyciela co roku staje się  nauczycielami i przybyłymi do szkoły 
okazją, aby nagrodzić  najbardziej rodzicami w satyrycznym programie wystąpili 

W Dzień Edukacji Narodowej – 14 
a k t y w n y c h  p e d a g o g ó w ,  a  t a k ż e  n a j m ł o d s i  u c z n i o w i e  g i m n a z j u m .  

października w mszczonowskim Gimnazjum 
wyróżniających się  pracowników obsługi Publiczności niewątpliwie najbardziej 

im. Jana Adama Malakiewicza odbył się 
szkoły. W tym roku najwyżej oceniono pracę:  przypadał  do gustu pokaz mody. Okazuje 

uroczysty apel, podczas którego uczczono 
Krystyna Wójcik, Janina Woźniak, Jarosław się, że można dla każdego nauczyciela 

święto nauczyciela, a także dokonano 
Sawicki, Paweł Promowicz, Agnieszka dopasować  odpowiedni strój i to taki, aby 

pasowania pierwszaków.  Apel rozpoczęto 
Niewiadomska, Katarzyna Malinowska, kojarzył się  z nauczanym przez niego 

od złożenia ślubowania na sztandar szkoły. 
Iwona Lipińska, Agata Wiśniewska, Anna p r z e d m i o t e m ,  a  t a k ż e  z  j e g o  

Nowych żaków nie ominęło też  oczywiście 
Sawicka, Emilia Mirocha, Sylwia Gręda, Ewa …niepowtarzalnym charakterem. 

przejście do pasowania przez symboliczną, 
Zabłocka, Magdalena Perzyna, Krystyna MM

Gimnazjum

Pasowanie w Dzień 
Nauczyciela 

SP w Mszczonowie

Wstąpili w szeregi uczniowskiej braci
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wychowawczyń zostały przekazane uczniowskie legitymacje szkolne. drobne upominki a po akademii na wszystkich uczniów klas pierwszych 
Dzieci w ramach podziękowań za te niecodzienne wydarzenie przygotowany został słodki poczęstunek i zabawa taneczna. 
obdarowały grono pedagogiczne pięknymi bukietami kwiatów. Łukasz Nowakowski
Na zakończenie uroczystości pierwszaki dostały od swoich starszych 
kolegów i koleżanek

Karolina Słowińska zaangażowaniem i 
ciężką pracą w pełni zasłużyła  na to 
wyróżnienie. Odniosła bowiem wiele 
sukcesów w olimpiadach i konkursach 
p r z e d m i o t o w y c h  o  r a n d z e  
ogólnopolskiej, do których zaliczyć 
można:
- II Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o 
Polskim i Europejskim Rynku Pracy 
o r g a n i z o w a n ą  p r z e z  C e n t r u m  
Kształcenia Ustawicznego oraz Wyższą 

     W roku szkolnym 2013/2014 Karolina Słowińska uczennica IV klasy 
Szkołę Finansów i Zarządzania w 

Technikum w zawodzie technik ekonomista, będzie pobierać 
Białymstoku – była finalistka olimpiady

stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych z województwa 
- III edycję olimpiady z Wiedzy o 

mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Planowaniu i Zarządzaniu Karierą 

2007-2013, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w 
Zawodową organizowaną przez 

regionach, działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i 
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej- 

systemie oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego 
znalazła się w finale olimpiady

Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. 
Uczennica była również uczestniczką Olimpiady Przedsiębiorczości, 

     W ramach działań stypendialnych Karolina zgodnie ze swoimi 
Olimpiady Wiedzy o Bankach oraz Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

zainteresowaniami będzie rozwijać wiadomości i umiejętności w 
Stypendium Karoliny jest już drugim tak prestiżowym wyróżnieniem 

zakres ie przedmiotów ekonomicznych ze szczególnym 
dla uczniów Zespołu Szkół w Mszczonowie. Dwa lata temu stypendium 

uwzględnieniem  biznesowego języka angielskiego. W czasie 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych pobierała Aneta Śmieszna-

pobierania  stypendium zrealizuje projekt edukacyjny, który opracuje 
obecnie studentka ekonomii.

wspólnie z nauczycielem opiekunem - Agnieszką Kaczyńską -  w języku 
Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Mszczonowie liczą na 

polskim i języku angielskim. Cel, który jej przyświeca obejmuje rozwój 
dalsze sukcesu swoich podopiecznych.

zainteresowań i pogłębianie wiedzy z zakresu kształtowania się zjawisk 
makroekonomicznych w Polsce.

ZS

W piątek, 18 października w Szkole Podstawowej w 
Mszczonowie odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego dla klas I-III, związanego z bezpieczną drogą do 
szkoły. 
Wcześniej w każdej z klas odbywały się spotkania z dzielnicowym 
miasta Mszczonów Sławomirem Zielińskim, który zapoznał dzieci 
z elementarną wiedzą na temat bezpieczeństwa na drodze.
Podczas zajęć dzieci zapoznawały się z zasadami 
bezpiecznego poruszania się po drogach, podstawowymi 

ZS w Mszczonowie

Najlepsi uczą się w Zespole 
Szkół w Mszczonowie

SP w Mszczonowie

Z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych 
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wyremontowana sala nr 12 – teraz dopiero matematyka będzie 
przyjemnością.

Wszystkie nowości wprawiły zebranych w odświętny nastrój.
Po części oficjalnej (powitaniu, wprowadzeniu sztandaru, 

odśpiewaniu hymnu narodowego) pani Elżbieta Sajak, dyrektor 
zespołu szkół przedstawiła koncepcję pracy szkoły. Priorytetowym 
zadaniem nakreślonym na rok szkolny 2013/2014 jest propagowanie 
zdrowego trybu życia, a ponadto wdrażanie do współpracy 
międzynarodowej z użyciem TIK (technologii informacyjno – 
komunikacyjnej) zarówno w szkole podstawowej i gimnazjum oraz 
rozwój kompetencji językowych przez realizację projektu unijnego wraz Witaj! Dzień dobry! To – my...
ze szkołą językową Perfekt.Poznajesz nas, nasza szkoło?

Następnie podziękowała obsłudze za przygotowanie warunków do Wracamy do ciebie z wakacji
pracy, a nauczycielom za przygotowanie merytoryczne do pracy w Ze słońca piłką wesołą.
nowym roku szkolnym. Przedstawiła też uczniom i ich rodzicom kadrę 
pedagogiczną.Te słowa zabrzmiały na powitanie nowego roku szkolnego. Zebrani 

Nadeszła kolej na prezentację nowych uczniów. Czwartoklasistów w hali sportowej właśnie to czuli. Już radośnie witali się z przyjaciółmi, 
czekała niespodzianka: na dobry początek otrzymali legitymacje kolegami znajomymi murami, ale jeszcze czuli żywo słońce i przygody 
szkolne, ale też książki. Uczniowie klas pierwszych gimnazjum jako starsi wakacji.
dostali tylko legitymacje.Szkoła przywitała wszystkich zmianami: pomalowane ogrodzenia 

Na koniec p. Sajak poinformowała rodziców o możliwości uzyskania na froncie szkoły, kostka brukowa przed szkołą zamiast starych 
dopłaty do zakupu podręczników (WYPRAWKA DLA UCZNIA dotyczy zniszczonych płyt chodnikowych, wyremontowana (wg projektu 
uczniów kl V i tych, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia uczniowskiego) elewacja od strony kościoła, na pierwszym piętrze 
specjalnego). Przypomniała też o terminie składania wniosków o wymienione lampy oświetleniowe, nowe balustrady, osłony i poręcze 
stypendium socjalne.schodów, nowe drzwi toalet, zabezpieczenie drabinki umożliwiającej 

Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu szkoły. wejście na dach hali sportowej, a przede wszystkim generalnie 

Bznakami drogowymi i sygnalizacją 4. Sadowska Martyna II
Bświetlną. Następnie ich zadaniem było Laureaci konkursu 5. Niemira Agata II

Bprzygotowanie prac plastycznych „Bezpieczna droga do szkoły „ 6. Żółtowski Bartek II
Bzwiązanych z omawianą tematyką. 7. Wiśniewski Karol II

CSpośród wszystkich prac jury konkursu Kl. I 8. Niewolewska Patrycja II
A Człożone z nauczycieli wybrało najlepsze 1. Gręda Jakub I  9. Nowakowska Martyna II

Aprace, a dla ich autorów przewidziano 2. Ścisłowski  Rafał I
Awspaniałe nagrody od sponsora 3. Ośka Oliwia I

Akonkursu, którym była firma Jeromino 4. Zielonka Aleksander I Kl. III
B AMartins, właściciel sieci Biedronka. 5. Szyszka Zuzanna I 1. Soból Zuzanna III

B AZanim jednak doszło do wręczenia 6. Kapela Anna I 2. Wieczorek Paulina III
B Bnagród, uczniowie zaprezentowali krótki 7. Bajerska Patrycja I 3. Choińska Aleksandra III

B Bprogram artystyczny podczas którego 8. Kuran Marcin I 4. Fijałkowski Piotr III
C Budowodnili, że zasady bezpiecznego 9. Grabińska Dominika I 5. Stańczyk Andrzej III

C Bporuszania się po drodze i znajomość 10. Świdziński Sebastian I 6. Szymanowski Karol III
C Cznaków drogowych nie stanowią dla nich 11. Kuran Zuzanna I 7. Hanszke Katarzyna III

C Cżadnej tajemnicy. 12. Melon Kacper I 8. Satro Wiktor III
C DNastępnie, dzielnicowy Sławomir Zieliński 13. Matyjas Karolina I 9. Drozdowska Agata III

Dwraz z dyrektor Elżbieta Kubiak wręczyli 10. Dobrzyński Szymon III
długo oczekiwane przez uczniów Kl. II

Anagrody. 1. Sałajczyk Weronika II  
A

2. Włodarczyk Zuzanna II
AŁukasz Nowakowski 3. Laskowski Igor II

ZSP w Osuchowie

Inauguracja roku szkolnego 
2013/2014 w ZSP w Osuchowie
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Dzień Sprzątania Ziemi
20 września w naszej szkole odbył się po raz 20. Dzień Sprzątania 

Ziemi. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie oraz nauczyciele. 

Pierwsze 2 godziny lekcyjne odbyły się według planu.  O 10.00 
zadzwoniły dwa dzwonki, po których cała szkoła zebrała się na 
górnym korytarzu, by wysłuchać, co mają nam do powiedzenia 
uczniowie I i II klas  gimnazjum, którzy pod opieką pani Emilii Kowalczyk 
i pani Katarzyny Kalińskiej-Soćko przygotowali specjalny apel. 

Występujący przybliżyli nam historię obchodzenia tego święta.  
Następnie uczennice kl. II przypomniały nam o segregowaniu śmieci 

oraz o zbieraniu plastikowych zakrętek dla niepełnosprawnej   
Karoliny.  Po dziewczynach głos zabrała pani wicedyrektor Grażyna 
Frelik, przydzielając klasom opiekunów oraz tereny do posprzątania. 
Uczniowie uzbrojeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci 
wyruszyli na łowy śmieci. 

O 12:00 wszyscy byli już w szkole. Po satysfakcjonującym sprzątaniu 
udali się na lekcje. Każdy był zadowolony z tego, że tereny w okolicy 
szkoły i wsi choć trochę zostały oczyszczone ze śmieci.

KJ 

"ciężka" i trzeba wielu przemyśleń i refleksji, aby ją zrozumieć. W postać 
UNIA POETYCKA październik 2013 Baczyńskiego wcielił się Mateusz Kościukiewicz, a Barbarę Baczyńską 

(żonę Krzysztofa) zagrała Katarzyna Zawadzka. Należą im się 7 października 2013 rok, godzina 10:00. Sala kinowa w 
ogromne brawa za tak wspaniałe kreacje. Mszczonowskim Ośrodku Kultury zaczyna wypełniać się młodzieżą. 

Oglądając "Baczyńskiego", mogliśmy również dowiedzieć się, Cóż za wydarzenie zgromadziło tak ogromną liczbę ludzi? Oczywiście 
co to jest slam poetycki, który zaprezentował nam Jan Paweł spotkanie Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona. Tym razem uczniowie, 
Kowalewicz goszczący tego dnia w MOK-u. Występował również w pedagodzy i zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć fascynujący 
filmie, gdzie wypadł równie dobrze jak przed nami, młodymi widzami. film Kordiana Piwowarskiego pt. "Baczyński". Wzbudził on we 
Mieliśmy też przyjemność usłyszeć z ust samego reżysera Kordiana wszystkich same pozytywne emocje. Pokazał trudny dla Polski okres, 
Piwowarskiego, który był obecny na mszczonowskiej sali, jak powstał jakim jest Powstanie Warszawskie, oraz życie wspaniałego poety, 
film. odważnego i młodego Polaka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 
Te dwie godziny dały nam naprawdę wiele do myślenia. Wynieśliśmy Reżyser utrzymał wszystko w napięciu, a każdy pragnął zobaczyć, co 
dużo wiedzy i osobistych przemyśleń. Oby było jeszcze więcej takich wydarzy się dalej.  Opowieść świetnie wyreżyserowana, ze znakomitą 
spotkań.scenografią była smutna. Niejednemu zakręciła się w oku łza, kiedy 

Aleksandra Szymańskagłówny bohater został zabity. 
W filmie było dużo poezji Baczyńskiego, która mimo wszystko jest 

zmroku kierowca jest w stanie zauważyć 
BEZPIECZNA DROGA pieszego z dużej odległości. Ważne jest, aby 

dzieci poruszały się po odpowiedniej stronie 
DO SZKOŁY jezdni, nie przebiegały przez  jezdnię, a 

przechodząc na drugą stronę uważnie 
obserwowali jezdnię z każdego kierunku. W ramach akcja "Bezpieczna droga do 
Pan Czarnecki przypomniał, iż dzieci do 7. szkoły” 9 września gościliśmy w naszej szkole 
roku życia nie mogą samodzielnie poruszać dzielnicowego z Komisariatu Policji w 
się po drogach - należy zapewnić im opiekę Mszczonowie p. Pawła Czarneckiego.
osoby co najmniej dziesięcioletniej. Rodzice, W czasie pogadanki p. Paweł przypomniał 
którzy zawożą dzieci do szkoły powinni dzieciom zasady ruchu drogowego, których 
pamiętać o obowiązku przewożenia ich w przestrzeganie to podstawowy warunek 
fotelikach lub specjalnych siedziskach. bezpiecznej drogi do szkoły i powrotu do 
Dotyczy to dzieci w wieku do 12 lat, które domu. Krótszy dzień, częstsze mgły i 
mają mniej niż 150 cm wzrostu.s z a r ó w k a  o z n a c z a j ą  o g r a n i c z o n ą  zajęcia praktyczne, gdzie wspólnie 
Po skończonej pogadance i pokazie widoczność. Dlatego ważne, by dziecko przećwiczyli odpowiednie zachowanie się w 
poglądowego filmu uczniowie klas 0, I i II miało przy ubraniu lub plecaku elementy pobliżu ruchliwej jezdni.
wyszli z panem policjantem przed szkołę na odblaskowe, które sprawiają, że także po 
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szkoły każda z klas udała się na miejsce poziom wysoki. Szkoda tylko, że nie 
EWAKUACJA wspólnego spotkania, gdzie nauczyciele przyjechali do nas przedstawiciele Straży, 

upewnili się, że wszyscy uczniowie zostali którzy zapewne w sposób fachowy i Dbając przede wszystkim o bezpieczeństwo 
ewakuowani, sprawdzając listę obecności. szczegółowy opowiedziel iby naszym uczniów 20 września w Szkole Podstawowej w 
Jako ostatni szkołę opuścił oczywiście uczniom jak przebiega akcja ratunkowa w Lutkówce przeprowadzono próbną 
Dyrektor szkoły, upewniwszy się wcześniej, że czasie pożaru i jak ważna jest znajomość ewakuację dzieci i pracowników szkoły. 
nikt w szkole nie został. Kiedy pan dyrektor dróg ewakuacyjnych oraz zachowanie Punktualnie o godzinie 10 rozległ się głośny 
przybył na boisko ukazał mu się niezwykły spokoju. krzyk Dyrektora p. Grzegorza Olczaka 
widok – wszystkie dzieci  począwszy od Wszyscy nasi uczniowie posiadają wiedzę jak „Pożar” oraz rozbrzmiał przerywany sygnał 
Przedszkola a skończywszy na klasie VI stali bezpiecznie się ewakuować w czasie dzwonka trwający 30 sekund. Uczniowie w 
grzecznie w dwuszeregu i z zaciekawieniem zagrożenia, ale oby ta wiedza nigdy nie skupieniu pod czujnym okiem nauczycieli 
przyglądali się swojej szkole. Pan Dyrektor musiała być wykorzystywana w praktyce- opuszczali klasy lekcyjne według ściśle 
pochwalił swych uczniów za sprawny tego sobie i wszystkim innym szkołom określonych dróg ewakuacyjnych. Z dumą 
przebieg ewakuacji i podkreślił ważność życzymy.patrzyliśmy na naszych uczniów, którzy ze 
przeprowadzania w szkołach takich akcji. AGAspokojem i dbając o siebie nawzajem kroczyli 
Przyglądający się wszystkiemu pan Paweł k o r y t a r z a m i  z m i e r z a j ą c  d o  w y j ś ć  
Czarnecki- dzielnicowy z Komisariatu Policji w ewakuacyjnych. Po opuszczeniu murów 
Mszczonowie- ocenił przebieg ewakuacji na 

tchem obejrzeli film, który łączył w sobie NIEZWYKŁA LEKCJA fabułę i dokument. Film ten nie tylko ukazał 
nam czas II wojny światowej w Warszawie, HISTORII
ale przybliżył nam także postać młodego, 

Dzięki zaproszeniu wdowy po Wojciechu 
wyśmienitego poety, który zginął  4 dnia 

Siemionie pani Barbary Siemion-Kasperskiej 
Powstania mając zaledwie 23 lata. Po emisji 

ośmioro przedstawicieli Szkoły Podstawowej 
filmu sam reżyser opowiadał zgromadzonym 

w Lutkówce miało możliwość wziąć udział w 
o kulisach powstawania filmu. Jednym z 

wyjątkowym spotkaniu. Sala kinowa 
gości był także pan Jan Kowalewicz, 

Mszczonowsk iego  Oś rodka  Ku l tu ry  
odtwórca jednej z ról w filmie, który objaśnił 

zgromadziła młodzież z zaprzyjaźnionych 
wszystkim co to jest SLAM i na czym polega 

szkół Unii Petrykowskiej. Spotkanie to było w 
jego atrakcyjność i wyjątkowość. Młody 

całości poświęcone postaci poety Krzysztofa 
poeta uświetnił swą wypowiedź fragmentem 

Kamila Baczyńskiego. Aby wprowadzić 
własnej poezji.

zgromadzoną młodzież oraz zaproszonych 
Uczniowie wrócili z tego spotkania bardzo 

gości w temat Powstania Warszawskiego, 
szczęśliwi i długo jeszcze dyskutowali o filmie i 

przedstawiciel Szkoły w Białej Rawskiej, pan 
poezji. 

Krzysztof Kopka, w bardzo ciekawy i 
Chcemy bardzo serdecznie podziękować 

przystępny sposób ukazał wszystkim aspekt 
pani Barbarze Siemion za to, że o nas zawsze 

polityczny i historyczny tamtych czasów.  
pamięta i umożliwia naszym uczniom 

Następnie nastąpiła projekcja fi lmu 
uczestn iczenie w tak wyjątkowych 

„Baczyński” którego scenarzystą i reżyserem 
spotkaniach.

jest Kordian Piwowarski. Wszyscy z zapartym 
AGA

spektaklu cieszył s ię w szkole dużą niepożądane i jednocześnie wskazuje PROFILAKTYKA DZIAŁA popularnością i był pewien swej wygranej. sposoby radzenia sobie z problemami. Ich 
Okazało się jednak, że wynikało to nie z żywe reakcje w czasie występów aktorów na CUDA
posiadania przez niego pozytywnych cech. scenie oraz późniejsze rozmowy na temat 

W progi Szkoły Podstawowej w Lutkówce już Podstawą jego kontaktów z rówieśnikami przedstawienia w czasie przerw świadczą o 
po raz kolejny zawitali aktorzy krakowskiego były, wyniesione z domu, podpatrzone u tym, że takie występy przynoszą bardzo wiele 
teatru „Kurtyna”. Młodzi aktorzy przedstawili dobrze sytuowanych rodziców, poczucie korzyści młodym ludziom.
naszym uczniom dwa przedstawienia wyższości i pogarda dla elementarnych zasad AGA
profilaktyczne. współżycia społecznego. Jego popularność 
Dzieci z klas „0”- III miały przyjemność była efektem umiejętnego i wyrachowanego 
obejrzenia sztuki „Dzieci świata”. Była to stosowania agresji i przemocy psychicznej 
historia małego chłopca, który podczas wobec rówieśników. Nasi  uczniowie 
nieobecności w domu taty „gościł” niezwykłe obserwowali jak główny bohater manipuluje 
postacie- Eskimosa, Murzyna i Chińczyka. swoimi kolegami, jak jego ojciec wspomaga 
Chłopiec w czasie rozmów z gośćmi uczył się o go w tych dążeniach i w rezultacie prowadzi 
zwycza jach panujących na innych to do wygrania plebiscytu. Zaskakujący staje 
kontynentach,  o przyzwyczajeniach s i ę  k o n i e c  s z t u k i  g d z i e  c h ł o p a k  
żywieniowych i sposobie życia. Nasze dzieci nieoczekiwanie zdradza prawdę o sobie i 
zrozumiały konieczność oszczędzania wody w kulisach swojego sukcesu. Cała szkoła nie 
przyrodzie, znaczenie jedzenia przetworów k ry je  zadowolen ia ,  konkurs  zos ta je  
rybnych a przede wszystkim nauczyły się powtórzony a szkolna społeczność ponownie 
tolerancji wobec inności drugiego człowieka. wybiera swojego prawdziwego idola. 

U c z n i o w i e  k l a s  s t a r s z y c h  o b e j r z e l i  Po każdym z przedstawień aktorzy omawiali z 
przedstawienie „Najlepszy z najlepszych”, uczniami poszczególne sceny i przesłanie 
które ukazywało szkolny plebiscyt, w którym płynące z ich występów. Każde z takich 
uczniowie wybierają osobę cieszącą się przedstawień profilaktycznych ukazuje 
największą popularnością. Główny bohater naszym uczniom zachowania i sytuacje 
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SPRZĄTANIE ŚWIATA
Po raz kolejny już we wrześniu przystąpiliśmy do akcji „Sprzątania 
świata”. Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutkówce wyruszyli 
zaopatrzeni w plastykowe worki i jednorazowe rękawiczki by zbierać 
śmieci. 

Oczyszczaliśmy teren wokół szkoły a także drogi do niej prowadzące. 
Była to szczególnie ciężka praca, gdyż mimo naszych corocznych 
apeli, w przydrożnych rowach znajdowało się ponownie dużo butelek 
po alkoholu i opakowań po papierosach. Młodzi ludzie zbierając te 
śmieci ponownie postawili pytanie: „Dlaczego mamy sprzątać po 
dorosłych?”!!!!!!! ale jeszcze bardziej przykre okazało się pytanie: 
„Proszę pani po co my to sprzątamy, skoro dorośli i tak za chwilę 
naśmiecą?”. To pytanie kieruję do wszystkich mieszkańców Lutkówki  i 
okolic!!!!! Jednocześnie w imieniu wszystkich naszych uczniów kieruję 
do dorosłych kolejny apel: „NIE WYRZUCAJ BEZSENSOWNIE ŚMIECI!!!! O 
TO BARDZO PROSZĄ DZIECI!!!”
Nagrodą dla naszych małych ekologów było jak co roku wspólne 
ognisko z pieczeniem kiełbasek. Ten miły akcent na koniec dnia 
sprawił, że smutek i rozgoryczenie, które pojawiły się w sercach 

wrzucać śmieci należących tylko i wyłącznie do dorosłych.naszych uczniów, nieco zmalały. 
AGA

Mam wielką nadzieję, że w kwietniu, kiedy w Dniu Ziemi znów 
wyruszymy sprzątać świat, do worków na śmieci nie będziemy musieli 

PÓŁKOLONIE LETNIE W LUTKÓWCE
Już po raz ósmy w 

naszej szkole w czasie wakacji 
zorganizowano półkolonie 
dla uczniów, którzy nie 
zawsze mogą skorzystać z 
innej formy wypoczynku 
letniego. Głównym celem 
tych zajęć był wszechstronny 
r o z w ó j  g r u p y  d z i e c i ,  
a t r a k c y j n e  i  a k t y w n e  
spędzenie czasu w czasie 
wakacji, dostęp do kina oraz 
zagospodarowanie wolnego 
czasu. 

O d  1 2  s i e r p n i a  
d w a n a ś c i o r o  d z i e c i  
uczestniczyło w zajęciach 
pod opieką pani Teresy 
Borowiec. Na uczestników 
czekało wiele atrakcji. Dzieci 

sportowymi oraz konkursami. Zadbano również o smaczne posiłki dla 
regu larn ie  korzys tały  z  

uczniów. Półkolonie minęły w miłej i aktywnej formie.  Każdy z 
b a s e n ó w  n a  T e r m a c h  

uczestników zachował w swym sercu wiele wspaniałych wspomnień.
M s z c z o n o w s k i c h .  D u ż ą  

atrakcją był wyjazd do Warszawy, gdzie dzieci były w kinie, w ZOO, w 
Myślę, że dla każdego z nich kolonie te stały się 

Muzeum techniki oraz na placu zabaw. Niezapomniane chwile to te 
niezapomnianym i wykorzystanym w jak najlepszy sposób czasem 

spędzone w stadninie koni „Chrapka” w Adamowie Parceli. To tam 
odpoczynku, relaxu i zabawy, ale zarazem nauki i integracji. Mamy 

dzieciaki miały możliwość pojeździć na koniach i poznać obowiązki 
nadzieję, że za rok również takie półkolonie w naszej szkole będą 

związane z tym hobby.
zorganizowane. 

A teraz czas wrócić do szkolnej ławy pełnym zapału i chęci 
Wszystkie atrakcje zapewniła Komisja rozwiązywania 

do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. 
Problemów Alkoholowych przy MOPSie w 

Życzę samych sukcesów w nowym roku szkolnym!
Mszczonowie za co serdecznie dziękują 

Aga
dzieci oraz opiekun półkolonii.

 o d w i e d z i ć  g o s p o d a r s t w o  
Agroturystyczne w Badowie Górnym. Dzieci 
świetnie się bawiły oglądając film w kinie w 
Jankach, miały okazję zobaczyć produkcję 
cukierków w Manufakturach słodyczy w 
Warszawie. Jednak największą atrakcją był 
wyjazd do parku linowego w Tomaszowie 
Maz., gdzie dzieci miały możliwość sprawdzić 
swą wytrzymałość fizyczną. 

Każdy dzień uatrakcyjniany był zabawami 
sportowymi, zajęciami relaksacyjnymi i 
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Fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym 
 Spotkanie z policjantem w Szkole stopniu przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań 

ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz  mamy nadzieję, że 
Podstawowej w Bobrowcach pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w przyszłości w szkole i poza 

nią.   Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego w Szkołach i 
Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednym z wielu działań Przedszkolach realizowane są jak co roku spotkania z policjantami, 

realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły podczas których uczulają oni dzieci m.in. na bezpieczeństwo w ruchu 
„Bezpieczna droga do Szkoły”.drogowym.

Marzena TarasWe wrześniu uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Punktu 
Przedszkolnego w Bobrowcach uczestniczyli w spotkaniu z 
policjantem Komendy Policji 

w Mszczonowie.
Spotkanie zostało podzielone na dwa bloki:  na początku 

dzieci obejrzały film dotyczący zasad bezpiecznego poruszania się 
po drodze. Następnie uczniowie klas O-III oraz przedszkolaki miały 
okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w 
drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, 
prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz 
bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak 
również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. 

Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie 
mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił  sposoby unikania lub 
pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią 
elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, 
wykazywały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym, podawały liczne przykłady  niewłaściwego zachowania . 
W nagrodę za aktywny udział dzieci otrzymały książeczki-poradniki 
oraz elementy odblaskowe.

 Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do 
Policjanta. Po spotkaniu uczniowie w grupkach długo rozmawiali 
jeszcze na wyżej wymienione tematy.

Pożar w Bobrowcach
„Pożar! Pożar!” – krzyk pani woźnej i dźwięk dzwonka szkolnego rozbrzmiały  nagle podczas 
ciszy jaka panowała w czasie lekcji w Szkole Podstawowej w Bobrowcach. Na chwilę zapadła 
grobowa cisza, 
a potem powoli z zachowaniem należytej ostrożności uczniowie pod czujnym okiem 
nauczycieli zaczęli opuszczać szkolne mury. Jako ostatnia szkołę opuściła pani dyrektor 
Urszula Gowin, która sprawdziła czy żaden z uczniów na pewno nie został w szkole. Uczniowie z 
zaciekawieniem spoglądali w stronę szkoły spodziewając się widoku ognia czy dymu. Pani 
dyrektor ze spokojem przyjęła od wychowawców raport co do ilości ewakuowanych dzieci 
po czym  poinformowała wszystkich, że właśnie odbyła się próbna ewakuacja uczniów i 
pracowników szkoły. Celem tej ewakuacji było sprawdzenie czy uczniowie i pracownicy 
szkoły znają drogi ewakuacyjne i czy potrafią ją bezpiecznie opuścić w razie zagrożenia. 
Wszyscy ten egzamin znali na szóstkę co potwierdził dzielnicowy pan Paweł Czarnecki, który 
czujnym okiem obserwował przebieg całej akcji.
Na szczęście to był tylko alarm próbny! Mamy nadzieję i wierzymy w to, że takie akcje 
będziemy tylko ćwiczyć!

„Sałatkowy dzień” w Szkole Podstawowej w 
Bobrowcach

W dniu 25 września 2013 roku  klasa III zorganizowała „Sałatkowy dzień”. W kilku grupach 
uczniowie przystąpili do wykonania przepysznych sałatek warzywnych. Wszyscy po 
wcześniejszym przygotowaniu stanowisk pracy doskonale radzili sobie z  obieraniem, 
krojeniem i mieszaniem. Dzięki takim działaniom dzieci robiąc sałatki uczą się jak ważną rolę 
w zdrowym odżywianiu odgrywają jarzyny. Głównym celem sporządzania sałatek było: 
zapoznanie uczniów ze sposobem przygotowania sałatek, zwrócenie uwagi na wartości 
odżywcze warzyw i owoców, wdrażanie do dokładności 
w przygotowaniu, wykonanie sałatek według przepisów, higiena pracy i estetyka 
podawania.  Po pracy wszyscy zasiedli do wspólnej degustacji. Należy stwierdzić, iż apetyty 
dopisywały o czym mogły świadczyć kolejne dokładki.
                                                                                             Hanna Żukowska
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Akcja „Sprzątanie Świata” w 
Bobrowcach
W dniu 24 września 2013 roku w piękne słoneczne 
przedpołudnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobrowcach 
wraz 
z wychowawczyniami po raz kolejny bardzo chętnie włączyli się 
w akcję „Sprzątanie Świata”. Chodź to jeszcze mali obywatele 
naszego kraju, ale z wielkim zapałem wyruszyli w teren, gdyż 
doskonale wiedzą, że jakość środowiska, w którym żyjemy to 
sprawa codziennych wyborów każdego z nas. Każdy z nas 
może 
w codziennym swoim funkcjonowaniu ulżyć środowisku. 
Myślimy, iż kolejna akcja „Sprzątanie świata” stanie  się 
pretekstem do tego, żeby każdego dnia odpowiedzialnie 
korzystać ze środowiska. To właśnie my jesteśmy odpowiedzialni 
za stan naszej wioski, parku i lasu, ponieważ to nasz największy 
skarb, który należy chronić. Chodź trudno w to uwierzyć, w 
ciągu godzinnego sprzątania zebrano kilka worków śmieci. do poprawy środowiska naturalnego. Pamiętajmy, że Ziemia 
Celem tej akcji było nie tylko doraźne usunięcie śmieci z jest naszym wspólnym domem i powinniśmy o nią wszyscy 
naszego otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości i dbać.
zainspirowanie młodego pokolenia do działań zmierzających  Hanna Żukowska

Dzień Edukacji Narodowej
   Dnia 14 października 2013r. o godz. 9°° w Szkole Podstawowej 
w Bobrowcach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Święto to obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji 
Edukacji Narodowej utworzonej 14.10.1773r. z inicjatywy króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W akademii uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy obsługi oraz przedstawiciele rodziców. 
Na wstępie głos zabrała pani dyrektor Urszula Gowin, która mówiła o 
trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za 
dotychczasowe zaangażowanie, oraz życzyła nauczycielom i 
pracownikom obsługi wiele sił 
i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. 
Po części oficjalnej  odbyła się część artystyczna  w wykonaniu 
uczniów kl. III pod kierunkiem p. Hanny Żukowskiej. Również uczniowie 
klas młodszych wieloma utworami muzycznymi uświetnili ten 
wyjątkowy dzień. 
Uczniowie w swych wystąpieniach docenili i podkreślili swoją 
wdzięczność za codzienny trud pracy nauczycieli , ich poświęcenie, 
czujność i troskę o dobro wychowanków.
Montaż słowno-muzyczny zawierał wiersze, piosenki i scenki przekazała Przewodnicząca Rady Rodziców p. Aneta Wójcik.
humorystyczne 
o szkole. Hanna Żukowska
Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. Na 
zakończenie wszyscy uczniowie zaśpiewali „sto lat”. 
Wiele miłych słów wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty 

Z okazji 35-tej rocznicy wyboru kardynała dzieci naszej szkoły. 
Karola Wojtyły na Papieża, uczniowie klasy III Na zakończen ie  uczn iowie ,  k tó rzy  
przygotowali uroczysty apel. przygotowali apel zostali nagrodzeni 
Nie jest łatwo mówić małym dzieciom o kimś, gromkimi brawami. 
kto jest już dla nich tylko postacią historyczną Ewa Baumel
i zaciekawić ich swoim opowiadaniem.
Nasze dzieci stanęły na wysokości zadania i z 
uwagą słuchały tekstów biograficznych, 
o g l ą d a j ą c  j e d n o c z e ś n i e  z d j ę c i a  
prezentujące (dokumentujące) życie Karola 
Wojtyły i Jana Pawła II.
W trakcie apelu odegrana została sztuka 
ewange l ic zna  ukazu jąca  powagę 
papieskiego urzędu ustanowionego przez 
Pana Jezusa. Były piosenki, 
z ukochaną przez naszego Ojca Świętego 
,,Barką”, którą zaśpiewały wspólnie wszystkie 

Merkuriusz Mszczonowski            55październik 2013 / nr 9-10

MERKURIUSZ SZKOLNY



NAPRAWA LODÓWEK, ZAMRAŻAREK,
LAD I SZAF CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE TAPICEREK 
MEBLOWYCH, SAMOCHODOWYCH, 

DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

Kto powiedział, że bicie rekordów jest już nudne? Na pewno nie uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Bobrowcach, którzy w dniu 16 października wzięli udział w ustanawianiu 
rekordu w resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Akcja ta została zorganizowana przez 
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji 
i w ramach podnoszenia świadomości społecznej o problemie nagłego zatrzymania krążenia. 
Poprzedzona była ona oczywiście całorocznym cyklem działań objętych programem 
edukacyjnym Ratujemy i uczymy ratować.  W tym miejscu warto wspomnieć, że w naszej 
szkole był to program zatytułowany Mały bohater. Punktem kulminacyjnym tych wszystkich 
poczynań był właśnie dzień 16 października, w którym to akcja objęła młodzież wszystkich 
krajów europejskich, jak również członków Parlamentu Europejskiego. Cel był jeden, a 
mianowicie jednoczesne wykonanie resuscytacji krążeniowo - oddechowej na jak największej 
ilości fantomów, a co za tym idzie przez jak największą ilość osób. Całe wydarzenie trwało pół 
godziny. Dzieci wymieniały się przy fantomach, a w tle dopingował je Jurek Owsiak, co 
umożliwiła transmisja na żywo przez YOUTUBE kanału WOŚP. Efekty całej akcji będzie można 
oglądać podczas Sympozjum Europejskiej Akcji Resuscytacji Outcomes w Krakowie.

   W dniu 18 października 2013r. odbyła się jednodniowa wycieczka 
do Warszawy. Pojechali uczniowie klas I-III wraz z paniami: J. Małecką, 
A. Woźniak, H. Żukowską i E. Olesińską. Choć rano pogoda nie 
dopisywała, gdyż padał deszcz wszyscy przybyli na godz. 8°° w 
dobrych humorach i pełni optymizmu. Wyjechaliśmy tuż po godz. 8. 
Jazda przebiegała dość sprawnie i przyjemnie.
Pierwszym punktem naszej wycieczki był seans w kinie w wymiarze 3D. 
Film nosił tytuł „Klopsiki kontratakują”. Wszyscy byli zachwyceni filmem 
i efektami. Następnie po spektaklu odwiedziliśmy Mc Donald's w 
Galerii Mokotów, aby nabrać sił do dalszej drogi. Kolejnym punktem 
naszej wycieczki były Łazienki Królewskie, gdzie pod okiem 
przewodnika spacerowaliśmy po Ogrodach letniej rezydencji króla 
Stanisława Augusta. Podczas wędrówek oglądaliśmy rzeźby greckich 
bogów, pomnik Fryderyka Chopina, Starą Pomarańczarnię, Teatr na 
Wyspie.
Po długim spacerze udaliśmy się do autokaru, aby pojechać do 
bardzo upragnionego miejsca czyli Kolorado na warszawskim 
Bemowie. Oprócz tradycyjnych konstrukcji do zabawy znajduje się 
wiele ciekawych  urządzeń na bazie sprężonego powietrza 
przeznaczonych do interaktywnej zabawy piłeczkami (fontanny, 
armatki). Dzieci nie odczuwały żadnego zmęczenia, widać było 
wielką frajdę i uśmiechy na twarzach. Wszyscy chętnie korzystali ze 
wszystkich możliwych atrakcji: zjeżdżalnie, baseny, przejścia tubowe. 
Podczas całego pobytu w Warszawie zrobiliśmy wiele pamiątkowych 
zdjęć.
Po dniu pełnym wrażeń udaliśmy się w podróż powrotną. Wycieczka 
do Warszawy to niesamowite przeżycie. Możemy wszystkim polecić 
odwiedzenie stolicy a wrażenia będą niezapomniane.

Hanna Żukowska
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DARMOWY SYSTEM 
POWIADAMIANIA SMS
MIESZKAŃCÓW GMINY MSZCZONÓW
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

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Mszczonowie zaprasza 13 
listopada 2013 r., o godz. 17.30 
na spotkanie z MARIOLĄ 
P R Y Z W A N ,  p o l o n i s t k ą ,  
publicystyką i biografistyką 
oraz na promocję jej książki 
„Tańcząca Eurydyka. Anna 
German we wspomnieniach”. 
Spotkanie odbędzie s ię 
siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Mszczonowie, przy 
ulicy Warszawskiej 33. 
Mariola Pryzwan, z zawodu 
bibliotekarz, jest także autorką 
biografii literackich m.in. Marii 
D ą b r o w s k i e j ,   H a l i n y  
P o ś w i a t o w s k i e j ,  M a r i i  
Pawlikowskiej czy Zbigniewa 
Cybulskiego. 

PODZIĘKOWANIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie 
serdecznie podziękować panu Piotrowi Niedziela, 
dyrektorowi  finansowemu firmy DSM w 
Mszczonowie oraz pracownikom firmy, za przekazane 
na rzecz potrzebujących rodzin z terenu gminy 
Mszczonów dary w postaci artykułów spożywczych.

Serdecznie dziękuję 
Barbara Ciszewska 

Kierownik MOPS  w Mszczonowie
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OGŁOSZENIA

REPERTUAR KINA - LISTOPAD

2 - 7 LISTOPADA 2013 

 "WAŁĘSA. CZŁOWIEK Z NADZIEI”
 REŻ. ANDRZEJ WAJDA
 SOB, NIEDZ. - GODZ. 17.00 I 19.00
PON, WT, ŚR, CZW. - GODZ. 19.00
 CZAS SEANSU: 127 MIN.
 
8 - 10 LISTOPADA 2013
"KLOPSIKI KONTRATAKUJĄ (3D)"
REŻ. CODY CAMERON, KRIS PEARN
GODZ. 17.00 I 19.00
CZAS SEANSU: 95 MIN.
 
15 - 17 LISTOPADA 2013
"CHCE SIĘ ŻYĆ”
REŻ. MACIEJ PIEPRZYCA
GODZ. 17.00 I 19.00
CZAS SEANSU: 107 MIN.

22 - 24 LISTOPADA 2013
"RYSIEK LWIE SERCE (3D)"
REŻ. MANUEL SICILIA
GODZ. 17.00 I 19.00
CZAS SEANSU: 90 MIN.

29 LISTOPADA - 1 GRUDNIA  2013
"CZAS NA MIŁOŚĆ”
REŻ. RICHARD CURTIS
GODZ. 17.00 I 19.00
CZAS SEANSU: 119 MIN.
 
CENA BILETU: 14 ZŁ
CENA OKULARÓW 3D: 4 ZŁ

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Janusza Ciesielskiego.

Rodzinie i Najbliższym składamy 
wyrazy szczerego współczucia.

Koleżanki i Koledzy 
z FM Logistic

2       Merkuriusz Mszczonowski styczeń 2011/nr 01 (182) 
58       Merkuriusz Mszczonowski      październik 2013 / nr 9-10

Podziękowanie
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech 
Dziecka" w Mszczonowie składa serdeczne podziękowanie za przekazany 
przez Państwa 1% swojego podatku na dzieci niepełnosprawne w naszym 
stowarzyszeniu. To miły gest z Państwa strony, to dzięki Wam, te dzieci dalej 
będą uczęszczać na zajęcia terapeutyczne, uczestniczyć w imprezach 
okolicznościowych i wycieczkach. Dzięki 1%-owi spełni się na pewno dużo 
marzeń dzieci niepełnosprawnych.

To one dziękują z uśmiechem i zwykłym a jakże ważnym słowem "Dziękuję".
Z poważaniem

Prezes Stowarzyszenia
Majewska Bożena

Plan zajęć w Świetlicy Terapeutycznej rok szkolny 
2013/2014

Poniedziałki - dni wolne

Wtorki 10.00 - 12.00 Rehabilitacja 

Środy 10.00 - 12.00 Rehabilitacja 

12.30 - 13.30 Zajęcia teatralne 

Czwartki 13.30 - 14.40 Zajęcia plastyczne i kulinarne

15.30 - 17.30 Rehabilitacja 

Piątki 14.30 - 15.30 Zajęcia psychologiczne 

Serdecznie Zapraszamy!

Wszystkich zainteresowanych prosimy o śledzenie naszej strony 

internetowej 

Prezes Stowarzyszenia

Majewska Bożena

www.usmiechdziecka.mszczonow.pl



Zapraszamy do naszych punktów sprzedaży 
artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

2
Żabia Wola - 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

 

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.

SKLEP Z GALANTERIĄ SKÓRZANĄ
- obuwie
- torby
- paski
- bogaty wybór, modne wzory
- usługi szewskie

Mszczonów, ul. Sienkiewicza 6
pn. - pt. 9,00 - 18,00
sob. 8,00 - 14,00

tel. 604 281 190

Koleżance
 

Jadwidze Barbulant
skarbnikowi Gminy Mszczonów

 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Matki

składają
 

Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie 
oraz koleżanki i koledzy 

z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
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Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 

Mszczonowskim”!

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

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

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

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

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

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

lub bezposrednio w kasie GCI.

PŁASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”

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

REDAGUJE ZESPÓŁ

WYDAWCA: Gminne Centrum Informacji

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

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

lukasz.nowakowski@gci.mszczonow.pl

 O G Ł O S Z E N I E 
BURMISTRZ MSZCZONOWA I RADNI RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

ZAPRASZAJĄ 
MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY MSZCZONÓW NA CYKL SPOTKAŃ, KTÓRE ODBĘDĄ SiĘ 

- W DNIU 20 LISTOPADA 2013r. O GODZINIE 18,OO W SALI KINOWEJ 
MSZCZONOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY 

- W DNIU 21 LISTOPADA 2013r. O GODZNIE 17,00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
LUTKÓWCE 

- W DNIU 25 LISTOPADA 2013r. O GODZINIE 17,00 W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W 
OSUCHOWIE 

- W DNIU 26 LISTOPADA 2013r. O GODZINIE 17,00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
PIEKARACH 

- W DNIU 27 LISTOPADA 2013r. O GODZINIE 17,00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
BOBROWCACH 

- W DNIU 28 LISTOPADA 2013r. O GODZINIE 17,00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ WE 
WRĘCZY 

TEMATYKĄ SPOTKAŃ BĘDZIE PODSUMOWANIE TRZECIEGO ROKU FUNKCJONOWANIA 
VI KADENCJI MSZCZONOWSKIEGO SAMORZĄDU ORAZ OMÓWIENIE BIEŻĄCYCH 
SPRAW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM MIASTA I GMINY MSZCZONÓW 

BURMISTRZ MSZCZONOWA PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 
JÓZEF GRZEGORZ KUREK ŁUKASZ KOPERSKI 

M s z c z o n o w s k i e  
Stowarzyszenie Historyczne 
informuje, że w dniu pierwszego 
listopada jego członkowie wraz z 
r e k o n s t r u k t o r a m i  z e  
w s p ó ł p r a c u j ą c e j  z e  
Stowarzyszeniem - GRH STRZELCY 
im.  31pSK,  przeprowadzą  
zbiórkę  pieniężną  na dwóch 
mszczonowskich cmentarzach 
parafialnych oraz na cmentarzu  
w Lutkówce. 

Na mszczonowskich cmentarzach  historycy i rekonstruktorzy zbierać  
będą fundusze na odbudowę grobu państwa Bieleckich, przedwojennych 
dziedziców majątku Gnojna oraz  na renowację pomnika księdza 
proboszcza Marcina Polkowskiego.  W ubiegłym roku cel zbiórki był taki 
sam. Niestety na zaplanowane prace zebrano wtedy  jedynie 1/3 kwoty. 
Pomimo tego oba groby zostały wykonane, jednak prace udało się 
zakończyć  tylko dlatego, że ich wykonawcy zgodzili się rozłożyć  
koszty na raty.  Teraz pozostaje  mieć  nadzieję, że tegoroczna 
hojność osób odwiedzających cmentarze we Mszczonowie,  
pozwoli sfinansować  w całości zaciągnięte zobowiązania. 

Jak informuje – pomysłodawczyni akcji cmentarnych kwest- 
Barbara Gryglewska-  w Lutkówce zebrane fundusze zostaną  
natomiast przeznaczone w całości na renowacje zabytkowego 
nagrobku, jaki znajduje się u stóp lutkówieckiej świątyni. To już 
ostatni dzwonek, aby podjąć  się jego ratowania. Z roku na rok 
stan nagrobka się pogarsza. 

 Zbiórki w Mszczonowie i Lutkówce  przeprowadzone zostaną  
za zgodą Burmistrza Mszczonowa i we współpracy z władzami 
samorządowymi, a także  parafialnymi.

UWAGA - 1 listopada kwesty na cmentarzach w Mszczonowie i Lutkówce

Zarząd Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego dziękuję wszystkim ofiarodawcom,  
którzy wspomogli akcję  ratowania skarbów naszych nekropolii. Szczególnie podziękowania kieruje 
natomiast pod adresem: Firmy  LITERNICTWO NAGROBKOWE - ROMAN CHMIELAK, Firmy 
Kamieniarskiej – Łukasz Chmielak, Firmy Kamieniarskiej Piotra Samoraja, konserwatora 
zabytków Piotra Owczarka, Firmy Betronika Mariusza Ludwiniaka, PHU Zbiroża Zenona 
Ludwiniaka i  Wiesława Sordyla z Firmy Interstone  z Adamowic. Członkowie MSH  za współpracę i 
okazane wsparcie pragną ponadto podziękować: władzom samorządowym Gminy Mszczonów, 
Gminnemu Centrum Informacji, a także Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Grób księdza proboszcza 
Marcina Polkowskiego

Na renowację tej mogiły 
odbędzie się kwesta  w Lutkówce


