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p od ob n i e  j a k  w s k a źn i k  d ługu  
wynoszący poniżej 40%. Sama wielkość 
deficytu 0,34 % mówi sama za siebie- 
podsumował Marek Zientek.
W związku z tym Komisja Budżetu i 
Mienia Komunalnego wnosi o przyjęcie 
u c h w a ł y  b u d ż e t o w e j -  d o d a ł  
przewodniczący Zientek.
Odnosząc się do projektu uchwały 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
M a r e k  Z i e n t e k  t ł u m a c z y ł ,  ż e  
sporządzony został w oparciu o 
wysokości przyjęte w budżecie. 
- Skoro Wieloletnia Prognoza Finansowa 
gminy Mszczonów  uzyskała pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i jest zgodna z wymogami 
ustawy budżetowej, Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 
jednogłośnie prosi o przyjęcie tej uchwały.
Tego samego zdania był Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, który poinformował, że członkowie komisji jednogłośnie i 
pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały budżetu i WPF.
Na zakończenie Marek Zientek podziękował burmistrzom Józefowi 
Grzegorzowi Kurkowi oraz Grzegorzowi Kozłowskiemu, a także 
pracującym w Urzędzie Miejskim finansistom za sporządzenie takiego 
budżetu.
Słów podziękowań nie szczędził także Łukasz Koperski, 
przewodniczący RM, który jednoznacznie stwierdził, że budżet gminy 
na rok 2014 jest dobrze i bezpiecznie skonstruowany.
- Nie da się ukryć, że każdy z nas radnych ma jak zwykle wiele życzeń 
ze swoich okręgów wyborczych. Jednak musimy dojść do 
kompromisu, gdyż dobrem nadrzędnym i najważniejszym jest cała 
gmina a nie partykularne interesy w okręgach- tłumaczył Łukasz 
Koperski.
Tworząc budżet skupialiśmy się pod katem bezpieczeństwa gminy w 
tych trudnych dla samorządów czasach. Nie ma mowy tu o 
indywidualnych interesach bowiem wszystko realizujemy zgodnie z 
wieloletnim planem gminy- dodał przewodniczący RM.
Na zakończenie Łukasz Koperski podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do skonstruowania budżetu, zwracając się 
jednocześnie z prośbą do Rady Miejsk iej  o przyjęcie 
zaproponowanego projektu budżetu.

Podjęte uchwały
Następnie, radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy 

Radni podczas obrad XLI sesji Rady Miejskiej przyjęli autopoprawkę w 
wspólnej dla wsi Kowiesy, Kowiesowo i Piekarowo oraz nadania nazwy 

projekcie budżetu na 2014 rok oraz jednogłośnie podjęli znaczącą 
ulicom wspólnym dla wsi Olszówka. 

dla gminy Mszczonów uchwałę budżetową na 2014 rok i wiążącą się z 
Rada Miejska wyraziła także zgodę na odpłatne nabycie 

tym uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
nieruchomości, a także uchwałę w sprawie przystąpienia do 

Mszczonów na lata 2014-2023.
sporządzen ia mie j scowego p lanu zagospodarowania 

Przed głosowaniem  Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment 

Budżetu i  Mienia Komunalnego podkreślił, że komisja szczegółowo 
miejscowości Ciemno - Gnojna.

zapoznała się z materiałami i projektem budżetu na przyszły rok 
Tradycyjnie na ostatniej sesji w roku przyjęty został planu pracy Rady 

stwierdzając, że jest to budżet bezpieczny i przyjazny dla 
Miejskiej w Mszczonowie na przyszły rok i plany pracy wszystkich 

mieszkańców.
Komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie.

- Cieszy nas nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami 
bieżącymi, która wynosi ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych. 

Informacja z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między 
Zachowane są również wskaźniki zadłużenia poniżej dopuszczalnych, 

sesjami
W okresie między sesjami wydano 13 zarządzeń, które głównie 

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W czwartek, 19 grudnia 2013 roku, odbyła się XLI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni podjęli szereg bieżących uchwał oraz 
wysłuchali informacji z działalności burmistrza Mszczonowa w okresie między sesjami.
Przed rozpoczęciem obrad, druh Damian Sołtyk z mszczonowskiego Hufca ZHP wraz z harcmistrzem Zbigniewem Grabkiem wręczyli 
Józefowi Grzegorzowi Kurkowi, burmistrzowi Mszczonowa i Łukaszowi Koperskiemu, przewodniczącemu Rady Miejskiej Betlejemskie 
Światło Pokoju. Ta coroczna akcja harcerzy symbolizuje ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło 
Pokoju stało się symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei.
Burmistrz podziękował harcerzom za propagowanie takiej akcji, życząc druhom wielu sił w dalszej działalności. Wiele ciepłych słów 
powiedział także Łukasz Koperski, który złożył harcerzom najlepsze życzenia na nowy rok. 

Marek Zientek, jako 
przewodniczący Komisji Budżetu i  

Mienia Komunalnego 
podsumował budżet gminy 

Mszczonów na 2014 rok

Podczas sesji druh Damian Sołtyk wraz harcmistrzem Zbigniewem Grabkiem  
przekazali samorządowcom Betlejemskie Światełko Pokoju

Przewodniczący RM Łukasz Koperski wraz z wiceprzewodniczącymi Markiem 
Zientkiem i Andrzejem Osińskim
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dotyczyły zmian w finansach jednostek organizacyjnych gminy - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach 
Mszczonów i budżetu gminy. szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,
Ponadto, burmistrz ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach 
organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2014 nauki tenisa stołowego.
roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania Józef Grzegorz Kurek wspomniał także, że został opracowany projekt 
kultury fizycznej i sportu. zagospodarowania obszaru między ulicami Nowy Rynek, 
Burmistrz powołał także komisję konkursową do rozstrzygnięcia Sienkiewicza, Traugutta i Tarczyńską. Zmiany polegać by miały na 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Mszczonów w stworzeniu zintegrowanej pierzei usługowo-mieszkalnej.
zakresie:
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach Łukasz Nowakowski
dofinansowania nauki pływania,

rodzicom, którzy proszą nas o wsparcie- 
powiedział Łukasz Koperski. 
W dalszej części posiedzenia, radni 
wysłuchal i  Grzegorza Kozłowskiego, 
zastępcę burmistrza Mszczonowa, który 
szczegółowo omówił plan dochodów i 
wydatków w przyszłorocznym budżecie.

Łukasz Nowakowski
Mszczonowie omówili kwestie związane z 27 listopada 2013 r.
funkcjonowaniem grupy cheerleaderek, 
zastanawiając się jak rozwiązać kwestię W posiedzeniu komisj i  uczestniczyl i :  
finansowania sekcji oraz sformalizowania przewodniczący RM Łukasz Koperski, 
miejsca jej przynależności.wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, 
Zdaniem Łukasza Koperskiego, należy radny Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz 
wesprzeć finansowo i obdarzyć szansą radny Ryszard Stusiński, jako przewodniczący 
mszczonowskie cheerleaderki z uwagi na ich Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
ogólnopolskie osiągniecia i wciąż rosnące Gminy.
zainteresowanie wśród uczennic Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum tą formą W trakcie posiedzenia komisji radni wraz z 
spędzania wolnego czasu.burmistrzami Józefem Grzegorzem Kurkiem i 
- Trzeba zastanowić się w jaki sposób Grzegorzem Kozłowskim oraz Michałem 
wygenerować środki na działanie tej grupy. S z y m a ń s k i m  d y r e k t o r e m  O S i R  w  
Chciałbym dać szansę tym dzieciom i 

Z prac komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

przewodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i 6 grudnia 2013r.
Opieki Społecznej.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Tematem pos iedzenia komis j i  było 
Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, zapoznanie radnych z projektem budżetu 
radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar gminy Mszczonów na 2014 rok. Grzegorz 
Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa 
Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany projekt budżetu i Wieloletnią Prognozę 
Finansową

Radni w trakcie prac
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Teresę Koszulińską, naczelnika Wydziału Rozwoju 
Gospodarczego, które omówiły projekty uchwał 
na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie.
N a  z a k o ń c z e n i e  M a r e k  Z i e n t e k ,  j a k o  
przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia 
Komunalnego omówił plan pracy komisji na rok 
2014.

Łukasz Nowakowski

ponad 9 milionów złotych, co stanowi 18% 16 grudnia 2013r.
ogólnych wydatków.W  p o s i e d z e n i u  k o m i s j i  u c z e s t n i c z y l i :  
Zdaniem Marka Zientka, przewodniczącego przewodniczący RM Łukasz Koperski, radny 
Komis j i  Budżetu i  Mienia Komunalnego Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, radny 
satysfakcjonującym jest nadwyżka dochodów Jerzy Siniarski, radny Waldemar Suski oraz radny 
bieżących nad wydatkami bieżącymi, która wynosi Marek Zientek, jako przewodniczący Komisji 
ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych. Budżetu i Mienia Komunalnego.
-Zachowane są wskaźniki zadłużenia poniżej 
dopuszczalnych, podobnie jak wskaźnik długu Grzegorz Kozłowski,  zastępca burmistrza 
wynoszący poniżej 40%. Sama wielkość deficytu Mszczonowa szczegółowo omówił projekt budżetu 
0,34 % mówi sama za siebie- podsumował Marek gminy Mszczonów na rok 2014, podkreślając, że na 
Zientek.cele inwestycyjne samorząd przeznaczył kwotę 
W dalszej części prac komisji, radni wysłuchali 
Jadwigę Barbulant, skarbnika gminy Mszczonów, 

przyszłorocznego budżetu skupiając się 9 grudnia 2013r.
głównie na kwest iach f inansowych W posiedzeniu komisj i  uczestniczyl i :  
dotyczących oświaty.wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, 
Skarbnik gminy przedstawiła zestawienie radna Renata Siwiec, radny Andrzej Osial, 
l iczbowe ponoszonych przez gminę radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, 
wydatków na oświatę w latach 2010-2013, z radny Dariusz Olesiński oraz radna Barbara 

Następnie, Teresa Koszulińska, naczelnik którego wynikło, że w roku 2010 oświata Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu kosztowała samorząd Mszczonowa 14 Oświaty, Sportu i Młodzieży.
Miejskiego w Mszczonowie przedstawiła milionów 28 tysięcy złotych, zaś w roku 2013 Tematem prac komisji było omówienie 
radnym projekty uchwał na najbliższą sesję już 16 milionów 390 tysięcy złotych. Dzięki kwestii budżetowych i zaakceptowanie 
Rady Miejskiej. wprowadzonej reorganizacji szkół w planu prac komisji na rok 2014.

Łukasz Nowakowskiprzyszłorocznym budżecie udało się Jadwiga Barbulant,  skarbnik gminy 
zmniejszyć kwotę finansowania szkół do 15 s z c z e g ó ł o w o  o m ó w i ł a  p r o j e k t  
milionów 700 tysięcy złotych.
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Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

szczegółowo omówił plan dochodów i roku 2014 ponad pół miliona złotych, co komi s j i  za  wspó lne ,  mery to ryczne  
wydatków podkreślając, że na zadania stanowi duże obciążenie finansowe dla posiedzenia, podkreślając, że chciałby, aby 
inwestycyjne zaplanowano ponad 9 samorządu. w nowym roku komisja pracowała z takim 
milionów złotych. W kolejnym punkcie radni zapoznali się z samym zaangażowaniem.
Burmistrz Kozłowski zwrócił uwagę na fakt, że planem pracy komisj i ,  który będzie Następnie, radni zapoznani zostali z 
coraz większym obciążeniem dla gminnego obowiązywał w roku 2014 oraz podsumowali projektami uchwał na najbliższą sesję Rady 
budżetu jest tzw. podatek „Janosikowy”, dotychczasowy rok. Miejskiej.
który gminę Mszczonów  kosztować będzie w Radny Piotr Chyła podziękował członkom Łukasz Nowakowski

W dalszej części posiedzenia komisji, Jerzy 
Siniarski, jako przewodniczący Komisji 
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  
Bezpieczeństwa Publicznego omówił plan 
prac komisji na rok 2013.

Łukasz Nowakowski

Jadwiga Barbulant,  skarbnik gminy 10 grudnia 2013r.
M s z c z o n ó w  p o i n f o r m o w a ł a ,  ż e  w  W posiedzeniu komisj i  uczestniczyl i :  
przyszłorocznym budżecie zaplanowano wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, 
wydatki w kwocie 49 milionów 971 tysięcy radny Dariusz Olesiński, radny Zdzisław 
złotych, zaś po stronie dochodów 49 mln 800 Banasiak, radny Jerzy Siniarski, jako 
tysięcy złotych, co daje różnicę w kwocie 117 przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony 
tysięcy złotych.Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego.
Skarbnik gminy podkreśliła również, że dzięki 
wprowadzonej przez samorząd Mszczonowa Głównym tematem prac komisji było 
reorganizacji szkół, udało się wypracować omówienie projektu budżetu gminy 
oszczędności w kwocie blisko 700 tysięcy Mszczonów na rok 2014.
złotych.

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa Publicznego
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Zakończył się  rok 2013, trzeci rok obecnej Oj nie, zagrożenia tkwią  właściwie wszędzie. 
kadencji samorządowej. Jak Pan ocenia Naprawdę  trzeba wiele mądrości, rozsądku, 
ostatnie 12 miesięcy? a  t a k ż e  s z c z ę ś c i a ,  ż e b y  z g o d ę    

pielęgnować. Weźmy na przykład kwestię Niewątpliwie obfitowały one z wiele 
wsi i miasta. Tu najłatwiej o konflikt. Miasto z urzędniczych.niezwykłych wydarzeń. W tym czasie gmina 
lekką  przewagą  mogłoby głosami swoich przeprowadziła znaczące inwestycje, Czym gmina Mszczonów kieruje się  przy radnych zadbać  o to, żeby zdecydowana opierając się  tym samym wszechwładnemu określaniu kolejności  wykonywania większość inwestycji gminnych byłaby kryzysowi. Jakby na przekór temu zjawisku, inwestycji? wykonywanych właśnie w Mszczonowie. które ogarnia i spowalnia cały świat my wciąż  
Jednak dzięki rozsądkowi członków tej i Już od początku kadencji przy wyborze nie zaprzestajemy się  rozwijać. Oczywiście 
poprzednich rad od wielu lat utrzymujemy inwestycji Władze Samorządowe  kierują się nie twierdzę, że kryzys ominął gminę  
równowagę inwestycyjną. Na równi w kwestii zasadą pierwszeństwa tych, na które udaje Mszczonów. Niestety jest także odczuwalny u 
inwestycji traktowane są  tereny miejskie i się  pozyskać  dofinansowanie zewnętrzne i nas. Naprawdę czujemy go w zbyt wielu 
wiejskie. Dzięki temu mamy zgodę  wśród nie chodzi tu tylko o dotacje unijne. Co roku dziedzinach. Nie pozwalamy jednak na to, 
mieszkańców gminy. W tym roku wykonane udało się  pozyskać  wiele środków aby odebrał nam chęć  działania, 
zostały „od A do Z” prace modernizacyjne zewnętrznych. Wszystkie one wspomagają  ulepszania  i modernizowania. Znamienne 
wsi Borowce i Piekary. Obie miejscowości nasz rozwój. Tak jakby na przekór rządzącym, jest to, co wydarzyło się  pod koniec tego 
naprawdę  wyładniały. Realizowany jest też  którzy wciąż  rzucają  nam kłody pod nogi. roku. 6 grudnia podczas gali finałowej,  
cały czas olbrzymi projekt wodociągowy w będącej  podsumowaniem XII edycji W jaki sposób władze centralne- rząd 
okolicach Lutówki.  To przeszło 40 kilometrów konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana w p ł y w a  n e g a t y w n i e  n a  d z i a ł a n i e  
sieci! Prace Kosztowne modernizacje Lokalizacja Inwestycji nasza gmina,  samorządu?
przeprowadzono także  w dwóch wiejskich 

oprócz przyznanego przez Kapitułę Konkursu Możliwości inwestycyjne samorządu są remizach strażackich,  we Wręczy i w 
tytułu, godła promocyjnego i certyfikatu sukcesywnie ograniczane przez rząd, który Osuchowie.  Zmodern i zowano u l icę  
„Gmina Fair Play”, otrzymała prestiżową coraz chętniej przekazuje na gminy nowe Spacerową    w   Grabcach Józefpolskich.  
Nagrodę Główną – Statuetkę Gmina Fair Play obciążenia f inansowe. Największym Utwardzono drogę łączącą Lutkówkę  z 
2013,  przyznawaną dla najlepszych gmin w generatorem takich obciążeń jest opieka Lutkówką  Kolonią. Zmodernizowano ulice: 
Polsce, a także zaszczytną Diamentową społeczna i oświata. W sumie utrzymanie Strażacką w Osuchowie,  Dębową  w 
Statuetkę, przyznaną za zdobycie certyfikatu gminnych placówek oświatowych kosztuje Powązkach i Wiśniową w Bobrowcach.  
w dziesięciu kolejnych, konkursowych  gminę  ponad 16 milionów złotych, W y k o n a n o  d w a  p l a c e  z a b a w  w  
edycjach. To mówi samo za siebie. natomiast subwencja oświatowa z budżetu Bobrowcach i Wręczy. Pobudowano 
Mieszkańcy gminy mogą  być  dumni z tego centralnego pokrywa zaledwie około 50 % kanalizację  w Grabcach Józefpolskich. Na 
wyróżnienia. faktycznych potrzeb. Ostatnim pomysłem budynku Szkoły Podstawowej w Piekarach 

rządowym, z serii takich, które później musi wymieniony został dach. To tylko efekt Mieszkańcy, czy samorząd, bo przecież  to 
finansować samorząd    są przedszkola za jednego roku. Wiele gmin w naszym kraju już  Władze Samorządowe odpowiadają  za stan 
złotówkę. Ta idea naszą  gminę kosztowała w ogóle nie stać  na inwestycje. Są  takie gminy?
już   ok. 300 tys. złotych.samorządy, które po zapłaceniu rachunków 

Wszyscy możemy być  dumni z tego za oświetlenie powierzonych im odcinków Kolejne kuriozum to oświetlenie dróg wyróżnienia. Fenomen Mszczonowa polega drogowych orientują się, że ich budżet świeci krajowych za które musi płacić gmina a na trwającej od przeszło dwóch dekad już  pustkami. U nas jest naprawdę  opieka społeczna to kolejne „kukułcze jajo” powszechnej zgodzie. Nie licząc drobnych wyjątkowo. Nie tylko regulujemy swoje podrzucone gminom do finansowania.incydentów, od ponad dwudziestu lat z o b o w i ą z a n i a ,  a l e  t a k ż e  
rozwijamy się tak dynamicznie, gdyż  nie Wspominaliśmy już  o kilku inwestycjach, wygospodarowujemy środki na rozwój, a to 
tracimy czasu na bezzasadne polityczne jakie udało się  sfinansować  w ostatnim tylko dlatego, że powstają firmy i tworzą 
spory, a  koncentrujemy się  na gospodarce. czasie. Proszę  teraz wymienić  pozostałe, a nowe miejsca pracy – to jest siła gminy.
Wielokrotnie to podkreślałem, że brak także najbardziej znaczące osiągnięcia 

O jakich zobowiązaniach mówimy? konfliktów politycznych w Mszczonowie, to finansowe. 
nasz największy skarb. Dzięki temu, że nie Długo by wyliczać. Ale skupmy się  na Bardzo mnie cieszy zakończona  kosztowna 
kopiemy w naszej radzie politycznych jednym i to takim, które najbardziej mnie boli (800 tys. zł.) rekultywacja wysypiska śmieci w 
okopów zawsze prędzej, czy później –podatku janosikowym. Cały czas samorząd Markowie – Świnicach. Na  modernizację 
wypracowujemy konsensus. Podobnie obciążany takim   podatkiem, który  wynosi t z w .  D o m u  M a k l a k i e w i c z ó w  w e  
sytuacja wygląda na linii samorząd – ok. pół miliona złotych. Podatek ten, to Mszczonowie, gdzie powstała Izba Pamięci 
mieszkańcy. Rozwiązujemy nasze problemy obowiązkowa składka tzw. zamożnych Rodu Maklakiewiczów otrzymaliśmy dotację  
skutecznie, gdyż  wszystkim nam zależy na samorządów  na potrzeby  biedniejszych w kwocie 250 tysięcy  złotych. Pozyskano 
porozumieniu. W takiej atmosferze można gmin. Niestety jego  skądinąd szczytna idea ś r o d k i  n a  s f i n a n s o w a n i e  s t u d i u m  
pracować. Ufam, że nie popsujemy tego w została wypaczona, gdyż  teraz w dobie wykonalności  i  dokumentację na uzbrojenie 
nadchodzących wyborach i po raz kolejny kryzysu, wiele gmin, które są  nim obciążone, 1 8  h e k t a r ó w  n o w y c h  t e r e n ó w  
wybierzemy ludzi ceniących zgodę  i aby się z niego wywiązać musi zaciągać inwestycyjnych, jakie zlokalizowane są   w 
zdolnych do kompromisów w imię dobra kredyty komercyjne. Z drugiej strony są gminy, pobliżu PKL Keramzyt. Udało się także 
w s p ó l n e g o ,  a  p r z e d e  w s z y s t k i m  które od długiego czasu funkcjonują  tylko pozyskać półmilionową   dotację na 
doświadczonych i sprawdzonych. dzięki wpływom z tego podatku. Tak słabe rozbudowę TERM. Za te pieniądze powstanie 

jednostki powinny być l ikwidowane, w kompleksie: nowe parkingi, grota solna, 
wchłaniane przez  zamożniejszych sąsiadów. sauna zewnętrzna, a także odwrócony Czy łatwo taką  zgodę  wypracować Ich utrzymywanie nie służy niczemu innemu zostanie bieg wody termalnej, dzięki czemu  i utrzymać? jak tylko utrzymywaniu dodatkowych kadr 
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Z burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem rozmawia Mateusz Milczarek



do końca listopada będzie mógł działać Dalej skupimy się  tylko na rozbudowie sieci przebudowy  ulic:  Wspólnej w Bronisławce i   
największy z basenów TERM, tzw.  basen tzw. bio- bloków, czyli przydomowych Okrężnej w Osuchowie oraz Wrzosowej w 
rekreacyjny. Na potrzeby mszczonowskiej oczyszczani ścieków. Zamierzamy przystąpić  Kowiesach. Pragnę  też  zakończyć  proces 
jednostki OSP zakupiono  specjalistyczny do przebudowy terenów zielonych, przebudów i modernizacji centrów wsi. Z tych 
samochód ratownictwa technicznego na zlokalizowanych za kościołem farnym. Na większych pozostały jeszcze Lutówka i 
podwoziu IVECO. Dokończono przebudowę mszczonowskich błoniach powstanie Wręcza. Nie ustanę  w działaniach na rzecz 
u l i c y  P o n i a t o w s k i e g o .  P r a c e  rozległe zaplecze  parkowo –rekreacyjne z przebudowy kolizyjnych  skrzyżowań na trasie 
termomodernizacyjne  przeprowadzono na licznymi atrakcjami dla mieszkańców.  nr 50, w tym z dawna oczekiwanego 
budynkach: dawnego Urzędu Gminy przy Zamierzamy uruchomić  tereny inwestycyjne skrzyżowania w Chudolipiu. 
ulicy Grójeckiej, Zespołu Szkół, hali sportowej przy PKL Keramzyt. Tam gdzie właśnie buduje 
OSIR-u, Przedszkola Miejskiego, a także się siedziba firmy MONROL. Będziemy się starć 

A jak wygląda zapowiadana budowa parku dwóch strażnic OSP  we Wręczy i   w doprowadzić  do przebudowy naszej 
rozrywki i nauki we Wręczy?Osuchowie. Od strony północnej wykonano obwodnicy. Konieczne są  ronda na 

chodnik wzdłuż  ulicy Tarczyńskiej we wysokości Keramzytu i na miejscu obecnego Inwestycja ta została wyhamowana z racji 
Mszczonowie. Za kwotę  350 tysięcy złotych skrzyżowania  przed Słabomierzem. niemożności wyasygnowania przez rząd 
zmodernizowano kino w Mszczonowie. Jego Oczywiście tych prac nie wykonamy z funduszy na  dodatkowe węzły na trasie nr 50, 
cyfryzacja sprawiła, że miasto dysponuje własnych środków. Będziemy prowadzić które umożliwiłyby swobodny  dojazd do tak 
teraz bardzo nowoczesną  placówką, która negocjacje w tej sprawie z DODP. olbrzymiego obiektu. Pomimo tego ma być 
konkurować  może z najlepszymi kinami w on jednak i tak wybudowany, niestety  w Nie odpuścimy też  starań o planowaną  od 
o k o l i c y .  R o z b u d o w y w a n o  s i e ć   okrojonym zakresie.  Inwestor jest teraz na l a t  m o d e r n i z a c j ę  m s z c z o n o w s k i e j  
oświetleniową  na terenie miasta i gminy, a etapie uzgodnień z operatorem warunków oczyszczalni ścieków.  Na posiadany projekt 
także prowadzono na szeroką  skalę  prace funkcjonalności parku.  oczekujemy na dotację  w kwocie 
związane z rozwojem zieleni miejskiej. Nowe (bagatela!) 12 milionów złotych.
nasadzenia wykonane też  były wzdłuż  ulic 

Do istotnych planów inwestycyjnych gminny Czego pragnie Pan życzyć mieszkańcom gminnych na terenach wiejskich.  Z udziałem 
zaliczyć  też  termomodernizację budynku Gminy w Nowym Roku?środków wojewódzkich Zarząd Melioracji i 
komunalnego w Osuchowie, w którym Urządzeń Wodnych  wykonał  regulację rzeki Przede wszystkim zdrowia, a także tego znajduje się  punkt rehabilitacyjny i filia Okrzeszy- pierwszy raz od 70-ciu lat. skarbu, o którym wspominaliśmy na początku mszczonowskiego GCI. Samorządowcy są  

naszej rozmowy – ZGODY. W tym roku też  za  utworzeniem punktu przedszkolnego 
pójdziemy do urn wyborczych. Dołóżmy 

Jakie są  plany na przyszłość? w osuchowskim Zespole Szkół. Nowe chodniki 
wszelkich starań, aby nasz wybór przyczynił pojawić się  mają  w Mszczonowie wzdłuż  Na terenach wiejskich kanalizacja powstanie się  do ugruntowania dobrej pozycji gminy. ulic: Spokojnej, Kościuszki, Szkolnej (na w takich miejscowościach jak: Wymysłów, Wybierzmy ludzi mądrych i takich, którzy wysokości ogródków działkowych) i  Sosnowica, Badowo –Dańki, a także we rozumieją,  jaką  wartością  jest  umiejętność Kwiatowej, a także o południowej stronie fragmentach wsi  Kamionka i Adamówek. dążenia do porozumienia. Postawmy na ulicy Tarczyńskiej.  Gmina dofinansuje też  
sprawdzony od lat zespół.Budowa kanalizacji w Osuchowie będzie budowę  nowej siedziby miejscowej policji. 

Mateusz Milczarekmożliwa po przeprowadzeniu modernizacji Nowoczesny komisariat powstanie pomiędzy 
oczyszczalni w miejscowej Rolniczej Termami, a rondem na ulicy Wschodniej i 
Spółdzielni Produkcyjnej. trasie nr 50. W 2014 roku planowane są   

Rozumiem, że w gminie Mszczonów taki Fundusz 
Sołecki istnieje? Kto decyduje na co mają zostać  
wydane pieniądze z takiego funduszu?
Z funduszu sołeckiego  zaczęliśmy korzystać   od 
samego początku jego funkcjonowania. To 

bardzo dobre rozwiązanie, które ma wiele zalet. 
Dz ięk i  n iemu dodatkowo aktywizu jemy 
mieszkańców, gdyż  to oni sami muszą  na 

zebraniach wiejskich określić na co chcą  przeznaczyć  swoje pieniądze. Rozmowa z burmistrzem Mszczonowa 
Dzięki temu idea samorządności jeszcze bardziej się  rozwinęła. Fundusz 
to też odpowiedź na cytowane na wstępie wywiadu typowe narzekanie. Józefem Grzegorzem Kurkiem  
Teraz nikt już tak powiedzieć  nie może. Każde sołectwo dysponuje 
własnym budżetem. Co więcej trzeba wiedzieć, że fundusz w przypadku 
naszej gminy przewyższa kwoty podatków, jakie spływają  do budżetu 

„Płacę podatki, a w mojej wsi niewiele się dzieje” jakże często można gminnego z poszczególnych sołectw. Mówiąc wprost sołectwa więcej 
usłyszeć takie narzekania ze strony mieszkańców, jak temu zaradzić? W otrzymują od gminy niż do niej wnoszą  poprzez płacone podatki. Dzieje 
jaki sposób gmina rozdysponowuje swoje środki budżetowe? Czy się tak dlatego, że większość zysków gminy generuje miasto, a przede 
rzeczywiście są wsie, do których nie trafiają  gminne fundusze? wszystkim nasza dzielnica przemysłowa.   
Faktycznie takie narzekania słyszę  nader często. W kwestii przeznaczania Proszę w jak najprostszy sposób opisać jak funkcjonuje fundusz sołecki. 
gminnych funduszy na cele wiejskie  wszystko zależy oczywiście od Środki funduszu są jak już mówiłem zabezpieczane uchwała Rady 
wielkości gminnego budżetu. Jednak nie znam jednak takiej gminy w Miejskiej  na blisko rok wcześniej (do 31 marca roku poprzedzającego). 
naszym kraju, w której  wszyscy mieszkańcy byliby zadowoleni z poziomu Następnie do końca lipca muszę  wysokość kwot zabezpieczonych na 
inwestycji na swoim terenie. To jak sprostać  oczekiwaniom   poszczególne sołectwa przedstawić  ich mieszkańcom. Zebrania 
mieszkańców  i jak równo obdzielić  poszczególne tereny pieniędzmi z wiejskie mają  później  jeszcze dwa miesiące, aby zdecydować na co 
budżetu spędzało od lat sen z powiek wielu samorządowcom, a także chcą przyznane kwoty rozdysponować.  Wnioski z ich obrad, dotyczące 
rządzącym naszym krajem. Od 2009 roku z  inicjatywy senatora Ireneusza planów na wykorzystanie pieniędzy z funduszu trafiają  do mnie do 30 
Niewiarowskiego, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów powstała września. Projekty  na wnioski  do zebrania wiejskiego może złożyć sam 
„Ustawa o funduszu sołeckim”. Dotyczy ona wyodrębnionych środków z sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców danego sołectwa. 
budżetu gminy, które mają  być  wydawane na terenie danego Muszą  one jednak spełniać określone kryteria, czyli: służyć poprawie 
sołectwa. Aby sołectwo otrzymało takie fundusze Rada Miejska musi życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy i być zgodne ze 
podjąć uchwałę o   wyodrębnieniu funduszu sołeckiego z  budżetu do strategią rozwoju gminy. 
dnia 31 marca tzw. roku  poprzedzającego. Czyli pieniądze na wydatki Jak się oblicza fundusz sołecki?
na rok bieżący należało uchwałą zabezpieczać już  w marcu roku 2013. Jest do tego specjalny wzór, który został opublikowany wraz z ustawą. 

Wielkość przyznanej kwoty  zależy od wielkości sołectwa, a właściwie od 
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ilości osób, które mieszkają na jego terenie.  Jest jednak pewne utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej i Spacerowej. Wręcza (13 175zł.) 
ograniczenie. Kwota na sołectwo nie może przekraczać 10-krotności –wymiana ogrodzenia terenu OSP Wręcza. Wygnanka (16376zł) 
gminnej kwoty bazowej, która jest w uproszczeniu ilorazem wykonanych utwardzenie tłuczniem ulic Akacjowej i Zarzecznej. Wymysłów (11887 zł.) 
dochodów bieżących gminy oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na – odtworzenie i oczyszczenie rowów gminnych wzdłuż  ulicy Piekarskiej. 
jej obszarze. Zbiroża (12144zł.) - utwardzenie tłuczniem ulic- Kolejowej i Spokojnej w 

Dwórznie. Zimnice  (12181zł.)-utwardzenie tłuczniem ulicy Wiosennej. W Jak sporządzić  prawidłowy wniosek o dofinansowanie z funduszu 
sumie fundusz sołecki wyniósł w roku 2013  (401 131 zł.). sołeckiego. 

Czy w roku bieżącym fundusz jest równie wysoki?Taki poprawnie sporządzony wniosek musi zawierać informacje o   
przedsięwzięciach, jakie chcemy zrealizować   na terenie danego Nawet wyższy o 24 tysiące złotych. W sumie wynosi on teraz  425162 zł. Za 
sołectwa i mieć  oszacowane ich koszty. Tu musimy pamiętać, iż te pieniądze w poszczególnych sołectwach też wykonane zostanie 
koniecznie nie mogą  one przekroczyć   limitu  środków przeznaczonych bardzo wiele potrzebnych inwestycji. 
dla danego sołectwa. Bardzo ważne jest też  dobre uzasadnienie, w 

Adamowice (14915zł.) – oczyszczenie i pogłębienie rowu gminnego 
którym należy wykazać, że  pożądane przez nas przedsięwzięcia  

wzdłuż  ulicy Leśnej w Adamowicach. Badów Górny  (11512zł.) –wycięcie 
przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców danego 

zakrzaczeń i uporządkowanie rowów gminnych wzdłuż  ulic Głównej i 
sołectwa.

Piekarskiej. Badowo – Dańki (9754zł.)- pogłębianie rowów gminnych 
Taki dobrze sporządzony wniosek - jak już wspomniałem -  zebranie wzdłuż  ulicy Mszczonowskiej oraz utwardzenie nawierzchni na zajeździe 
wiejskie składa do mnie  w terminie do 30 września każdego roku autobusu szkolnego, a także (6500zł) – urządzenie placu zabaw dla 
poprzedzającego. Jeśli  wniosek uznam za  nieprawidłowo sporządzony dzieci, znajdującego się we wsi Badowo –Dańki. Badowo – Mściska 
informuje o tym sołtysa w  ciągu 7 dni od dnia  otrzymania wniosku. Sołtys (11206zł.)- utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej oraz odtworzenie rowu 
może go jednak podtrzymać, a jeśli zyska w tym względzie  akceptację  gminnego wzdłuż  ulicy Krótkiej. Bobrowce (17669 zł).- utwardzenie 
Rady Miejskiej,   to wtedy ta podejmuje uchwałę o włączeniu tłuczniem ulicy Szkolnej oraz utworzenie odpływu wód wzdłuż ulicy 
proponowanego przez niego przedsięwzięcia/przedsięwzięć  Leśnej. Ciemno –Gnojna (10173zł.)- utwardzenie tłuczniem poboczny na 
finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy. terenie sołectwa. Gąba (13806zł) -utwardzenie tłuczniem ulic Polnej i 

Granicznej oraz oczyszczenie rowów gminnych przy ulicy Głównej i Czyli fundusz sołecki,  to system przewidziany na finansowanie lokalnych 
Akacjowej. Grabce Józefpolskie (5000 zł.) -utwardzenie tłuczniem ulicy przedsięwzięć, które są  pożądane przez małe wiejskie społeczności. 
Ogrodowej oraz (9915 zł.) –utworzenie ogródka zabawowo- Szkoda, że nie jest on dostępny na przykład dla mieszkańców miejskich 
rekreacyjnego na działce gminnej. Grabce Tow. (9506zł.) -utwardzenie osiedli lub ulic. 
tłuczniem ulicy Strażackiej oraz (3000zł.) -zakup sprzętu p.poż. dla OSP 

Jest i na to sposób. Istnieje możliwość stosowania tej ustawy na terenach 
Grabce Tow. Gurba (11000zł.) -utwardzenie tłuczniem ulicy Północnej 

miejskich. W 2013 roku w sześciu gminach  miejskich w Polsce podjęta 
we wsi Gurba oraz ulic Granicznej i Leśnej we wsi Zdzieszyn, a także (1888 

została uchwała o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na 2014 r. 
zł.) –zakup sprzętu p.poż. dla OSP.  Janówek (11894 zł.) -utwardzenie 

Uczyniły tak: Zawiercie, Krasnystaw, Czarna Woda, Jastrzębie –Zdrój, 
tłuczniem dróg na terenie sołectwa. Kowiesy (10976 zł.)- - utwardzenie 

Orzesze i Miasteczko Śląskie, 
tłuczniem ulic Spokojnej i Brzozowej. Lindów (10632 zł.) – urządzenie 

W  jaki sposób sołectwa wykorzystywały fundusz w roku 2013? terenu w celach integracyjno –rekreacyjnych na działce gminnej. 
Lutkówka (10976 zł.) -utwardzenie tłuczniem ulic Piaskowej i Dębowej. To będzie długa lista, ale jak sądzę warto ją poznać.  Sołectwo 
Lutkówka Kolonia (10250 zł.) -utwardzenie tłuczniem ulic Sosnowej, Adamowice swoje przeszło 14  tysięcy (14168 zł.)  – wydało na 
Ogrodowej, Dębowej we wsi Dębiny Osuchowskie. Marianka (14380zł.) -utwardzenie tłuczniem ulic Sportowej, Świerkowej i  Słonecznej w 
odtworzenie rowów gminnych przy ulicy Lipowej w Mariance. Marków Adamowicach. Sołectwo Badów Górny 11004zł. wydało na   wycięcie 
Towarzystwo (17401 zł.)- utwardzenie tłuczniem ulic Kolejowej, zakrzaczeń i uporządkowanie rowów gminnych wzdłuż  ulicy Piekarskiej. 
Akacjowej, Prażmowskiej, Granicznej, Długiej i Brzozowej oraz wycięcie Dalej będę wymieniał hasłowo: Badowo – Dańki (16119 zł.) – udrożnienie 
zakrzaczeń przy drogach gminnych w sołectwie. Olszówka – Nowy rowów gminnych położonych w sołectwie. Badowo – Mściska (10783zł.) 
Dworek (11817zł.)  - oczyszczenie rowu gminnego w Olszówce od ulicy –utwardzenie tłuczniem ulic Lipowej i Brzozowej. Bobrowce (17075zł.) – 
Lipowej w stronę  Nowego Dworku. Osuchów (21149 zł.) -utwardzenie utwardzenie tłuczniem ulicy Szkolnej i okopanie rowami ulicy 
tłuczniem ulic Polnej i Wiejskiej. Pawłowice (7091zł.) –odtworzenie rowu Spacerowej. Ciemno –Gnojna (9789 zł.) – utwardzenie tłuczniem ulicy 
gminnego we wsi Małachowszczyzna oraz (4000 zł.)- zakup wiaty Słonecznej w Kaczkowie i Ciemno-Gnojnie. Gąba (13322zł.)- 
przystankowej na ulicę  Mszczonowską (skrzyżowanie z ulicą  utwardzenie tłuczniem ulicy  Słonecznej (łącznik pomiędzy ulicą 
Ogrodową). Piekarowo (12888 zł.) -utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozową a trasą  Warszawa – Katowice), Grabce Józefpolskie (14168 zł.) 
Brzozowej. Piekary (12774zł.) –zakup zastawy stołowej do  stołówkę  –zagospodarowanie i urządzenie ogródka zabawowo – rekreacyjnego 
Szkoły Podstawowej w Piekarach. Sosnowica (8276 zł.) – pogłębienie na działce gminnej oraz (3000 zł.) – zakup sprzętu gaśniczo-ratowniczego 
rowów gminnych przy ulicy Spacerowej oraz oczyszczenie rowu i bojowego dla OSP Grabce Tow. Gurba (4476zł.) -utwardzenie tłuczniem 
gminnego przy ulicy Mszczonowskiej, a także (4000zł.) -zakup wiaty ulicy Głównej w Zdzieszynie  i (8000 zł.) –zakup dwóch wiat 
przystankowej  na ulicę  Mszczonowską. Suszeniec (11359zł.) -przystankowych dla Zdzieszyna i Szelig.  Janówek (11482 zł.) –utwardzenie 
utwardzenie tłuczniem ulic Wiatrowskiej i Bobrowskiej. Strzyże (12965zł.)- tłuczniem dróg na terenie sołectwa. Kamionka  (12402 zł.) - utwardzenie 
utwardzenie tłuczniem ulicy Piekarskiej. Świnice (11320zł.) –pogłębienie tłuczniem poboczy  na terenie sołectwa. Kowiesy (10599 zł.) utwardzenie 
rowów gminnych oraz wymiana przepustów przy obu stronach drogi w tłuczniem ulic Spokojnej i Brzozowej. Lindów (10488zł.) –urządzenie terenu 
miejscowości Świnice. Wręcza (13691 zł.) –zagospodarowanie terenu w celach integracyjno- rekreacyjnych na działce gminnej. Lutkówka 
przy Szkole Podstawowej we Wręczy z rozbudową istniejącego (10562zł.) –utwardzenie tłuczniem ulicy Piaskowej.  Lutkówka Kolonia 
monitoringu. Wygnanka (16904 zł.) - utwardzenie tłuczniem ulic (9826 zł.) – utwardzenie tłuczniem ulic- Krótkiej, Sosnowej i Głównej. 
Słonecznej i Zarzecznej. Wymysłów (12468zł.) -oczyszczenie i pogłębienie Marianka (13764zł.) –utwardzenie tłuczniem ulicy Granicznej i 
rowu gminnego na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Granicznej wzdłuż  rekultywacja rowów gminnych w Bronisławowie Mszczonowskim. 
ulicy Piekarskiej. Zbiroża (12544zł.)- utwardzenie tłuczniem części ulic Marków Tow. (16560zł.)- utwardzenie tłuczniem ulic- Długiej, Akacjowej, 
Świętej Anny i Piaskowej we wsi Zbiroża oraz ulicy Mostowej w Dwórznie. Krótkiej  i Kolejowej oraz wykonanie udrożnienia przepustu na ulicy 
Zimna Woda (16598zł.) - utwardzenie tłuczniem ulicy Spokojnej. Zimnice Brzozowej.  Nowy Poniatki (15456 zł.)- utwardzenie tłuczniem ulicy 
(12965zł.) -utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej.   Wspólnej pomiędzy miejscowościami Nosy Poniatki a Bronisławka. 

Olszówka – Nowy Dworek (11482zł.)- utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej Dziękuję  za rozmowę. 
w Olszówce oraz pogłębienie rowu gminnego w Olszówce od ulicy 

Dziękuję  i zachęcam mieszkańców sołectw do zastanawiania się  nad  
Lipowej  w stronę  Nowego Dworku. Pawłowice  (10746 zł.) -utwardzenie 

planami przedsięwzięć, jakie zostaną  wykonane z funduszu sołeckiego 
tłuczniem ulicy Mszczonowskiej. Piekarowo (12476 zł.)- odtworzenie 

już roku 2015. Środki na ten cel Rada Miejska zabezpieczy przed końcem  
rowów gminnych przy ulicy Długiej – od ulicy Topolowej do ulicy Lipowej. 

marca. 
Piekary (12586zł.) -zakup huśtawek i  trampoliny na plac zabaw przy 

Rozmowę przeprowadziłSzkole Podstawowej w Piekarach. Sosnowica (11 813zł.) – wycięcie 
Mateusz Milczarekzakrzaczeń oraz pogłębienie rowów gminnych przy ul icy 

Mszczonowskiej.  Suszeniec (11004 zł.) - utwardzenie tłuczniem ulicy 
Wiatrowej. Strzyże (12365zł.) -utwardzenie tłuczniem ulicy piekarskiej na 
odcinku  od ulicy Mszczonowskiej do ulicy Leśnej. Świnice (10856zł.)- 
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Dodatkowe fundusze pozyskane natomiast 
zostały z: Komendy Głównej PSP  (93 tysiące 
złotych) i Zarządu Głównego OSP (50 tysięcy 
złotych).
Z pełną świadomością muszę podkreślić, że 
gdyby nie władze Mszczonowa w osobie Pana 
Burmistrza Józefa Grzegorza Kurka oraz radnych 
Rady Miejskiej z przewodniczącym Łukaszem 
Koperskim na czele nie udałoby się pozyskać 
tego pojazdu, za co serdecznie dziękuję.

Kwota za którą zakupiono pojazd w znaczący 
sposób podkreśla jego rangę i wartość. Czy 

listopada uroczyście Panie Prezesie miniony rok 2013 można śmiało może Pan jako specjalista wskazać co składało 
został przekazany i określić rokiem mszczonowskich straży. Dwie się na taką cenę?
poświęcony nowy poważne inwestycje do jakich zaliczyć możemy 
s a m o c h ó d  d o  zakup nowego samochodu do ratownictwa - Pojazd sklasyfikowany jest jako SLRT, posiada 
r a t o w n i c t w a  technicznego dla OSP Mszczonów oraz budowa zbiornik 1000 litrów wody oraz 100 litrów środka 
technicznego na nowoczesnej remizy OSP Osuchów są tego pianotwórczego. W pojeździe zainstalowana jest 
podwoziu IVECO najlepszym dowodem. Proszę przybliżyć naszym autopompa wysokociśnieniowa o wydajności 
DAILY, który zastąpił czytelnikom te inwestycje. 250l/min przy ciśnieniu 40 bar, linia szybkiego 
wysłużone Daewoo 

natarcia o długości 60 metrów, maszt 
Lublin.- Może zacznę od zakupu specjalistycznego oświetleniowy 4x500w, fala świetlna, kamera 
Samochód tej klasy samochodu dla OSP Mszczonów z uwagi na fakt, cofania, a także wyciągarka o uciągu 4600 
kosztował 350 tysięcy złotych. Przeszło połowę z że jego uroczyste przekazanie i poświęcenie kilogramów. 
tej kwoty wyłożyły władze samorządowe nastąpiło nieco wcześniej niż otwarcie remizy w Zainstalowany na podwoziu kontener zawiera 
Mszczonowa zac iągając pożyczkę w Osuchowie. niezbędny dla strażaków- ratowników sprzęt.
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Otóż w trakcie obchodów rocznicowych Niezbędnym wyposażeniem auta jest ciężki 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie odzyskania przez Polskę niepodległości, 11 zestaw hydrauliczny Lukas i pompa duo 
200.000 złotych.

umożliwiająca prace dwoma narzędziami 

Wywiad

Rok 2013 – rokiem mszczonowskich straży

Z Waldemarem Suskim, radnym Rady Miejskiej i prezesem Zarządu 
Oddziału Miejsko- Gminnego OSP w Mszczonowie rozmawia 

Łukasz Nowakowski.

całkowitym zerwaniem umowy.

Jaki jest dostęp do lekarzy rodzinnych w Przychodni? 
Jaki jest czas oczekiwania na wizytę?

- Pacjenci przyjmowani są w zasadzie w dniu 
zgłoszenia. Zapisy odbywają się : osobiście, 
telefonicznie, ewentualnie za pośrednictwem osoby 
z rodziny. Pacjenci zgłaszają się do lekarza na 
określoną godzinę. Istnieje możliwość otrzymania 
recepty na leki stale przyjmowane bez konieczności 
osobistego zgłoszenia się na każdą wizytę.

Z kierownikiem mszczonowskiej  Czy istnieje możliwość uruchomienia dyżurów w soboty?
Przychodni doktorem Sławomirem Myszkowskim, - Dyżury sobotnie nie mogą być uruchomione, gdyż środki finansowe, 

rozmawia Łukasz Nowakowski które przeznacza NFZ na ten cel są niestety ograniczone i w naszych 
realiach usługi zdrowotne w okresie od poniedziałku do piątku w Panie doktorze wiele się mówi o potrzebie uruchomienia punktów 
godzinach 18.00 – 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w specjalistycznej opieki zdrowotnej. Proszę wyjaśnić jak wygląda 
soboty, niedziele i święta świadczone są w ramach tzw. Stacjonarnej lub sytuacja w Mszczonowie i czy jest zapotrzebowanie na lekarzy 
Wyjazdowej Nocnej Pomocy Lekarskiej przez szpital w Żyrardowie.specjalistów?

Jakie działania podejmuje Pan, jako kierownik Przychodni dla - Zapotrzebowanie na specjalistów jest jak najbardziej, ale niestety realia 
usprawnienia funkcjonowania placówki?prawne i możliwości pozyskania to bardzo poważny problem, przede 

wszystkim z powodu braku środków w NFZ. - W ostatnich latach dokonaliśmy wielu inwestycji, były to zakupy sprzętu 
medycznego: kolposkop, aparat do krioterapii w gabinecie Obecnie kończy się okres umów na ambulatoryjną opiekę 
ginekologicznym, planujemy kolejny nowy aparat USG, zakupiliśmy specjalistyczną zawarty na lata 2011-2013  i przedłużony aneksowaniem 
kolejny nowy aparat EKG. Mamy sieć komputerową umożliwiającą m. in. tych umów na 2014 rok. W okresie tym NFZ nie był i nie jest zainteresowany 
drukowanie recept i komunikację z NFZ w zakresie sprawozdawczości.(z uwagi na brak środków) podpisywaniem umów z nowymi podmiotami ( 

nie ma po prostu ofert konkursowych ). Ważną wykonaną przez nas inwestycją, która osobiście bardzo mnie 
cieszy to termomodernizacja przychodni z ładną kolorystycznie Jak wygląda kwestia zakontraktowania z NFZ tychże usług.
elewacją, modernizacja i położenie kostki wokół Przychodni oraz 

- W NFZ stosuje się pewien algorytm kontraktowania usług uporządkowanie organizacji ruchu samochodów na terenie Ośrodka 
specjalistycznych i według tych wytycznych koncentracja  usług Zdrowia. Cele te udało uzyskać dzięki przychylności i wsparciu Pana 
powinna mieć miejsce w największej pod względem liczebności Burmistrza Kurka oraz Rady Miejskiej w Mszczonowie.
mieszkańców miejscowości powiatu.

O jakich inwestycjach tudzież zmianach w ośrodku zdrowia możemy 
Kolejny kłopot to bardzo poważny problem z pozyskaniem lekarzy jeszcze mówić?  
specjalistów oraz kosztowne wymagania ( chodzi o sprzęt medyczny i 

- Przed nami obowiązek wprowadzenia pełnej dokumentacji wymogi lokalowe ) jakie należy spełnić, aby poradnia specjalistyczna 
elektronicznej, kolejne bardzo kosztochłonne, wymagające szkoleń i mogłaby być zarejestrowana a to i tak nie gwarantuje podpisania 
zabezpieczeń zagadnienie.umowy z NFZ.

Ponadto, Przychodnia wymaga pełnego dostosowania dla osób Na całe szczęście udało się Panu uruchomić poradnie ginekologiczną. 
niepełnosprawnych, chodzi o zamontowanie windy, co stanowić będzie Jakim zainteresowaniem cieszy się poradnia i czy NFZ zapewnia 
kolejny bardzo duży koszt.wystarczające środki na ten cel?
Dziękuję za rozmowę - Zainteresowanie poradnią ginekologiczną jest duże,  ale nie ma 

możliwości zwiększenia liczby porad, gdyż NFZ proponuje tylko tyle porad Również dziękuję
ile jest w chwili obecnej . Nie wyrażenie zgody na propozycję 
zakończyłoby się podpisaniem protokołu rozbieżności i w rezultacie 

Wywiad

Mszczonowski Ośrodek Zdrowia 
wzorowym NZOZ-em
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jednocześnie, rozpieracz ramieniowy, nożyce, te rmomodern i zac ję  całego budynku,  turnieju z wiedzy pożarniczej. W zeszłym roku nasz 
dwa rozpieracze kolumnowe, a także komplet wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych druh Bartek Legięcki z OSP Mszczonów 
łańcuchów. Na wyposażeniu znajduje się także wraz z modernizacją przyłączy wody i energii zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego 
przecinarka do pedałów, wyważarka do drzwi, elektrycznej i wykonaniem przydomowej zajmując 7 miejsce, co jest ogromnym 
piła do drewna, betonu i stali marki Stil, torba PSP oczyszczalni ścieków, a także nowe ogrodzenie i wyróżnieniem.
R1 z deską i szynami kramera, zestaw klinów do elementy zagospodarowania terenu wokół W tym roku będę kontynuował także prace 
stabi l i zacj i  pojazdów oraz zestaw do budynku. dotyczące pisania kroniki Zarządu Oddziału 
oznakowania miejsca zdarzenia, w tym (taśmy, Chciałbym podkreślić, że wiele prac głównie Miejsko- Gminnego OSP w Mszczonowie, którą 
flary świetlne, pachołki, zapory drogowe).  rozbiórkowych wykonali społecznie druhowie z prowadzę od 2011 roku.
Samochód zaopatrzony jest również w agregat Osuchowa za co należą się im ogromne słowa W ubiegłym roku wysłałem ją na konkurs kronik 
prądotwórczy o mocy 2.2kw, sintan, sorbent, uznania. organizowany przez Zarząd Główny OSP, gdzie 
narzędzia ręczne(nożyce, łom, siekierołom, Na szczególne podziękowania zasługuje również k o m i s j a  h i s t o r y c z n a  z a k w a l i f i k o w a ł a  
łopaty, szczotki, hooligan), drabiny nasadkowe, Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza m s z c z o n o w s k ą  k r o n i k ę  d o  e t a p u  
klucze hydrantowe i stojak hydrantowy. Mszczonowa, który od samego początku wojewódzkiego, a następnie do etapu 

osobiście nadzorował  przebieg budowy, służąc ogólnopolskiego, jako jedyną z powiatu 
Przejdźmy teraz do omówienia drugiej z opieką i fachową radą. żyrardowskiego. W ramach wyróżnienia 

dostaliśmy dyplomy i podziękowania oraz inwestycji, która polegała na modernizacji 
Wraz z końcem starego roku i wkroczeniem w upominki od prezesa Zarządu Głównego Osuchowskiej remizy strażackiej.

Związku OSP RP dh Waldemara Pawlaka.nowy 2014 rok nasuwają się refleksje, 
W związku z faktem, że rozpoczęliśmy kolejny rok - Zgadza się drugą inwestycją była modernizacja podsumowania, a także plany na przyszłość. 
chciałbym jako prezes Zarządu Oddziału budynku remizy w Osuchowie, która bez Jakie cele do zreal izowania czekają 
Miejsko- Gminnego i radny Rady Miejskiej w wątpienia stała się wizytówką tej miejscowości. Z mszczonowskie jednostki? 
Mszczonowie złożyć wszystkim druhom oraz pełną świadomością mogę powiedzieć, że 
mieszkańcom gminy Mszczonów wszystkiego remiza OSP Osuchów jest powodem do dumy - Nie da się ukryć, że przed nami rok nowych 
dobrego w nowym roku, pomyślności i dla całej gminy Mszczonów. Wartość całkowita wyzwań i realizacji założonych celów. Po 
samorealizacji zarówno w życiu prywatnym jak i inwestycji wyniosła 580 tysięcy złotych, w tym m o d e r n i z a c j i  r e m i z y  w  O s u c h o w i e  
zawodowym.dofinansowanie unijne 250 tysięcy złotych w przygotowujemy się już do zmodernizowania 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. jednostki OSP Zbiroża i OSP Grabce Towarzystwo. 
Dziękuję za rozmowęRemont przeprowadzony został głównie z myślą W bieżącym gminnym budżecie zabezpieczone 

o członkach straży, którzy będą tam się zostały środki na opracowanie dokumentacji, co 
- Również dziękujęspotykać, a także użytkować i wynajmować ten jest pierwszym krokiem do realizacji obu 

obiekt. inwestycji.
Zakres robót obejmował m.in. modernizację W tegorocznych planach mam także 
pomieszczeń budynku OSP, kompleksową zorganizowanie kolejnej już czwartej edycji 
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Grzegorzem Kurkiem, burmistrzem Mszczonowa.
W ramach podpisanej umowy w Mszczonowie zostanie 
wybudowany nowoczesny komisariat policji zlokalizowany na 
działce przy ulicy Warszawskiej. W tym celu gmina Mszczonów 
przekaże nieruchomość pod budowę nowej komendy policji, a w 
zamian przejmie teren wraz z budynkiem, na którym znajduje się 
teraźniejsza siedziba funkcjonariuszy. 
Zgodnie z deklaracją wojewody wszelkie pozwolenia dotyczące 
wygaśnięcia trwałego zarządu policji nad obecnym komisariatem 
zostaną rozpatrzone w jak najszybszym terminie. 
Warto podkreślić, że nowa  siedziba będzie współfinansowana przez W czwartek 19 grudnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie 
Mazowiecką Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu oraz gminę odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Jackiem 
Mszczonów, która pokryje 40 proc. kosztów prac budowlanych. Po Kozłowskim, wojewodą mazowieckim,  insp. Cezarym Popławskim, 
zrealizowaniu inwestycji, funkcjonowanie i utrzymanie obiektu będzie mazowieckim komendantem wojewódzkim policji, a Józefem 
zadaniem policji. 

Inwestycje

Policjanci z Mszczonowa będą 
mieli nowy komisariat
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Burmistrz Józef Grzegorz Kurek podziękował wojewodzie 
mazowieckiemu za zaangażowanie i wsparcie inicjatywy budowy 
nowego komisariatu w Mszczonowie, jednocześnie informując, że w 
starym budynku powstanie dom dziennego pobytu dla ludzi ciężko 
chorych. 
- Liczę na to, że w 2015 roku na święto policji dokonamy uroczystego 
przecięcia wstęgi, gdyż w naszej gminie flagowe obiekty buduje się 
co najwyżej jeden rok- optymistycznie stwierdził Józef Grzegorz Kurek.
Z kolei jak podkreślił Cezary Popławski, mazowiecki komendant 
wojewódzki policji policjanci zasłużyli na dobre warunki pracy 
dlatego nowy budynek będzie na miarę XXI wieku.
Na zakończenie Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki 
zadeklarował wsparcie tej inwestycji, podkreślając, że nowy 
komisariat będzie służył zarówno policjantom jak i mieszkańcom. 
Wojewoda wyraził także zadowolenie z adaptacji starej siedziby na 

Jednocześnie przewodniczący RM zapewnił, że w czasie trwania całodzienny dom pobytu dla ludzi ciężko chorych.
obecnej kadencji radni zrobią wszystko aby wspierać tę inicjatywę.Łukasz Koperski reprezentując Radę Miejską w Mszczonowie w 
- Temu miastu należy się komisariat z prawdziwego zdarzenia, bo imieniu radnych jak i wszystkich obywateli gminy Mszczonów 
Mszczonów to Tygrys Mazowsza- podsumował Łukasz Koperski.podz iękował  bu rm i s t r zow i  Mszczonowa,  wo jewodz ie  

Łukasz Nowakowskimazowieckiemu oraz komendantowi wojewódzkiemu za podpisanie 
porozumienia, które jest kolejnym etapem w rozwoju Mszczonowa.

W piątek, 6 grudnia 2013 roku odbyła się Do tegorocznej XII edycji konkursu zgłosiło się 
u r o c z y s t a  g a l a  f i n a ł o w a  b ę d ą c a  41 samorządów z całej Polski. Ostatecznie 
podsumowaniem XII edycji konkursu „Gmina Kapituła Konkursu wyłoniła 39 gmin, które 
Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja spełniły wymagania konkursu i przeszły 
Inwestycji. pozytywnie procedurę weryf ikacyjną 
W  t e g o r o c z n y m  k o n k u r s i e  o p r ó c z  uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina 

Fair Play” 2013 – Certyfikowana Lokalizacja przyznanego przez Kapitułę Konkursu tytułu, 
Inwestycji. godła promocyjnego i certyfikatu „Gmina Fair 
W sumie do dwunastu zrealizowanych Play”, samorząd Mszczonowa otrzymał 
dotychczas edycji konkursu „Gmina Fair Play” prestiżową Nagrodę Główną – Statuetkę 
napłynęło 1307 zgłoszeń, przyznano 1208 Gmina Fair Play 2013 przyznawaną dla 
certyfikatów, które otrzymało 516 gmin. Wśród najlepszych gmin, a także zaszczytną 
nich są także wielokrotni laureaci, wierni Diamentową Statuetkę, którą Kapituła 
programowi od samego początku, czyli od przyznała za zdobycie certyfikatu w dziesięciu 
2001 roku.kolejnych edycjach.

Gala finałowa konkursu

Gmina Mszczonów otrzymała Nagrodę Główną 
w tegorocznym konkursie „Gmina Fair Play”

Gmina Mszczonów 
Laureatem Diamentowej 

Statuetki w konkursie Gmina 
Fair Play 2013

Gmina Mszczonów Laureatem 
Nagordy Głównej, Statuetki w 
konkursie Gmina Fair Play 2013

Nagrodę Główną – Statuetkę Gmina Fair Play 2013 burmistrzowi 
Mszczonowa wręcza Mieczysław Bąk, przewodniczący Komisji 

Konkursowej

Merkuriusz Mszczonowski          13grudzień 2013 - styczeń 2014 

WIEŚCI Z RATUSZA



Przypomnijmy, że konkurs jest inicjatywą konkursu oraz wypełniały ankietę konkursową. na terenie gminy. 
skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o W ankiecie oprócz informacji o charakterze Suma ocen przyznanych, w trakcie II etapu, 
interesy społeczności lokalnych stwarzają na ekonomicznym gminy, liczbie zatrudnionych przez audytorów i inwestorów oraz tych, które 
swym terenie możliwie najlepsze warunki dla pracowników w Urzędzie Gminy, dochodach uzyskano na podstawie ankiety z I etapu 
rozwoju dz iała lności  gospodarczej  i  i wydatkach gminy, muszą znaleźć się konkursu decyduje o przyznaniu gminie przez 
inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. oferty Kapitułę Konkursu tytułu, godła promocyjnego 
jest popularyzowanie etyki w działalności inwestycyjnej gminy, położenia, dostępności i certyfikatu „Gmina Fair Play”.
samorządów, przejrzystości procedur oraz transportowej gminy i infrastruktury technicznej Organizatorem inicjatyw "Przedsiębiorstwo Fair 
p o s t a w  g o d n y c h  n a ś l a d o w a n i a ,  w gminie, zasobach inwestycyjnych gminy - Play" i "Gmina Fair Play" afiliowanych przy 
sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć lokalizacji inwestycji, podatków  i opłat Krajowej Izbie Gospodarczej jest Instytut Badań 
inwestycyjnych. lokalnych czy systemu wsparcia dla inwestycji i nad Demokracją i  Przedsiębiorstwem 
Warto podkreślić, że konkurs trwa cały rok i biznesu w gminie. Prywatnym.
przebiega dwuetapowo. W trakcie drugiego etapu przeprowadzany 
W pierwszym etapie zainteresowane gminy został audyt certyfikacyjny połączony z  Oprac. Łukasz Nowakowski, źródło: 
składały na piśmie deklarację przystąpienia do losowym badaniem inwestorów działających www.gmina.fairplay.pl

poczęstunek, a także czas na 
rozmowy, wymianę wrażeń oraz 
wspomnień z całego okresu 
uczestnictwa w zajęciach.
Warto podkreślić, że celem 
przeprowadzonego przez MOPS 
projektu było podniesienie 
kompetencji zawodowych i 
s p o ł e c z n y c h  1 4 - s t u  
b e z r o b o t n y c h  o r a z  
nieaktywnych zawodowo z We wtorek,10 grudnia w sali szkoleniowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
terenu gminy Mszczonów, w tym Społecznej w Mszczonowie odbyło się uroczyste zakończenie kolejnej 
10-ciu kobiet i 4-ech mężczyzn.  edycji  projektu „Lepsze jutro Młodych”, współfinansowanego przez 
Projekt miał za zadanie przywrócenie uczestnikom zdolności do Europejski Fundusz Społeczny. 
aktywnego poszukiwania pracy oraz znalezienia zatrudnienia, a także W tym dniu na wszystkich kursantów czekały nie tylko dyplomy i 
zwiększyć motywacje, poszerzyć kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa ukończenia kursu, ale także świąteczne niespodzianki 
nauczyć ich radzenia sobie z napotykanymi przeszkodami w realizacji wręczane wspólnie przez Józefa Grzegorza Kurka, burmistrza 
tych procesów.Mszczonowa, kierownika MOPS Barbarę Ciszewską, a także kadrę 
Wszyscy kursanci uczestniczyli w warsztatach zajęciowych z projektu. 
psychologiem oraz doradcą zawodowym, który prowadził szkolenie Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
„ABC Przedsiębiorczości” i warsztaty z aktywnego poszukiwania w Mszczonowie, podziękowała wszystkim uczestnikom projektu za 
pracy. Ponadto odbyły się kursy z zakresu obsługi kasy fiskalnej dla 7 wzięcie aktywnego udziału w przeprowadzonych kursach.
osobowej grupy, opiekuna osób starszych w którym udział wzięło 7 Po części oficjalnej na uczestników szkolenia czekał jeszcze 
osób  oraz kurs na kierowcę wózków jezdniowych z bezpieczną 
wymianą butli gazowej, w którym uczestniczyło 10 osób i kurs wizażu w 
którym uczestniczyło 5 osób.
Realizowano również działania o charakterze środowiskowym i 
integracyjnym w ramach, których odbył się wyjazd studyjny Kazimierz 
Dolny- Nałęczów- Puławy – Janowiec, a także piknik rodzinny w 
Bieganowie.
Osoby uczestniczące w projekcie „Lepsze jutro Młodych” były objęte 
kompletnym systemem wsparcia przez cały okres trwania projektu, to 
jest od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku. 

Łukasz Nowakowski

MOPS

Zakończenie kolejnej edycji projektu 
„Lepsze jutro młodych” w MOPS
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wszystkich przybyłych, w tym burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza 
Kurka, przedstawicieli Rady Miejskiej w Mszczonowie z przewodniczącym 
Rady Łukaszem Koperskim na czele oraz przedstawicieli Radnych Powiatu 
Żyrardowskiego Beatę Sznajder i Krystynę Penczonek.

Ponadto, wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciel 
wykonawcy, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie Andrzej 
Pydzik, naczelnik wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w 
Mszczonowie Teresa Koszulińska wraz z Małgorzatą Krześniak, która 

W czwartek 5 grudnia br. w Bobrowcach odbyło się oficjalne otwarcie pilotowała tą inwestycję od początku, a także sołtys wsi Bobrowce wraz z 
długo oczekiwanej  inwestycji dotyczącej rewitalizacji centrum wsi. mieszkańcami.

W ramach zamówienia wykonawca zrealizował modernizację i budowę Radny Jerzy Siniarski podziękował władzom gminy Mszczonów za wkład 
jezdni, oświetlenia drogowego oraz parkowego, w tym wykonał m.in. finansowy, a wykonawcy za wzorowe wykonanie prac podkreślając, że 
prace w zakresie zagospodarowania zielenią i jezdnię o przekroju 5,5 i 6,0 zrewitalizowanie centrum Bobrowiec otwiera nowy rozdział w historii tej 
metra. Ponadto, w centrum miejscowości wykonano renowację  miejscowości. 
przepustów pod jezdnią, budowę parkingów, budowę zatoki 

Józef Grzegorz Kurek podkreślił zaś, że jest dumny z efektów prac, które 
przystankowej dla autobusu, wykonanie utwardzonego pobocza, 

zmieniły dotychczasowe oblicze Bobrowiec. 
przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, a także renowację i 

Po przemówieniach przyszedł czas na poświęcenie inwestycji, którego umocnienie brzegów zbiornika wodnego. 
dokonał proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w 

Wartość inwestycji w Bobrowcach wyniosła 738.276 złotych, w tym kwota 
Osuchowie ksiądz Jerzy Witkowski, a następnie symboliczne przecięcie 

dofinansowania 96,677 złotych.
wstęgi, którego dokonali wszyscy zebrani.

Pełniący obowiązki gospodarza uroczystości radny Jerzy Siniarski powitał 
Łukasz Nowakowski

Inwestycje

Bobrowce zyskały nowe oblicze

terenie dawnego boiska treningowego jakość nie jest najlepsza. W trakcie trwania 
Mszczonowianki  (pomiędzy  u l icami operacji pojawianie się  osób postronnych w 
Spółdzielczą  i  Tarczyńską) stało się  bezpośredniej bliskości  lądowiska ze 
niedostępne w  związku z budową  biurowca zrozumiałych względów nie jest pożądane.  
FM-u. Nowe lądowisko dla ratunkowego MM
śmigłowca zostało wyznaczone na terenie 
przytermalnym. Pozostaje tylko mieć nadzieję, 
że nie będzie ono zbyt często wykorzystywane.  

W ie lu  m ieszkańców Mszczonowa  Trzeba bowiem pamiętać, że każde 
zaskoczył widok medycznego śmigłowca, pojawienie się  na naszym terenie żłóto-
który w okresie świątecznym wylądował w czerwonej maszyny oznacza czyjąś  tragedię. 
pobliżu mszczonowskich TERM. Od razu Pierwsze lądowanie  na nowym lądowisku, do 
pojawiły się  podejrzenia, że na terenie j a k i e g o  d o s z ł o  2 6  g r u d n i a ,   b y ł o  
sportowego obiektu musiało dojść do spowodowane zatruciem jednego z 
poważnego wypadku.  Nic takiego nie miało mieszkańców spalinami  z piecyka gazowego.  
jednak miejsca. Śmigłowiec  lądował w tym Zdjęcia z akcji ratunkowej zostały 
miejscu, gdyż  dotychczasowe lądowisko  na wykonane ze znacznej odległości , więc ich 

Bezpieczeństwo

Nowe lądowisko na Termach

Merkuriusz Mszczonowski          15grudzień 2013 - styczeń 2014 

Z ŻYCIA GMINY



święta w gronie osób, które na co dzień 
zmagają  się  z podobnymi problemami. 
W takiej grupie z pewnością  wydają  się  
one łatwiejsze do przezwyciężenia. Za 

stworzenie tej szczególnej atmosfery, za 
możliwość łamania się  opłatkiem i za 
podzielenie się  posiłkiem organizatorom  

W niedzielę 15 grudnia w mszczonowskim Domu Strażaka należy się  olbrzymie uznanie.
stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej przy Parafii Świętego Łukasz Nowakowski
Jana Chrzciciela w Mszczonowie po raz piąty zorganizowało 
spotkanie wigilijne dla osób: bezdomnych, samotnych oraz 
korzystających z pomocy MOPS-u lub parafialnego Caritas. 
W spotkaniu wzięli udział m.in. burmistrz Józef Grzegorz Kurek, 
kierownik MOPS-u Barbara Ciszewska, a także przedstawicielki 
Fundacji Plebania oraz miejscowi księża.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się odczytaniem fragmentu 
z  Pisma Świętego. Ewangelię w imieniu gospodarzy wigilii 
odczytała Ewa Eljasz.
Następnie do zebranych zwrócił się  ksiądz dziekan Tadeusz 
Przybylski, który podziękował członkom rycerstwa za godną 
pochwały i naśladowania inicjatywę polegającą na niesieniu 
pomocy najsłabszym, co jest przejawem gorącej wiary.
Wiele ciepłych słów do organizatorów skierował również 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który wyraził  ogromną 
wdzięczność za zorganizowanie wigilijnego spotkania 
podkreślając, że członkinie stowarzyszenia są bohaterkami, 
którym należy się społeczne uznanie.
Okres Bożego Narodzenia, to czas szczególny. Nikt wtedy  nie 
powinien czuć  się  samotny. Wigilia Rycerstwa Niepokalanej 
daje poczucie wspólnoty, pozwala przeżywać  najpiękniejsze 

(skrzypce). Muzyczne popisy zakończył rewelacyjny występ 
szkolnego chóru, którym dyrygował Mateusz Wiśniewski. Nad 
całością czuwała pomysłodawczyni koncertu oraz jego 
prowadząca, Dyrektor Małgorzata Rogozińska, która 
czarowała publiczność wesołymi komentarzami, uzupełniając 
magiczny wydźwięk nut jej uczniów. 

Wigilijny Koncert z pewnością na długo zapisze się w 
pamięci zarówno młodych muzyków, jak i l icznie 
zgromadzonej publiczności. Niebanalne interpretacje, piękne 
słowa oraz świątecznie, symbolicznie zjednoczony chór Nie ma chyba rzeczy, która bardziej przesądzałaby o 
dwóch oddziałów szkoły – wszystko to sprawiło, że z pewnością atmosferze Bożego Narodzenia i jego magii, niż wspólne 
każdy słuchacz wychodząc z Domu Maklakiewiczów zabrał ze kolędowanie. Pamiętając o tym, młodzi adepci muzyki z 
sobą serce wypełnione świąteczną magią i radością, której na Prywatnej Szkoły Muzycznej im. A. Szalińskiego postanowili 
zakończenie wszystkim zebranym życzyła Dyrektor Rogozińska.wprowadzić swoich bliskich w świąteczny klimat podczas 

Dagmara BednarekKoncertu Wigilijnego, który odbył się 18 grudnia 2013 r. w Izbie 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. 

Wieczorne muzykowanie rozpoczęła Magdalena Oskiera, 
która wykonała na skrzypcach „Ave Maria” J. S. Bacha. 
Oprócz niej na scenie pojawili się także: Bartłomiej 
Banasiewicz, Nikolina Bednarz, Gabriela Biernat, Stanisław 
Chyła, Emil Grygiel, Kamil Grygiel, Wiktoria Kędziora, Szymon 
Kowalski, Julia Krzywda, Weronika Michalak, Nina Młynarska, 
Antoni Olech, Aleksandra Otolińska, Karina Pędzich Klaudia 
Pytel, Natalia Szczepaniak, Zuzanna Tomaszewska, Natalia 
Wiechowska, Zuzanna Wiechowska, Vivien Wiśniewska oraz 
Klaudia Woszczyk. Oprócz indywidualnych wykonań i śpiewu 
nie zabrakło także znakomitych duetów, a nawet dwóch 
tercetów flecistek. W programie koncertu znalazły się nie tylko 
tradycyjne, polskie kolędy, takie, jak „Przybieżeli do Betlejem”, 
czy „Jezus Malusieńki”, ale również świąteczne pieśni innych 
n a r o d ó w .  S w o i c h  p o d o p i e c z n y c h  w s p i e r a ł y  
akompaniamentem i dobrym słowem dwie artystyczne dusze: 
nauczycielki Anna Radkiewicz (fortepian) i Marta Niemira 

Stowarzyszenie Rycerstwo Niepokalanej

Wspólnie zasiedli przy wigilijnym stole

Wigilijny Koncert

Świąteczne muzykowanie 
w Domu Maklakiewiczów
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dofinansowała te paczki oraz pracownicy GCI w 
Mszczonowie, którzy ufundowali również paczki. 
Za tę życzliwość i ofiarność dzieci dziękują, bo na 
ich twarzach miło było zobaczyć oczekiwaną 
radość. 

Następnie wszyscy zasiedli do stołów aby 
rozpocząć poczęstunek przy przygotowanych 
potrawach przez rodziców ze Stowarzyszenia.
Dzieci pięknie śpiewały kolędy. Wspaniały nastrój 

zaniosły na święta do ich domów.

„Zatrzymajcie się nad chwilę
w gonitwie codziennych spraw
Uciszcie wasze myśli
Jeśli uda wam się wsłuchać
w ciszę swej duszy to na 
pewno usłyszycie pukanie do drzwi.
To Bóg przynosi Wam swego Syna, abyście go przyjęli.
Zapalcie świece, podzielcie się opłatkiem i świętujcie, świętujcie, 
świętujcie droczy czytelnicy.
Tego i zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w 2014 roku życzy 
Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”
Prezes Stowarzyszenia 
Bożena Majewska

Podziękowania
 
Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „ 

W tym roku Wigilia w Świetlicy Terapeutycznej odbyła się 16.12.2013 roku. Uśmiech Dziecka” składa serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi 
Na uroczystość przybyły dzieci, rodzice i specjaliści pracujący z dziećmi Przybylskiemu za wsparcie finansowe w wysokości 500 zł dla potrzeb 
na co dzień. Wigilię uroczyście rozpoczęła prezes Stowarzyszenia p. dzieci niepełnosprawnych. To już kolejny raz wsparcie ze strony księdza za 
Bożena Majewska odmawiając Ewangelię wg. Św. Łukasza, następnie ten gest, dzieci dziękują „uśmiechem”.
połamano się symbolicznie opłatkiem. A uradowane twarze dzieci Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „ 
czekały na św. Mikołaja, który w tym roku miał bardzo ciężką drogę do Uśmiech Dziecka” składa serdeczne podziękowania kwiaciarkom p. 
przebycia, aby do nich dotrzeć. Dzieci otrzymały upragnione Annie Próchno oraz p. Iwonie Wiśniewskiej za charytatywne wykonanie 
bożonarodzeniowe paczki, ale nie sposób byłoby nie wspomnieć, że stroików świątecznych na wigilię świąteczną w dniu 17.12.13.
cieszyły się dzięki stowarzyszeniu „ Rady Polek”  z Warszawy, która Bożena Majewska

„Uśmiech Dziecka”

Wigilia w Stowarzyszeniu „Uśmiech Dziecka”

Jedynie prawdziwy człowiek
Zauważy potrzeby innego człowieka

Jedynie człowiek wielkiego serca
Wyciągnie doń pomocną dłoń.

PODZIĘKOWANIE
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 

Niepełnosprawnych 
„Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie

składa serdeczne podziękowania

Gminnemu Centrum Informacji 
w Mszczonowie

za ufundowanie paczek 
bożonarodzeniowych dla dzieci.

Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli 
możliwa była i jest realizacja naszych zamierzeń 
i celów. Dziękujemy za dobre serce, które pochyla 

się nad tymi, którzy potrzebują wsparcia
– dziękują rodzice i dzieci. 

Mszczonów, 16.12.2013r.
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dyrektor GCI Beata Sznajder, kierownik MOPS-u obfitował w nastrojowe piosenki i ciekawe  
Barbara Ciszewska, a także pani pedagog  recytacje. Nie zabrakło w nim także mini 
Jolanta Wacławek, która była reżyserem, przedstawienia - opowieści o dwóch 
scenarzystą  i główną prowadzącą  rocznicową dziewczynkach oraz  niezwykłym darze, jaki 
galę. W tym zaszczytnym dziele wspomagały ją:  przyniosła im ich przyjaźń. 
Justyna Burchert sekretarz  Stowarzyszenia i Na zakończenie dla zebranych w sali 
sama prezes „Uśmiechu Dziecka” Bożena koncertowej wystąpił duet Luizy i Piotra 
Majewska. Właśnie one we dwie dokonały na Sadowskich.  Nim jednak doszło do zamknięcia 

Ten „Uśmiech” trwa już  od piętnastu lat. Aż  wstępie gali powitania gości i przybliżyły pierwszej części rocznicowej uroczystości – 
trudno w to uwierzyć, że  Stowarzyszenie wszystkim przybyłym rys historyczny swojej 
R o d z i c ó w  i  O p i e k u n ó w  D z i e c i  organizacji. Jak wynikało z ich wystąpienia - 
Niepełnosprawnych UŚMIECH DZIECKA działa Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” zostało 
dla dobra swych podopiecznych już przez powołane przez panią Bożenę Majewską w 
półtorej dekady. W tym czasie na trwale wtopiło 1999 roku. Stworzyło ono  warunki do 
się ono w  mszczonowski krajobraz. Każdy wszechstronnego rozwoju społecznego, 
mieszkaniec gminy  wie o jego istnieniu. A co e d u k a c j i  i  w y p o c z y n k u  d z i e c i o m  
najważniejsze zna dzieci, które dzięki niepełnosprawnym z terenu gminy Mszczonów.  
Stowarzyszeniu i współpracującej z nim Świetlicy Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, jako 
Terapeutycznej przestały być  chowane organizacja pożytku publicznego, „Uśmiech 
samotnie  w domach tylko  razem odważnie Dziecka” uzyskał 15.VI.2007 r. Spotkania 
otworzyły się  na wspaniałą przygodę, jaką  jest rodziców i dzieci niepełnosprawnych, 
życie w gronie przyjaciół. skupionych w Stowarzyszeniu  odbywają się w 

Przez 15 lat dzieciaki wiele się nauczyły, Świetlicy Terapeutycznej, jaka  mieści się w 
brały  udział w licznych wyjazdach i zabawach, budynku Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.
razem przechodziły terapie, edukowały się, Po takim wprowadzeniu na scenie MOK-u 
występowały na scenie …słowem dostały pojawili się młodzi  artyści. Przed zebranymi 
szanse bycia takimi jak ich rówieśnicy. wystąpili m.in.: Joasia Gołyńska, Olga Baka,  Ola 
Wykorzystały ją  w 100%, co udowodniły, Dropińska,  Sylwia Supeł, Weronika Supeł,  Staś 
chociażby poprzez swój udział  w gali z okazji   Górski,  Wiktoria Janusz,  Natalia Sadkowska, 
15-lecie Stowarzyszenia, jaka odbyła się  w sali Ola Woźniak, Ola Piekarek,  Kasia Puchała,  
koncertowej MOK-u w dniu 14 stycznia. W jej Dawid Wiśniewski, Agnieszka Majewska, Klaudia 
trakcie nie tylko bez żadnych kompleksów Wójcik, Marta Radkiewicz, Wiktoria Wiśniewska, 
występowały na scenie wraz ze swymi Amelka Huba, Klaudia Bodecka, Olga 
koleżankami i kolegami ze Szkoły Podstawowej Górzyńska, Paweł Książek,  Klaudia Woszczyk,  a 
oraz  Gimnazjum, ale też wychodząc poza także dzieci i młodzież z Grupy  Voice i Studia 
ustalony scenariusz zainicjowały na koniec Piosenki Wokaliza, jakie działają przy MOK-u. 
imprezy mini bal, do którego wciągnęły Cały artystyczny zespół wspomogła swym 
zaproszonych gości. Wraz z nimi tańczyli m.in.:  scenicznym doświadczeniem i talentem 
przewodniczący  Rady Miejskiej Łukasz Koperski, wokalnym Agata Baumel. Program uroczystości  

„Uśmiech Dziecka”

Niegasnący UŚMIECH 

Tort na piętnastolecie
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Bożena Majewska wraz z Justyna Burchert miejskich dla całej organizacji, obchodzącej 
wręczyły pamiątkowe dyplomy wszystkim tym, swoje piętnastolecie. 
którzy na co dzień wspomagają  działalność Po części oficjalnej uroczystości przyszedł 
Stowarzyszenia. Każdy z obdarowanych następnie czas na bankiet z urodzinowym 
wygłaszał krótkie życzenia i podziękowania dla tortem, jaki podany został w Sali klubowej 
władz oraz  członków „Uśmiechu Dziecka”. Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.  
Przewodniczący Rady Miejskiej  Łukasz Koperski Wystąpienie przewodniczącego i listę 
poprosił natomiast o możliwość odczytania u h o n o r o w a n y c h  d y p l o m a m i   o s ó b  
specjalnego wystąpienia, jakie – jak to określił- zamieszczamy obok.
jest  wyrazem olbrzymiego szacunku władz Piotr Dymecki

Lista osób   uhonorowanych
pamiątkowym dyplomem 

za współpracę przez Zarząd 
Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka 

(Mszczonów 14.01.2014r.)

1. Józef Grzegorz Kurek – burmistrz 
Mszczonowa

2. Łukasz Koperski – przewodniczący 
Rady Miejskiej Mszczonowa.

3. Beata Sznajder – dyrektor GCI
4. Barbara Gryglewska – 

przewodnicząca Komisji Oświaty 
RM 

5. Danuta Litewnicka –wiceprezes 
żyrardowskiego Stowarzyszenia 
Równych Szans 

6. Barbara Ciszewska – kierownik 
MOPS-u Mszczonów 

7. Wojciech Szustakiewicz – starosta 
8. Maria Wiercińska – prezes 

Stowarzyszenia „Rada Polek” w 
Warszawie, 

9. Ryszard Maciejewski – kierownik 
CPR-u, 

10. Elżbieta Kubiak – dyrektor SP w 
Mszczonowie,

11. Anna Rusinowska – dyrektor 
Gimnazjum w Mszczonowie, 

12. Grażyna Pływaczewska – dyrektor 
MOK-u, 

13. Marek Baumel – radny, kierownik 
MOK-u, 

14. Danuta Wójt – instruktor MOK-u,  
15. Sylwia Gręda – nauczyciel, 
16. Michał Szymański – dyrektor 

OSIR-u, 
17. Jadwiga Laskowska –nauczyciel
18. Teresa Zdzieszyńska – była 

kierownik ZOPO, 
19. Agata Bogucka –psycholog 
20. Iwona Jakubiak – fizjoterapeuta
21. Piotr Rodkiewicz –fizjoterapeuta 
22. Paulina Gębala – fizjoterapeuta 
23. Elżbieta Banaszkiewicz – 

nauczyciel. 
24. Katarzyna Ciszewska –nauczyciel 
25. Beata Szustkiewicz – nauczyciel
26. Małgorzata Jakubiak – nauczyciel
27. Ewa Zielińska – dyrektor Wydziału 

Oświaty
28. ks. Bartłomiej Szost
29. ks. proboszcz Sławomir Tulin 
30. ks. dziekan Tadeusz Przybylski 
31. ks. Adam Matusiak 
32. Ewa Osińska  -reedukator 
33. Edyta Federowicz – nauczyciel
34. Monika Kurowska – logopeda
35. Magdalena Majewska – 

nauczyciel 
36. Sława Wiśniewska – reedukator 
37. Józef Włodarczyk – nauczyciel 
38. Piotr Dymecki – redaktor 

Merkuriusza Mszczonowskiego
39. Justyna Napierała – dziennikarka 
40. Elwira Koprowska –Skalska 
41. Małgorzata Badowska – kierownik 

Wydziału w UM Mszczonów 
42. Danuta Chmielewska – księgowa 
43. Justyna Boczkowska – 

fizjoterapeuta  

Szanowna Pani Prezes, Należy podkreślić, że piętnastolecie 
Stowarzyszenia to przede wszystkim Szanowni Rodzice i Opiekunowie Dzieci 
piętnaście lat ciężkiej pracy, tysiące godzin Niepełnosprawnych, 
spędzonych na zajęciach z dziećmi, ale Drogie Dzieci
także miliony radosnych chwil podczas Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i 
wspólnych spotkań angażujących wydarzeniem w trakcie którego dokonuje 
społecznie dzieci niepełnosprawne. się oceny dotychczasowych osiągnieć oraz 
Piętnaście lat, a jeden ten sam cel- wyznacza się nowe cele     i zadania. 
POMAGAĆ INNYM!Jubileusz skłania także do refleksji, 
W związku z tym i z okazji jubileuszu 15-lecia wspomnień i przemyśleń.
działalności Stowarzyszenia Rodziców i Właśnie mija już piętnaście lat od kiedy 
Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych grupa pełnych zapału ludzi powołała  do 
„Uśmiech Dziecka” życia Stowarzyszenie, które łączy osoby i 
w Mszczonowie, w imieniu Burmistrza obdarza opieką dzieci niepełnosprawne.
miasta, Rady Miejskiej oraz własnym pragnę Dobrze pamiętam tego początki, gdyż 
z ł o ż y ć  P a n i  i  c a ł e m u  z e s p o ł o w i  zasiadając w Radzie Miejskiej drugą 
w s p ó ł p r a c o w n i k ó w ,  o p i e k u n o m ,  kadencję wiedziałem, że tego typu 
r e h a b i l i t a n t o m ,  p s y c h o l o g o m ,  inicjatywa była pewnym novum. 
pedagogom i wszystkim bezimiennym, Szybko okazało się jednak, że był to strzał w 
którzy aktywnie uczestniczą w działalności przysłowiową „dziesiątkę”, gdyż  w naszym 
S t o w a r z y s z e n i a  n a j s e r d e c z n i e j s z e  m i e ś c i e  i  g m i n i e  b y ł y  d z i e c i  
gratulacje.niepełnosprawne, które potrzebowały 
Proszę przyjąć życzenia dalszego rozwoju, takiej opieki i aktywizacji społecznej. 
wszelkiej pomyślności i satysfakcji Państwa wyjątkowość i zaangażowanie 
z tego co robicie. przyczyniły się do zwiększenia aktywności 
P ragnę  równ ież  podz iękować za  życiowej osobom niesamodzielnym, a także 
dotychczasową partnerską współpracę zapewniły im swoisty azyl jakim stała się 
pomiędzy Samorządem Mszczonowa a świetlica terapeutyczna. 
Stowarzyszeniem, licząc na dalsze jej To dzięki Pani Prezes i osobom, które skupiła 
efektywne kontynuowanie w przyszłości. Ze wokół siebie, działalność Stowarzyszenia 
swojej zaś strony oraz osób, które przyjmuje tak wiele ciekawych form, 
reprezentuję zapewniam, że z uwagi na niezwykle twórczych 
ogromną rolę jaką pełni Stowarzyszenie, i mobilizujących do działania samych 
władze gminy Mszczonów będą robiły podopiecznych.
wszystko by Was wspierać, troszczyć się i Piętnaście lat istnienia Stowarzyszenia to nie 
służyć pomocą.tylko piękny Jubileusz, ale także czas 
Niech nigdy nie zabraknie Wam energii w poważnych podsumowań- czas oceny 
dążeniu do wyznaczonych celów efektów własnej pracy, ale także czas
i wytrwałości w  wykonywaniu zadań, a wytyczania nowych ścieżek.
osiągane sukcesy niech będą bodźcem do Jestem przekonany, że tak, jak dotychczas 
dalszego działania, czego z całego serca będziecie Państwo mieli głowy pełne 
życzę.fantastycznych pomysłów, które będą 

Przewodniczący Rady Miejskiejsłużyły rozwojowi Stowarzyszenia 
i podejmowanych przez nie inicjatyw.
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najmłodsi widzowie, choć  dorośli także z zainteresowaniem śledzą  popisy 
aktorskie dzieci, które to najczęściej wcielają  się  w role tradycyjnych, 
jasełkowych  bohaterów. Reżyserem Jasełek wystawionych w kaplicy była 
pani Anna Matyjas. W przygotowaniu spektaklu wspomogło ją  wiele osób, 
z  reguły rodziców młodych aktorów. Kaplica parafialna w dniu premiery 
była zapełniona widownią. Specjalnie dla oglądających ustawiono 
nawet dodatkowe ławki w pobliżu ołtarza. Na zakończenie widowiska  
publiczność za włożoną  pracę  podziękowała aktorom gromkimi 
brawami. Należały im się  one za:  zaangażowanie, grę aktorską, Jak co roku w Święto Objawienia Pańskiego w kaplicy Parafii p.w. Ojca Pio 
atrakcyjne kostiumy, a w końcu pomysł… przesłanie. W tegorocznych dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie wystawiły Jasełka. Ten 
Jasełkach dzieci pokazały jak mylą  się  ci współcześni, którzy niezwykły spektakl, opowiadający historię narodzenia Jezusa od setek lat 
zapracowani, racjonalni …  zatracają  w sobie ducha Bożego Narodzenia.   cieszy się  niesłabnącą  popularnością. Najchętniej oglądają  go 

MM

Parafia p.w. Ojca Pio

Jasełka w Święto Trzech Króli

mszczonowskich szkół- Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum. Od lat młodzieżą  gimnazjalną, która 
integruje się  z dziećmi niepełnosprawnymi i 
współdziała ze Świetl icą  na zasadach 
wolontariatu opiekuje się  pani Elżbieta 

Banaszkiewicz. 

Wieczór jasełkowy zakończony został 
Wiele Jasełek oglądamy w okresie Świat Bożego Narodzenia. Wielu tradycyjnie aukcją  ozdób choinkowych i stroików, 

młodych aktorów wciela się  w role uczestników wydarzeń z Betlejem. na wigilijny stół, wykonanych przez dzieci ze Świetlicy, a także wolontariuszy 
Jednak te jedne Jasełka są najpiękniejsze i całkowicie niepowtarzalne. z Gimnazjum. Kwota uzbierana podczas licytacji zostanie przeznaczona na 
Spektakl bożonarodzeniowy wystawiony przez dzieci z mszczonowskiej działalność Świetlicy Terapeutycznej. 
Świetlicy Terapeutycznej, to dla mnie co roku początek Świąt. 
Niepełnosprawne dzieci ze świetlicy wkładają  tak wiele serca, żeby Scenografię  do przedstawienia wykonały: Jolanta Wacławek i Paulina 
przygotować  się  do tego występu. Równie piękna jest pomoc, jaką  Radkiewicz. Dobór muzyki i kostiumy, to także zasługa pani Wacławek. W 
udzielają im w tym jasełkowym  przedsięwzięciu  rówieśnicy  z miejscowego role bohaterów Jasełek wcielili się:  Natalia Radkiewicz (Nowonarodzony 
Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej. Razem tworzą  naprawdę  zgrany Jezusek), Kamil Kuchnio (Józef),  Agnieszka Majewska (Maria)  – Angelika 
zespół. Wspólnie ćwiczą  teatralne  role, a jednocześnie „uczą  się” siebie Gorgol (anioł), Paulina Tylkowska (anioł), Olek Kiełkiewicz (pastuszek), 
nawzajem. Dzięki temu odnajdują atmosferę Cudu Bożego Narodzenia. O Damian Ciechowicz (pastuszek), Staś Górski i Oskar Banasiewicz (królowie- 
tym samym mówił po spektaklu ks. dziekan Tadeusz Przybylski. Duszpasterz uczniowie kl. II). Podesty, na jakich ustawiona została szopka zostały 
nie krył, że na tej scenie dostrzegł Boga, gdyż – jak stwierdził-  On  objawia dostarczone przez pana Bogdana Federowicza z ZGKiM. 
się   wszędzie tam gdzie jest  miłość. MM

Brawa,  jakimi nagrodzono młodych aktorów były ze wszech miar 
zasłużone. Oprócz księdza dziekana wszystkim, którzy zaangażowali się w 
przygotowanie Jasełek podziękowali też obecni tego dnia w 
Mszczonowskim Ośrodku Kultury: starosta Wojciech Szustakiewicz, 
przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej Barbara Gryglewska, radna 
Rady Powiatu Barbara Sznajder, radni Rady Miejskiej – Waldemar Suski, 
Ryszard Stusiński,  Zdzisław Banasiak i Marek Baumel, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie Elżbieta Kubiak oraz dyrektor Gimnazjum 
Anna Rusinowska. 

Reżyserem spektaklu jasełkowego zatytułowanego -„Wieczór 
wigilijny”, a zarazem prowadzącą  cały wieczór, jaki odbywał się w MOK-u  
pod hasłem - „Wieczór polskich tradycji wigilijnych” była  Jolanta 
Wacławek. Pomagała jej prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów 
Dzieci Niepełnosprawnych Bożena Majewska. Pani prezes podziękowała  
wszystkim przybyłym 18 grudnia do sali widowiskowej MOK-u i przy okazji – 
podczas swego wystąpienia - przypomniała, że  jej Stowarzyszenie- zwane 
pod krótszą  nazwą „Uśmiech dziecka”-  obchodzić będzie niebawem 15- 
lecie powstania. Od samego początku współpracują  z nim pedagodzy i 
terapeuci  ze Świetlicy Terapeutycznej, a także uczniowie i dyrektorzy obu 

„Uśmiech Dziecka”

Jasełka - najpiękniejsze z najpiękniejszych 
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Zuzanna Osuchowska oraz dz ieci  z  
Miedniewic. Dla najmłodszych uczestników 
zabawy co chwila były organizowane 
konkursy z nagrodami. Pomiędzy koncertami 
kolęd i pastorałek Jasełka wystawiły dzieci ze 
świetlicy. Na stoiskach, rozstawionych przy 
scenie można było nabyć  stroiki na wigilijny 
stół, przygotowane własnoręcznie  przez 

Tego jeszcze Mszczonów nie przeżywał. Plebania, nie oddaje w pełni rozmiaru całego świet l icowe maluchy.  Organizatorzy 
„Koncert Bożonarodzeniowy” na miejskim przedsięwzięcia. Naprawdę zbyt wiele  działo wydarzenia zadbali również  o rozgrzewającą  
rynku i to jeszcze  niemalże w przeddzień się  na scenie i wokół niej, aby tego  nie kawę  i herbatę, a także  ciastka, które 
Wigilii. Fundacja Plebania zafundowała docenić.  Wysiłek  Zarządu Fundacji, wszystkim zmarzniętym i głodnym rozdawano 
mieszkańcom miasta niezapomnianą wychowawców świetlicy, jaką  ona prowadzi, gratis. 
zabawę. Nastrój nadchodzących Świąt, a także samych świetlicowych dzieci, które Pozostaje tylko mieć  nadzieję, że to nie 
pomimo braku śniegu, udzielił  się  wszystkim, wykonały świąteczne  stroiki i wystawiły ostatni „Koncert (FESTYN) Bożonarodzeniowy” 
którzy przybyli na Nowy Rynek w niedzielne jasełkowy  spektakl – wszystko to zasługuje na organizowany przez Fundację  Plebania. Być 
popołudnie - 22 grudnia.  Właściwie, to najwyższe słowa uznania.  może na stałe wejdzie on do kalendarza 
nazywanie  koncertem,  tego co dla Podczas świątecznego festynu na scenie miejskich wydarzeń kulturalno- artystycznych? 
mszczonowian  przygotowała Fundacja dla mieszkańców wystąpili: zespół REZONANS, MM

Fundacja Plebania

KONCERT, to zbyt mało powiedziane… 

gronie rodzinnym. Opłatkiem dzielimy się w Marek Zientek. Oczywiście na takim święcie 
miejscu pracy oraz  wśród przyjaciół. Pomni nie mogło zabraknąć komendanta 
na staropolskie obyczaje do wigilijnego stołu powiatowego PSP starszego brygadiera  
zasiedli też  mszczonowscy strażacy. 12 Andrzeja Oklesińskiego. Uroczystość  
grudnia sala balowa w Domu Strażaka poprowadził prezes gminny OSP druh  
zapełniła się po brzegi. Przybyli do niej nie Waldemar Suski. Przed połamaniem się 
tylko strażacy, ale także wszyscy przyjaciele opłatkiem i życzeniami, jakie  wymienieni 
OSP. Nie zabrakło wśród nich kapłanów, na złożyli członkom mszczonowskiej OSP wszyscy 

Jak nakazuje tradycja wszyscy Polacy 
czele z ks. dziekanem Tadeuszem Przybylskim wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu 

zasiadają do wigilijnego stołu, aby  połamać  
oraz strażackim kapelanem ks. proboszczem strażackiej  orkiestry dętej, która tym razem 

się  opłatkiem, wybaczyć sobie winy i z 
Sławomirem Tulinem. Władze samorządowe wystąpiła pod przewodnictwem druha 

czystym sercem czekać  na narodziny 
reprezentowali: burmistrz Józef Grzegorz Piotra Olczaka. 

Bożego Syna.  Wigilię przeżywamy nie tylko w 
Kurek i  wiceprzewodniczący Rady Miejskiej MM

OSP

Strażacka WIGILIA
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Naszej Koleżance
Dagmarze Bednarek 

wyrazy głębokiego współczucia
     z powodu śmierci

Brata 

składają , łącząc się w bólu i cierpieniu
koleżanki i koledzy z Gminnego 

Centrum Informacji

Szopki w naszych kościołach

fotoreportaż: Piotr Dymecki

Lutkówka Mszczonów - parafia św. Jana Chrzciciela

Mszczonów - parafia św. Ojca Pio

Osuchów
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 Świąteczny 
wystrój miasta 
Tak w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego 2014 Roku 
wyglądał Mszczonów, a właściwie 
jego reprezentacyjna ulica, ulica 
Sienkiewicza.  Brakowało jedynie 

śniegu. Trzeba jednak przyznać, że 
centrum miasta nawet bez 

białego puchu wyglądało w te 
święta bajkowo. 

MM
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W dniu 25 stycznia 2014 miała miejsce niezwykła, pełna 
wzruszeń uroczystość,  związana  z setną rocznicą urodzin Pana 
Eugeniusza Jana Zajączkowskiego. Odbyła się ona w Sali Ślubów 
mszczonowskiego ratusza. Uczestniczyli w niej krewni i znajomi Jubilata, 
a także: burmistrz Mszczonowa – Józef Grzegorz Kurek, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego  - Barbara Kłopotowska, kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej – Barbara Ciszewska, naczelnik Wydziału 
Świadczeń Emerytalno- Rentowych - 5 Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych III Oddziału Warszawa – Hanna Helbich, dowódca Grupy 
Rekonstrukcyjnej Historycznej w Mszczonowie – Sławomir Wojtczak oraz 
Piotr Dymecki – redaktor Merkuriusza Mszczonowskiego, a zarazem 
wiceprezes Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego. ma już za sobą, próbował dostać się do domu. Droga powrotna była 

bardzo ciężka. Został zatrzymany przez Niemców. Dzięki szczęśliwemu 
Pan Eugeniusz Jan Zajączkowski urodził się  26 stycznia 1914r.  w zbiegowi okoliczności udało mu się jednak dotrzeć do rodzinnego 

Wilczorudzie  pow. grójecki,  województwo mazowieckie -jako Mszczonowa. Tu dzięki staraniom miejscowego lekarza  Bobycha 
najmłodszy z trójki dzieci Jana i Bronisławy z Wiśniewskich,  małżonków odzyskał zdrowie.  Później pracował jako cieśla. Stawiał domy. W 
Zajączkowskich. Związek małżeński zawarł dnia. 02.02.1941r w kościele swoim owocnym  życiu zawodowym realizował się  także jako 
parafialnym w Mszczonowie z Kazimierą Radkiewicz. Decyzja o ślubie konserwator zabytków. Odbudowywał m.in.:   Pałac  w 
zapadła  po roku znajomości. Wybrankę swego serca Pan Eugeniusz  Radziejowicach, Pałac  w Wilanowie oraz zabytkowe budynki w Łodzi. 
poznał w kościele. Po zawarciu związku małżeńskiego nowożeńcy To dzięki jego pracy powstał odcinek drogi łączący Sochaczew z 
zamieszkali przy ul. Tarczyńskiej w Mszczonowie. To był ich adres przez  Błoniem. 
kolejnych siedemdziesiąt  lat zgodnego życia małżeńskiego. Eugeniusz Jan Zajączkowski – ojciec Krzysztofa, teść Marzeny, 
Wychowali syna i  doczekali się dwójki wnuków. dziadek Anety i Karola, całe swoje życie związał z Mszczonowem, który 

Po stracie śmierci żony, gdy zdrowie zaczynało podupadać,   Pan wielokrotnie serdecznie wspomina.  
Eugeniusz  przeniósł się do syna, zamieszkałego w podwarszawskim Pytany o receptę na długowieczność z uśmiechem odpowiada, 
Brwinowie. Jednak  od strony formalnej nadal pozostaje mieszkańcem że trzeba być uczciwym i modlić się… Sam realizuje to każdego dnia. 
Mszczonowa. Dodaje, że w swoim życiu mało używał alkoholu i nigdy nie palił 

Z przekazu rodzinnego wynika,  iż od najmłodszych lat Pan papierosów. Wciąż ma dużą chęć do pracy i pragnienie budowania. 
Eugeniusz Zajączkowski charakteryzował się niebywałym spokojem. Bez względu na wiek nadał najlepiej czuje się mogąc pracować w 
Szkołę Podstawową ukończył w Mszczonowie. Służbę wojskową w 32 ogrodzie. Choć wie, że ma sto lat zupełnie tego nie czuje. Jest 
Dywizjonie Artylerii Lekkiej w Rembertowie. Po odbyciu dwuletniej zadowolony, ze swojego życia i niczego by w nim nie zmienił.
służby m.in. jako telefonista, zwolniony wiosną 1939 roku,  powrócił w 
wojskowe szeregi już kilka miesięcy później, w momencie wybuchu II Goście przybyli na uroczystość do Sali Ślubów mszczonowskiego 
wojny światowej. Uzyskał przydział do Artylerii Ciężkiej  w Płocku, z którą Ratusza  kolejno  składali Jubilatowi  życzenia  podkreślając, iż Setne 
bronił oblężonej Warszawy. Z tym oddziałem podczas przemarszu z Urodziny to piękna,  skłaniająca do zadumy i naprawdę  rzadko  
Płocka do stolicy, w okolicach Garwolina,  został ranny w walce z spotykana rocznica. Dla Pana Eugeniusza gong czasu odmierzył cały 
Niemcami. Wroga kula  niefortunnie trafiła go w obie ręce. Po krótkiej wiek. Każdy jego dzień był wypełniony  radościami, troskami, a także 
rekonwalescencji  i zszyciu w szpitalu polowym , myśląc, że najgorsze pracą i poświęceniem dla dobra bliskich.  Owocem dobrego życia 

Szacownego Jubilata jest  wspaniała  rodzina, która otacza go 

Jubileusz

Jubileusz 100-lecia urodzin 
mieszkańca Mszczonowa



mieszkańców z niedowierzaniem dopytywało S towarzyszen iem H i s torycznym oraz  
się  później przedstawicieli Mszczonowskiego miejscową  Grupą  Rekonstrukcji Historycznej 
Stowarzyszenia Historycznego, czy oby to co STRZELCY im. 31 pSK bardzo poważnie 
mówili narratorzy inscenizacji rzeczywiście podesz ły  do tegorocznej  roczn icy.  
b y ł o  p r a w d ą .  T o  u ś w i a d o m i e n i e  Przypomnijmy, że w styczniu w Mszczonowie 
mieszkańców Osuchowa, co do ich burzliwej podczas uroczystej Mszy Świętej, odprawionej 
historii,  to nieoczekiwany, dodatkowy efekt w kościele farnym,  odsłonięto tablicę  
zorganizowanych obchodów.  upamiętniającą  powstańczego Naczelnika 

W gminie Mszczonów bardzo uroczyście 
M s z c z o n o w a  k s i ę d z a  p r o b o s z c z a  

zakończono tegoroczne obchody 150. 
W ł a d z e  s a m o r z ą d o w e  G m i n y  Władysława Polkowskiego. Po Mszy odbyła 

rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. 
Mszczonów wspólnie z Mszczonowskim się  wieczornica poświęcona bohaterskiemu 

Uczyniono to 15 grudnia  w Osuchowie, 
największej po Mszczonowie miejscowości w 
gminie.  Wybór miejsca nie był przypadkowy. 
To właśnie w podosuchowskim folwarku Dęby 
(obecnie Dębiny Osuchowskie) w lipcu 1863 
roku  sformowany został przez pułkownika 
Ludwika Żychlińskiego oddział powstańczy  
powiatu warszawskiego i rawskiego, zwany  
Dziećmi Warszawskimi. 6 s ierpnia w 
osuchowskich lasach z oddziałami kozackimi 
potykała się  jazda Grabowskiego. Tu w 
końcu szukał rekruta, żywności i broni 
pokiereszowany oddział jazdy Bajera, który 
poszczerbiony w walkach z Rosjanami 
właśnie w folwarku Dęby znalazł schronienie. 
Osuchowianie mogą  być  dumni ze swej 
przeszłości. Przeszłości, której do tej pory nie 
znali. Uczestnicy uroczystej Mszy Świętej, 
odprawionej w miejscowym kościele przez 
proboszcza Jerzego Witkowskiego   oraz 
inscenizacji, jaka miała miejsce na polanie,  
p r z y l e g a j ą c e j  d o  l e ś n i c z ó w k i ,  z  
zaciekawieniem słuchali opowieści snutych 
p r zez  o rgan i zato rów św ięta .  W ie lu  

Osuchów 1863-2013 
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codzienną, czułą , troskliwą opieką.
Burmistrz Mszczonowa osobiście wręczył Dostojnemu Jubilatowi - 

upominek, kwiaty, a także  list gratulacyjny od władz miasta, z 
wyrazami uznania i szacunku oraz  z życzeniami kolejnych lat w zdrowiu 
i dobrym samopoczuciu.

Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno Rentowych-5 Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych III Oddział  Warszawa przekazała  kwiaty  
oraz list gratulacyjny, z informacją o przyznaniu honorowego 
świadczenia.

Na koniec uroczystości wzniesiono toast tradycyjną lampką 
szampana  i chóralnie odśpiewano  „200 lat” . Nie zabrakło też 
oczywiście pamiątkowych fotografii, które zamieszczamy dla naszych 
łamach. 

     Dostojnemu Jubilatowi życzymy natomiast jeszcze raz zdrowia, 
dalszych szczęśliwych lat  w gronie  i otoczeniu najbliższych sercu osób.

Barbara Kłopotowska
Kierownik USC

było Muzeum Lwowa i Kresów Południowo - dalekiej Syberii, z dala od Polski i rodzinnego 
Wschodnich wraz z  Wydawnictwem  Trio i domu, spędzali oni  Boże Narodzenie.  
Regionalną Sekcją Kobiet NSZZ „Solidarność” Wszyscy uczestnicy wieczoru połamali się  
Region Mazowsze. Niezwykłe spotkanie opłatkiem. W trakcie życzeń padło wiele 
odbyło się w ramach nowego  cyklu  Salonu c i e p ł y c h  s ł ó w .  M s z c z o n o w s c y  
Tradycji Polskiej,  zatytułowanego „Koniec rekonstruktorzy jeszcze raz potwierdzili chęć  
epoki ziemiaństwa”. Pierwsza część tegoż  współpracy z Muzeum Lwowa. Wspólnie z 
cyklu nosiła tytuł: „Boże Narodzenie- zima”. dyrektor Aleksandrą  Biniewską  omawiali 

Wieczór  rozpoczął się  od poświęcenia kolejne, wspólne przedsięwzięcia, których 
przydrożnej kapliczki z figurą  Jezusa ukoronowaniem ma być  przyszłoroczna 

Mszczonowscy rekonstruktorzy z GRH Frasobliwego, jaki został przywieziony do  podróż członków GRH do Lwowa i na Wołyń - 
„STRZELCY” im. 31 pSK wraz z członkami Biniszewicz  w ubiegłym roku przez byłych ten krwawy Wołyń, który jest symbolem 
M s z c z o n o w s k i e g o  S t o w a r z y s z e n i a  sybiraków. umęczonych Kresów. 
Historycznego  14 grudnia wzięli udział w W i e s ł a w  H e l a k  a u t o r a  k s i ą ż k i  
Kresowym Opłatku, jaki odbył się   w dworku  „Scenariusze syberyjskie”, opowiedział  o Tekst: Piotr Dymecki 
Biniszewicze w Kulkówce Radziejowickiej. tym,  jakie znaczenie miał dla  polskich GRH „STRZELCY” im. 31 pSK
Organizatorami wieczoru  opłatkowego zesłańców mały biały opłatek i jak na Mszczonów 

MSH

KRESOWY OPŁATEK 
w dworku BINISZEWICZE 



kapłanowi, podczas której czytano -Gloria Victis z Wielunia – dowódca 
jego listy z zesłania oraz śpiewano Tomasz Jaciuk, 
powstańcze pieśni. Także w styczniu - G o ś c i e  z  L i t w y ,  K l u b a s  
rekonst ruktorzy  zorganizowal i  Grenadierus z Kowna – dowódca 
inscenizację  pożegnania oddziału - Vaidotas Valavičius, 
powstańczego. W ciągu całego -Stowarzyszenie ZŁOTY KRZYŻ ze 
roku  rekonstruktorzy na spotkaniach Zduńsk ie j  Wo l i -  dowódca 
ze szkolną młodzieżą opowiadali o Radosław Maniecki, 
wydarzeniach powstańczych na -Stowarzyszenie Chrobry I także ze 
terenie Zachodniego Mazowsza, a Zduńskiej Woli – dowódca 
t a k ż e  b r a l i  u d z i a ł  w  k i l k u  Radosław Gutowski, 
inscenizacjach powstańczych na -Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi 
terenie całego kraju, z których Bolimowskiej – dowódca Piotr 
relacje ukazywały się później w Moskwa, 
miejscowej prasie. Zbiory Izby  -4 pułk piechoty Legionów z Kielc – 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej dowódca Zbigniew Kowalski
wzbogacone zostały o  powstańczą i gospodarze GRH STRZELCY im. 31 Zbigniewowi Chmielewskiemu z Parafii p.w. 
ekspozycję. Wreszcie na  koniec obchodów pułku Strzelców Kaniowskich z Mszczonowa. Świętej Trójcy z Lutówki, a przede wszystkim ks. 
zorganizowano  osuchowską  inscenizację, (po stronie rosyjskiej) kanonikowi Jerzemu Witkowskiemu z 
którą  poprzedziła uroczysta Msza Święta, -9 Rota – w skład grupy wchodzą osuchowsk ie j  Paraf i i  p.w.  Świętego 
odprawiona w intencji Bohaterów roku 1863.   rekonstruktorzy z Krakowa, Warszawy, S tan i s ława,  k tóry  wygłos i ł  gorące,  

Sosnowca i innych miejscowości – dowódca patriotyczne kazanie podczas wspomnianej 
To co wydarzyło się  w Osuchowie 15 Paweł Greiner, już   Mszy Świętej, odprawionej w intencji 

grudnia 2013 roku było możliwe dzięki -69 Riazański Pułk Piechoty z Lublina – pod Bohaterów roku 1863.
zaangażowaniu  w ie lu  mie j scowych  dowództwem Wieńczysława Kowalskiego, Ojcem chrzestnym całej uroczystości, 
organizacji ,  instytucj i ,  a także osób -Stowarzyszenie Historyczno - Edukacyjne im.7 który był jej inicjatorem, a następie cały czas 
prywatnych. Można bez żadnej przesady Pułku Lansjerów Nadwiślańskich- dowódca jej patronował był  – radny  z Osuchowa, a 
rzec, iż  mieszkańcy gminy wykazali się Dariusz Senator, zarazem miejscowy leśnicz – Marek Zientek. 
zbiorowym wysiłkiem, o którym wspominali w -i niezrównani kozacy z 22 pułk Ułanów O his toryczną gawędę podczas 
otwierających inscenizację  przemówieniach Podkarpackich z Garbatki – dowódca inscenizacji zadbali dwaj narratorzy,   
– przewodniczący Rady Miejskiej  Łukasz Paweł Kibil.  przyjaciele Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Koperski i jego zastępca (radny z Osuchowa) Imponująca pirotechnika Osuchowskiego  Historycznego: Jacek Czubak  prezes  
Marek Zientek. Przewodniczący Koperski  widowiska była dziełem Artura Sobieraja, żyrardowskiego Stowarzyszenia Fabryka 
docenił też  w całym tym wysiłku szczególną  Firma AS z Piotrkowa Trybunalskiego. Feniksa oraz Bogusław Nietrzebka  - dyrektor 
rolę Mszczonowskiego Stowarzyszenia Na zakończenie święta osuchowska Muzeum Mazowsza Zachodniego z  
Historycznego. Dziękując jego członkom   publiczność otrzymała od Ułanów z Garbatki Żyrardowa.
przekazał na ręce jego wiceprezesa  swoją s p e c j a l n y  p o d a r u n e k  w  p o s t a c i  
miesięczną   dietę, wyrażając nadzieję, iż  niezapowiedzianej wcześniej prezentacji W gronie sponsorów inscenizacji znaleźli 
zostanie godnie spożytkowana na cele u m i e j ę t n o ś c i  j e ź d z i e c k i c h .  P o k a z y  się: PGE Rejon Energetyczny Żyrardów,  
statutowe Stowarzyszenia. kawaleryjskie wzbudziły zachwyt wśród Zakład Wodociągów i Kanalizacji z Grodziska 

W gronie tych, którzy przyczynili się  walnie oglądających. Mazowieckiego, Nadleśnictwo Grójec, 
do organizacji osuchowskich obchodów  In scen i zac ja  w  Osuchowie  by ła  Leśnictwo Osuchów, Koło Łowieckie JENOT z 
należy wymienić: Władze Samorządowe j e d n o c z e ś n i e  z a k o ń c z e n i e m  r o k u  Grójca i jego przedstawiciele – panowie: 
Gminy Mszczonów reprezentowane przez: rekonstrukcyjnego mszczonowskiej GRH. Z Krzysztof Czarnecki i Piotr Łojewski, Firma PHU 
burmist rza Józefa Grzegorza Kurka,  racji tego, że był to rok ze wszech miar udany-  ZB IROŻA Zenona Ludwin iaka,  f i rmy 
wiceburmistrza Grzegorza Kozłowskiego, mszczonowianie wz ię l i  udz iał  w 55 reklamowe Krzysztofa Wojtczaka DUO- ART i 
p r z e w o d n i c z ą c e g o  R a d y  Ł u k a s z a  wydarzeniach, w tym zorganizowali 3 własne Duo- Sztuka z Mszczonowa, Spółdzielnia 
Koperskiego oraz wiceprzewodniczących duże inscenizacje- więc podsumowanie roku Usługowo – Handlowa z Mszczonowa, 
Marka Zientka i Andrzeja Osińskiego,  także musiało być  godne. Pieczony dzik przewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa 
Nadleśnictwo Grójec i Leśnictwu Osuchów,  podany przyjaciołom grupy zaraz po Łukasz Koperski, wiceprzewodniczący Rady 
Gminne Cent rum In fo rmacj i ,  k tó re  zakończeniu inscenizacj i  i  pokazów Miejskiej Mszczonowa – Marek Zientek, 
reprezentuje dyrektor Beata Sznajder, kawaleryjskich okazał się  strzałem w wiceprzewodniczący Rady Miejsk ie j  
Mszczonowski Ośrodek Kultury, którym kierują  dz ies iątkę.  Dz iczyznę  zafundowal i  Mszczonowa – Andrzej Osiński, radny – 
dyrektor Grażyna  Pływaczewska i kierownik rekonstruktorom zaprzyjaźnieni ze Strzelcami Zdzisław Banasiak i  radny – Dariusz Olesiński. 
Marek Baumel (nagłośnienie inscenizacji),  myśliwi z grójeckiego Koła Łowieckiego Do listy  sponsorów trzeba jeszcze dopisać 
Z a k ł a d  G o s p o d a r k i  K o m u n a l n e j  i  JENOT. Na osłodę  po solidnej porcji mięsiwa strażaków ochotników z Osuchowa, którzy 
Mieszkaniowej - reprezentowany przez pojawiły się  na leśnym przyjęciu dwa torty, z zadbali o bezpieczeństwo uczestników 
dyrektora Grzegorza Ludwiaka i kierownika których świeczki zdmuchnęły solenizantki, inscenizacji.  Natomiast  małżonki druhów 
Bogdana Federowicza, Ośrodek Sportu i członkinie GRH – Natalia Woszczyk i Paulina przyrządziły  i wydawały widzom inscenizacji 
Rekreacji, którego dyrektorem jest  Michał Wojtczak. grochówkę z kuchni polowej. Warto 
Szymański, a także  mszczonowski Komisariat Po  wszy s t k im p r zy s zedł  czas  na  nadmienić, że ta pyszna grochówka staje się 
Policji, którym dowodzi komendant Krzysztof posprzątanie pola rekonstrukcyjnego, a gdy ich specja lnośc ią.  Po raz  p ierwszy 
Puszcz.  las i polana zostały już  uporządkowane sami zaoferowały ją  mieszkańcom w listopadzie, 

W przygotowaniu święta pomogły też  cz łonkowie mszczonowsk ie j  GRH w podczas otwarcia zmodernizowanej remizy. 
lokalne parafie i ich proboszczowie, którzy nostalgicznej atmosferze, przy dogasającym Wtedy też osuchowianie wystawili im  wysokie 
wsparl i organizatorów  nagłośniając ognisku połamali się  opłatkiem, życząc notowania za ich niezwykłe  kulinarne 
informacje o święcie i  włączając się w miarę sobie, aby nadchodzący rok 2014 okazał się  zdolności. 
własnych możliwości w jego organizację. równie udany jak 2013, który przyniósł im tyle 
Organizatorzy święta  złożyli podziękowania radości z działalności na rzecz kultywowania W inscenizacji, jaka odbyła się  15 grudnia 
następującym  proboszczom: ks. dziekanowi lokalnej tradycji historycznej. w osuchowskim lesie, w pobliżu leśniczówki 
Tadeuszowi Przybylskiemu z mszczonowskiej wystąpiły następujące grupy rekonstrukcyjne: 
parafii farnej p.w. Świętego Jana Chrzciciela, Tekst: Piotr Dymecki (po stronie powstańczej)
ks. Tadeuszowi Tulinowi z mszczonowskiej GRH im. 31 pułku Strzelców Kaniowskich -Kujawski Ochotniczy Odział Powstańców 
parafii p.w. Świętego Ojca Pio, ks. prałatowi z MszczonowaAnno Domini 1863 z Radziejowa – 

Foto: Milena Koperska (GRH)dowodzony przez Leszka Kalickiego,

Merkuriusz Mszczonowski          25grudzień 2013 - styczeń 2014 

HISTORIA



Wrocław). Towarzyszyły mu dwie członkinie Stowarzyszenia: Ewa 
Bielecka i Bogusława Krupa.  W trakcie rozmów z nimi wspomnienia o  
Drohobyczu  i  Borysławiu, słynących z tak ważnego dla II RP  zagłębia 
naftowego mieszały się  z opowiadaniami  o dawnych znajomych, 
przeżytych chwilach młodości … o wszystkim co osobiste, drogie i 

Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne wraz z Muzeum 
Lwowa i Kresów w Kuklówce i GRH STRZELCY im. 31 pSK kontynuują 
spotkania poświęcone poznawaniu polskiej historii i kultury… tych 
wątków z naszych bogatych narodowych dziejów,  o których 
zapomina się  we współczesnej  szkole, na które brak czasu w 
obowiązujących obecnie programach nauczania, tych które stają  
się  wręcz niechciane i z różnych powodów niewygodne.

 Na kolejnym spotkaniu w salonie dworku w Biniszewiczach, 
centralnym punkcie Muzeum Lwowa, pasjonaci historii dyskutowali o 
wpływie  Kresowiaków na literaturę  polską. O wielkich Polakach z 
terenów wschodnich Rzeczypospolitej, którzy tworzyli naszą kulturę. 
Dyrektor Muzeum – Aleksandra Biniszewska snując opowieść o 
kolejnych epokach wymieniała, jacy to twórcy będący ich filarami 
byli związani z Kresami.  Długo by wymieniać jak wiele padło nazwisk 
podczas tej gawędy: Mickiewicz , Konopnicka, Bełza, Fredro, Herbert 
… czy choćby Jan Dlugosz-  kronikarz, biskup, historyk, a zarazem  
kanonik kapituły lwowskiej. 

O wpływie oświaty na tożsamość narodową  mówił zebranym  
Romuald  Kołudzki-Stobbe - Prezes  Zarządu  Głównego  
Stowarzyszenia  Przyjaciół  Ziemi  Drohobyckiej (Warszawa – 

MSH

(prawie) Tajne komplety – odsłona druga

Gdy 15 grudnia schodziliśmy z pola inscenizacji w Osuchowie 
zapadła decyzja, aby w tym magicznym miejscu zorganizować  
Sylwestra naszej GRH. Zgodnie z powziętą  decyzją dwa tygodnie 
później (wieczorem 31 grudnia)  spora część STRZELCÓW wraz z 
członami Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego 
zameldowała się  w osuchowskim lesie. Zapłonęło ognisko, leśną  
ciszę  przerwały dźwięki muzyki, a nasze panie zaczęły serwować 
tradycyjne dania:  bigos i flaki. Panowie też  nie próżnowali,   zajęli się  
bowiem pieczeniem kiełbas. 

Z racji tego, że mijający rok 2013 był rokiem Powstania 
Styczniowego, więc zrozumiałym się wydaje, że zdecydowaliśmy się  
go pożegnać  w uniformach powstańczych. Lasy osuchowskie mają 
szalenie bogatą  historię. Tak wiele się  w nich działo podczas 
wszystkich wojen i powstań. W lipcu  1863 roku właśnie tu formowany 
był największy oddział powstańczy  na Zachodnim Mazowszu. 

ułani króla Jana. Pierwszy szwadron 20 pułku ułanów im. Jana III Organizował  go wtedy jeszcze major, a późniejszy pułkownik  Ludwik 
Sobieskiego,  dowodzony  przez rotmistrza Jana Burtowego, chwycił Żychliński-  naczelnik powiatów warszawskiego i rawskiego. Oddział 
za szable i z impetem ruszył na wroga. Takich szarż  we wrześniu było nazwano Dziećmi Warszawskimi. Zasłynął on podczas zwycięskiej 
szesnaście. Z reguły kończyły się one zmasakrowaniem naszej jazdy. bitwy pod Osą. Na początku sierpnia (6.08) pod Osuchowem doszło 
W Osuchowie było jednak inaczej.  Niemców udało się całkowicie do starcia jazdy Grabowskiego z Kozakami. W folwarku Dęby 
zaskoczyć. Podkomendni rotmistrza Burtowego przebili się  w kierunku Osuchowskie szukał też schronienia i odbudowywał swą  siłę po 
pobliskiej Lutówki. Jemu samemu też  udało się  wydostać  się  z bitewnych przejściach oddział jazdy Bajera.   Każdy osuchowski dąb 
okrążenia, ale niestety został rany podczas walki. Ta szarża zasługuje przesiąknięty jest historią. Tu czuje się  ją wyjątkowo mocno. 
na to, aby uwiecznić  ją  po kossakowsku na płótnie. Postaramy się, Wprawdzie nasza GRH zajmuje się  odtwarzaniem piechoty, ale  
aby uzdolniona miejscowa młodzież  utrwaliła ją  na konkursowych tej niezwykłej nocy postanowiliśmy doświadczyć  kawaleryjskich 
obrazach. Dołożymy też  starań, aby w centrum miejscowości stanął wrażeń. Dwa konie pod wierzch służyły wszystkim, którzy choć  na 
obelisk, upamiętniający  bohaterskich ułanów. chwilę  chcieli poczuć  się  jak ułani. Posmakowaliśmy przyjemności 

Podobno sylwestrowe życzenia składane w gronie przyjaciół jazdy konnej i… twardo zdecydowaliśmy, że w 2014  nadal 
często się  sprawdzają. Jeśli, to się  potwierdzi, to w tym roku Osuchów pozostaniemy piechotą . Żeby jednak  nie rozstawać  się tak 
ponownie upomni się  o swoją  dumną  historię, tylko, że tym razem definitywnie z końmi, to zaraz po złożeniu sobie noworocznych życzeń 
będzie to historia wrześniowa. zobowiązaliśmy się przed sobą wzajemnie, że uczynimy wszystko co w 

Tekst: Piotr Dymecki naszej mocy, żeby w końcu doprowadzić do inscenizacji szarży 
GRH STRZELCY im. 31 pSK ułańskiej, jaka w Osuchowie miała miejsce 11.09.1939 roku. 

Foto: Marek Wardak (MSH)Przypomnę, że doszło do niej po okrążeniu w tym miejscu części 
Kresowej Brygady Kawalerii. Gdy kawalerzystom zabrakło już  
amunicji i zapadła decyzja o poddaniu się,  złożenia broni odmówili 

GRH „STRZELCY” im. 31 pSK

Sylwester GRH i MSH w  Osuchowie 

2       Merkuriusz Mszczonowski styczeń 2011/nr 01 (182) 
26     Merkuriusz Mszczonowski     grudzień 2013 / styczeń 2014

HISTORIA



Początkowo nie miałem zamiaru dokonywać  rocznego 
podsumowania działalności mszczonowskiej  GRH,  aby nie 
powtarzać  informacji, które  na bieżąco przez całe ostatnie 
dwanaście miesięcy podawaliśmy w zaprzyjaźnionych mediach. 
Jednak,  gdy zacząłem porządkować  zdjęcia z roku 2013 
zrozumiałem, że ogrom pracy, jaki wykonaliśmy musi zostać 
odpowiednio udokumentowany. Przyznam, że dopiero podczas 
wspomnianego przeglądania fotografii tak naprawdę zdawałem 

Ekspozycje te powstały w  takich miejscowościach jak: sobie sprawy z tego ile udało się  osiągnąć dzięki temu, że  
Skierniewice, Sieradz, Legnica Mszczonów, Piotrków, Kowno, posiadamy ekipę  pracowitych, pomysłowych i zaangażowanych 
Kielce, Bielice (JW), Żyrardów (Muzeum Mazowsza Zachodniego),  w działalność historyczną  … wspaniałych ludzi. Naprawdę  
Warszawa (Grenadier), Bolimów i Szczecin.     szczerze dziękuję  wszystkim Koleżankom i Kolegom z GRH im. 31 

Poprowadziliśmy  też sześć  lekcji historii w czterech różnych pSK  za to, że cały czas „chce im się chcieć”. 
szkołach (w Mszczonowie, Puszczy Mariańskiej, Żyrardowie i 
Grodzisku Mazowieckim). W sumie spotkaliśmy  się w ich trakcie  z Dość  długiego wstępu, przejdźmy do rzeczy. W 2013 roku 
około ośmiuset  uczniami, którym opowiadaliśmy o historii: uczestniczyliśmy w dwudziestu sześciu  inscenizacjach,  z czego 
Powstania Styczniowego na Zachodnim Mazowszu i o wojnie trzy  sami zorganizowaliśmy. Inscenizacji wrześniowych było sześć 
obronnej 1939 roku. (Chełmno, Grenadier, Siennica, Beleń, Stanisławice i Mszczonów), 

Powstania Styczniowego również  sześć (Bolimów, Wąsosz, Kowno, 
Święty Krzyż, Zduńska Wola i Osuchów), pierwszowojennych trzy 
(Bolimów, Jednorożec i Leszno), Powstania Warszawskiego dwie 
(Grenadier i Mszczonów), wojny polsko –bolszewickiej dwie 
(Grenadier i  Sarnowa Góra), partyzanckich dwie (Szczecin i 
Michniów),  a oprócz tego pojedyncze, nawiązujące do 
wydarzeń -  obozowych (Lubiąż),  wołyńskich (Piotrków 
Trybunalski), a także do Akcji Wisła (Piotrków Trybunalski), 
działalności Oddziału Wydzielonego WP mjr Hubala (Kielce) i  walk  
w okolicach Wrocławia w 1945 roku (Legnica). Inscenizacje 
zorganizowane przez nas, to: Osuchów 1863-2013 (15 grudnia) 
oraz  „Bitwa Mszczonowska ̀ 39 (21 września)  i  Walki na Barykadzie 
Żyrardów `44 (22 wrzesnia) – należy odnotować, że te dwie  
inscenizacje odbyły się w ramach Mszczonowskiego Festiwalu 
Historycznego 2013. 

Grupa prezentowała swój dorobek,  organizując 
dwanaście  ekspozycji  sprzętu i umundurowania z różnych epok. 

foto: Caroline Rose Kowalczyk

foto: Magdalena Siemińska

takie bliskie. listopada 2013 r. 
Aby tradycji Tajnych Kompletów stało się zadość w programie Organizatorzy akcji uważają,  iż   im mniej historii i patriotycznej 

spotkania nie zabrało też  wspólnego czytania fragmentów „Pana literatury w naszych szkołach tym większy jest powszechny  
Tadeusza” Adama Mickiewicza oraz „Ogniem i Mieczem” Henryka obowiązek, aby o tym co polskie, ojczyste przypominać.   Nawołują  
Sienkiewicza. Epopeja Narodowa i Trylogia też  przestają  być  do przekazywania młodzieży  wiedzy  na temat dziejów Polski i 
potrzebne współczesności, więc wrócić  muszą  tam skąd rozpoczęła zapoznawania jej  ze skarbami naszej narodowej literatury.  Ich 
się  ich misja …do polskiego dworu, do ludzi, dla  których  Ojczyzna zdaniem  przed nazwą  akcji umieścili określenie (prawie), gdyż  za 
wciąż stanowi konkretną wartość. okupacyjne  TAJNE KOMPLETY, w jakich brali udział nasi przodkowie 

Wieczór w Biniszewiczach zakończono poczęstunkiem groziła śmierć, natomiast dziś   przeciwstawić się musimy nie tyle 
lwowskich przysmaków, przygotowanych osobiście panią Aleksandrę  zbrojnemu terrorowi,   co  gnuśności, poprawności politycznej  i źle 
Biniszewską. rozumianej modzie. - Czy patriotyzm może być  modny? Czy czytanie 

Następne, lutowe Tajne Komplety będą  poświęcone „Pana Tadeusza”,  „Trylogii” oraz nauka historii mogą  być  ponownie 
Kresowiakom, którzy zasłużyli na miano bohaterów narodowych, uważane za nobil i tujące, a nie obciachowe?- pytają  
tych, którzy zasłynęli walcząc o wolność Ojczyzny.  Mowa ma być  też  pomysłodawcy KOMPLETÓW.  Ich zdaniem nie może być  inaczej, 
o obronie Grodna w 1939 roku, więc z pewnością  młodzież  gdyż jeśli  nie doprowadzimy do tego, iż ponownie zaczniemy być 
mszczonowska dowie się kim był ich rówieśnik, bohaterski - Tadzik dumni z własnej kultury i dziejów  grozić  nam będzie 
Jasiński. wynarodowienie, rozpłynięcie morzu globalizmu. 

***
„(prawie) TAJNE KOMPLETY”, to akcja zapoczątkowana przez: Tekst: Piotr Dymecki 

Muzeum Lwowa z Kuklówki, Mszczonowskie Stowarzyszenie GRH  STRZELCY im. 31 pSK 
Mszczonów  Historyczne, a także  Grupę Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY im. 31 

pSK.  Pierwsze KOMPLETY odbyły się w Muzeum Lwowa wieczorem 24 FOTO: Marek Wardak (MSH)

Merkuriusz Mszczonowski          27grudzień 2013 - styczeń 2014 

STRZELECKI ROK  - 2013 
(podsumowanie)

GRH „STRZELCY” im. 31 pSK

HISTORIA



pierwszowojennych trafiają do przeciwstawnych okopów. 

Przez cały rok nasz GRH  współpracowała  z miejscowymi 
parafiami. W okresie wielkanocnym wystawiliśmy  warty przy 
Grobie Pańskim w kaplicy Parafii p.w. Świętego Ojca Pio,  wzięliśmy 
udział  jako asysta w nabożeństwie  Drogi Krzyżowej, jaka przeszła 
ulicami Mszczonowa  oraz zorganizowaliśmy  dwie inscenizacje 
Męki Pańskiej (w Mszczonowie i w Lutkówce). W trzeciej takiej 
inscenizacji uczestniczyliśmy w sąsiednim Żyrardowie, gdzie od lat 
Pasję wystawia zaprzyjaźnione Stowarzyszenie FABRYKA FENIKSA. 1 
listopada w uniformach powstańczych i wrześniowych 
zaciągnęliśmy   warty przy grobach żołnierskich na dwóch 
cmentarzach mszczonowskich i cmentarzu parafialnym w 
Lutkówce, a także jako wolontariusze kwestowaliśmy na rzecz 
renowacji zabytkowych nagrobków w Mszczonowie i odbudowy  
mogiły pułkownika wojsk polskich w armii napoleońskiej, jaki 
znajduje się przy świątyni w  Lutkówce.  W maju uczestniczyliśmy 
jako grupa we Mszy Świętej żałobnej za duszę  ś.p. Zdzisława 
Kowalczuka -żołnierza AK, zasłużonego mszczonowianina. 

Dziewczęta z mszczonowskiej  GRH w okresie wakacji na Wzięliśmy też  udział w dwóch warszawskich marszach – 
zasadzie wolontariatu pracowały w  Muzeum Powstania Katyńskim Marszu Cieni i Marszu Niepokonanych. 
Warszawskiego. W 2013 roku jako grupa podjęliśmy   współpracę z Uczestniczyl iśmy w jedenastu  uroczystościach 
Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce. Wspólnie z jego dyrektorem patriotycznych: w Augustowie koło Kozienic (1939), Bolimowie i 
Aleksandrą Biniszewską  zapoczątkowaliśmy  serię  spotkań Osuchowie (z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego), 
nazwanych „(prawie) Tajnymi Kompletami”, podczas których dwukrotnie w Kuklówce w gm. Radziejowice (ku czci żołnierzy AK i 
młodzież skupiona i zaprzyjaźniona z GRH uczestniczy w lekcjach, zesłańców syberyjskich), w Żyrardowie (rocznica wybuchu 
poświęconych historii kresowej, a także czyta w nastrojowym Powstania Warszawskiego),   a także czterokrotnie  w samym 
salonie Dworku  Biniszewicze (inna nazwa Muzeum Lwowa) Mszczonowie (z okazji: 13.04- Dzień Katyński, 3 maja, 1 i 11 września 
literaturę patriotyczną (Pana Tadeusza i Trylogię), której niestety oraz 11 listopada). 
coraz mniej w polskich szkołach. W ramach współpracy z Muzeum Podczas Nocy Muzeów zorganizowaliśmy dla mszczonowian 
uczestniczyliśmy też  w Kolędowym  Wieczorze Powstańczym1863 i pokaz  filmu Hubal  i spotkanie z  odtwórcą  tytułowej roli – 
Koncercie ku Pamięci Obrońców Lwowa 1918-20. Ryszardem Filipskim. Oprócz tego dwukrotnie doprowadziliśmy  do 

emisji w mszczonowskim kinie  filmu o tragedii Dzieci Zamojszczyzny 
Większość członków grupy w czerwcu uczestniczyła  w (pt. „Pieśń o wypędzonych”, autorstwa Lusi Ogińskiej). W kwestii 

kilkudniowym wyjeździe na Litwę, podczas którego wzięliśmy filmowej i zdjęciowej warto też odnotować takie wydarzenia jak: 
udział w Festiwalu Historycznym 1863 w Kownie oraz zwiedzaliśmy  wyeksponowanie ogólnodostępnej wystawy o Polskim Państwie 
zabytki Kowna, Wilna, a także inne miejsca świadczące o wspólnej Podziemnym, jaka stanęła przed mszczonowskim Gimnazjum,    
historii Polaków i Litwinów. nocne pokazy filmów wojennych, podczas  wrześniowego 

Festiwalu Historycznego w Mszczonowie, udział członków grupy w 
W maju nasza GRH  wsparła  starania Urzędu Miejskiego i kręceniu zdjęć do filmu Jana Komasy  Miasto ̀ 44, statystowanie w 

Gminnego Centrum Informacji  przy urządzeniu oraz  otwarciu Izby filmie „Strajk szpularek- historia prawdziwa”, kręconym w 
Pamięci Rodu Maklakiewiczów – najbardziej zasłużonej rodziny w Żyrardowie, zorganizowanie sesji zdjęciowej – zatytułowanej 
dziejach Ziemi Mszczonowskiej. Byliśmy też  współorganizatorami  „Pożegnanie oddziału powstańczego 1863), występ w nagraniu 
miejskich uroczystości z okazji 150. rocznicy wybuchu Powstania  nocnej potyczki pierwszowojennej w Bolimowie dla jednej z 
Styczniowego. Przypomnę, że składały się na nie: uroczysta Msza austriackich  stacji telewizjnych, a także współudział w powstaniu 
Święta. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy ku czci powstańczego teledysku do utworu „Kompania Szturmowa P-20 – Barykada 
naczelnika miasta ks. proboszcza Władysława Polkowskiego, Żyrardów”  żyrardowskiego wokalisty POTARA. Warto zaznaczyć, 
wieczornica poświecona zasłużonemu kapłanowi i wspomniana że to właśnie dzięki jednemu z członków naszej grupy w teledysku 
już sesja fotograficzna, zatytułowana „Pożegnanie oddziału tym wystąpił były dowódca GROMU - generał Roman Polko. 
Powstańczego 1863”. Zainicjowaliśmy i zorganizowaliśmy też Wspomniany wcześniej aktor Ryszard Filipski dzięki  naszym 
wieczór  wspomnień poświęcony byłym dz iedz icom staraniom pojawił się  też  na warszawskim Grenadierze i spotykał 
podmszczonowskiego majątku Gnojna- państwu Eugenii i się z uczestnikami Konwentu w wydzielonym punkcie, jaki powstał 

na terenie mszczonowskiej dioramy.  

Dla młodzieży z GRH zorganizowaliśmy  udział w ćwiczeniach 
medycznych i skompletowaliśmy  sprzęt do polowego szpitala, 
który był już pokazywany w kilku miejscach w kraju.  Ponadto 
pozyskaliśmy umundurowanie i wyposażenie na: rok 1920, 
pierwszą wojnę  światową  (mundury carskie i pruskie) oraz  
Powstanie Styczniowe. Możemy się też poszczycić zakupem  
mundurów  wz. 19 , które wykorzystywane są podczas uroczystości 
patriotycznych. Sekcja kobieca grupy wykonała na swoje 
potrzeby: repliki czarnych sukni z okresu Powstania Styczniowego, 
a także wyposażyła się w mundury OLK, PWK i uniformy 
pierwszowojennych pielęgniarek. Grupowa młodzież wykonała 
dla siebie  kilka mundurów skautów z okresu wojny polsko 
–bolszewickiej. Należy jeszcze wspomnieć, że na  wyposażenie 
grupy trafiły  dwie nowe repliki ckm-ów  Maxim wz. 05 i MG 08 (z 
ins ta lacjami  gazowymi) ,   k tóre na inscenizacjach 

foto: Magdalena Siemińska

foto: Magdalena Siemińska
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Urodziwsza część   mszczonowskiej GRH 
STRZELCY 31 pSK w okres ie wakacj i  
współpracowała na zasadzie wolontariatu z 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie 
mogliśmy więc jako grupa nie wziąć  udziału 

we wspaniałej promocji  książki ZOŚKOWIEC 
Jarosława Wróblewskiego, jaka w MUZEUM PW 
odbyła się  13 stycznia  wraz  90-tymi  

urodzinami bohatera ZOŚKOWCA  Henryka Kończykowskiego 
„Halicza”.  Jako rekonstruktorzy - powstańcy podczas prezentacji 
książki wystąpili  członkowie grupy ZGRUPOWANIE RADOSŁAW z 
Warszawy. My zostaliśmy poproszeni o przywdzianie mundurów WP`39. 
W trakcie uroczystości przypadło nam zaszczytne miejsce prezentacji 
przy współczesnych polskich komandosach z Jednostki Wojskowej w 
Lublińcu kontynuującej tradycję Batalionu AK „Zośka”. 

Wspólnie z mieszkańcami Warszawy, którzy przyszli tego dnia do 
MPW wysłuchaliśmy wspomnień Henryka Kończykowskiego. 
Fragmenty  książki ZOŚKOWIEC czytali zebranym Antoni Pawlicki oraz 
Jan Wieczorkowski – aktorzy z telewizyjnego serialu  „Czas honoru”. 
Uroczystość prowadził dziennikarz „Gazety Polskiej Codziennie” Jan 
Pospieszalski. Dziennikarz portalu niezalezna.pl Jarosław Wróblewski, 
który jest autorem  ZOŚKOWCA, wypisując  nam dedykację na karcie 
tytułowej swego dzieła pochwalił się, że jego dziadek służył w 
Strzelcach Kaniowskich, więc ten podpis dla mszczonowskiej GRH im. 
31 pSK składa ze szczególną  satysfakcją. 

Tekst: Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK

Mszczonów 
Zdjęcia: Tadeusz Iwan

GRH

STRZELCY na promocji książki „ZOŚKOWIEC” 

W dniu 3.01.2014 roku w lokalu Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Mszczonowie zorganizowano jak co 
roku spotkanie jubileuszowe.
W tym roku dostojnymi jubilatkami były:
Pani Helena Sobczak obchodząca 90-
lecie oraz Pani Danuta Świderska 
obchodząca 80- lecie.
Na spotkaniu obecny był Burmistrz Miasta 
Józef Grzegorz Kurek i Zarząd Związku, za 
co serdecznie dziękujemy.
Naszym Jubilatkom życzymy natomiast 
uśmiechu i zdrowia na co dzień  oraz 
wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń. 

JR

Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów

Podwójny jubileusz

Henrykowi Bieleckim. Symbolicznym  podsumowaniem naszej dotychczasowej,  
grupowej działalności było przyznanie współzałożycielowi GRH 

Przez cały rok odbyło się też oczywiście kilka grupowych honorowego tytułu „Człowieka Ziemi Żyrardowskiej”. Zwyciężył 
zbiórek musztrowych. Nasi rekonstruktorzy  byli też  inicjatorami on w powiatowym plebiscycie  w kategorii „kultura”. Został 
miejskiej „zabawy na dechach” przy muzyce retro, jaka odbyła doceniony  właśnie za działalność na rzecz utrwalania wiedzy o 
się we wrześniu w mszczonowskim Parku Sasa, gdzie przed wojną lokalnej historii. 
naprawdę  odbywały się tego typu imprezy.   .     

Piotr Dymecki   
Rekonstrukcyjnie udany rok zakończony został Sylwestrem w GRH STRZELCY im. 31pSK

osuchowskim lesie, który w 1863 roku był miejscem formowania Mszczonów 
się  oddziału  „Dzieci Warszawskich”, dowodzonego przez -wtedy 
jeszcze majora, a później już  pułkownika-  Ludwika Żychlińskiego-  Autorzy  fotografii:
naczeln ika powstańczego  powiatów rawsk iego i  Caroline Rose Kowalczyk
warszawskiego. Oczywiście podczas tego sylwestrowego Magdalena Siemińska
spotkania wielu jego uczestników było w uniformach Marek Wardak 
powstańczych. 
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atrakcje. W Osuchowie dla przybyłych 
do szkoły mieszkańców koncertował 
znany lokalny zespół AKORD.  Odbyły się 
też:  zajęcia sportowe, turniej tenisa 
stołowego, warsztaty orgiami,  pokazy 
gier interaktywnych, a także warsztaty 
taneczne pod okiem profesjonalnego 

Sześćdziesięciu pięciu  wolontariuszy harcmistrz Zbigniew Grabek.  Harcerze instruktora tańca - Moniki Wicińskiej.  
kwestowało na terenie działania oprócz tego, że przeprowadzili kwesty na Całą  imprezę zakończyło tradycyjne 
mszczonowskiego Sztabu WOŚP-u.  ulicach wymienionych miejscowości , to  
Podczas 22 Finału zebrali oni kwotę także  zorganizowali loterię fantową w 
16162.04 zł. Kwesty odbywały się  w: hali OSIR-u  oraz trzy  licytacje gadżetów 
Mszczonowie, Osuchowie, Lutkówce i WOŚP-u  w- Mszczonowskim Ośrodku 
Radziejowicach. Szefową  Sztabu była Kultury, hali sportowej przy ulicy Szkolnej w 
druhna Natalia Łapińska -instruktor  Mszczonowie , a także w budynku 
Hufca ZHP Mszczonów. Siedziba Sztabu Zespołu  Szkół w Osuchowie.  W 
mieści ła s ię  w mszczonowskie j  Osuchowie i Lutkówce akcję Owsiaka 
Komendzie Hufca  przy ulicy Warszawskiej wsparły też  dyrekcje miejscowych szkół. 
23. Nad prawidłowym działaniem W obu miejscowościach w szkolnych 
całego zespołu,  zarządzającego akcją ,  salach gimnastycznych poprowadzono   
czuwał osobiście komendant Hufca dh mini -festyny, obfitujące w różnorakie  

WOŚP

Wielka Orkiestra w Mszczonowie i okolicach 
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„Światełko do nieba”. W Mszczonowie o t rakc ie  k tó rego wys tąp i l i :  Chór  
dodatkowe atrakcje artystyczne i SŁONECZKO, Orkiestra Dęta OSP 
s p o r t o w e  z a d b a ł y  d y r e k c j e  Mszczonów, zespół MROCK, a także 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury dzieci i młodzież z MOK-u, działające w 
i OSIR-u. Obie miejskie jednostki  sekcjach muzycznych- Voice i Wokaliza.  
zapewniły  mieszkańcom ciekawe  W  Radziejowicach harcerze zaprosili na 
propozycje.  W hali sportowej OSIR-u mieszkańców na  ognisko, przy którym 
odbył się turniej tenisa stołowego. można było miło spędzić  czas z 
Natomiast w MOK-u Grupa Teatralna przyjaciółmi, posilić się i pobawić. 
SKORPION wystawiła JASEŁKA. Oprócz Częścią 22-go Finału w Mszczonowie był 
tego w sali widowiskowo- koncertowej też  „P ie rwszy   F I T  Mszczonów”,  
Ośrodka miał miejsce koncert kolęd, w zorganizowany przez:  

Bokwa ® Fitness Instructor, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji we Mszczonowie i 
Mszczonowski Ośrodek Kultury. Patronem 
imprezy był burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek. Udział w wielkiej 
tanecznej zabawie, jaka odbyła się w 
sobotę 11 stycznia,   wzięło 250 osób. Była 
to -trwająca trzy i pół godziny Fit-Zabawa 
z instruktorami: ZUMBA ® Fitness, BOKWA ® 
Fitness, LATINO SOLO, ZUMBA ® Atomic i 
CROSS Fit.  

Marzenę Dymecką MM
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Tym razem specjalistyczny ambulans ankietę.
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Chęć udziału w akcji zadeklarowało 41 osób, 
Krwiolecznictwa przybył do Mszczonowa w z czego 36 osób oddało krew.
piątek 10 stycznia br. Podczas tegorocznej zbiórki udało się 
Chętni mogli oddawać krew tradycyjnie od zgromadzić dokładnie 16 litrów i 200 mililitrów 
godziny 9.00 do godziny 13.00. krwi, co jak podkreślają organizatorzy z Klubu 
Standardowo obsługa medyczna z Honorowych Dawców Krwi „Strażak”, jest 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i bardzo dobrym wynikiem.
Krwiolecznictwa dokonywała wstępnych Organizatorzy akcji pragną serdecznie 
analiz krwi, mierzyła ciśnienie oraz pobierała podziękować za pomoc panu Andrzejowi Po jesiennej zbiórce krwi, która przypomnijmy 
krew do wstępnej analizy od mszczonowian, S o b c z a k o w i ,  p a n u  T o m a s z o w i  miała miejsce 16 września Klub Honorowych 
którzy tego dnia zdecydowali się zostać Nowakowskiemu oraz panu Adamowi Dawców Krwi „Strażak” OSP Mszczonów po 
honorowymi dawcami. Aby oddać krew i Narożnemu.raz kolejny zorganizował cieszącą się dużym 
zakwalifikować się do wstępnych badań, Łukasz Nowakowskiuznaniem inicjatywę.
trzeba było najpierw wypełnić specjalną 

Składamy serdeczne podziękowania 
Wszystkim zawodnikom oraz przybyłym 
kibicom za wspaniałą atmosferę, którą 
stworzyli na trasie biegów.

29 grudnia w Mszczonowie odbył się II Uliczny II Uliczny Bieg Sylwestrowy – Termy 
Bieg Sylwestrowy – Termy Mszczonów 2013. Mszczonów 2013, okazał się imprezą, która 
Organizatorami imprezy byli: LKS Osuchów i połączyła sportową rywalizację z atmosferą 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. sylwestrowej zabawy.
Na starcie stanęło przeszło 100 osób 
podzielonych na kilka kategorii zarówno 
pod względem wieku, płci jak i dystansu.
Zawodnicy rozpoczynali swoje zmagania na 
terenie Kompleksu Basenów Termalnych w 
Mszczonowie i tam również znajdowała się 
meta dla każdego z biegów.
Każdy z uczestników biegu mógł bezpłatnie 
skorzystać z kąpieli w basenie termalnym. 
Ponadto każdy uczestnik otrzymał ciepły 
posiłek oraz gorący napój. Z kolei zwycięzcy 
otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe.

OSP

Honorowych dawców 
krwi wciąż przybywa

OSiR

II ULICZNY BIEG SYLWESTROWY – TERMY 
MSZCZONÓW 2013
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–Program Rozwoju Bibliotek  pierwszy MODUŁ "Biblioteka - Miejsce 
Społeczne" już za nami…

24 i 25 października pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Mszczonowie, uczestniczyli w pierwszym szkoleniu Programu 
Rozwoju Bibliotek. Zajęcia z bibliotekarzami prowadziła trenerka z 
Centrum Aktywności Lokalnej - Grażyna Gnatowska. Pierwszy 
moduł odbył się pt.. „Biblioteka miejsce społeczne”. W trakcie 
szkolenia przeprowadzono nacisk na rozwój bibliotekarza, co za 
tym idzie, placówki w której pracuje. Przeprowadzono także 
analizę SWOT, jako narzędzia do oceny stanu biblioteki i potencjału 
rozwojowego.

najbliższych Annie German, jej rodziny i przyjaciół, z którymi autorce 
udało się nawiązać stały kontakt. Nie trudno, więc się spodziewać, 
że poza suchymi faktami z życia piosenkarki, książki te są 
przepełnione emocjami i szczegółami, których w pierwszej lepszej 
biografii, fan Anny German by nie znalazł. Podczas, gdy Mariola 
Pryzwan opowiadała o życiu oraz niesamowitej osobowości Anny 
German, w tle można było podziwiać fotografie piosenkarki, 
zarówno te sesyjne, jak i te estradowe. W przerwach była okazję 
wysłuchać kilku nagrań, najpopularniejszych utworów, które wyszły 
spod pióra artystki. Na zakończenie spotkania, goście mogli nabyć 
egzemplarze „Tańczącej Eurydyki” i „Anny German o sobie” , w 
których autorka składała autografy i dedykacje.

Spotkanie z Marcinem Pałaszem

15 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Mszczonowie uczniowie szkoły podstawowej mogli uczestniczyć w 
niezwykłym spotkaniu z Marcinem Pałaszem, autorem 
humorystycznych książek i słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Karierę 

Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI). Fundacja upowszechnia 
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), 
działa na rzecz ułatwiania mieszkańcom małych miejscowości 
dostępu do informacji, wiedzy, kultury i edukacji oraz inspiruje i 
zachęca do wspólnego działania.

Spotkanie z Mariolą Pryzwan

W środowy wieczór, 13 listopada w galerii Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury odbyło się niezwykłe spotkanie autorskie.  Na 
zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie gościliśmy 
Panią Mariolę Pryzwan. 
Mariola Pryzwan z wykształcenia jest polonistką, z zawodu 
bibliotekarką, z zamiłowania biografka. Bardzo lubi swoich 
bohaterów, a jest ich kilkoro: Władysław Broniewski, Zbigniew 
Cybulski, Maria Dąbrowska, Anna Jantar, Maria Kownacka, Maria 
Pawlikowska-Jasnorzewska, Halina Poświatowska i oczywiście 
Anna German. Wędrówki śladami bohaterów, spotkania z ich 

pisarską zaczął przypadkiem: jego pierwsza książka - napisana w bliskimi, zdobywanie dokumentacji – to także jej pasja. Przyjaciele 
jednym egzemplarzu dla jego chrześniaka Krzysia - za namową wiedzą, że najwięcej radości sprawią jej białe kwiaty, zwłaszcza 
przyjaciela trafiła do wydawnictwa "Nasza Księgarnia", które róże i konwalie. A tak w ogóle – to kocha życie i powtarza za Haliną 
niedługo potem zakupiło prawa autorskie do jej wydania. Pisarz Poświatowską, że „żyje się tylko chwilę/ a czas – / jest przezroczystą 
opowiadał o inspiracjach twórczych i przyszłych planach oraz perłą/ wypełnioną oddechem”. 
odpowiadał na liczne niejednokrotnie zaskakujące pytania Autorka trzech obszernych publikacji, szczegółowo 
uczestników. Na koniec spotkania można było otrzymać autograf opowiadających o życiu Anny German wprowadziła wszystkich w 
na zakupionych wcześniej książkach. Spotkanie przebiegało w magiczny świat zjawiskowej piosenkarki. „Wspomnienia o Annie 
miłej atmosferze, o czym świadczyły uśmiechnięte miny dzieci i ich German”, „Tańcząca Eurydyka” i „Anna German o sobie” , to nie 
opiekunów. tylko książki biograficzne. To opowieści złożone ze wspomnień ludzi 

Miejska Biblioteka Publiczna 
w Mszczonowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie
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klasyka filmów polskich i zagranicznych. Oferta obejmuje także 
zbiory filmy dla dzieci i młodzieży.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie posiada już w pełni 
skatalogowany księgozbiór w wersji elektronicznej. Każda książka 
posiada kod kreskowy, pod którym zaszyfrowane są takie informacje 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie wychodząc 
naprzeciw swoim użytkownikom od stycznia 2014 r. rozszerza swoją 
ofertę o zbiory multimedialne -  AUDIOBOOKI, coraz popularniejszą 
formę poznawania literatury oraz FILMY.

- Dla wszystkich zainteresowanych alternatywną formą książki 
przygotowaliśmy na początek ofertę 72 tytułów książek czytanych 
przez profesjonalnych lektorów i aktorów – mówi dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mszczonowie Łukasz Krzysztof Załęski – To 
alternatywna forma „czytania”, która może przydać się osobom, 
które nie mają możliwości częstszego czytania papierowych książek, 
często podróżują. Oferta książek mówionych to zarówno tytuły dla 
dorosłych czytelników, jak i młodszych użytkowników.

Dla kinomaniaków biblioteka przygotowała ofertę filmów także 
dla różnych odbiorców – około 50 tytułów kinowych. Zarówno 

Zbiory książek audio wypożyczone są na okres 14 dni i można 
maksymalnie dwa tytuły na jedno konto. Z kolei filmy – 2 tytuły na 
jedną kartę na 7 dni.

panią trener. Na zakończenie uczniowie otrzymali materiały 
Szkolenie dla gimnazjalistów szkoleniowe do przestudiowania w domu oraz dostali certyfikat 
20 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie uczestnictwa w mini warsztacie. Organizatorem warsztatu była 
warsztaty pod tytułem „Wystąpienia publiczne i radzenie sobie z Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie.
tremą” dla uczniów gimnazjum, poprowadziła pani Anna 
Kędzierska – psycholog, trenerka umiejętności społecznych oraz Spotkanie z młodym profesjonalistą w bibliotece w Mszczonowie

ekspert mediowy. 6 listopada Biblioteka Publiczna w Mszczonowie była 
gospodarzem spotkania z młodym profesjonalistą w ramach 
projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”, którego 
celem jest wspieranie młodych osób z terenów wiejskich i małych 
miast w planowaniu przyszłości zawodowej w sposób szeroki i 
n ieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Młodzież, którą w najbliższej przyszłości czeka wybór drogi 
zawodowej miała okazję dowiedzieć się, jak planować swoją 
przyszłość zawodową, uwzględniając rolę nowych technologii. Na 
nasze zaproszenie do Mszczonowa przybył młody profesjonalista 
Michał Woźniak - prezes Zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego 
Oprogramowania. Haktywista zajmujący się prawami człowieka w 
erze cyfrowej, orędownik Wolnego Oprogramowania, rzecznik 
prywatności i anonimowości on-line; ekspert wolontariusz Fundacji 
Panoptykon; współorganizator hakatonów społecznych SocHack; 
członek założyciel Warszawskiego Hackerspace'a, członek grupy 
Telecomix. Poprzednio kierownik techniczny Laboratorium Technik 
Mobilnych BRAMA na Politechnice Warszawskiej oraz student 
Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.  

Dobry kontakt z młodzieżą 
stworzyły atmosferę przyjazną do 
wspólnej konwersacji i swobodnej 
dyskusji. Młodzież dowiedziała się Warsztat obejmował dwa bloki szkoleniowe:
między innymi jaką rolę w pracy 1. Trema – skąd się bierze i jak wykorzystać jej siłę?
odgrywają nowoczesne technologie,  Praca z błędnymi założeniami
jak dalej będzie przebiegał ich rozwój  Techniki relaksacyjne
oraz jak ważna jest znajomość języków 2. Sztuka wystąpień publicznych
obcych na dzisiejszym rynku pracy .  Wystąpienie jako forma komunikacji
Mamy nadzieję, że prawie dwu  Przygotowanie i wybór schematu wystąpienia
godzinne warsztaty ze wsparciem  Pomoce i gadżety
młodego profesjonalisty choć trochę  Rozgrzewka mówcy
zainspirowały młodych ludzi. A co jeśli... - jak sobie radzić w trudnych sytuacjach

Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali porad odnośnie wystąpień 
publicznych, zarządzania stresem i prezentacji. Jednocześnie 
aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach przygotowanych przez 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

AUDIOBOOKI, FILMY I ELEKTRONICZNE 
KARTY CZYTELNIKÓW, CZYLI 

POCZĄTEK 2014 w BIBLIOTECE 
W MSZCZONOWIE Z NOWOŚCIAMI
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Po raz kolejny Zespół Szkół w Mszczonowie był 
organizatorem turnieju, który odbył się 
13.12.2013 na hali OSiR. VIII Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych były 

OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ:elementem akcji „Pamiętać o 13 XII 1981” obchodzonej w szkole i 
miał na celu upamiętnienie ofiar Stanu Wojennego w Polsce. 

I miejsce ( 7 pkt. ) – Zespół Szkół nr.1 w ŻyrardowieZaproszone drużyny rywalizowały w siatkówce chłopców.
II miejsce ( 6 pkt. ) -  Liceum Ogólnokształcące w Puszczy MariańskiejW turnieju uczestniczyły  reprezentacje: Zespół Szkół w 
III miejsce ( 5 pkt. ) – Zespół Szkół w Mszczonowie w składzie: Szymon Mszczonowie, Liceum
Mikołajczyk, Dawid Wójcik, Kamil Melon, Krzysztof Kowalczyk, O g ó l n o k s z t a ł c ą c e g o  w  M s z c z o n o w i e ,  L i c e u m  
Marcin Wojalski, Kamil Bartosiak, Andrzej Wojalski, Patryk Roziński, Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej
Marcin Smolorz i Rafał Szymański ( opiekun p. G. Piątkowski). i Zespołu Szkół nr.1 w Żyrardowie .
IV miejsce ( 0 pkt. ) -  Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie      Drużyny grały systemem „ każdy z każdym”, rozgrywano trzy sety 
 bez względu na wynik, a w meczach padły następujące wyniki:
      Przyznano również nagrody indywidualne. W kategorii 
„najlepszy zawodnik z Mszczonowa” uhonorowano Kamila Melona ZS w Mszczonowie  -  LO w Mszczonowie 3 ; 0  
z ZS w Mszczonowie a za „najlepszego zawodnika turnieju z poza LO w Puszczy Mariańskiej - ZS nr.1 w Żyrardowie  1 ; 2
Mszczonowa” uznano Tomasza Wolniewicza z LO w Puszczy ZS w Mszczonowie  – ZS nr.1 w Żyrardowie 1 ; 2
Mariańskiej.ZS w Mszczonowie – LO w Puszczy Mariańskiej 1 ; 2
       Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, puchary oraz piłki. W LO w Mszczonowie – LO w Puszczy Mariańskiej 0 ; 3  
klasyfikacji indywidualnej zawodników nagrodzono statuetkami LO w Mszczonowie – ZS nr.1 w Żyrardowie 0 ; 3

Zespół Szkół w Mszczonowie

WCIĄŻ PAMIĘTAMY

jak m.in. tytuł, autor, numer książki, sygnatura, UKD, wydawnictwo. Na stronie biblioteki pod adresem 
Od początku roku czytelników czeka kolejny krok mający na dostępny jest katalog online książek biblioteki w 

celu unowocześnić Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczonowie. Mszczonowie i multimediów.
Każdy czytelnik otrzyma elektroniczną kartę czytelnika - z własnym Zapraszamy do biblioteki w Mszczonowie w następujących 
numerem identyfikacyjnym. Wszystkie informacje o czytelniku porach:
dotychczas zapisywane na papierowej karcie trafią na kartę Poniedziałek – 9.00-18.00
elektroniczną. Wtorek – 9.00-18,00

Przy wypożyczaniu książki, kod kreskowy umieszczony na każdej Środa – 9.00-18.00
z nich będzie rozpoznawany przez czytnik podłączony do Czwartek – 10,00-15,00
komputera, informacje o książce i dacie jej wypożyczenia będą Piątek – 9.00-18,00
zapisywane na nowej karcie czytelnika. Przy zwrocie Sobota – 10,00-15,00
wypożyczonych pozycji system rejestruje datę zwrotu i zaznacza 
brak obciążeń na koncie bibliotecznym. To kolejny etap Filia w Osuchowie zaprasza w:
komputeryzacji biblioteki. Poniedziałek – 11.00-18.00

Zarówno w bibliotece w Mszczonowie, jak i filii w Osuchowie Środa – 12.00-18.00
dostępne są dwa stanowiska komputerowe dla potrzeb czytelników, Piątek – 11.00-18.00
z których można korzystać bezpłatnie. autor: Anna Kowalska, MBP w Mszczonowie

www.biblioteka-
mszczonow.pl 

po obejrzeniu obu wystaw zechce dołączyć  do grona 
plastyków, doskonalących swoje umiejętności pod okiem 
instruktor Anny Lipińskiej –Broda? Zapraszamy do odwiedzenia 
Galerii MOK-u. Naprawdę  warto…

MM    

Tak i  t y tu ł  nos i  wys tawa ozdób 
świątecznych, wykonanych przez Grupę  
Plastyczną KOLOR, jaka działa w 
Mszczonowsk im Ośrodku Ku l tury .   
Jednocześnie w Małej Galerii  MOK_u 
można też  podziwiać  pejzaże i 
kompozycje graficzne, autorstwa  
członkiń  grupy. Obie wystawy są  
uzupełnieniem świątecznej i noworocznej 
oferty Ośrodka. Warto  odwiedzić  
Galerię  i zapoznać  się  z dziełami sztuki, 
stworzonymi przez mszczonowianki, 
pasjonatki malarstwa…  Warto zarazić  się  
optymizmem, jaki płynie z prac przez nie 
stworzonych.  Być  może ktoś  z Państwa 

MOK

Bożonarodzeniowe cudeńka
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przeszły do następnego zadania i wykonały przysiady z rakietką. 
Następnie najlepsza trójka dzieci, którym nie spadła piłeczka z rakietki, 
wykonywały rzuty piłeczką do koszyczka.  Wygrało to dziecko, które 
najwięcej razy trafiło do celu.
2. "Dopasowywanie piłeczek do rakietek i tor przeszkód" -  każde 
dziecko miało za zadanie na czas dopasować do siebie piłeczkę i 
rakietkę i nazwać dyscyplinę, w której dany sprzęt jest używany. 
Następnie dzieci w ramach swojej drużyny zostały podzielone na dwa 

Dariusz Biernacki                                                    zespoły i miały za zadanie pokonać tor przeszkód w jak najkrótszym 
Animator „Moje Boisko – ORLIK 2012” czasie. Na zadanie składał się bieg z jednoczesnym odbijaniem piłeczki 

rakietką do tenisa stołowego oraz turlanie piłeczki do tenisa ziemnego. 
W dniach 30, 31 lipca oraz 01, 02 sierpnia 2013r., na obiektach Ten zespół, który jako pierwszy wykonał zadanie wygrywał.   

sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Mszczonowie przy ul. Szkolnej 3, 3. "Odkrywanie tenisa ziemnego" - Organizator dokonał krótkiej 
w ramach akcji " Dzieciaki na Orliki" zostały zorganizowane zajęcia prezentacji dyscypliny. Następnie dzieci miały za zadanie odbijać 
sportowe dla dzieci w wieku 3 – 6 lat, które zamieszkują w gminie piłeczkę forhendem a potem backhandem. Dzieci próbowały wykonać 
Mszczonów. Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach 10 – 12 i odbicia po dwa, trzy i więcej razy. Wygrywało to dziecko, które najwięcej 
zostały zorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z Mszczonowa razy odbiło piłkę backhandem i forhendem. 
wspólnie z Niepublicznym Przedszkolem „Smerfolandia” z Mszczonowa 4. "Atrakcja - dmuchany zamek do skakania i dmuchana zjeżdżalnia" - 
oraz pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki i Zarządu Głównego dzieci pod opieką kapitana (wychowawcy) bawiły się skacząc na 
Szkolnego Związku Sportowego.   dmuchanym zamku i zjeżdżalni, a dzieci w tym czasie nie korzystające z 

Wszystkie dzieci w każdym dniu zajęć otrzymały napoje, owoce, atrakcji otrzymały poczęstunek, na który składały się banany, napoje i 
słodki poczęstunek oraz pamiątkowe gadżety.  żelki.

W ramach całej akcji, którą zatytułowano "Sport to dobra zabawa - Na zakończenie imprezy został rozegrany finał, w którym wzięło udział 
poznajemy konkurencje sportowe", dzieci zostały zapoznane z różnymi czterech zwycięzców z konkurencji "Odkrywanie tenisa stołowego". Dla 
dyscyplinami sportowymi i mogły spróbować swoich sił w różnych trzech najlepszych zawodników OSiR Mszczonów ufundował nagrody 
konkurencjach. Jednocześnie dla dzieci oprócz rozgrywek sportowych rzeczowe, a mianowicie:
zostały przygotowane różne atrakcje. - za zajęcie I miejsca zwycięzca otrzymał zestaw do tenisa stołowego, 

Harmonogram zajęć sportowych z poszczególnych dni bidon i rakietki plażowe,
przedstawiał się następująco: - za zajęcie II miejsca dziecko otrzymało zestaw do badmintona i 
30.07.2013 - "Dzień z rakietką" rakietki plażowe,
Pierwszego dnia w zajęciach wzięło udział 32 dzieci, które Organizator - za zajęcie III miejsca dziecko otrzymało zestaw do badmintona i 
podzielił na cztery drużyny. Każda drużyna wzięła udział w trzech frisbee.
konkurencjach i atrakcji: Każde dziecko przed opuszczeniem boiska otrzymało odblaskowy 
1. "Odkrywanie tenisa stołowego" – na wstępie Organizator dokonał breloczek.
krótkiej prezentacji dyscypliny. Następnie każde dziecko miało za 
zadanie przejść do mety z rakietką, na której położona była piłeczka. 31.07.2013 - "Dzień z koszykówką i siatkówką" 
Tylko te dzieci, którym nie spadła piłeczka W kolejnym dniu zajęć uczestniczyło 40 dzieci, 

które Organizator podzielił na cztery drużyny. 
Każda drużyna brała udział w trzech 
konkurencjach i atrakcji:
1. "Odkrywanie koszykówki" – na początku 
zajęć Organizator dokonał krótkiej prezentacji 
dyscypl iny,  a następnie pod ok iem 
wychowawcy dzieci trenowały odbijanie piłki i 
rzuty do kosza. Potem każde dziecko brało 
udział w torze przeszkód, na który składały się: 
turlanie piłki do siatkówki do hula-hop, wyjęcie 
z hula-hop piłki do koszykówki oraz kozłowanie 
piłki i rzut do kosza.
2. "Dopasowywanie piłek do zawodników i 
podawanie piłki na czas" - dzieci w ramach 
swojej drużyny zostały podzielone na dwa 
zespoły i ustawione w dwóch rzędach i miały 
za zadanie podawać sobie piłkę pod nogami. 
Ostatnia osoba odbierała piłkę i biegła z nią na 
początek rzędu. Konkurencja zakończyła się 
wówczas, gdy dziecko, które stało jako 
pierwsze powróciło na swoje miejsce. 
Następnie konkurencja została powtórzona, 
tym razem dzieci podawały sobie piłkę 
bokiem. Na zakończenie dzieci miały za 
zadanie dopasować rodzaj  pi łk i  do 
sportowca, który wykorzystuje daną piłkę w 
uprawianej przez siebie dyscyplinie.
3. "Odkrywanie siatkówki" - Organizator 

oraz upominkami rzeczowymi. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie, Starostwa 
     Dekoracji zwycięzców dokonali: p. Anna Kolera – dyrektor Powiatowego w Żyrardowie, Urzędu Miasta w Mszczonowie oraz 
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego pomocy organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, 
w Żyrardowie, p. Marianna Sosińska – dyrektor Zespołu Szkół w Szkoły Podstawowej w Mszczonowie,  Gimnazjum w Mszczonowie 
Mszczonowie, p. Michał Szymański – dyrektor Ośrodka Sportu i oraz p. Kamila Ziółkowskiego (sędzia).
Rekreacji w Mszczonowie oraz p. Grzegorz Piątkowski – nauczyciel 
wf w ZS w  Mszczonowie. oprac: ZS Msczconów
     Organizacja turnieju  była możliwa dzięki pomocy finansowej 
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Akcja „Dzieciaki na ORLIKI”



dokonał krótkiej prezentacji dyscypliny, po czym dzieci rozgrzewały się i zaprezentował zasady dyscypliny. Następnie dzieci trenowały skok 
wykonywały uderzenia oraz przyjęcia piłki. Następnie zostały podzielone przez poprzeczkę, po czym wzięły udział w zawodach w skoku z miejsca 
na dwa zespoły (drużyny) i rozgrywały ze sobą mecz.   w dal. Trzech najlepszych zawodników otrzymało pamiątkowe nagrody 
4. "Atrakcja - dmuchany zamek do skakania i dmuchana zjeżdżalnia" - ufundowane przez OSiR Mszczonów:
dzieci pod opieką kapitana (wychowawcy) bawiły się skacząc na - za zajęcie I miejsca zwycięzca otrzymał bramkę z piłką nożną,
dmuchanym zamku i zjeżdżalni, a dzieci w tym czasie nie korzystające z - za zajęcie II miejsca dziecko otrzymało zestaw do koszykówki,
atrakcji otrzymały poczęstunek, na który składały się nektarynki, napoje i - za zajęcie III miejsca dziecko otrzymało zestaw do hokeja.
słodkie pianki. 4. "Atrakcja - dmuchany zamek do skakania " - dzieci pod opieką 
Na zakończenie imprezy zostały rozegrane drużynowe mecze siatkówki, kapitana (wychowawcy) mogły poskakać na zamku, a w tym samym 
w których wzięły udział cztery zwycięskie drużyny z konkurencji czasie dzieci nie korzystające z atrakcji dla ochłody piły wodę, jadły 
"Odkrywanie siatkówki". Trzy najlepsze drużyny otrzymały nagrody zimnego arbuza oraz żelki.
rzeczowe ufundowane przez przedszkole „Smerfolandia”, a mianowicie: Pobyt każdego dziecko umilił wręczony na zakończenie kolorowy zeszyt.
- za zajęcie I miejsca każde dziecko z drużyny otrzymało frisbee,
- za zajęcie II miejsca każde dziecko z drużyny otrzymało bumerang, 02.08.2013 - "Dzień z piłką nożną"
- za zajęcie III miejsca każde dziecko z drużyny otrzymało mini-piłkę. W tym dniu na zajęcia przebyło 65 dzieci i tak jak w poprzednich dniach 
Po zakończonych zajęciach każdy z małych sportowców otrzymał zostały one podzielone na pięć drużyn. Każda drużyna wzięła udział w 
kredki. trzech konkurencjach i dwóch atrakcjach:

1. "Tor przeszkód" - Dzieci zostały podzielone na dwie drużyny i miały za 
01.08.2013 - "Dzień z lekkoatletyką" zadanie pokonać tor przeszkód, na który składały się: przejście pod 
Tego dnia w zajęciach wzięło udział 52 dzieci, które Organizator podzielił przeszkodą, skoki żabką, slalom z woreczkiem na głowie, przejście po 
na cztery drużyny. Każda drużyna uczestniczyła w trzech konkurencjach kładce i przez tunel, strzał do bramki.
i atrakcji: 2. "Poznaj swoje stopy" - Organizator zapoznał dzieci z sześcioma 
1. "Odkrywanie biegów" - Organizator dokonał krótkiej prezentacji częściami stopy i jak sprawnie nimi operować. Następnie dzieci 
dyscypliny, po której dzieci rozpoczęły trening startu z bloku. Następnie wykonywały ćwiczenia z użyciem podeszwy i górnej części stopy oraz 
dzieci w ramach swojej drużyny zostały podzielone na dwa zespoły i uczestniczyły w pokazie trików i zwodów, znanych jako Rivaldo, 
brały udział w biegu z przeszkodami na czas: startowały z bloku, Ronaldinho, Pijany Marynarz i Step Over.
przebiegały na przemian pod płotkiem i przekładając hula-hop przez 3. "Mecz piłki nożnej" – Dzieci, po krótkiej rozgrzewce, w ramach swojej 
głowę, a następnie zawracały na początek toru. drużyny zostały podzielone na dwa zespoły. Na początek każde dziecko 
2. "Tor przeszkód i sztafeta" - Dzieci zostały podzielone na dwie drużyny i wykonało serię strzałów do bramki przeciwnika, a następnie zespoły 
miały za zadanie wystartować z bloku, przebiec slalomem między rozegrały mecz. Cztery zwycięskie zespoły  rozegrały ze sobą półfinały i 
pachołkami, na końcu rzucić woreczkiem do hula-hop i powrócić finał. Dla trzech najlepszych zespołów przez przedszkole „Smerfolandia” 
biegnąc na początek toru. Następnie dzieci uczestniczyły w biegu w zostały ufundowane nagrody rzeczowe:
sztafecie z pałeczką. - za zajęcie I miejsca każde dziecko z drużyny otrzymało frisbee,
3. "Odkrywanie skoków" – na początek Organizator pokrótce - za zajęcie II miejsca każde dziecko z drużyny otrzymało bumerang,
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- za zajęcie III miejsca każde dziecko z drużyny otrzymało koło do organizowali zajęcia głównie w formach zabawowych, włączając w to 
rzucania. element rywalizacji m.in..: dzieci z rodzicami. Odbywały się gry i zabawy 
4. "Atrakcja - dmuchany zamek do skakania i malowanie buziek w ruchowe, pikniki i festyny rodzinne, turnieje i konkursy rodzinne, zajęcia 
motywy sportowe" - dzieci pod opieką kapitana (wychowawcy) skakały taneczne i wiele innych ciekawych akcji. 
z zamku i miały malowane buźki, a dzieci nie korzystające z atrakcji Próbując wybrać  spośród tych imprez te najlepsze i najciekawsze  
otrzymały przekąskę – napoje, jabłka i pianki. stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem. 
Na pamiątkę ostatniego dnia zajęć zostały rozdane piłki gumowe oraz Wszak każda z tych imprez to oddzielna historia. To pomysł i 
balony dla każdego dziecka. zaangażowanie animatora w przygotowanie i realizację imprezy a 

Odbyte imprezy sportowe należy uznać za bardzo udane, gdyż nie wiemy, że przygotowanie ciekawej imprezy dla 4 – 7 latków wcale nie 
tylko dopisała letnia pogoda, ale przede wszystkim dzieci, które z jest łatwe. To umiejętność zachęcenia rodziców żeby przyszli na Orlika ze 
każdym dniem ochoczo i coraz liczniej przybywały na zajęcia. swoimi pociechami i co ważne, żeby bawili się razem z nimi. Wreszcie to 

umiejętność poprowadzenia dobrej zabawy uczestników. 
Komunikat komisji konkursowej I każda z tych imprez jest ważna bo zachęca  dzieci i  rodziców do 

aktywności i ruchu na świeżym powietrzu.
Akcja „Dzieciaki na Orliki” była adresowana do samorządów, na terenie Po długich i burzliwych dyskusjach nagrody rzeczowe – aparaty 
których działają obiekty „Moje Boisko – ORLIK 2012”  oraz do animatorów fotograficzne i torby sportowe – przyznaliśmy 10 Animatorom.
prowadzących zajęcia sportowe na tych obiektach. Nagrody rzeczowe otrzymują:
Celem akcji było zachęcenie do organizacji na ORLIKACH różnych form 1.  Dariusz Biernacki – Orlik Mszczonów, ul. Szkolna 3 (woj.. mazowieckie)
cyklicznych zajęć 2.  Agnieszka Bołoz – Orlik Szczawnik (33-370 Muszyna, woj.. małopolskie) 
i imprez dla dzieci w wieku 4 – 7 lat i ich rodziców, opiekunów. Akcja 3.  Marzena Chwał i Robert Warzecha – Orlik przy ZS nr 1 w Jodłowej (woj.. 
„Dzieciaki na Orliki” jest elementem szerszego programu promocji podkarpackie) 
aktywności sportowej różnych grup wiekowych 4.   Jarosław Jałocha – Orlik Kunów, ul. Laski (woj.. świętokrzyskie) 
i społecznych na ORLIKIACH, który jest przygotowywany w Ministerstwie 5.   Mariusz Jednacz – Orlik Harasiuki (woj.. podkarpackie) 
Sportu i Turystyki. 6.   Justyna Kamińska – Orlik Szymanów, ul. Szkolna 8 (woj.. mazowieckie) 
Akcja „Dzieciaki na Orliki” miała charakter konkursu, w którym chcieliśmy 7.   Wojciech Peteja – Orlik Pszów, ul. Kraszewskiego (woj.. śląskie) 
wyróżnić, najlepszych organizatorów oraz najciekawsze pomysły na 8.   Małgorzata Rokita – Orlik Mirzec Stary 9 (woj.. świętokrzyskie)
zajęcia i imprezy dla najmłodszych dzieci przeprowadzone na 9.   Wojciech Żelaźnicki – Orlik Maków, ul. Akacjowa 2 (woj.. łódzkie) 
ORLIKACH. 
W akcji „Dzieciaki na Orliki” wzięło udział 36 Orlików. Animatorzy 
pracujący na tych Orlikach zorganizowali  łącznie  ponad 200 różnego Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy !
rodzaju imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i rodziców.  Komisja Konkursowa 
Co ciekawe wśród zajęć dla dzieci na Orlikach  niewielki procent Warszawa, 30.10.2013r.
stanowiły turnieje piłkarskie, większość akcji odbyła się z wykorzystaniem 
elementów różnych innych dyscyplin sportowych. Animatorzy 

 

Agnieszka Sawicka, Iwona Rogalska, Ewelina Monika Wicińska zdradziła nam, że już myśli o 
Rożnowska, Kamil Solski, Antonio Daykola kolejnych tego typu maratonach. Trzymamy 
oraz Monika Wicińska. więc mocno kciuki za kolejną edycję 
Przy latynoskich rytmach bawiło się ponad Maratonu ZUMBA FITNESS w Mszczonowie :)
100 osób.  
Mimo wielkiego zmęczenia panował 
pozytywny nastrój – aktywnie i pożytecznie Michał Gliszczyński
spędzony czas oraz dobra zabawa sprawiły, Referent ds. obsługi informacji turystycznej

W Andrzejki  30.11.2103r.  f i tnessowe 
że każdy z maratończyków wychodził z  

szaleństwo rozgrzało zarówno uczestników 
dużym uśmiechem na twarzy. Kompleks Basenów Termalnych 

jak i publiczność w hali OSiR w Mszczonowie.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za tak TERMY MSZCZONÓW

Maraton prowadzili wyśmienici instruktorzy 
liczne przybycie. Serdeczne podziękowania 

Zumby – Emilia Kusznir, Monika Tokaj, Magda 
składamy również fundatorom nagród!

Rychlica, Sylwia Sowa – Okrasa, Ewa Osinska, 

OSiR

Zumba
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 8.12.2013 Olimpijczycy udali się  do 
Skaryszewa  do miejscowej drużyny Olimp..
    Po przegranej u siebie 3 ; 0 w pierwszym 
s p o t k a n i u  z a w o d n i c y  b y l i  b a r d z o  
zmotywowani do gry. Ostra walka i 
narzucenie od początku swoich warunków
 opłaciło się. Już po 70 minutach to 
mszczonowianie byli  zwycięzcami tego 
meczu wygrywając pewnie 3 ; 0.
      Z kolei za dwa dni, we wtorek 10 grudnia,    W sobotę 7.12.2013 odbyły się mecze 
do Mszczonowa przyjechał lider  grupy „C”  półfinałowe w Grodziskiej Amatorskiej
UKS Iskra Gózd.Lidze Siatkówki. 
     Również w tym spotkaniu nie zabrakło   Drużyna UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 
emocji i ciekawych wymian na siatce.zajmowała po rundzie zasadniczej I miejsce i 
Zawodnicy postawili wszystko na jedną kartę. w półfinale rywalizowała z LKS Wrzos 
Pełne ryzyko w zagrywce i na siatce oraz Międzyborów ( IV miejsce). 
determinacja w obronie,  połączone z    Mecz układał się dobrze i tylko krótkimi 
gorącym dopingiem,  mogły doprowadzić momentami  przeciwnicy Olimpijczyka 
do zwycięstwa nad przeważającą siłą przejmowali  in icjatywę. Szczególnie 
rywala z Gózda.widoczne to było w secie drugim, którego 
   Niewiele zabrakło. Prowadzenie zmieniało wygrali.
się z każdym setem lecz w tie breaku to Pozostałe sety to dobra gra i determinacja w 
goście zachowali więcej sił i po bardzo walce o zwycięstwo siatkarzy Grzegorza 
dobrym spotkaniu  zwyciężyli 3 ; 2.P i ą tkows k iego ,  k tó r zy  o s ta teczn i e  
    Skład Olimpijczyka: M. Osiński ©, rozstrzygnęli mecz na swoją korzyść 3 ; 1,  i 
J. Sobolewski, M. Kołodziejski, K. Malinowski, awansowali do finału.
T. Antoniak, P. Zawadzki, Ł. Boniecki,   W drugiej parze rywalizowały drużyny UKS 
K. Cieślik, J. Marat, A. Nałęcz, P. Słojewski Virtus Wiskitki i KS Gmina Izabelin. Wynik tego 
i K. Ziółkowski.    spotkania to 3 ; 2 dla Izabelina, który będzie 

rywalem   siatkarzy z Mszczonowa w walce o 
złoto ( 4.01.2013).
     Już następnego dnia nadeszła pora na 
mecze rewanżowe IV Ligi MWZPS.

OSiR

Finał w GALS 
i rewanże w IV Lidze

I miejsce – Anna Centkowska, UKS Lutkówka
3. Juniorzy:
I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki 
II miejsce – Michał Szymczak, Guzów
III miejsce – Albert Świrta, Wiskitki
IV miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie
V miejsce – Hubert Maj, Wiskitki 
4. OPEN: 
I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki

W dniu 07.12.2013r. w Mszczonowie odbył się III turniej z II miejsce – Paweł Kuran, Żyrardów
cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja III miejsce – Michał Szymczak, Guzów
2013/2014. W zawodach wystartowało 44 zawodników i IV miejsce – Ryszard Gołyński, Korytów
zawodniczek reprezentantów z Lutkówki, Wiskitek, V miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie
Żyrardowa, Międzyborowa, Budek Piaseckich, Guzowa, 
Badowa, Mszczonowa i Korytowa. Terminy następnych turniejów tenisa stołowego z cyklu 

Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał „Gran Prix” Mszczonowa edycja 2013/2014 zostaną podane 
słodycze i napoje. do wiadomości pod koniec lutego 2014r. 

Z a w o d n i c y  r y w a l i z o w a l i  w  n a s t ę p u j ą c y c h  
konkurencjach: Opracował:  Dariusz  Biernacki

1. Młodzicy - szkoła podstawowa Instruktor tenisa stołowego
2. Młodziczki – szkoła podstawowa
3. Juniorzy – gimnazjum i liceum
4.  „OPEN" do IV ligi włącznie – dla wszystkich
W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli 

następujące miejsca: 
1. Młodzicy:
 I miejsce – Krystian Tenerowicz, Międzyborów
II miejsce – Jakub Gołyński, Korytów
III miejsce – Łukasz Centkowski, UKS Lutkówka
IV miejsce – Michał Basiński, UKS Lutkówka
V miejsce – Szymon Basiński, UKS Lutkówka
2. Młodziczki:

OSiR

„Grand Prix” Mszczonowa w tenisie 
stołowym (edycja 2013/2014)

Merkuriusz Mszczonowski          39grudzień 2013 - styczeń 2014 

SPORT



Do zabawy na kolejnych konwencjach FIT zachęca Instruktor  naprawdę świetna 
zabawa. Zabawa, Bokwa ® Fitness Marzena Dymecka
która nie wymaga   
p o w a ż n y c h  
umiejętności. Każdy 
bawi się na swoim poziomie. Korzysta z ruchu na tyle, na ile pozwala 
jego kondycja. Trzeba wiedzieć, że zawsze nad wszystkim czuwa   
wykwalifikowana pielęgniarka, wiec nawet, jeśli przydarzą się drobne 
kontuzje, to od razu można poprosić o udzielenie  pomocy 
medycznej. 
Czyli jest to sport naprawdę dla wszystkich?
Jak najbardziej tak. Naszym celem jest zachłyśniecie się zdrowiem i 
ruchem. My tu nie konkurujemy jak piłkarze, siatkarze, czy hokeiści o 
jak najlepsze wyniki.  Nie eliminujemy z naszego grona tych, którzy 
grają gorzej od nas, są  słabsi lub mnie potrafią. Fitness jest dla 
wszystkich bez wyjątku. Dlatego zaczyna cieszyć się  taką 
popularnością. Na naszym terenie takie konwencje jak nasza są  
jeszcze rzadkością, ale przewiduję, że staną  się  wręcz cyklicznymi 
propozycjami. 
Bawimy się obserwując ruchy instruktora, który tańczy przed nami na 
podwyższeniu. Powtarzamy jego ruchy, układy taneczne… To 
wszystko?
Dokładnie. Za pierwszym razem może jeszcze nie wszystko uda się 
nam powtórzyć, ale za drugim trzecim zaczniemy nie tylko odtwarzać  Niezwykłe popołudnie, jakie zafundowała Pani wraz z 
dokładnie układy zaproponowane przez prowadzącego, ale także zaprzyjaźnionymi Instruktorami tańca fitness z pewnością przypadło 
czerpać  przyjemność z tego, że robimy to równie dynamicznie i mieszkańcom Mszczonowa do gustu. 
płynnie jak on. Samodoskonalenie techniki i frajda ze spalonych Tak, nasza pierwsza konwencja FIT MSZCZONÓW,  zorganizowana w 
kalorii …o to chodzi. Można doskonalić swoje umiejętności z mszczonowskiej Hali Sportowej zakończyła się powodzeniem, ale 
konwencji na konwencję ćwicząc w międzyczasie samu w domu. Kto trzeba wiedzieć, że nie była ona jednorazową akcją. To tak 
zarazi się zabawą  w grupie może regularnie korzystać  z propozycji naprawdę zapowiedź  kolejnych spotkań tego typu, podczas których 
miejscowego klubu fitness Fit4U. namawiać  będziemy regularnie mszczonowian do aktywnego 
Jaki był program pierwszego FIT MSZCZONÓW?spędzania czasu wolnego. Ruch daje zdrowie, wzmacnia tężyznę, 
15:00 OFICJALNY START, powitanie uczestników, gości, sponsorów ... rzeźbi nasze sylwetki, sprawia, że stajemy się zadowoleni z życia, 
to wszystko uczyniłam osobiście, jako organizator , wszystkich do radośniejsi… Każdy powinien tego spróbować. 
zabawy zachęcił też Dyrektor OSiR Pan Michał Szymański Czy naprawdę  każdy może wziąć udział w takim Fit-Popołudniu, 
15:10 WARM UP (rozgrzaliśmy się), które Pani wraz z przyjaciółmi zorganizowała? Rozumiem kobiety, ale 
15:20 - 18:30 (pełna zabawa, czyli BOKWA ® Fitness , ZUMBA ® Fitness, panowie, dzieci…?
AEROBOXING, CROSS Fit) Zapraszamy wszystkich. Dla pań i panów, którzy lubią taniec 
18:20 STRETCHING (rozciągaliśmy się)proponowaliśmy róże jego style i tak też  będzie podczas kolejnych 
18:30 zakończenie Imprezy.  naszych konwencji. Osobom , które wolą ćwiczenia siłowe  
Pełne 3,5 godziny FitZabawy, a do tego LOSOWANIE cennych zaproponowal i śmy możl iwość ćwiczenia w specjaln ie 
nagród. W puli było ponad 6000 złotych oraz gadżety WOŚP-u, bo przygotowanym i wyposażonym sektorze CrossFit. Panowie 
nasza pierwsza konwencja była też  częścią  tegorocznej Wielkiej odwiedzający  ten punkt mogli nieodpłatnie korzystać z pomocy 
Orkiestry. Dla wszystkich darmowy ZDROWY BUFET z owocami i wodą wykwalifikowanych Instruktorów. Była tam nawet możliwość 
zapewniła Karczma "U Wodnika". Plus wspomniane już  ćwiczenia skorzystania z masażu. Odwiedziły nas także matki z dziećmi. Nie 
siłowe, masaże i punkt przedszkolny z malowaniem buziek dla dzieci.  musiały  obawiać się, że ich pociechy będą  się nudzić, gdyż 
Przypomnijmy, kto był organizatorem zabawy. specjalnie dla nich na hali powstał Kącik przedszkolny, obsługiwany 
Nieskromnie muszę zacząć od siebie: Marzena Dymecka Bokwa ® przez osoby z przedszkola „Inna Bajka” z Tartaku Brzózki. W tym 

punkcie także nieodpłatnie buźki maluchom malowała wspaniała 
ciocia Luiza Sadowska. Słowem zapewniliśmy atrakcje wszystkim, 
którzy tylko chcieli wziąć  udział w naszej FIT konwencji.  
Ile osób odpowiedziało na to zaproszenie? 
Pierwsza konwencja przyciągnęła 250 osób, sądzimy, że podczas 
kolejnych edycji z pewnością uda się zebrać  na parkiecie o wiele 
więcej ćwiczących. Trzeba  pamiętać, że mieszkańcy muszą mieć 
okazję zapoznania się z naszą  ofertą, ocenienia jej i dopiero później 
podjęcia decyzji o osobistym uczestnictwie. To, że już za pierwszym 
razem zebraliśmy grono liczące 250 osób poczytuję za naprawdę 
duży sukces. 
Na parkiecie widziałem także  osoby, które nie są  mieszkańcami 
Mszczonowa. Zabiegaliście  o osoby spoza terenu gminy? 
Konwencja, poza informacją na stronie naszego Urzędu Miasta oraz 
Term Mszczonów,  była rek lamowana poprzez  por ta l  
społecznościowy Facebook. Jest grono pasjonatów tego rodzaju 
aktywności, którzy wyszukują  tego typu konwencje  i chętnie 
przemierzają  nawet wiele kilometrów, aby wziąć  w nich udział. To 

OSiR

FIT Popołudnie, czyli zabawa dla każdego
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wrażenie na młodych widzach. Na uwagę zasługiwała również 
wzruszająca i piękna muzyka, fenomenalna gra aktorska oraz  niezłe 
efekty specjalne.

14 listopada 2013 uczniowie klas IV-VI brali w VIII 
Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr".

KONKURSY KURATORYJNE

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia 
Mszczonowie w roku szkolnym 2013/2014  przystąpili algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią 
do  przedmiotowych konkursów kuratoryjnych, informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów . Pytania 
które odbyły się: konkurs przyrodniczy 8 testowe w konkursie „Bóbr” są na ogół związane z posługiwaniem się 
października - udział wzięło 16 uczniów z klas V- VI,  komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych 

 
konkurs polonistyczny 10 października - uczestniczyło 27 uczniów,  sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i 
konkurs matematyczny 15 października - udział wzięło 11 uczniów. przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, 

Z konkursu matematycznego do II etapu ( rejonowego) historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania 
D

zakwalifikowało się dwoje uczniów: Bylina Michał - kl. VI  oraz Ciszewski dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. 
A

Szymon - kl. VI . Pytania często związane są również z kulturą i językiem. Wiele pytań 
00 umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego       Uczniowie ci 30 listopada 2013r. o godzinie 10  w Warszawie 

myślenia.przystąpili do  dalszego etapu konkursu. Z niecierpliwością czekamy na 
Ogłoszenie wyników i wyłonienie  zwycięzców odbędzie się w marcu wyniki, które będą znane w pierwszej połowie grudnia.
2014r.

95. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  Za uczestników konkursu trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że wśród 
uczniów naszej szkoły będą laureaci.

Z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 
dwóch grupach wiekowych odbyły się uroczyste apele. Dla klas I-III i SPOTKANIE AUTORSKIE 
IV–VI przedstawienie przygotowały p. Katarzyna Łapińska  i p. Ida Z PANEM MARCINEM PAŁASZEM
Gontarz wraz ze swoimi wychowankami. Nad oprawą muzyczną czuwał 
p. Jacek Zielonka.

Uczniowie naszej szkoły w dniu Społeczność uczniowska mogła przypomnieć sobie sceny 
15.11.2013r. uczestniczyli w spotkaniu najważniejszych wydarzeń, które doprowadziły do powstania 
autorskim z panem Marcinem  Pałaszem  - niepodległego państwa polskiego przeplatane wierszami  i piosenkami 
pisarzem  książek dla dzieci i młodzieży, legionistów. Na uroczystych apelach, które były piękną lekcją historii  i 
człowiekiem niezwykle sympatycznym , patriotyzmu, uczniowie uczcili pamięć tych, którzy przelewali krew w 
serdecznym  i zabawnym. Inicjatorem obronie ojczyzny.
tego przedsięwzięcia była Biblioteka 
Publiczna . Szkołę reprezentowali najlepsi LEKCJA W KINIE
czytelnicy z klas III i IV oraz członkowie 
Klubu Czytelnika ( razem było 45 uczniów). 12 listopada uczniowie naszej szkoły brali udział w „Lekcji w 

Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. Pisarz kinie”. Tematem spotkania były efekty specjalne, zarówno uzyskane 
opowiadał o początkach swojego pisarstwa, o tym skąd czerpie dzięki animacji komputerowej, a także dzięki charakteryzacji. 
inspirację, jak wygląda proces wydawniczy. Swoją wypowiedź ubarwił Prowadzący lekcję wyjaśniał, jak powstawały efekty specjalne w 
wieloma zabawnymi anegdotkami. Szczerze odpowiadał na każde filmach m.in. „Troja”, „Obcy”, a także „Hobbit”. Atrakcyjnie prowadzone 
pytanie. Później podpisywał swoje książki. Pięknie dziękujemy  za zajęcia sprawiły, że uczniowie chętnie angażowali się, byli aktywni i z 
spotkanie. zainteresowaniem śledzili tok lekcji. Następnie odbył się pokaz filmu pt. 

„Życie Pi”, w którym zastosowano różnego rodzaju efekty, o których była 
mowa. WARSZTATY  DLA  UCZNIÓW  KLAS  I

„Życie Pi” to amerykańska ekranizacja słynnej powieści Yanna „ PIERWSZA POMOC Z MISIEM”
Martela przedstawiająca niesamowitą historię 16-letniego chłopca, 
który po katastrofie statku spędził na Pacyfiku w szalupie ratunkowej 227   W ramach projektu „KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA” 
dni w towarzystwie trzyletniego tygrysa bengalskiego, a także hieny, uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach „Pierwsza pomoc 

zebry i orangutana. Ta niezwykła, przejmująca opowieść z Misiem”. Zajęcia poprowadził instruktor z firmy „Medaid” z Poznania. W 
o rozpaczy, strachu, wierze i szczęściu wywarła duże 45 - minutowej zabawie każde dziecko z łatwością zapamiętało 

Fitness Instructor. Nie odbyłoby się to jednak bez współpracy z Przedszkole Niepubliczne "Inna Bajka"/Sala Zabaw "Ale Bajka". 
Instruktorami mszczonowskiego klubu Fit4u oraz Instruktorami Oprawę FOTO&VIDEO zapewniło nam studio CAMBECK. Dziękuję 
zaproszonymi z innych miast (Żyrardów, Skierniewice), Termy wszystkim, a szczególnie panu Burmistrzowi Grzegorzowi Kurkowi, który 
Mszczonów, Ośrodek Sportu i Rekreacji we Mszczonowie i dał nam „zielone światło” i jak odczułam jest gorącym 
Mszczonowski Ośrodek Kultury, który zapewnił nam super propagatorem wszelkich form ruchu i sportu w gminie Mszczonów. 
nagłośnienie.  Dziękuję  też  serdecznie dyrektorowi OSIR-u Panu Michałowi 
PATRONEM IMPREZY był: Burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek Szymańskiemu oraz jego pracownikom za olbrzymią pomoc w 

organizacji i  totalne wsparcie na każdym etapie przygotowania 
Oczywiście nie mogło się też obyć bez sponsorów. Kto wsparł Pani konwencji. Dziękuję  ponadto dyrektor MOK-u  Grażynie 

Pływaczewskiej  za udostępnienie nagłośnienia i oświetlenia, a także inicjatywę?
całej załodze MOK_u wraz z panem Markiem Baumelem za czuwanie Po raz PIERWSZY w Mszczonowie aktywizowaliśmy swoje ciała, dusze, 
nad tym, żeby to wszystko świetnie zagrało i działało bez żadnych umysły... słowem- bawiliśmy się FIT i kosztowaliśmy WIELU SMAKÓW 
usterek. Pragnę tez  wymienić na liście podziękowań funkcjonariuszy FITNESS... :-) w rytmach świetnej muzyki i dzięki takim sponsorom jak: 
KP Mszczonów. Patrol policji czuwał nad naszym bezpieczeństwem Termy Mszczonów, Klub Fit4you, Reklamownia, Bokwa ® Fitness 
non-stop. Poland, Karczma "U Wodnika", KARIN Karina Śmigielska, PD-GEO 

Rozmowę  przeprowadził: Mateusz MilczarekUsł.geodezyjne, Malowanie twarzy - Face Painting i Europejskie 
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postępowanie ratownicze w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Miś sukcesem. Szkoła otrzymała dyplom-wyróżnienie, jak również 
to najlepsze lekarstwo na smutek, strach i łzy, czasem trzeba jednak podziękowania dla Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, 
pomóc również jemu. Opatrywanie misia sprawia, że dzieci oswajają się      u  c  z n  ió  w   ,  r odziców i nauczycieli. Dziękujemy także Państwu Małgorzacie 
z widokiem plastrów i bandaży, a dzięki temu w przyszłości łatwiej im i Jackowi Wróblom, właścicielom sklepu „Aqua” w Mszczonowie,  za 
będzie nieść pomoc innym. przekazanie pojemnika na zbiórkę karmy dla psów.

Dzieci swoim milusińskim  opatrywali rany,  nalepiali plaster, Dary zebrane przez uczniów naszej szkoły zostały przekazane 
bandażowali łapkę. Uczniowie poznali numery alarmowe w celu przez Annę Tomczak, wolontariuszkę koordynującą zbiórkę darów z 
ratowania życia. naszego terenu, do Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie przy 

ulicy Czystej 3. 

Konkurs czytelniczy

00 
26.11.2013 r. o godz. 9 w bibliotece szkolnej odbył się konkurs 

czytelniczy dla uczniów klas drugich naszej szkoły zatytułowany:
„TUWIM byłby ze mnie dumny”.

Dotyczył znajomości treści wierszy poety oraz podstawowych faktów z 
jego biografii.
Konkurs zorganizowany był z dwóch powodów:
1) rok 2013 jest rokiem Juliana Tuwima  
2) w grudniu obchodzić będziemy 60-tą rocznicę śmierci poety.  

 Po zakończeniu zabawy każde dziecko otrzymało DYPLOM 
BARDZO DZIELNEGO MAŁEGO RATOWNIKA. Każda z klas miała przygotować pracę plastyczną do przydzielonych 

wierszy
 J. Tuwima. Technika wykonania prac była dowolna.SKARBY MÓRZ I OCEANÓW

A B C II  – „Murzynek Bambo” II  – „Słoń Trąbalski” II – „Grześ”

A
Drużynę A reprezentowali uczniowie klasy II :Dnia 21  listopada 2013r.  w sali gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej  w Mszczonowie miała miejsce wystawa pana Stanisława Gołyńska  Gabriela
Jantury pt. „Skarby mórz i oceanów”. Krakowiak  Filip

Od ponad 30 lat jest on pasjonatem i kolekcjonerem Królikowski  Jakub,
eksponatów przyrodniczych pochodzących z mórz i oceanów. 

BUczniowie naszej szkoły mieli możliwość wysłuchania ciekawej prelekcji i drużynę B stanowili uczniowie klasy II :
obejrzenia ponad 500 niezwykłych okazów. Były to między innymi różnej 
wielkości i barwy ślimaki , małże, rozgwiazdy, koralowce. Duże Makulska  Alicja
zainteresowanie wzbudziły zmumifikowane ryby: rekin koralowy, rekin Sadowska  Martyna
łaciaty, rekin marmurkowy czy szczęki rekina. Zachwycały piękne Wiśniewski  Karol
wyroby z pereł,  korali i bursztynów.

CDzieci mogły kupić pamiątki  w postaci muszli, rozgwiazd, drużynę C prezentowali uczniowie klasy II :
minerałów i biżuterii.

Niewolewska  Patrycja
Sroka  Igor
Supeł  Weronika

Konkurs przygotowała i poprowadziła pani E. Grzybowska. 

W jury zasiadły: 
psycholog Agata Bogucka, bibliotekarz Ewa Bińkowska.

Konkurs obejmował 17-naście różnych konkurencji: m.in. test, układanie 
puzzli, wykreślankę, rozwiązywanie rebusów, uzupełnianie tekstu z 
lukami,  kojarzenie tytułu wiersza na podstawie czterech wyrazów, itp. 
Konkurencje intelektualne przeplatało zadanie sprawnościowe 
„Wyciągamy rzepkę” - polegało na przeciąganiu liny. Zorganizowanie wystawy posłużyło wzbogaceniu wiedzy 

uczniów na temat przyrody mórz i oceanów. Spotkanie zakończyło się 
AI miejsce zajęli uczniowie  z klasy II  zdobywając 74 punkty.złożeniem podziękowań na ręce pana Jantury.

CII miejsce zajęli uczniowie klasy II  z ilością 67,5 punkta,  zaś 
B  III miejsce przypadło uczniom z klasy II  - uzbierali 47,5 punkta.ZBIÓRKA DARÓW DLA SCHRONISKA W ŻYRARDOWIE

W październiku i w listopadzie Szkoła Podstawowa w Prace plastyczne i informacje o konkursie wywieszone są na głównym 
Mszczonowie brała udział w akcji zbiórki darów dla Schroniska korytarzu szkolnym w budynku C. 
Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie. Zbiórkę karmy dla psów i kotów oraz Za trud włożony w przygotowanie do konkursu każdy uczestnik otrzymał 
gadżetów niezbędnych w życiu codziennym schroniska, przeprowadzili słodki upominek.
uczniowie samorządu uczniowskiego. Akcja zakończyła się wielkim Zwycięskie drużyny zostaną 

n a g r o d z o n e  k s i ą ż k a m i  i  
dyplomami na najbliższym apelu. 
Tuwim rzeczywiście mógłby być 
dumny ze wszystkich uczestników 
konkursu. Dzieci były świetnie 
przygotowane. O rozbieżności 
punktowej decydowało tylko 
tempo pracy drużyn. 

Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy!!!
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 8 listopada 2013r. w mszczonowskim Gimnazjum odbyła się 
uroczystość z okazji Narodowego Święta  Niepodległości. Cała 
społeczność szkolna świętowała 95 rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 
Apel przygotowała klasa III D pod kierunkiem pani Iwony 

Lipińskiej, oprawę muzyczną przygotował chór szkolny pod 
kierunkiem Jacka Zielonki.

Prowadząca program Paulina Olczak rozpoczęła swój występ od 
słów:

Organizatorzy szkolnych obchodów Narodowego Święta 
,, Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz 

Niepodległości oraz młodzież biorąca udział w przedstawieniu 
pierwszy dopiero w 1937 roku. W latach 1939-1944 podczas okupacji 

serdecznie dziękują p. Piotrowi Dymeckiemu i członkom 
hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów 

mszczonowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Strzelcy im. 31. Pułku 
komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. 

Strzelców Kaniowskich za udostępnienie mundurów i strojów ludności 
Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego 

cywilnej, co przyczyniło się do podkreślenia ekspresji przedstawienia i 
święta, od tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym 

przybliżyło kontekst historyczny wydarzeń.
świętem państwowym a dzień 11 listopada jest dniem wolnym od 

Justyna Sozoniuk, Emilia Mirocha
pracy. Święto obchodzone jest w całym kraju.”

Paulina Olczak i Klaudia Trzeciecka przedstawiały historię Polski 
11 LISTOPADA 2013

od rozbiorów do 1918r..

"Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie" 
W roli powstańców wystąpili: Natalia Karczewska i Sebastian 

Roman Dmowski
Stasiarczyk.
,,Chwytajmy za broń! Szybko! Już się zaczęło, nasi przystąpili do ataku! 

W takim przeświadczeniu nasze gimnazjalne poczty 
Teraz atakują Belweder, ruszają na Arsenał! Już za chwilę uzbroimy 

sztandarowe wyruszyły ze sztandarem szkoły na uroczystości 
całą ludność Warszawy, wyprzemy wojska rosyjskie z naszej stolicy i 

upamiętniające jedno z najważniejszych dla historii Polski świąt - 
złamiemy naszych wrogów!”

Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

,,Wybuch I wojny światowej w 1914 roku, zwrócenie się przeciwko 
Ten dzień, jak co roku, jest dla nas dniem ważny i radosny, 

sobie 3 niegdysiejszych partnerów - zaborców, to nowe nadzieje dla 
dlatego nie mogło zabraknąć ludzi, którzy tę wolność budują. 

Polaków. Powołano do życia Legiony – organizację wojskową 
Pogoda była piękna. Słońce ogrzewało nasze dumne twarze 

skupiającą młodych, walecznych ludzi, gotowych na śmierć w imię 
zwrócone w stronę masztu, na którym wciągano polską flagę - symbol 

ratowania ojczyzny. Ochoczo wyruszyli na wojnę marząc o tym, aby 
zwycięstwa, suwerenności i chwały naszej Ojczyzny. Wszystko 

wywalczyć po ponad stu latach upragnioną wolność dla siebie i dla 
wydawało nam się wspaniałe i podniosłe, ale tak mało ludzi było 

swojej ojczyzny.”
tego dnia z nami... Pan Burmistrz dziękował przybyłym pocztom 
sztandarowym, których z każdym rokiem przybywa na tej uroczystości, 

Rolę żołnierzy odegrali: Arek Melon, Marika Topolska i Weronika 
ale smutno, gdy pozostałe miejsce na Placu Piłsudskiego w 

Szuplewska.
Mszczonowie było wolną przestrzenią, wybetonowanym parkingiem, 

,,Synkowie moi, poszedłem w bój,
na który tak mało mieszkańców miasta tego dnia się wybrało.

Jako wasz dziadek, a ojciec mój – jak ojciec ojca i ojca dziad,
co z Legionami przemierzył świat,

Po uroczystym powitaniu przez władze miasta i gminy przy 
szukając drogi przez krew i blizny

wspaniałej muzyce Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej udaliśmy się 
do naszej wolnej Ojczyzny.

na mszę św. do kościoła p..w. Św. Jana Chrzciciela. Celebrowali ją Ks. 
Synkowie moi, da nam to Bóg,

Proboszczowie obu mszczonowskich parafii:  Ks. Tadeusz Przybylski 
Że spadną wreszcie kajdany z nóg

oraz Ks. Sławomir Tulin.
I nim wy męskich dojdziecie sił,
Jawą się stanie, co dziadek śnił,

Po mszy świętej ponownie cała uroczystość przeniosła się na 
Szczęściem zakwitnie, krwią wieków żyzny,

Pl. Piłsudskiego, gdzie w bardzo radosnej atmosferze zostały 
Łan naszej wolnej ojczyzny.”

poświęcone dwa nowe wozy strażackie (jeden do ratownictwa 
drogowego) i  nadano kolejne odznaczenia osobom, które w istotny 

W rolę gazeciarza wcielił się Marcin Orzechowski:
sposób  przyczyniły i przyczyniają się do tworzenia pozytywnego 

,,Rodacy! Kupujcie gazety! Koniec wojny! Zaborcy pokonani! Polska 
wizerunku Mszczonowa.

nareszcie wolna! Rozbrojone wojska austriackie w Krakowie! 
Utworzenie pierwszego polskiego rządu! Wolność! Wolność! Polska 

Wprawdzie dzień 11 listopada był dla nas wolny od nauki, od 
wraca na mapy Europy!”

obowiązków szkolnych, był świętem, które każdy przeżywał na własny 
sposób - takie prawo gwarantuje nam system demokratyczny. Ale nas 

Chór szkolny w oprawie muzycznej programu wykonał 
- młodych ludzi - zastanawiają słowa Jana Pawła II: "Ojczyzna jest 

następujące utwory:  ,,My, pierwsza brygada”, ,,Wojenko, 
dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka jest też wielkim 

wojenko”, Pierwsza Kadrowa”, ,,Rozkwitały pąki białych róż”, Hymn 
obowiązkiem". Dlaczego tak mało ludzi czuje ten obowiązek i jest w 

państwowy, ,,Rota”, ,,O mój rozmarynie rozwijaj się”.
stanie poświęcić 2-3 godziny na to, by być tam z nami i świętować tę 
Rocznicę?

Wszyscy wykonawcy pozowali do pamiątkowego zdjęcia.
W imię pamięci poległych - my młodzi - zapraszamy Was 

wszystkich za rok, a może już wcześniej -3 maja 2014r.

Nasze Gimnazjum

GIMNAZJUM W MSZCZONOWIE
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Katarzyna Malinowska MIKROIMPLEMENTACJA
opiekunka Samorządu Uczniowskiego „Moja historia – integracja pokoleń”

Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie

Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Gminne Centrum 
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Informacji w Mszczonowie w ramach Projektu „ECOOP – Cyfrowe 

W listopadzie w mszczonowskim Gimnazjum zostanie środowisko współdziałania”. Jego inicjatorem i liderem jest francuski 
opracowana nowa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Departament Gironde, a uczestnikami, obok Mazowieckiego 

Według wyjaśnienia Ministra Edukacji Narodowej Ośrodka Doradztwa Rolniczego, jednostki samorządu terytorialnego 
Koncepcja jest ogólnym planem działania, czyli takim, który określa oraz instytucje publiczne z dziesięciu innych krajów Europy. 
kierunki pracy lub rozwoju, priorytety oraz powiązane z nimi cele i Postanowiliśmy zaangażować się w to działanie i nawiązaliśmy 
zadania. Koncepcja odgrywa rolę drogowskazu – wszystkim współpracę z GCI. Piętnastoosobowa grupa naszych uczniów 
członkom społeczności szkolnej wytycza ten sam kierunek działania. weźmie udział w warsztatach dziennikarskich i technicznych, których 

To oznacza, że uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy wspólnie celem będzie przygotowanie do przeprowadzenia i nagrania 
określą główne założenia, wartości i cele działania szkoły oraz wywiadów ze starszymi mieszkańcami gminy. Uczniowie wysłuchają 
sposoby ich osiągnięcia. Wynikną one w trakcie tworzenia tzw. profilu wspomnień dotyczących wojennej historii Mszczonowa oraz 
szkoły, czyli oceny jej funkcjonowania w  określonych obszarach: opowieści o ciekawych zawodach. Tak powstaną wideoblogi. 
1. Rodzice współpracują ze szkołą. Celem projektu jest także opanowanie przez seniorów podstaw 
2. Uczniowie są aktywni. obsługi komputera. Tym razem w roli nauczycieli wystąpią 
3. Nauczyciele wspierają rozwój uczniów. gimnazjaliści. 
4. Szkoła informuje o osiągnięciach uczniów, upowszechnia sukcesy. Realizacja poszczególnych zadań została przewidziana na kilka 
5. Szkoła wszechstronnie wspiera każdego ucznia. miesięcy. Uroczysta konferencja podsumowująca odbędzie się 31 
6. Nauczyciele, rodzice i uczniowie współpracują na rzecz marca 2014r. Wtedy też autorzy najciekawszego materiału filmowego 

osiągnięcia sukcesu przez ucznia na miarę jego możliwości. otrzymają od organizatorów wartościowe nagrody.
7. Uczniowie zachowują się kulturalnie.  Pierwsze z pięciu spotkań w ramach warsztatów dziennikarskich 
8. W szkole jest bezpiecznie. odbyło się 6 listopada w mszczonowskim GCI. Od 22 listopada 

uczniowie będą uczestniczyć w kolejnych  warsztatach, tym razem 
Już odbyły się dyskusje w gronie nauczycielskim, wśród rodziców, w technicznych (tworzenia blogów i filmów). 

Samorządzie Uczniowskim i we wszystkich dwunastu klasach. Młodzież jest zachwycona projektem, nie narzeka na 
Debata o szkole umożliwi wskazanie jej mocnych stron oraz intensywność spotkań i ich popołudniowe godziny. Daje wspaniały 

problemów, które należy rozwiązać. Na podstawie wypracowanych przykład postawy polegającej na robieniu czegoś pożytecznego dla 
wniosków powołany przez p. Dyrektor Annę Rusinowską zespół siebie i innych.
nauczycielski do końca listopada opracuje propozycję nowej 
koncepcji pracy szkoły. Emilia Mirocha

Emilia Mirocha rzeczni k Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie
rzeczni k Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie

którymi torturowano więźniów. Podchodzimy do różnych gablot i „Żeby innych zapalić, trzeba samemu 
widzimy rysunki polskich patriotów. Idziemy trochę dalej i w jednym 

płonąć” - reportaż z wycieczki: Szlakiem pomieszczeniu słyszymy z głośników historię Pawiaka. Głos z 
nagrania informuje nas, że składał się on z szeregu budynków, a bohaterów „Kamieni na szaniec”
najważniejsze były dwa: budynek dla mężczyzn - Pawiak oraz dla 

    
kobiet - Serbia. W następnym pomieszczeniu odsłuchujemy grypsy, 

Alek, Rudy i Zośka to bohaterowie „Kamieni na szaniec” A. 
czyli listy, które pisali więźniowie. Siedzimy w ciemności i ciarki 

Kamińskiego. Gdzie się uczyli, przebywali? Które miejsca w 
przechodzą nam po całym ciele, kiedy słyszymy gryps pewnej 

Warszawie związane są z przeprowadzanymi przez nich akcjami? 
kobiety, która mówi, że chciałaby jakoś przyspieszyć swoją śmierć. 

Gdzie spoczęli na zawsze? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy 
Prosi o tabletki, które by jej pomogły. Kolejny gryps jest pisany przez 

podczas naszej wycieczki, którą zorganizowała nam pani 
mężczyznę, którego tak bolą plecy, że nie jest w stanie się na nich 

Bogusława Jabłońska.
położyć. Słuchając każdego kolejnego grypsu, mamy łzy w oczach. 

Jest 10 października, godzina 8:00. Stoimy przed szkołą i z 
Zaczynamy się zastanawiać, jakim cudem oni wytrzymali takie 

zapartym tchem czekamy na odjazd. W wycieczce uczestniczą 
męczarnie. Wychodzimy z tamtego pomieszczenia i idziemy 

klasa 2b i 2c, które niedawno omawiały tę lekturę. Nie możemy się już 
oglądać cele więzienne. Widzimy napis, który informuje, że cela jest 

doczekać wyjazdu. Nagle widzimy autobus, który pojawia się zza 
przeznaczona dla trzech osób, a zamykali tam od piętnastu do 

budynku. Wsiadamy do niego i zajmujemy wolne miejsca. Panie: 
osiemnastu ludzi. Znów zadajemy sobie pytanie - jak oni dali radę? 

Bogusława Jabłońska, Jolant Korcz i Joanna Spurgjasz są naszymi 
Wychodzimy z więzienia i jedziemy do największej nekropolii 

opiekunkami. Zaczynają sprawdzać listę obecności. Kiedy 
Warszawy - Powązek. Wychodzimy z autobusu i wyruszamy w stronę 

nauczyciele są już pewni, że nikogo nie brakuje, nareszcie 
cmentarza, na którym są pochowani polscy patrioci. Idziemy Aleją 

wyjeżdżamy.
Zasłużonych i stajemy przy grobach Rudego, Alka i Zośki. Oddajemy 

Dojeżdżamy na miejsce o 9:30. Jechaliśmy półtorej 
im hołd, modląc się w ich intencji. Dalej widzimy grób Aleksandra 

godziny. Może to dużo, ale wśród śmiechu i przyjaciół czas mija 
Kamińskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Na kolejnym grobie 

bardzo szybko. Jesteśmy w Warszawie. Wychodzimy z autobusu. 
widzimy napis: „Żeby innych zapalić, trzeba samemu płonąć”. 

Czeka na nas pan przewodnik, Tomasz Różycki, który wita nas 
Wychodzimy z cmentarza. Teraz jedziemy do gmachu Arsenału. To 

uśmiechem. Jesteśmy przed Pawiakiem, więzieniem śledczym. 
tutaj odbyła się akcja odbicia Rudego. Autokarem przejeżdżamy 

Przywożono tu ludzi schwytanych w ulicznych łapankach. Patrzymy 
obok Liceum im. Stefana Batorego. Słuchamy pana przewodnika i 

na pomnik drzewa. Kiedy Niemcy wysadzili więzienie, przetrwało 
dowiadujemy się, że szkoła została wybudowana w 1922r. przy ulicy 

tylko to drzewo i fragment bramy. Można powiedzieć, że było 
Myśliwskiej. To w niej pisali maturę m.in. Jan Bytnar, Aleksy Maciej 

świadkiem ludzkiego cierpienia, bohaterstwa i zbrodni. Później 
Dawidowski, Tadeusz Zawadzki i Krzysztof Kamil Baczyński. Jedziemy 

zaczęło obumierać, aż w końcu podzieliło losy więźniów. Chcąc je 
dalej i widzimy pomnik Kopernika. Przypomina nam się wydarzenie, o 

upamiętnić, zrobiono jego pomnik odlany z brązu. Zaczęto 
którym czytaliśmy w książce. Bardzo odważny Alek odkręca śruby 

przypinać do niego tabliczki z nazwiskami ofiar Pawiaka. Wchodzimy 
do środka więzienia. Pan przewodnik pokazuje nam narzędzia, 
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tablicy. Słyszy huk i przestraszony ucieka, po chwili wraca, bierze  
tablicę i zakopuje ją pod śniegiem. „Dla mnie była to bardzo udana wycieczka i cieszę się, że na nią 
Następnie dojeżdżamy do Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy Alei pojechałam. Wierzę, że uczucia mi tam towarzyszące zachowam 
Szucha. W środku pomieszczenia siadamy na schodach i oglądamy na długo w pamięci wraz z niektórymi rzeczami, które w tym dniu 
zdjęcia różnych osób z czasów okupacji. Słuchamy historii tego mnie poruszyły.” Klaudia
miejsca i kiedy nagranie się kończy, idziemy dalej. Oglądamy kolejne  
cele więzienne. To miejsce wyjątkowo zapada nam w pamięci. Jakie są nasze wrażenia? Wycieczka była fantastycznym 
Kiedy słuchamy o sposobach torturowania, przypomina nam się przeżyciem. Dzięki niej uświadomiliśmy sobie, jak ważna jest dla nas 
Rudy, który w tym miejscu był okrutnie bity i katowany. Mimo upływu nasza Ojczyzna. Zrozumieliśmy też, że dzięki poświęceniu młodych 
wielu lat nadal czuć tutaj atmosferę śmierci. Jesteśmy teraz przy celi, bohaterów możemy żyć w wolnym kraju. Mieliśmy również okazję 
w której jeden z więźniów wyrył napis: zobaczyć miejsca, o których czytaliśmy w książce „Kamienie na 
 szaniec”. Na pewno zapamiętamy ten dzień do końca życia.

„ Łatwo jest mówić o Polsce, Barbara Wachowicz w swojej książce o bohaterach, o 
Trudniej dla niej pracować, których pisał Kamiński, zacytowała wypowiedź pewnego ucznia:

 Jeszcze trudniej umrzeć, „Moje życie jest jak książka, w której zapisano dopiero kilka 
A najtrudniej cierpieć.” stron. Pozostałe puste kartki dopiero będą się wypełniać. 

 Chciałbym, aby ta książka była wartościowa i ciekawa, a droga 
Teraz jedziemy do ostatniego punktu naszej wycieczki. Jesteśmy życia, którą rozpocząłem, była prosta, bez zakrętów. Lecz życie to 
przed Kopcem Powstania Warszawskiego. Przed nami znajduje się nie bajka i nie można przewidzieć zawirowań, okrucieństw własnego 
trzysta pięćdziesiąt schodów. Zanim znajdujemy się na szczycie, mija losu. Jedno wiem jednak na pewno, zawsze będę się kierował 
trochę czasu. Kiedy tam docieramy, widzimy pomnik Polski pewnymi wartościami w swoim życiu jak Alek, Rudy i Zośka, a są to: 
Walczącej, pod którym robimy sobie pamiątkowe zdjęcie. Patrzymy dobroć, prawda, uczciwość, pomoc dla drugiego człowieka, 
na roztaczający się przed nami piękny widok naszej stolicy - miasta, tolerancja wobec innych, patriotyzm. Tego uczy mnie moja mama i 
które było świadkiem tragicznych wydarzeń podczas II wojny tego kiedyś ja będę uczył swoje dzieci, że jeśli nawet nie jesteś kimś 
światowej i które tak kochali nasi bohaterowie, że nie wahali się wybitnym, bogatym, sławnym, to możesz mieć to najważniejsze w 
poświęcić życia w jego obronie. Dobiega koniec naszej wycieczki. życiu człowieka - poczucie własnej wartości.” Krystian Łukasik
Jedziemy do Mc'Donalda coś zjeść. W drodze powrotnej            Po wycieczce i lekturze książki Aleksandra Kamińskiego, 
opowiadamy sobie o naszych wrażeniach. A oto wypowiedzi uważamy, że tak jak Krystian będziemy kierować się tymi 
naszych koleżanek: wartościami. Każdemu, kto czytał bądź słyszał o ludziach, którzy 

 potrafili pięknie umierać i pięknie żyć, polecamy podróż Szlakiem 
„Bardzo mnie to wszystko wzruszyło. Teraz dopiero zaczęłam Bohaterów „Kamieni na szaniec”, bo naprawdę warto.

doceniać życie i czasy, w których żyję. To, co usłyszałam, dało mi 
wiele do myślenia.” Klaudia Autorki reportażu:

 Aleksandra Wróblewska
„Zrozumiałam, że nasze problemy w tych czasach to przy tamtych Karolina Choińska

drobnostka.” Partycja
 Reportaż jest publiczną prezentacją efektów pracy w 

„Moim zdaniem wycieczka była bardzo fajna i interesująca. Dzięki ramach projektu Szlakiem bohaterów „Kamieni na szaniec”, którego 
naszym kochanym nauczycielom mogliśmy zobaczyć miejsca, w opiekunką jest p. Bogusława Jabłońska.

których Niemcy nękali, przetrzymywali Polaków. Bardzo mi się 
podobało.” Patrycja

Scenariusz 

Temat: Uroczystość z okazji „Pasowania na 
przedszkolaka”

Cele ogólne:
· integrowanie dzieci ze środowiskiem 

przedszkolnym
· przyjęcie do grona nowo przybyłych 

dzieciTen najważniejszy dzień w życiu dziecka 
· zaprezentowanie umiejętności dziecizostał bardzo starannie przygotowany. 
· tworzenie przyjaznej atmosferyWychowawczynie grupy p. Iwona Dziuba i 

Małgorzata Sałajczyk przygotowały część 
Cele operacyjne:artystyczną, dekorację sali, a rodzice zadbali 

Środki dydaktyczne: magnetofon, płyty CD z · dziecko śpiewa piosenkio eleganckie stroje dla swoich pociech. 
piosenkami, dekoracja, duża kredka, · recytuje wierszeKażde dziecko otrzymało także znaczek 
dyplomy, znaczki, opaski na głowę, · inscenizuje ruchem piosenki„Małego przedszkolaka”.  Po części  
upominki, aparat fotograficzny.· pokonuje lęk przed występami artystycznej dzieci w obecności nauczycielek 

publicznymii licznie zgromadzonych gości złożyli uroczyste 
ślubowanie, po którym  pani dyrektor Iwona 

Przebieg uroczystości:Metody pracy:Gołyńska dokonała pasowania na 
· pokazowaprzedszkolaka Miejskiego Przedszkola nr 1 w 

· Powitanie przybyłych gości.· działań praktycznychMszczonowie.
· Część artystyczna w wykonaniu dzieci z · słownaUwieńczeniem dnia było wręczenie 

grupy „Krasnale”.
pamiątkowych dyplomów, książeczek, 

· Pasowanie na przedszkolaka przez p. Formy pracy:pozowanie do zdjęć, wspólne zabawy 
Dyrektor.· zbiorowar uchowe w sa l i  o raz  poczęs tunek  

· Rozdanie dyplomów i upominków.· indywidualnaprzygotowany przez rodziców.
· Podziękowanie dzieciom, rodzicom i · grupowa

gościom za udział w uroczystości.

Miejskie Przedszkole nr 1 
w Mszczonowie

„Krasnale”- pasowane 
na przedszkolaka 
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obietnic, bo i  uroczystość  była niezwykle  
P ierwsze życ iowe poważna. Pasowanie na przedszkolaka to 

jednak zobowiązująca sprawa. Dzieciaki z 
ślubowanie… prawdziwą dumą  wypowiadały słowa 

ślubowania i z radością przystępowały do 
To było niezwykłe popołudnie. 5 

aktu pasowania, jakiego wielkim ołówkiem 
listopada w szklanej sali Miejskiego 

dokonywała  dyrektor przedszkola pani 
Przedszkola zebrali się rodzice i dziadkowie 

Iwona Gołyńska. Maluchy całą uroczystość 
nowo przyjętych przedszkolaków, aby 

uświetniły programem artystycznym, do 
zobaczyć jak ich pociechy w sposób 

j a k i e g o  p r z y g o t o w a ł y  j e  i c h  
niezwykle uroczysty składają przyrzeczenie, 

wychowawczynie Agnieszka Kasprowicz i 
iż:  będą grzeczne podczas zajęć, z chęcią 

Hanna Kozłowska. Przedszkolne święto 
będą zjadały posiłki, nie zapomną o 

zakończono słodkim  poczęstunkiem, na jaki 
sprzątaniu zabawek, zawsze będą posłuszne 

zaproszeni zostali wszyscy jego uczestnicy.  
wobec swoich pań… Dużo było tych 

MM

Dnia 23 października 2013r dzieci z gr zabaw oraz zostały ugoszczone drożdżowym 
„Biedronki oraz dnia 24 października 2013r plackiem i ciepłą herbatką.
dzieci z gr „Słoneczka” wzięły udział w Żal było odjeżdżać, ale na otarcie łez dzieci 
w y c i e c z c e  d o  m i e j s c o w o ś c i  Ł o ś  o t r z y m a ł y  p a m i ą t k o w e  p r e z e n t y :  
uczestnicząc w warsztatach ceramicznych. ceramicznego słonika, żabę, talerzyk i 
Celem tych wycieczek było zapoznanie dyplomy.
dzieci z pracą rzeźbiarza. Ponadto Rypkowska Agnieszka
przedszkolaki miały możliwość stworzenia 
własnych rzeźb pod okiem specjalistów w tej 
dziedzinie a było to: miseczka i podstawka 
na świeczkę. Po zajęciach rzeźbiarskich  
dzieci miały możliwość skorzystania z placu 

Na bal w piżamce
14  listopada w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie odbył się  bal 
piżamowy. Wzięły w nim udział dzieci z dwóch najmłodszych grup. 
Trzylatki – zwane w przedszkolu KRASNALAMI z niedowierzaniem 
wkroczyły do przedszkolnej auli w piżamkach i z kocykami. Do końca 
nie dowierzały, iż  za chwilę  będą  się  bawić, tańczyć  i śpiewać, a 
nie leżakować. Faktycznie stało się jednak tak jak obiecywały im ich 
opiekunki. Wychowawczynie Krasnali uczestniczyły w balu wraz ze 
swoimi podopiecznymi. Do zabawy włączyła się  również  pani 
dyrektor Iwona Gołyńska. Bal piżamowy poprowadzili artyści z firmy 
„Chwila w bajce”. To były niezapomniane doznania. W ciemnym 
pomieszczeniu, atmosfera snu co chwila przeplatała się  nastrojową  
muzyką  i szałową  zabawą. Kolejny bal piżamowy już za rok. Trzeba 
będzie się wykazać  nie lada jaką  cierpliwością, aby go doczekać. 
Dzięki takim atrakcjom nawet deszczowy i zimny listopad wydaje się 
piękniejszy. 

MM

Tradycyjnie w wigilię Świętego Andrzeja  (w 
piątek 29 listopada) w Niepublicznym 
Przedszkolu Smerfolandia odbył się bal 
andrzejkowy. Były zabawy, wróżby i przede 
wszystkim świetna zabawa.
Dwie wróżki, które odwiedziły Placówkę, 
wywróżyły małym Smerfom świetlaną 
przyszłość. Dzieci dowiedziały się kim zostaną 
w przyszłości, jak na imię będzie miały 
wybranek ich serca oraz jakie prezenty 
czekać będą pod choinkę w najbliższe 
święta.

15 listopada dzieci z grupy Biedronek 
(trzylatki)z dużym zainteresowaniem 
zajmowały się warzywami. Próbowały 
różnych zdrowych i pełnych witamin 
pyszności, przygotowały sałatkę jarzynową, 
bawiły się i rysowały poznane dary jesieni.
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Przedświąteczne tygodnie obfitowały w Przedszkolu Miejskim w liczne rodzicami starały się podkreślić ich powagę i charakter. 
spotkania okolicznościowe, mające związek ze zbliżającymi się W imieniu Dyrekcji i pracowników przedszkola życzę Wszystkim, aby 
najpiękniejszymi w naszej tradycji świętami Bożego Narodzenia. przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej 
Początek świątecznemu nastrojowi dała wizyta Świętego Mikołaja i atmosfery. Niechaj święta Bożego Narodzenia upłyną Wam wśród 
Śnieżynki . Dzieci miały możliwość zrobienia sobie zdjęć, pochwalenia bliskich przy staropolskich kolędach i zapachu świerkowej gałązki, a 
się przed gośćmi nauczonymi wierszykami i piosenkami, oraz co dla Nowy Rok niech niesie ze sobą szczęście i pomyślność. 
przedszkolaków najważniejsze otrzymać wymarzone prezenty. Tuż po Renata Sosnowska ,  Agnieszka Rypkowska
wyjeździe gości miało miejsce spotkanie mikołajkowe w grupie '' 
MISIE'', podczas którego dzieci wraz z rodzicami tworzyły kartkę 
świąteczną w/g własnego pomysłu. Kolejnym ważnym 
przedsięwzięciem, w którym miały możliwość uczestniczyć 
przedszkolaki wraz ze swymi rodzicami był ogłoszony przez gr. 
''GUMISIE '' konkurs na najpiękniejszą ekologiczną ozdobę choinkową. 
Był on okazją do tego aby wspólnie stworzyć dekorację na 
świąteczne drzewko, a tym samym dać upust swojej wyobraźni . 
Każde dziecko które wzięło udział w konkursie zostało nagrodzone. 
Na spotkaniu z udziałem rodziców , każda z grup przedszkolnych 
przygotowała również inscenizację w których ukazane były Boże 
Święta. Starsze dzieci przedstawiły ''Jasełka'' , na których przedszkolaki 
pięknie pokazały okoliczności w jakich doszło do Narodzenia 
Pańskiego i sytuację jaka miała miejsce później. Młodsze zaś śpiewały 
piosenki i mówiły wiersze, w których dominował nastrój świąteczny i 
postać wspomnianego już Mikołaja. Na jasełka w wykonaniu 
''GUMISIÓW'' zostały zaproszone dzieci ze stowarzyszenia "Uśmiech 
Dziecka'', które to spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i 
wspólnym śpiewaniem kolęd. Święta Bożego Narodzenia to czas 
szczególny . W Przedszkolu Miejskim wychowawczynie wraz z dziećmi i 

Mateusz Wieteska
Nikodem Kowalski
Hania Dobrzyńska

Wyróżnienia:
Natasza PopławskaTo było prawdziwe przedszkolne święto Bartosz Żelazny
Zosia Ośkachoinki. 10 grudnia w Miejskim Przedszkolu w Igor Rutkowski
Maja KobierskaMszczonowie już  od samego rana odbywały 
Przemek Ferstsię  zabawy przy zielonym, świątecznym  II miejsce:
Dominik Łuczyńskid r zewku .  By ły  one   ws tępem do Wiktor Zacharski
Maja Bodychp o p o ł u d n i o w e g o ,  u r o c z y s t e g o   Dorian Sobol
Victor Nowakowskirozstrzygnięcia konkursu na „Najpiękniejszą, Ewa Dobrzyńska
Paweł Łuczyńskiekologiczną  ozdobę  choinkową”. Dzieciaki Ola Wasik
Maja Jankowskaprzy  świątecznych melodiach tańczyły i Michał Gołyński
Antoś Nowakowskiśpiewały. Ich wychowawczynie, a zarazem Kinga Strzelecka
Zosia Kozeraorganizatorki choinkowego święta- Marzena 
Gracjan ZacharskiPuchała i Urszula Kiejrys, dołożyły wszelkich III miejsce:

starań, aby każdy tryskał wyśmienitym Martyna Włodarczyk
humorem. Przedszkolaki podczas zabawy Karol Szwed
„Choinki rosną” udzielały odpowiedzi na Wiktor Szczepanik
pytan ia,  zw iązane ze zwycza jami ,  
d o t y c z ą c y m i  u b i e r a n i a  
bożonarodzeniowego drzewka. Później 
wysłuchały bajki o „Puszystej choince”, a 
następnie wzięły udział w zabawach 
ruchowych, zakończonych „Choinkowym 
walczykiem”. 
Samo wręczanie nagród i wyróżnień dla 
uczestników konkursu odbyło się  w 
obecności ich rodziców i dziadków. 
Członkowie rodzin przedszkolaków przybyli 
tłumnie do przedszkolnej auli. Nagrody 
wręczała dyrektor przedszkola Iwona 
Gołyńska.

MM

Poniżej zamieszczamy listę zwycięzców tego 
jakże oryginalnego konkursu: 

I miejsce:
Błażej Kubiak
Michał Zawistowski
Ola Kobierska
Filip Wijatyk

Choinkowe święto i konkurs na ekologiczną  
ozdobę świątecznego drzewka   
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grupa  dzieci w wieku 4-7 lat pod opieką podobały, po nich było świeczowisko i ciąg 
trzech wychowawców rozpoczęła zabawę dalszy zabaw. O północy dzieci podziwiały 
już o godzinie 18.00. Dzieci przez dwie na zewnątrz pokazy sztucznych ogni i 
godziny miały czas na zabawy dowolne i fajerwerków. W holu był szampan Piccolo i 
przygotowania do Wie lk iego Balu.  życzenia, a po północy pidżama party. 

N ietypowa zabawa czy  n ietypowi  Punktualnie o 20.00 wszyscy uczestnicy zostali Dzieci bawiły się do 2.00 a na koniec  
Sylwestrowicze? z a p r o s z e n i  d o  g ł ó w n e j ,  p i ę k n i e  najbardziej wytrwali obejrzeli bajkę na dużym 
Takie pytanie zadawali nie tylko rodzice  udekorowanej sali.  W sali balowej czekał na ekranie. Ostatni uczestnik zabawy poszedł 
Przedszkolaków, ale również osoby z poza dzieci już poczęstunek i ciepłe danie na spać przed godziną 4.00. Wszyscy natomiast 
placówki, które dowiedziały się o imprezie rozgrzanie. Po uroczystej kolacji na dzieci wstali około 8.00 na wspólne śniadanko. 
organizowanej w Przedszkolu. czekały tańce i zabawy, następnie teatrzyk Rodzice odebrali swoje Pociechy przed 
Pomysłodawczynią sylwestrowej zabawy żywego aktora oraz konkursy. około godziny 10.00. Zabawa została uznana za bardzo 
b y ł a  M a r t a  M a g n u s z e w s k a  -  22.00 uczestnicy zabawy otrzymali gorący udaną i już są zapisy na przyszły rok.
wychowawczyni najmłodszej grupy, jednak rosół, aby nabrać sił na dalsze wojaże. 
zaproszenie skierowane było do starszych Podchody zorganizowane po całym 
dzieci i absolwentów. Piętnastoosobowa Przedszkolu wszystkim Maluchom bardzo się 

Sylwester  
w Smerfolandii

Szczególnie ciepłe słowa skierowała do 
pierwszoklasistów, życząc im samych 
radosnych dni w szkole i powodzenia w 
nauce.  Pięknie śpiewając i recytując 
pierwszaki dowiodły, że dużo już wiedzą o 
swojej szkole, o Polsce, znają  zasady ruchu 
drogowego i zasady higieny osobistej, 
wiedzą co to głoska i litera oraz wiele innych     Dnia 6 XI w obecności licznie 
rzeczy. Tak dobrze zdany egzamin pozwolił, zgromadzonych, wśród których honorowym 
aby mogły ślubować być dobrymi Polakami, gościem była 
kolegami oraz uczniami i zostać pasowanymi  dzieci z klasy 

swojej klasie, kosztując okazały, smakowity na pełnoprawnych uczniów Szkoły pierwszej z piosenką na ustach wkroczyły do 
t o r t  o r a z  w i e l e  i n n y c h  s ł o d k o ś c i  Podstawowej w Piekarach. Po części o d ś w i ę t n i e  u d e k o r o w a n e j  s a l i  
ufundowanych przez rodziców. Ten oficjalnej, główni uczestnicy uroczystości gimnastycznej. Wszystkich zgromadzonych 
uroczysty dzień z pewnością na zawsze bardzo dumni, z licznymi prezentami i powitała p. dyrektor Małgorzata Sekulska. 
pozostanie w ich pamięci.uśmiechem na ustach, świętowali dalej w 

Krystyna Penczonek radna  
Rady Powiatu Żyrardowskiego,

 

SP Piekary

ŚLUBOWANIE  KL.  I

znakomita gra aktorów dostarczyły dzieciom przygotowują się do przetrwania zimy. WYCIECZKA DO PŁOCKA
wiele wspaniałych przeżyć i emocji. Niewątpliwą atrakcją  tych zajęć była W czwartek, 5 grudnia 2013r., uczniowie 

Kolejnym punktem wycieczki było obecność żywych zwierząt. Chętne dzieci z klas I-III wraz z wychowawczyniamI:  
płockie ZOO. Dzieci wzięły udział w lekcji nt. mogły nakarmić papugę, dotknąć węża, Bogumiłą Zygier,  Bożeną Pajęcką i Jolantą 
„Jak zwierzęta przygotowują się do zimy”. żabę, ropuchę czy też szczura. Przed Zdulską wybrali się na wycieczkę do Płocka.
Uczniowie dowiedzieli się, jakie ptaki opuszczeniem ZOO uczniowie zobaczyli Po dotarciu do tego pięknego miasta 
odlatują na zimę do ciepłych krajów, które jeszcze różne okazy żółwi oraz odwiedzili wycieczkowicze udali się do Teatru 
pozostają w Polsce oraz które przylatują do słonie. Na zakończenie pobytu w Płocku Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego, 
naszego kraju na zimę. Wszystkie omawiane wszyscy posilili się w restauracji McDonald's.aby obejrzeć spektakl pt. „Pinokio”. Wszyscy 
ptaki uczniowie oglądali na wyświetlanych Dzięki wyjazdowi uczniowie mogli z zainteresowaniem śledzili losy drewnianego 
slajdach. W dalszej części lekcji dzieci rozwijać swoje zainteresowania sztuką pajaca, które, jak się okazało, miały swój 
zdobyły nowe informacje o tym, jak ssaki szczęśliwy finał. Kolorowe dekoracje oraz 
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W dniu 6 grudnia odbyła się całodniowa prezentami, ale muszą pamiętać o byciu 
wycieczka do Kołacinka. grzecznym w domu, jak i w przedszkolu. 
Wyjazd zorganizowany został dla dzieci z Przedszkolaki odwiedziły "Młyn do 
przedszko la  i  k lasy  0  ze  Szkoły  mielenia złych uczynków",  gdzie 
Podstawowej  w P iekarach.  
Uczestniczyło w nim 37 dzieci. 
Ponadto w wycieczce wzięli udział 
rodzice, których nauczycielki 
poprosiły o pomoc w sprawowaniu 
pieczy nad tak liczną grupą. Po 1,5 
h podróży,  dz ieci  zwiedzi ły symbolicznie niszczyły swe złe 
bajkowe miasteczko, gdzie Elf uczynki. Po tych zajęciach 
Świętego Mikołaja zapoznawał ich dzieci z apetytem zjadły 
z ciekawymi historiami baśniowymi. obiad. W przerwach między 
Dużym przeżyciem dla wszystkich atrakcjami przedszkolaki  
była wizyta w domku Dziadka bawiły się w parku rozrywki. 
Mroza i spotkanie z tą ciekawą Przed odjazdem w programie 
postacią. Dzieci spotkały się z n a l a z ł o  s i ę  j e s z c z e  
następnie ze Świętym Mikołajem, z poszukiwanie „Magicznej 
którym wspólnie wypowiedziały Gwiazdki”. Wszyscy wrócili cali 
świąteczne przyrzeczenie Mikołaj i  z d r o w i  w  r a d o s n y c h  
przypomniał dzieciom, że za kilka nastrojach.
d n i  o b d a r u j e  w s z y s t k i c h  SP Piekary 

teatralną oraz  poszerzyli swoją wiedzę nietoperzy  i duszków  ciekawi swej 
przyrodniczą. Dzieci były zadowolone z przyszłości uczniowie mogli spróbować  
odbytej wycieczki. Wszyscy wrócili w szczęścia, uczestnicząc w przygotowanych 
dobrych nastrojach.  przez organizatorów wróżbach. Wróżono 

sobie z „serca” imię przyszłej partnerki, 
partnera, jego  zawód. Rzucając kostką do CZARY, MARY, WOSKU LANIE...
gry czy przy pomocy kubeczków wielu 

Koniec listopada kojarzy się wszystkim  z 
próbowało „zaprogramować” swoją 

wróżbami andrzejkowymi. W andrzejki, jak 
najbliższą przyszłość. Jednak najwięcej 

co roku próbujemy trochę dla zabawy, a 
emocji  wzbudziło lanie wosku przez uszko 

trochę serio uchylić rąbka tajemnicy 
klucza i próby odczytywania przyszłości z Uczniowie byli bardzo zadowoleni z  takiej spowijającej przyszłość. W  wielowiekowej 
fantazyjnych kształtów. formy poznawania zjawisk przyrodniczych i 

Po atrakcjach z wróżbami wszyscy bawili wyrazili chęć uczestnictwa w innych tego 
się przy muzyce.  W przerwach między typu programach.
tańcami uczniowie brali udział w wielu 
atrakcyjnych konkursach, w których zdobyli 

KOSMICZNA PODRÓŻwiele nagród. Zdaniem uczestników zabawa 
14 listopada 2013r. gościliśmy w naszej szkole była bardzo udana.
przedstawicieli Centrum Edukacyjnego 
"Planeta Anuka" z Warszawy wraz z 

WYCIECZKA DO WARSZAWY mobilnym  Planetarium. W seansach pt. 
19 listopada 2013 r. 36 - osobowa grupa "Nasze niebo" i "Podbój Kosmosu" wzięli 
uczn iów z  k las  I I I -V I ,  pod op ieką udział wszyscy uczniowie  naszej szkoły. 
wychowawczyń: Małgorzaty Wacławek,  Mogli oni  przeżyć niepowtarzalne wrażenia tradycji panny wróżyły zamążpójście w 
Jolanty Zdulskiej  i  Marianny Frączek,  w wirtualnej podróży do odległych zakątków wigilię świętego Andrzeja, kawalerowie 
pojechała do  Warszawy   do  Cinema - City Wszechświata.   P rogram zawierał  ożenek w przeddzień świętej Katarzyny. 
na Bemowie. Uczniowie obejrzeli 4 filmy i podstawowe informacje związane z ruchem Jednakże katarzynki były mniej atrakcyjne 
wysłuchali słuchowiska w ramach programu  wirowym oraz obiegowym Ziemi: zjawisko od dziewczęcych andrzejek i z czasem 
edukacyjnego „Cztery żywioły”.Dzieci dnia i nocy oraz następstwo pór roku. W uległy zapomnieniu. Dziś wróżby traktujemy 
przeżyły fascynującą podróż do wnętrza przystępny sposób wytłumaczono, jak jak dobrą zabawę. Nie ma w tym nic złego 
Ziemi i na skraj atmosfery wraz z pierwszymi zmienia s ię wygląd nieba i  układ ani wstydliwego, że pragniemy dowiedzieć 
na świecie Superbohaterami: Powietrzem, gwiazdozbiorów w ciągu roku, jaką rolę pełni się, co nas czeka.
Wodą, Ziemią i Ogniem.  W sześciu  Gwiazda Polarna oraz skąd biorą się fazy Kultywując dawne zwyczaje, w naszej 
interaktywnych salach (3D, ruchu, inspiracji, Księżyca. Sprawdzano, jak długo trwa doba szkole również zorganizowaliśmy wieczór 
muzyki, wyobraźni i interakcji) dowiadywały  oraz rok na innych planetach, prezentując wróżb andrzejkowych połączony z zabawą 
się, jak powstają burze i huragany, dlaczego wybrane różnice między Ziemią a innymi taneczną. Nieco wcześniej, bo 28 listopada 
dochodzi do erupcji wulkanów a także na planetami Układu Słonecznego.Samorząd Uczniowski wspierany przez 
czym polegają ruchy tektoniczne Ziemi oraz Planetaria są unikalnym narzędziem panie: Dorotę Zaniewską i Małgorzatę Gralę 
inne pasjonujące zjawiska występujące w dydaktycznym do edukacji astronomiczno - – Wiśniewską zaprosił wszystkie dzieci do 
przyrodzie. Ten trzygodzinny program przyrodniczej, przeznaczonym dla każdego wspólnej zabawy. Zabawę zorganizowano w 
edukacyjny pozwolił zgłębić uczniom nie widza: przedszkolaka i ucznia.dwóch grupach wiekowych: przedszkolaki 
tylko dużą porcję wiedzy o przyrodzie,  była Seans w planetarium to doskonałe (50 dz ieci)  i  k lasy I -VI .  W pięknie 
to  również wspaniała rozrywka, dzięki której uzupełnienie wiedzy szkolnej z zakresu udekorowanej sal i ,  w towarzystwie 
nauka okazała sie niezwykle atrakcyjna i przyrody, astronomii czy geografii.czarownic, pająków, czarnych kotów, 
skuteczna.

Wyjazd do Kołacinka- Krainy Świętego Mikołaja
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12 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej w 
Bobrowcach  odbyła się uroczysta akademia  poświęcona 95 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia 
wszyscy uczniowie przybyli do szkoły odświętnie ubrani. W tym dniu 
tradycyjny strój galowy ozdabiał biało-czerwony kotylion.

Uroczystość przygotowali uczniowie klasy trzeciej, którzy z 
dużym zaangażowaniem  wchodzili w role, pięknie recytowali 
wiersze o Niepodległej Polsce, z zapałem śpiewali  pieśni 
patriotyczne. 

Scenariusz tej uroczystości dostosowany był dla 
najmłodszych uczestników, trzecioklasistom bardzo zależało, by ta  
niecodzienna lekcja historii była zrozumiała dla  wszystkich.

Byli reporterzy, którzy pytali spotkane dzieci, czy wiedzą, co Wszystkim zebranym bardzo podobała się uroczystość  i na 
to znaczy niepodległość, czy wiedzą kto to patriota, jakie są zakończenie wszyscy śpiewali pieśni, które od wieków „ 
symbole narodowe . I była też babcia, która z wielką miłością  i rozgrzewały serca Polaków”.
cierpliwością tłumaczyła swoim wnukom jakie były losy ojczyzny, Urszula Gowin
jak wiele musieli wycierpieć  ludzie podczas zaborów.

MERKURIUSZ SZKOLNY

Bobrowce

Święto Niepodległości w Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach

początku dzieci z punktu przedszkolnego świąteczne. Dzieci wraz z rodzicami udały się 
pod okiem pani Mileny Kaczmarek do klas na wigilię oraz wspólne kolędowanie. 
przedstawiły historię Narodzin Dzieciątka Nasi uczniowie w tym roku byli bardzo 
Bożego. Następnie starsi uczniowie naszej grzeczni, więc nie obyło się bez prezentów 
szkoły pod opieką pań Marioli Krygier i od św. Mikołaja.  
Mirosławy Guzik przedstawiły bajkowe Milena Kaczmarek 
Jasełka. Po pięknych występach pani 
dyrektor Małgorzata Janiszek złożyła 20 grudnia w Szkole Podstawowej we Wręczy 
wszystkim przybyłym gościom życzenia panowała świąteczna atmosfera. Na 

SP Wręcza

Jasełka we Wręczy

rywal izacj i  zespołowej.  Konkurs jest u ś w i a d o m i e n i e  z w i ą z k u  p o m i ę d z y  
prowadzony już od trzech lat. We wszystkich żywieniem, a występowaniem wielu chorób i 
jego edycjach brały oczywiście udział dolegl iwości  oraz podkreś lenie ro l i  
Bobrowiaki – bo tak nazywa się nasz zespół. codz iennej  aktywności  f i zycznej  w Rok szkolny 2013/2014 jest kolejnym rokiem, w 
Głównym celem projektu jest wykształcenie profilaktyce zdrowotnej. Bardzo ważne jest którym uczniowie Szkoły Podstawowej w 
u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez także kształcenie rodziców jako osób, od Bobrowcach biorą udział w projekcieZdrowo 
uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz których zależy całokształt stylu życia rodziny i jem, więcej wiem.Jestto projekt realizowany 
przekazywanie wiedzy na temat produktów przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe przezFundację Banku Ochrony Środowiska w 
służących zdrowiu i produktów dla zdrowia odżywianie i regularną aktywność fizyczną.trosce o zdrowie młodego pokolenia. Projekt 
szkodliwych. Ważnym celem jest również Cały projekt jest podzielony na trzy sezony – ma charakter ogólnopolskiej międzyszkolnej 

Zdrowo  jem
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konkursy prowadzone wspólnie przez wychowawców klas. Ustawiano 
od ściany do progu jeden za drugim buty zgromadzonych dzieci: to, 
którego but pierwszy dotarł do progu, miało jako pierwsze wyjść za 

Święty Andrzeju daj znać, co się będzie ze mną dziać!Pod takim mąż lub ożenić się. Losowano, wypisane na sercach, imiona 
właśnie hasłem upłynął dzieciom w Szkole Podstawowej w przyszłych żon i mężów. Dzieci brały również udział we wspólnych 
Bobrowcach dzień 28 listopada, wktórym to zorganizowano zgadywankach. Ostatnią zabawą była dyskoteka.
andrzejkowy wieczór wróżb. Wspólna zabawa odbyła się na trzeciej A. Woźniak
godzinie lekcyjnej i była połączeniem krótkiej lekcji historii i wspólnych 
wróżb.
Na wstępie mgr Hanna Żukowska przypomniała wszystkim, że święty 
Andrzej jest patronem Rosji, Szkocji i Grecji, a pierwsza wzmianka 
literacka o nim pojawia się w Polsce już w XVI w. Na początku 
andrzejk i ,  zwane również jędrzejówkami były świętem 
przeznaczonym przede wszystkim dla panien i miały charakter 
wyłącznie matrymonialny. Na kilka dni przed andrzejkami młodzi 
mężczyźni obchodzili katarzynki. Obecnie wróżby i zabawy 
andrzejkowe dotyczą zarówno dziewcząt jak i chłopców. Zanim 
jednak wróżby rozpoczęto, wspólnie przypomniano sobie 
najpopularniejsze powiedzenia i przysłowia andrzejkowe, takie jak:
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.
Kiedy na Andrzeja poleje, cały rok nie w porę rolę moczy, suszy.
Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja.
Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja.
Święty Andrzejwróży szczęście i szybkie zamęście.
Śnieg na Andrzeja dla zboża zła nadzieja.
Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia 
będzie sroga zima.
Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota.

Kolejnym etapem zabawy były oczywiście wróżby i 

Andrzejkowy wieczór wróżb

jesienny, zimowy ten temat. Nadmierną masę ciała obserwuje się u 18 % 
i wiosenny. Każdy z tych etapów zbudowany Forum dla Rodziców to spotkania z rodzicami chłopców i 14% dziewcząt. W ciągu 
jest wokół tematu przewodniego lub opiekunami, które odbywają się lub ostatnich kilkunastu lat drastycznie zmienił się 
i stanowi logiczną całość oraz jest oparty na dopiero odbędą w trakcie wywiadówek. styl życia dzieci – spożywają one zbyt dużo 
podobnej  s t rukturze,  której  s tałymi Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu w y s o k o e n e r g e t y c z n y c h  p o k a r m ó w  
elementami są: zajęcia lekcyjne, konkursy i dziecka– od ich wiedzy i świadomości zależy (chipsów, batonów, fast foodów, słodkich 
Forum d la  Rodz iców.  Konkur sy  są  sposób odżywiania dzieci. Dzięki projektowi napojów gazowanych), a wolny czas 
tematycznie powiązane z zajęciami rodzice dzieci w wieku 6–9 lat otrzymają s p ę d z a j ą  p r z e d  k o m p u t e r e m  l u b  
lekcyjnymi i ich celem jest m.in. utrwalenie informacje o projekcie i przewidywanych telewizorem. W ciągu ostatnich 20 lat liczba 
wiadomości, pogłębianie zainteresowania działaniach oraz materiały na temat dzieci dotkniętych otyłością lub nadwagą 
uczniów zdrowym odżywianiem najważniejszych spraw związanych z wzrosła trzykrotnie. Wiadomo jednak, że te 
i stylem życia oraz rozwijanie kreatywności. żywieniem i aktywnością dzieci. Rolą zgubne w skutkach tendencje można 
Celem konkursów jest też promowanie rodziców jest pomoc dzieciom i wspieranie odwrócić. 
wiedzy o zdrowym stylu życia wśród ich w realizacji zadań związanych ( źródło:
pozostałych uczniów z projektem. http://zdrowojem.fundacjabos.pl/index.php
w szkole. Wśród dzieci istnieje ogromna Projekt powstał w odpowiedzi na coraz ?m=op#e15)
potrzeba zgłębienia wiedzy większy problem, jakim jest nadwaga i A. Woźniak
oprawidłowym żywieniu – prawie 54% otyłość pojawiające się już wśród dzieci w 
uczniów chciałoby mieć większą wiedzę na wieku szkolnym, a nawetwcześniej .  

W Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach 
26 listopada 2013r. po raz kolejny odbyło się uroczyste pasowanie na 
przedszkolaka.

Ceremonia rozpoczęła się częścią artystyczną maluszków, która 
wzbudziła najwięcej emocji wśród licznie zgromadzonych rodziców i 
gości. Dzieci zaprezentowały rodzicom wspaniale przygotowany 
występ, nad którym pracowały już od pewnego czasu pod czujnym 
okiem wychowawczyni. Maluchy nie tylko pięknie recytowały, ale 
także tańczyły i śpiewały..  Następnie dzieci udowodniły gościom, że 
zasługują na miano „ przedszkolaka” wykazując się znajomością 
podstawowych zasad obowiązujących w społeczności przedszkolnej. 

Punktem kulminacyjnym uroczystości był akt pasowania, którego 
dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobrowcach  Urszula 
Gowin. Każde dziecko otrzymało na pamiątkę "Dyplom Pasowania na 
Przedszkolaka" oraz drobny upominek. 

 Po części oficjalnej na uczestników spotkania czekał poczęstunek 
przygotowany przez dumnych ze swych pociech rodziców. Dzieci też 
były dumne i z wielkim entuzjazmem rozmwiały między sobą o tym 
wspaniałym wydarzeniu...  

Następnie pani wychowawczyni porwała swoich podopiecznych 
do wspólnej zabawy przy muzyce. Również rodzice właczyli się do 
zabawy i wspólnie bawili się ze swoimi pociechami. Kolejne pasowanie 
już za rok.

Marzena Taras

Pasowanie na przedszkolaka
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Na dzień 9 grudnia 2013r. z utęsknieniem się także doskonale zaaranżowane miejsca 
czekali uczniowie klas I – I I I  Szkoły związane z przedstawionymi bohaterami. 
Podstawowej w Bobrowcach. Tego dnia P r zewodn iczka  Śn ieżynka c iekawie  
bowiem odbyła się wycieczka doKrainy opowiadała o każdej postaci i w skrócie 
Świętego Mikołaja, która znajduje się w przedstawiała jej historię.
miejscowości Kołacinek. Po  w i zyc ie  w „ba jkowym św iec ie "  
Dzień był pochmurny, zanosiło się na deszcz. wycieczkowicze zwiedzili dom Świętego 
To jednak nie przeszkodziło naszym Mikołaja oraz dom Dziadka Mroza. Podziwiali 
wycieczkowiczom w realizacji planów. Z także przepiękną szopkę bożonarodzeniową.
uśmiechami na twarzach uczniowie wraz ze Wreszcie przyszła kolej na wizytę u Świętego 
swoimi wychowawczyniamiwyruszyli na Mikołaja i upominki. Spotkanie dzieci z 

Ko le jnym i  równ ież  wyczek iwanym niezwykłe spotkanie. Mikołajem odbyło się w Sali Tronowej. 
momentem przez dzieci był plac zabaw Po dotarciu na miejsce wszystkich powitała Gospodarz Sali rozmawiał z dziećmi, razem z 
umieszczony w hali. Znajdowały się tam sympatyczna Śnieżynka, która miała także nimi śpiewał, a na sam koniec z pomocą 
zjeżdżalnie, baseny z kulkami, sklepik z towarzyszyć podczas zwiedzania magicznej Śn ieżynk i  rozdawał upomink i ,  k tóre 
pamiątkami oraz barek ze smakołykami.Krainy i spotkania z Mikołajem. znajdowały się w „magicznym worku". 
Dzieci bawiły się znakomicie. Pełne energii, Tu należy dodać, iż cała Kraina lśniła tysiącem Uśmiechom, radości i wesołym okrzykom nie 
radości korzystały z wszystkich dostępnych kolorowych, migoczących światełek, a w tle było końca. Niestety wizyta u Mikołaja się 
punktów placu zabaw.rozbrzmiewała świąteczna muzyka. skończyła. Mikołaj podziękował za tak miłą 
Niestety, przyszedł czas wyjazdu z tej Pierwszym punktem wycieczki był spacer wizytę i zaprosił na kolejną - już za rok.
wspaniałej Krainy. Opuszczając to magiczne, bajkową ścieżką. Na tej ścieżce można było Po tym niezapomnianym spotkaniu przyszedł 
bajkowe miejsce wszyscy byli pełni miłych spotkać znane postacie z książek, filmów i czas na odwiedzenie Mennicy Świętego 
wrażeń i nadziei,że powrócą tu za rok!bajek, np.: Czerwonego Kapturka, kota w Mikołaja. Tam pomocnik Mikołaja pokazywał, 
Wycieczka była bardzo udana i na długo butach, Babę Jagę, Jasia i Małgosię, trzy jak kiedyś wybijano monety. Po pokazie każde 
pozostanie w pamięci uczestników.małe świnki, królewnę Śnieżkę z krasnoludkami dziecko otrzymało pamiątkową monetę z 

Joanna Małeckaoraz Calineczkę. Znakomicie prezentowały Krainy.

WIZYTA W KRAINIE ŚWIETEGO MIKOŁAJA

· przestrzeganie reguł i umiejętne współdziałanie w grupie 
· akceptowanie praw i potrzeb innych uczestników 
· dobre komunikowanie się w społeczności dziecięcej 

Przez dwie godziny dzieci mogły swobodnie - biegać, skakać i 
...krzyczeć

Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i o godzinie 15:00 
musieliśmy zakończyć wspaniałą zabawę i udać się do autkoaru, który 

Zbliżają się Święta i jak zawsze w tym okresie na ekranach kin zabrał nas do szkoły...
pojawia się wiele filmów tematycznie związanych z tym magicznym Przez całą drogę powrotną trwały dyskusje na temat obejrzanego 
wydarzeniem. Nie brakuje wtedy również filmów animowanych, co filmu oraz szaleństw w „Kolorado”. Około godziny 17.00 dojechaliśmy 
stało się doskonałą okazją do kinowej wycieczki dla naszych pod naszą szkołę i wszyscy rozeszli się do swoich domów. 
najmłodszych. Według mnie wyjazd do kina i centrum zabaw był wspaniałym 

Zgodnie z zapowiedzią w liście od św. Mikołaja 12 grudnia 2013 roku pomysłem. Film i atrakcje w „Kolorado”okazały się bardzo ciekawe. 
punktualnie o godzinie 8:30 autokar  zawiózł dzieci z „Punktu Cieszę się, że mogliśmy się trochę rozerwać i zapomnieć o 
Przedszkolnego” oraz „Zerówki” ze Szkoły Podstawowej w Bobrowcach  codziennych obowiązkach. 
wraz z opiekunami do Warszawy. Wszyscy byli bardzo podekscytowani Dziękujemy mamom, które pojechały z nami i pomagały w opiece 
tym co miało sie wydarzyć tego dnia... nad niesforną gromadką. Takie wspólne chwile z córką czy synem są 

Jazda autokarem dla najmłodszych była wyjątkowym przeżyciem bardzo ważne!
choć pewnie dla niektórych była trochę  męcząca. W końcu Marzena Taras
dotarliśmy do kina Cinema-City na warszawskim Bemowie. W oddali 
było widać Pałac Kultury i Nauki.

Nasz seans rozpoczynał się o godzinie 10.00, dlatego też mieliśmy 
trochę czasu na wykupienie biletów, popcornu i zajęcie wygodnych 
miejsc. Następnie po obejrzeniu trwających około dziesięć minut 
reklam rozpoczął się nasz film pt. „Kraina Lodu”, podczas którego na 
sali panowała cisza, którą tylko przerywały częste śmiechy dzieci.

„Kraina Lodu" to przepiękna opowieść o podróży Anny, dzielnej 
optymistki, która chce za wszelką cenę odnaleźć swoją siostrę Elsę. Po 
zakończonym seansie wyszliśmy z kina i poszliśmy do autobusu, który 
zabrał nas do Centrum Zabaw dla Dzieci „Kolorado” gdzie czekały na 
dzieci dalsze atrakcje.

„Kolorado” to miejsce przez dzieciaki uwielbiane :) Nic dziwnego, 
atrakcji mnóstwo, wszystko kolorowe, przyjazne, pobudza wyobraźnię. 

Baseny z piłkami- atrakcja, która zawsze cieszy dzieci, są też różnego 
rodzaju tunele, zjeżdżalnie, mini zamki, ciekawą atrakcją były również 
wyrzutnie z piłkami... W Kolorado nie było miejsca na nudę, dzieci były 
bardzo zadowolone z wycieczki. 

Celami pobytu w „Kolorado” było również:
· doskonalenie sprawności f izycznej: biegi, skoki, rzuty, 

czworakowanie i wspinanie 
· przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

Świąteczna wycieczka 
do kina i Centrum Zabaw 
„Kolorado” w Warszawie
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Bożego Narodzenia. Mali artyści z wielkim Smakołyki znikały ze stołu błyskawicznie, a 
zaangażowaniem odgrywają swoje role. dla każdego znalazł się mały podarunek.   W 
Przesłaniem tegorocznych jasełek były tym szczególnym dniu szkołę odwiedzili 

W Szkole Podstawowej w Bobrowcach co słowa znanej, polskiej kolędy "Pójdźmy absolwenci, niezwykle utalentowani młodzi 
roku wigilia szkolna obchodzona jest bardzo wszyscy do stajenki"    Do stajenki przyszli ludzie, którzy uświetnili ten dzień pięknym 
uroczyście. 20 grudnia 2013 r. uczniowie, wszyscy: wójt, lekarz, policjant ,nauczyciel i śpiewem. Bardzo im za to dziękujemy, że nie 
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniowie. Każdy przyniósł dla "dzieciątka zapominają o swojej małej szkółce i zawsze 
spotykają się, by wspólnie uczestniczyć w cenny dar". Dar, który i dla ofiarodawcy znajdą czas, by ją odwiedzić. 
tym wyjątkowym spotkaniu.   Uroczystość uczynił coś dobrego.   Po przedstawieniu U. G.
rozpoczynają jasełka, które wprowadzają jasełkowym dzieliliśmy się opłatkiem, były 
uczestników w klimat zbliżających się Świąt serdeczne życzenia i wspólne kolędowanie. 

odrodzenie państwa polskiego w 1918 roku. W 
wykonaniu uczniów usłyszeliśmy pieśni żołnierskie i 
patriotyczne: „Marsz, marsz Polonia”, „Rotę”, „ 
Warszawiankę” czy „Legiony”, na zakończenie dzieci 
przypomniały czym jest niepodległość i co to znaczy Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutówce narodowowyzwoleńczą (powstania), pracę u 
być Polakiem.wystawili patriotyczną inscenizację nawiązującą do podstaw aż do odzyskania niepodległości w 1918 

Pozostali uczniowie wysłuchali przekazu z dziejów Polski. Były wiersze i pieśni, własnoręczne roku. Czarne stroje przedstawiały zaborców, którzy 
ogromną uwagą. Potwierdzeniem tego był quiz wykonana dekoracja oraz stroje i rekwizyty, o które przyczynili się do upadku Rzeczypospolitej, biała 
historyczny przeprowadzony przez p. Dyrektora zadbali uczniowie klasy piątej. Dzieci przygotowały „wolność” symbolizowała nadzieje na odzyskanie 
Grzegorza Olczaka. Dzieci potrafiły odpowiedzieć krótki, ale bardzo wymowny w symbolice przegląd niepodległości,  a powracająca korona na skronie „ 
bezbłędnie na zadawane pytania. Uwieńczeniem dziejów Polski od rozbiorów poprzez walkę pięknej Polski”, apel Marszałka Piłsudskiego do 
znajomości dziejów Polski były słodkie nagrody.żołnierzy  I Kadrowej symbolizowały wyzwolenie i 

M.G.

uroczyste ślubowanie oraz zostali pasowani ,,wielkim ołówkiem'' przez dyrektora 
szkoły p. Grzegorza Olczaka. 

Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych 
dyplomów i ,,czarodziejskich teczek'' na sprawdziany. Uśmiechnięci 
pierwszoklasiści przyjęli życzenia    i prezenty przygotowane przez Samorząd 
Uczniowski, kolegów z II klasy oraz rodziców. Najatrakcyjniejszym jednak 
prezentem okazał się ,,róg obfitości'' a w nim mnóstwo słodyczy. Tradycją naszej 
szkoły jest także to, że po przyrzeczeniu złożonym przez uczniów przyrzeczenie 

,,Idą pierwszaki, dawne maluchy składają także rodzice. Ślubują przede wszystkim wychowywać swe dzieci w 
jeden w drugiego to same zuchy. miłości i wspierać je w codziennym życiu. Na zakończenie główni bohaterowie 
Buzie umyte i ręce czyste spędzili czas przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców. 
każdy na plecach dźwiga tornister...''. Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w naszej szkole !!! 

B.P.   
W końcu nadeszła ważna chwila w życiu każdego dziecka 

rozpoczynającego naukę w szkole – pasowanie na pierwszoklasistę. W środę 30 
PEŁNOPRAWNI  PIERSZOKLASIŚCI;

października 2013 r. do społeczności szkolnej zostali przyjęci najmłodsi uczniowie 
1.Oliwia Bożek    2.Klaudia Gajewska   3.Kinga  Krajewska  4. Anna Pawlak   5. 

Szkoły Podstawowej w Lutkówce. Zanim jednak to się stało musieli udowodnić, 
Marcin Pawlak   6. Klaudia Potrzebowska   7. Oliwia Skarżyńska  8. Bartosz 

że posiadają wystarczającą wiedzę i umiejętności, by zostać uczniami. 
Witecki  9. Łukasz Zgórzak  10. Julia Zylbert

Pomagały im w tym szkolne duszki (uczniowie kl. IV), które pokazały zalety nauki 
w szkole. Dzięki programowi recytatorsko – muzycznemu a nawet tanecznemu 

Bożena Pitt
przygotowanemu przez dzieci pod okiem p. Bożeny Pitt, na twarzach dumnych 
rodziców pojawiły się uśmiechy a nawet wzruszenie. Następnie uczniowie złożyli 

Lutkówka

SĄ PIERWSZAKAMI, NIE MALUCHAMI

przygotowali uczniowie klasy IV. Teksty biograficzne oręduje za nami w niebie.
podkreślały niezwykłą umiejętność i pragnienie Dyrektor  szkoły po zakończonym apelu 
rozmawiania z każdym człowiekiem, które przez przeprowadził wśród uczniów test ze znajomości 
cały swój pontyfikat realizował nasz Papież. dat związanych z życiem Błogosławionego. Wśród 
Słuchaliśmy też wierszy i piosenek. Na koniec dzieci nich pojawiła się data przyszłorocznej kanonizacji 16 października 2013 r. w naszej szkole odbył się apel 
odczytały listy do Jana Pawła II. W ten sposób naszego Papieża, na która cieszy się cały Kościół.upamiętniający 35 rocznice wyboru kardynała 
wyraziły wiarę w ciągłą łączność z naszym Ewa BaumelKarola Wojtyły na Papieża. Uroczystość, pod 
Błogosławionym Ojcem Świętym, który teraz hasłem „Jan Paweł I I-  Papież dialogu”, 

Papież dialogu

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOSCI

Wigilia
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kolacji. Klasa III i IV przygotowywała desery, klasa V „straszne” kanapki  a klasa VI zrobiła 
sałatkę warzywną i tosty. Szczególnie atrakcyjne stały się piernikowe ciasteczka NOCNE GOTOWANIE W LUTKÓWCE
wykonane przez uczennice klasy IV.

Po smacznym i sytym posiłku niektórzy uczniowie grzecznie ułożyli się w swoich Już po raz trzeci uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutkówce mieli możliwość 
śpiworach i poszli spać. Ale większość naszych dzieci to nocne marki. Nie było mowy o nocowania w swojej szkole. Tym razem ta noc upłynęła nam głównie na wspólnym 
zasypianiu, a wręcz przeciwnie- noc w szkole jest wspaniałą okazja do wspólnego przygotowaniu kolacji. 
spędzania ze sobą czasu i poznawania się nawzajem. Dlatego wspólnie oglądaliśmy filmy, Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od dyskoteki. Uczniowie klas III-VI bawili się wspólnie 
graliśmy w kalambury, śpiewaliśmy karaoke, graliśmy na gitarach oraz rozgrywaliśmy przy rytmach wybranych przez szkolnych DJ  Huberta Słojewskiego i Patryka Wolaka. 
nocne mecze w piłkę nożną. Muzyka była tak dobrana, by każdy znalazł coś dla siebie. Tradycyjnie nie obyło się bez 

Po dwunastu godzinach wspólnie spędzonego czasu rankiem, wszyscy cali i zdrowi, zabawy z krzesełkami, gdzie liczył się nie tylko taniec, ale przede wszystkim reflex.  Ci, którzy 
ale kompletnie niewyspani, udaliśmy się do swoich domów. Wszyscy byli zmęczeni, ale niezbyt pewnie czują się na parkiecie, spędzali ten czas na grze w piłkarzyki. Tu liczył się nie 
zadowoleni. Miło i aktywnie spędzili czas ze swymi kolegami w miejscu, które nie tylko tylko spryt, ale i dobra taktyka.
kojarzy się z klasówkami i obowiązkiem, ale także z radością i mile spędzonym czasem.Po męczącym szaleństwie na parkiecie przyszedł czas na wspólne przygotowanie 

AGA

Szczytny cel na jaki grała w tym roku WOŚP spowodował, że 
postanowiliśmy się i tym razem do tego przedsięwzięcia przyłączyć. 
Należy podkreślić, że była to przede wszystkim inicjatywa naszych 
uczniów, którzy nie wyobrażają sobie, by w Lutkówce nie zagrała 
„Orkiestra „. Dlatego zaprosiliśmy w progi naszej szkoły rodziców, by 
spędzić wspólnie miło i rodzinnie czas, a przy tej okazji zebrać pieniądze 
na sprzęt do ratowania noworodków i seniorów.
Spotkanie rozpoczął niesamowity występ utalentowanej Zuzanny 
Osuchowskiej (mieszkanki Żyrardowa), która zaśpiewała dla 
zgromadzonej publiczności  m.in. piosenkę Katie Melua „Spider Web”. 
Następnie wystąpiła grupa taneczna z naszej szkoły. Pod czujnym 
okiem swej instruktorki pani Katarzyny Malinowskiej mali tancerze 
zaprezentowali swoje zdolności i umiejętności swym rodzicom i 
dziadkom. Kolejnym punktem naszego wieczoru był występ szkolnego 
kabaretu. Hubert Słojewski, Patryk Wolak i Jakub Czarnecki przedstawili 
scenkę rozmowy ojca z chłopakiem swej córki tuż przed wyjściem na 
bal studniówkowy. Młodzi kabareciarze zdołali rozbawić swą 
publiczność i za swój występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami. By 
umilić naszym rodzicom pobyt w naszej szkole zaprezentowaliśmy 
także kolejny talent naszych uczniów- talent muzyczny. Gabriela 
Wesołowska- uczennica klasy II zaśpiewała piosenkę „Cud w szafie”, 
Maja Własiuk (klasa III) i Anna Słojewska (klasa IV) zaśpiewały 
„Laleczkę” a Hubert Słojewski – uczeń klasy VI zaprezentował piosenkę 
„Małe szczęścia”. Ostatnim punktem naszego spotkania były występy 
grupy teatralnej „Kleksik” w przedstawieniu jasełkowym. Mali aktorzy 
mimo ogromnej tremy i problemów technicznych wyszli na scenę i 
przedstawili półgodzinną historię małego diabełka, który był 
nieszczęśliwy w piekle i marzył o tym, by zrobić coś dobrego w swoim 
życiu. 
Myśl przewodnia jasełek „warto mieć marzenia” okazała się dla 
małego Rokisia prawdziwa. Diabełek nie tylko uratował Jezuska, ale w 
nagrodę także otrzymał anielskie skrzydła. (Chciałabym zaznaczyć, że 
aktorzy odegrali swe role naprawdę świetnie mimo rozmów i szumów 

JAK CO ROKU GRALIŚMY Z WOŚP

krzyczeli: „W górę serca, Polska wygra mecz''.
Wspaniałą zagrywką mecz 
zakończy ła  Kata r zyna  
Skowrońska. Z takim hasłem grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce 
Z wielkim zadowoleniem wyruszyła w sobotę 4 stycznia 2014r. na mecze siatkówki Polska-Hiszpania i 
wracaliśmy do domów i Szwajcaria-Belgia do Atlas Areny w Łodzi. Wyjazd zorganizował Pan Paweł 
m ino  późnych godz in  Słojewski, który już ponad rok prowadzi całkowicie bezpłatnie treningi 
w i e c z o r n y c h  w c i ą ż  siatkówki w  naszej szkole. Był on inicjatorem wyjazdu, a zarazem 
rozbrzmiewały śp iewy,  opiekunem grupy wspólnie z Panią Małgorzatą Gołuch. Koszty przejazdu 
anal izowal i śmy też po zasponsorowała Rada Rodziców, która wspiera finansowo niejedno 
swojemu poszczególne przedsięwzięcie w szkole, i na którą zawsze można liczyć.
akcje. Pan Paweł Słojewski Samo wejście do Atlas Areny zaparło niejednemu dech w piersiach, a 
zadbał również o napoje, dodatkowo atmosfera jaka tam panowała sprawiła, że uczniowie bawili 
słodki poczęstunek w czasie się wspaniale. Jako pierwszy rozegrano mecz Szwajcaria-Belgia, który 
podróży i drobne gadżety zakończył się wynikiem korzystnym dla Belgii, ponieważ wygrała ona 3:0. 
na pamiątkę wyjazdu. Następnie kibicowaliśmy „naszym” tzn. kolejnym meczem był mecz Polska 
Dziękujemy za wspaniale – Hiszpania. O 20.15 nasze reprezentantki oraz ich rywalki weszły na boisko 
zorganizowany wyjazd i aby rozpocząć rozgrzewkę. Przed rozpoczęciem meczu odśpiewaliśmy 
przeżycia, których nigdy nie hymn. O godzinie 20.30 została zaserwowana pierwsza piłka. Po pierwszym 
doznalibyśmy przed małym secie Polki wygrywały 1:0 w przerwie meczu robiliśmy meksykańską falę 
ekranem.przez całą Atlas Arenę , a w trakcie trwania drugiego seta godnie 

                 Hubert kibicowaliśmy Polskim siatkarkom i bardzo możliwe, że dzięki temu wygrały 
uczeń klasy VI Szkoły drugiego seta i był już wynik 2:0 dla Polek. W trzecim secie reprezentantki 

Podstawowej w LutkówcePolski grały bardziej swobodniej, ale nie przeszkadzało im to, żeby wygrać 
całe spotkanie. Przy piłce meczowej dla Polski wszyscy wstali z miejsc i 

„W górę serca Polska wygra mecz''
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kwiaty na grobie księdza. Myślę, że nadal będziemy Odjechałyśmy z honorem...
pamiętać wspaniałego człowieka, którym był (a w Dnia 3 października w hali OSiR w 
naszych sercach nadal jest) ks. kan. Marian Lipski. Żyrardowie odbył się powiatowy etap Zawodów 

M.S Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. W tym 
* * * szczególnym dla nich dniu, zimnym, a jednak 

niezwykle ważnym zmierzały się dziewczyny z 
Dwa święta jednego dnia siedmiu szkół: Zespół Szkół Osuchów, Zespół Szkół nr 

Godzina 9:00 sala gimnastyczna pełna 7 w Żyrardowie, Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej, 
uczniów i nauczycieli.  Co się dzieje? Dlaczego tu Gimnazjum Wiskitki, Zespół Szkół nr 4 w Żyrardowie, 

Wszyscy znali i kochali ks. kan. Mariana jest tyle ludzi? Dlaczego ten dzień zgromadził na sali Gimnazjum w Radziejowicach i Zespół Szkół 
Lipskiego. Był ciepły, spokojny i  zawsze g imnas tyczne j  wszy s tk ich  nauczyc ie l i  i  Gimnazjalnych z Bartnik. 
uśmiechnięty. Dzieci częstował słodyczami. pracowników szkoły?    Skład naszego zespołu: Ilona Kowalska, 
Biednym rozdawał jedzenie i ubrania. Każdemu 14 października- Dzień Nauczyciela Katarzyna Wojciechowska, Natalia Maciszewska, 
ofiarował swój czas i dobrą radę. połączony z Dniem Papieskim. Uroczysty dzień Gabriela Żmuda, Katarzyna Talak, Magdalena 

rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru i Brzezińska, Emilia Wiesion, Klaudyna Wieteska oraz 
Przez kolejny rok uczniowie, rodzice i odśpiewania hymnu państwowego. Pierwsze Julia Wojtczak.  Rywalizację wygrało Gimnazjum w 

nauczyciele naszej szkoły starali się, aby pamięć przedstawienie, przygotowało je koło biblijne pod Wiskitkach. 
ks. Mariana przetrwała.  Udało się. Dzięki ich trudom opieką p. Olborskiej, wyjaśniało nam,  dlaczego Oto końcowa kolejność poszczególnych miejsc:
nasza szkoła od dwóch lat nosi imię ks. kan. Jan Paweł II był papieżem dialogu. 1. Gimnazjum Wiskitki
Mariana Lipskiego. Drugi występ, przedstawiający zachowanie 2. Zespół Szkół nr 7 w Żyrardowie

uczniów na przerwach i lekcjach, rozbawił 3. Gimnazjum w Puszczy Mariańskiej
26 września na drugiej godzinie lekcyjnej widownię. Zorganizowała go szkoła podstawowa 4. Gimnazjum w Radziejowicach

wszyscy spotkaliśmy się na uroczystym apelu. pod kierownictwem p. Jankowskiej. Ten cudowny 5. Zespół Szkół w Osuchowie
Wspominaliśmy ks. Lipskiego w rocznicę jego d z i e ń  z a k o ń c z y ł o  r o z d a n i e  k o s z u l e k  z  6. Zespół Szkół nr 4 w Żyrardowie
śmierci. Po skończonych uroczystościach p o w i e d z o n k a m i  n a s z y c h  n a u c z y c i e l i  i  7. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Bartnikach
delegacje z klas udały się na cmentarz, aby złożyć odśpiewaniem im tradycyjnego STO LAT.

Ola and Ola:D

Osuchów

Druga rocznica…

czym przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy wraz ze straszakami 
z zerówki. Oprócz wesołej zabawy ze swoim pluszowym przyjacielem dzieci Światowy Dzień Pluszowego Misia 
zapoznały się z historią pluszowego misia a także podstawowymi 
wiadomościami o życiu niedźwiedzi. Nie zabrakło również pląsów i zabaw w „Muminkowie”
ruchowych przy znanych dzieciom piosenkach „Jadą, jadą misie”, „Pokochaj 
pluszowego misia”, „Miś Uszatek”. Na koniec każda grupa wykonała "Portret 

Dnia 25 listopada dzieci z Przedszkola „Muminkowo” w Lutkówce Misia”. Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, 
obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia każdy wychowanek jednak najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego 
przyszedł do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem - misiem. misia kolegom i możliwość zabawy  z pluszakami. 
Uroczysty dzień rozpoczął się od porannej gimnastyki z ulubioną przytulanką. Po OLA G.

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLANKA 
W „MUMINKOWIE”

W dniu15 listopada 2013r. maluchy z przedszkola „Muminkowo” w Lutkówce 
miały pierwsze wielkie świętowanie „PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA”. Dzieci 
przedstawiły piękny program artystyczny. Potem obiecały: zgodnie się bawić w 
przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać swoich cioć i 
pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie Pan Dyrektor 
Grzegorz Olczak  za pomocą misia uroczyście pasował każde dziecko na 
przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy. Wielką słodką niespodzianką dla dzieci był tort, który 
przygotowali rodzice. 

OLA G.

recytując przytym krótki wierszyk: „ Żeby wróżby się spełniały wrzuć do studni grosik 
mały”. Dzieci uczestniczyły też w wyścigu butów i przepowiadaniu

W dniu 29 listopada 2013 roku w Przedszkolu „Muminkowo” odbyła się 
Zabawa zakończyła się poczęstunkiem, który dzieci zrobiły sobie 

zabawa Andrzejkowa. 
same. Były to wykonane przepyszne kanapki.

Na powitanie dzieci wrzucały grosiki do studni (miski z wodą) 

 przyszłości gdzie 
maluchy dowiedziały się, czy w przyszłości czeka ich szczęście, czy wybudują 
piękny dom. 

Jak nakazuje tradycja, były wróżby andrzejkowe, gry 
i zabawy. Przepowiadanie przyszłości było nieodłącznym elementem 
zabawy. 

ZABAWA ANDRZEJKOWA W MUMIKOWIE

panujących na sali w czasie ich występów- niestety niektórzy nie ciasta oraz gorące napoje, a także po raz pierwszy była także 
potrafili uszanować ogromu pracy dzieci włożonego w przygotowanie możliwość zjedzenia gorącego gofra przygotowanego przez uczniów 
tego przedstawienia i notorycznie rozmawiali w czasie występów klasy IV. Dla tych, którzy lubią gry i nowości na sali przygotowany był 
teatralnych- Drodzy Państwo czy będąc w teatrze na przedstawieniu bilard indyjski.
także Państwo prowadzą na głos rozmowy???). Tradycyjnie ostatnim W tym roku na rzecz WOŚP zebraliśmy 645 zł- za co wszystkim 
punktem grania na rzecz WOŚP było „światełko do nieba” darczyńcom DZIĘKUJEMY.
wypuszczone jak co roku przed Dyrektora szkoły pana Grzegorza W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, 
Olczaka. którzy przygotowali słodkości i pomagali w przygotowywaniu WOŚP, a 
Całość spotkania poprowadzili uczniowie klasy VI - Hubert Słojewski i także wszystkim, którzy podarowali gadżety na loterię fantową. 
Patryk Wolak, którzy nie tylko przybliżali zgromadzonym idee WOŚP, nie Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Katarzyny i Tomasza 
tylko zapowiadali poszczególne punkty naszego programu, ale przede Konca, którzy jak co roku z wielkim zapałem i zaangażowaniem 
wszystkim rewelacyjnie prowadzili aukcje rzeczowe. wspierali nas w organizowaniu i prowadzeniu Wielkiej Orkiestry.
Przez cały czas trwania tego spotkania trwała loteria fantowa, w której AGA
główną nagrodą była mała kamera cyfrowa oraz dwa pady i 
słuchawki . Oczywiście tradycyjnie przygotowane były także dla gości 
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pieszych na drodze,
- sposób korzystania uczniów ze środków komunikacji (w szkole prawie 

wszyscy uczniowie  są dowożeni).
W dniu 16 października 2013 roku w celu poprawy bezpieczeństwa  Policjanci apelowali do dzieci o rozwagę. Szczególnie jesień i zima 

pieszych w ruchu drogowym zostały przeprowadzone zajęcia dla jest to czas szczególnie niebezpieczny dla niezmotoryzowanych. Szybko 
uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Osuchowie. zapadający zmrok, mgły, deszcz mogą powodować na drodze groźne 

Zajęcia te przeprowadzili policjanci: pani Aleksandra Calik - oficer sytuacje.
prasowy z Komendy Powiatowej w Żyrardowie i pan Paweł Czarnecki – 

Obecność policjantów zachęciła uczniów naszej szkoły do dzielnicowy z Komisariatu w Mszczonowie.
zadawania pytań związanych z ruchem drogowym; na pytania te 

Uczniom przypomniano przepisy Kodeksu Drogowego, między policjanci wyczerpująco odpowiadali.
innymi: Serdecznie dziękujemy za przeprowadzone zajęcia.

-  główne zasady korzystania przez pieszych z dróg publicznych,   Przewodnicząca zespołu profilaktycznego ZSP w Osuchowie 
-  ubiór i elementy odblaskowe jako ważne elementy wyposażenia Grażyna Frelik

jakie daje internet i technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). 
W drugiej części warsztatowej przy komputerach zarejestrowaliśmy 
się w programie, poznaliśmy nawigację na pulpicie nauczyciela 

Nie tylko uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie 
(Detoskop), szukaliśmy partnerów do współpracy, zapoznaliśmy się z 

zdobywają wiedzę. Edukacji permanentnej poddają się także 
platformą współpracy TwinSpace. 

nauczyciele. W środę 16 października 2013r. w pracowni 
informatycznej niezwykle kompetentna wykładowczyni p. Agnieszka 

Dzięki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji mogliśmy zjeść 
Dobrowolska – ambasadorka eTwinningu z Warszawy, zapoznała nas 

wspólnie posiłek, zostaliśmy wyposażeni w pomoce, broszury, 
z tajnikami eTwinningu. Przedstawiła cele, założenia oraz zasady 

informatory. Mimo że zostaliśmy kolejny raz w szkole po odbytych 
udziału i korzyści z tym związane. Przedstawiła praktyczne wskazówki 

zajęciach edukacyjnych, jesteśmy bardzo zadowoleni. Na pewno nie 
dotyczące poszukiwania szkoły partnerskiej oraz planowania 

był to czas stracony, mam nadzieję, że zaowocuje wspaniałym 
projektu. Niezwykle atrakcyjne i sadzę, że przydatne  w realizacji 

projektami eTwinningowymi, co będzie niezwykle rozwijające 
przyszłych naszych projektów, będą pokazane narzędzia 

zarówno dla naszych uczniów jak i dla nas nauczycieli. 
internetowe: photo story,  mixbook, glogster, prezentacje – Prezi, 

Elżbieta Sajak
mówiące awatary – Voki. Byliśmy zaskoczeni ogromem możliwości, 

ponad 40 uczniów klas pierwszych naszego ich wychowawczynię – p. Katarzynę 
gimnazjum. Śpiewali, tańczyli,  skakali w Kalińską-Soćko. Myślę, że uczniowie klas I. 
workach oraz wykonywali wiele innych jak i II. wykazali się humorem, pomysłowością 

Ale było zabawnie!  Odwiedziły nas konkurencji, świetnie się przy tym bawiąc . i odwagą.  Z humorem przyjęliśmy naszych 
Gumisie, Pingwiny z Madagaskaru, Królik Bax To wszystko wydarzyło się podczas nowych uczniów do naszej szkolnej 
oraz wiele innych postaci z bajek. Podczas otrzęsin zorganizowanych przez klasę IIA oraz wspólnoty.
uroczystości  w konkurencjach wzięło udział 

bezpieczny sposób terenu skażonego). 
Zadania wymagały od uczniów wykazania się sprawnością oraz 
współpracą grupową. Trasa licząca ok. 3 km została pokonana bez 

Od połowy września w Zespole Szkół Publicznych w Osuchowie problemu przez wszystkich uczniów. Na końcu trasy wszyscy 
realizowany jest projekt „WF z klasą”. spotkaliśmy się przy wspólnym ognisku. Tu zorganizowane zostały 
Jest to pilotażowy program obejmujący ponad 600 szkół w całej dodatkowe gry i zabawy. Na zakończenie, podczas podsumowania 
Polsce. Jego głównym celem jest wypracowanie wraz z pani dyrektor Elżbieta Sajak zwróciła uwagę, że jest to pierwsze tego 
nauczycielami wychowania fizycznego nowego spojrzenia na lekcje typu działanie i na pewno niebawem spotkamy się na kolejnym 
wychowanie fizycznego. Zdecydowaliśmy się wziąć udział w tej akcji biegu. 
ze względu na to, że lekcje wychowania fizycznego w naszej szkole to Na trasie została wprowadzona rywalizacja międzyklasowa, a wyniki - 
najbardziej lubiane zajęcia naszych uczniów. ogłoszone przy ognisku kończącym imprezę.  Każda klasa otrzymała 

Jednym z zadań w ramach programu było przeprowadzenie dyplom. 
„Pierwszego turystyczno-sportowego biegu międzyklasowego”. Do W ramach programu nasza szkoła prowadzi blog internetowy pod 
udziału w tej akcji zostali zaproszeni wszyscy uczniowie oraz tytułem „Spróbuj! Ty również potrafisz”. Na blogu tym umieszczamy 
wychowawcy. 31 października razem wyruszyliśmy w przepiękne lasy relacje z naszych działań, chwalimy się naszymi pomysłami na lekcje 
otaczające naszą szkołę, aby aktywnie spędzić czas na świeżym wychowania fizycznego. Serdecznie zapraszamy do podglądania 
powietrzu. Wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami wyruszyły nas w Internecie. 
na trasę biegu, na której czekało na nich kilka zadań do wykonania Zespół organizacyjny „WF z klasą”
(sprawnościowy tor przeszkód, grzybobranie oraz pokonanie w 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Nauka w Osuchowie trwa nawet po 16.00

OTRZĘSINY

WF z klasą w ZSP w Osuchowie

Wszędzie pełno Mikołajów, w głośnikach rozbrzmiewają świąteczne 
piosenki. Za oknami pada śnieg. O co chodzi? Przecież to 6 grudnia – 
MIKOŁAJKI! 

U nas w szkole z okazji tego święta odbył się apel, na którym zostało 
wybranych dziesięcioro najbardziej pomysłowo przebranych  
Mikołajów. Wybrańcy zostali nagrodzeni czekoladowymi Mikołajami. 
Wszystkich uczniów Mikołaje – panie dyrektorki poczęstowały 
cukierkami. 

Po zakończeniu apelu wróciliśmy na lekcje. Dźwięki świątecznych 
piosenek towarzyszyły nam na każdej przerwie. 

Miło było poczuć klimat zbliżających się świąt.

KJ

Mikołajki 2013 w ZSP Osuchów
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współczucie”. 
Dla nas i dla tych młodych ludzi było to niesamowite przeżycie. 
Radość, jaką sprawiliśmy tym dzieciom, uświadomiła nam, że nie 
trzeba wielkich czynów, wystarczą drobne gesty, by inni byli szczęśliwi.Święta Bożego Narodzenia to okres obdarowywania wszystkich  

Kolejnym działaniem zespołu profilaktycznego było zaproszenie nie tylko prezentami, ale także swoim czasem i uwagą. 
do naszej szkoły dzieci ze świetlicy terapeutycznej „Uśmiech Dziecka” Wykorzystując świąteczną atmosferę, zespół profilaktyczny w 
działającej w Mszczonowie.Osuchowie zaplanował działania mające na celu przybliżenie 
Towarzyszyła im młodzież z mszczonowskiego gimnazjum i rodzice.problematyki dzieci chorych.
Dzieci ze świetlicy przedstawiły jasełka bożonarodzeniowe, które były W ramach działań zespołu przez miesiąc trwała akcja „Okaż dobre 

serce dzieciom”. Polegała ona na zbiórce przez naszych uczniów 
zabawek, które miały zostać przekazane do Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Jurkach.
Akcja przyniosła niezwykłe rezultaty, zebrano kilka worków zabawek.

niezwykłym przeżyciem dla naszych uczniów. 
Po przedstawieniu dzieci ze stowarzyszenia zostały obdarowane 
wykonanymi własnoręcznie przez naszych uczniów piernikami i innymi 
upominkami. Goście nie pozostali dłużni i też podarowali na pamiątkę 
wykonane przez siebie świąteczne stroiki.W dniu 17 grudnia wyruszyła delegacja, w której składzie byli p. G. 

Frelik (przewodnicząca zespołu profilaktycznego), p. G. Szymczak 
Potem na nich i  ich opiekunów czekał słodki poczęstunek.(członek zespołu), p. M. Pawlak (członek zespołu, a także nauczyciel 

Ośrodka w Jurkach) oraz przewodniczący samorządów 
Warto było podjąć te działania, aby zobaczyć te uśmiechy na uczniowskich: szkoły podstawowej - Łukasz Kustosz i gimnazjum - Ola 

twarzach.Osińska.
Dziękuję w imieniu zespołu pani prezes Stowarzyszenia „Uśmiech Delegacja z zabawkami została przyjęta w Jurach bardzo serdecznie. 

Dziecka” i pani Jolancie Krajewskiej za tak pięknie przygotowane Dzieci z Ośrodka nie mogły się doczekać momentu, kiedy otrzymają 
jasełka.zabawkę. Były podekscytowane i bardzo szczęśliwe.

W Świętych Mikołajów zamienili się nasi uczniowie; Łukasz i Ola. To oni 
Przewodnicząca zespołu profilaktycznegorozdali zebrane zabawki.

W ZSP Osuchów
Grażyna Frelik

Ola po powrocie z Ośrodka napisała: „Cierpliwość to główna cecha, 
k tóra charakteryzu je  nauczyc ie l i  z  Ośrodka Szko lno-
Wychowawczego w Jurkach. Panuje tam spokój, radość i miłość”, a 
ponadto podzieliła się swoimi uczuciami, jakie towarzyszyły jej 
podczas rozdawania prezentów: „Nie umiem określić, jak się wtedy 

czułam, - z jednej strony radość, z drugiej żal i 

NIEZWYKŁY CZAS, DOBRY CZAS
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NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE TAPICEREK 
MEBLOWYCH, SAMOCHODOWYCH, 

DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

OGŁOSZENIA

W związku z powyższym wnioski o wymianę K O M U N I K A T
dowodu osobistego należy składać w terminie 14 
dni od dnia dokonanej zmiany, w przypadku Podaje s ię do publ icznej wiadomości  
uszkodzenia, zniszczenia, utraty  lub gdy termin mieszkańcom miasta i gminy Mszczonów, iż 
ważności już upłynął – niezwłocznie, natomiast w dowody osobiste dla osób, które nie ukończyły 65 
przypadku  gdy poprzedni dowód osobisty w lat w dniu składania wniosku o jego wydanie  - 
danym roku kalendarzowym traci ważność– na 30 wydawane są na okres 10 lat . 
dni przed datą utraty jego ważności.Np. dowód osobisty wystawiony dnia 01.08.2003r – 

W sytuacji nie dostosowania się do zasad traci ważność 01.08.2013r. Data wystawienia i data 
wymiany dowodów osobistych  osoby je ważności dowodu osobistego jest w nim zawarta.
pos iadające, z  mocy prawa nie będą Dowód osobisty, który traci ważność jest 
legitymować się ważnymi dowodami osobistymi w unieważniony w centralnym i lokalnym systemie z 
obrocie prawnym, co znacznie utrudni im mocy prawa, z dniem upływu jego terminu 
załatwianie czynności urzędowych w bankach, ważności.
placówkach służby zdrowia itp.Podobna procedura dotyczy dowodów 

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie. osobistych, tych osób, których dane zamieszczone 
Termin oczekiwania wynosi 30 dni od daty złożenia w dowodzie osobistym uległy zmianie / zmiana 
wniosku o jego wydanie.adresowa, zmiana nazwiska /, a osoby te nie 

 wystąpiły z wnioskiem o jego wydanie.
Barbara KłopotowskaUnieważnienie dowodu osobistego z tych 

Kier. USCpowodów z mocy prawa następuje po upływie 3 
miesięcy od daty zaistniałej zmiany.

PRACOWNIA BADAŃ MEDYCZNYCH 
AMA-MED

Mszczonów ul. Warszawska 6/8
RENTGEN USG

USG:
- PRZEPŁYWOWE NACZYŃ ( DOPLER)
- PIERSI
- PRZEZCIEMIĄCZKOWE U NIEMOWLĄT
- STAWY BIODROWE U NIEMOWLĄT

TEL. 605 056 537, (46) 857 17 07

OD LUTEGO RÓWNIEŻ

WYNAJMĘ LOKAL POD 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. 
DWA POMIESZCZENIA, JEDNO Z 

PODNOŚNIKIEM 
HYDRAULICZNYM, MSZCZONÓW. 

TEL. 883-412-842
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

2
Żabia Wola - segmenty: cena 1980 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

SPRZEDAM:
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka
  cena 303.200 zł, brutto
- Rzeźnię - ubojnię w Mszczonowie - cena 999000 zł
- IVECO 75 E 14 - IZOTERMA -  tel. 694 129 283

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

działalności gastronomicznej na I piętrze w pawilonie  
"Hermes" przy ul. Warszawskiej w Mszczonowie -  
tel. 606 389 428

2. Restauracja "Kolorowa" w Radziejowicach -   
tel. 606 389 428

3. 

4. Lokale handlowe w Mszczonowie: przy ul. Dworcowej 6 
oraz  Sienkiewicza 6 - tel. 606 389 428

5. Place parkingowe i magazyny w Mszczonowie - 
tel. 694 129 283

Pomieszczenia:  handlowo-usługowe na I piętrze 
oraz administracyjne na II piętrze pawilonu "Hermes" 
w Mszczonowie - 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

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”
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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

~ P O D Z I Ę K O W A N I A ~

W imieniu własnym, Burmistrza Mszczonowa oraz pracowników 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  składam podziękowania na ręce 
Dyrektorów, Prezesów i wszystkich pracowników za pomoc w 
dofinansowaniu paczek choinkowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 
ubogich, wielodzietnych i niepełnosprawnych. Dzięki Waszemu altruizmowi 
udało się zebrać 19 000,00 zł oraz zabawki.  W roku 2013 ze szczodrości 
sponsorów skorzystało 254  osoby oraz zorganizowanych zostało 300 
paczek przez Kościół Baptystów.

W Nowym 2014 roku chciałabym złożyć wszystkim Państwu 
najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i 
osobistym. Życzę również, aby Wasza praca była łatwiejsza, a w 
wykonywaniu codziennych obowiązków towarzyszyła satysfakcja oraz 
społeczne uznanie i szacunek.

PODZIĘKOWANIA DLA:
1. Dyrektora oraz wszystkich pracowników PointPark 

Properties Sp. z o.o. Lumen Building,
2. Prezesa – Wojciecha Dudkiewicza oraz wszystkich pracowników MOSTVY,
3. Dyrektora -   oraz wszystkich pracowników  YKK,
4. Prezesa –  oraz wszystkich pracowników GEOTERMII 

MAZOWIECKIEJ,
5. Właścicieli -  oraz wszystkich pracowników firmy 

produkującej meble  –  LIS MEBLE,
6. Prezesa –  oraz wszystkich pracowników  Centrum 

Wolnocłowego Wschód – Zachód,
7. Firmy oraz wszystkich pracowników –  

Centrum Dystrybucyjne - Mszczonów,
8. Prezesa –  oraz pracowników Spółdzielni 

Handlowo-Usługowej,
9. Radnego  wraz z żoną 
10. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Mszczonowie – Iwony Gołyńskiej oraz 

pracowników,
11. Członków i wolontariuszom Kościoła Baptystów w Żyrardowie,
12. Przewodniczącej oraz członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.
w imieniu własnym i pracowników

Kierownik MOPS
Barbara Ciszewska

 – Andrzeja Wrońskiego 

Adama Lange
Marka Balcera

Bogusława i Magdaleny Lis

Antoniego Podniesińskiego

Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

Stanisława Wojciechowskiego

Marka Zientka Zdzisławą Zientek,

Informacja dla mieszkańców
Burmistrz Mszczonowa  informuje, że w tym roku nie przewiduje 

się zgłoszeń do konkursu na „ Najbardziej zadbaną posesję oraz 

najładniejszy balkon w gminie Mszczonów”, jednakże władze 

gminy zachęcają mieszkańców miasta i gminy do wzorowego 

zagospodarowania swoich nieruchomości, posesji, zagród, 

ogrodów i balkonów, gdyż  tak jak w latach ubiegłych dla 

najpiękniejszych przewidziane zostały wyróżnienia i nagrody.


