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Łukasz Koperski, przewodniczący RM tradycyjnie otworzył sesję 
Rady Miejskiej w Mszczonowie.
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Ocena stanu sanitarnego na terenie powiatu żyrardowskie-
go ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczo-
nów.
Andrzej Liszewski, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Żyrardowie zdał informację ze stanu sani-
tarnego w powiecie żyrardowskim określając zakres podej-
mowanych przez sanepid działań i rodzaje podejmowanych 
kontroli.
Z przedstawionej informacji wynikło, że w roku ubiegłym po-
wiatowy inspektor sanitarny mimo planowanych 829 kontroli 
podjął ich aż 1582. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna  prowadzi w ramach swoich działań również monito-
ring wody pitnej, wodociągowej, której stan określony został 
jako dobry. Zdaniem Andrzej Liszewskiego budującym jest 
fakt, że na terenie miasta i gminy Mszczonów imponująco 
zwiększa się długość sieci wodociągowej, co jest perspekty-
wistycznym zjawiskiem.
W podsumowaniu dyrektor PSSE w Żyrardowie poinformo-
wał, że w roku 2014 celem głównym Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Żyrardowie jest podejmowanie 
we współpracy z samorządem terytorialnym działań w za-
kresie promowania zdrowego stylu życia, czuwanie nad bez-
pieczeństwem żywności, żywienia i wody oraz prowadzenie 
działalności przeciw epidemiologicznej.

Ocena stanu ochrony środowiska na terenie powiatu Żyrar-
dowskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy 
Mszczonów. 
Dariusz Lasota, kierownik Działu Monitoringu Środowiska Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku, 
przedstawił informację z zagadnień ochrony środowiska na 
terenie całego województwa mazowieckiego.
Kierownik omówił zanieczyszczania wód, powietrza i gruntów 
na terenie całego województwa. Z przedstawionego rapor-
tu wynikło, że poziom zanieczyszczeń nie odbiega znacznie 
od danych z poprzednich lat. 
Zdaniem Dariusza Lasoty pocieszającym jest fakt, iż z roku 
na rok zwiększa się ilość ścieków oczyszczanych. Najwięk-
szy problem zaś, z jakim borykają się wszystkie samorządy to 
kwestia odpadów komunalnych, które zamiast być spalane 
lub odzyskiwane w trakcie recyklingu, są w dalszym ciągu 
składowane.
Zaproszony na obrady Rady Miejskiej, Krzysztof Zawadzki, 
dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w żyrar-
dowskim starostwie w swoim raporcie przedstawił emisję za-

nieczyszczeń w po-
wiecie żyrardowskim 

w rozbiciu na przemysł i źródła indywidualne. 
Z kolei uczestniczący w sesji Grzegorz Ludwiak, dyrektor 
ZGKiM w Mszczonowie oraz Hanna Kaniewska, pracownik 
Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczo-
nowie omówili szereg zagadnień związanych z gminą gospo-
darką wodno-kanalizacyjną i stanem sanitarnym na terenie 
miasta i gminy Mszczonów.
Z przedstawionego raportu wynikło, że gmina Mszczonów 
posiada sieć wodociągową o łącznej długości bez przy-
łączy 174 km. Do budynków doprowadzonych jest łącznie 
1912 sztuk przyłączy. W sumie gmina zwodociągowana jest 
w 81%, a z sieci wodociągowej korzysta około 9 428 miesz-
kańców. 
Stan sieci wodociągowej oceniany jest jako dobry, a jakość 
dostarczanej wody spełnia wymagania rozporządzenia w 
sprawie jakości wód przeznaczonych do spożycia przez lu-
dzi. Na terenie gminy funkcjonuje 7 ujęć wody podziemnej 
w miejscowościach: Mszczonów, Badowo-Mściska, Marków 
Towarzystwo, Piekary, Osuchów, Badowo-Dańki, Lindów.
Jeżeli chodzi natomiast o gospodarkę ściekową należy pod-
kreślić, że ścieki socjalno -bytowe oraz przemysłowe z tere-
nów Mszczonowa odprowadzane są do komunalnej oczysz-
czalni ścieków eksploatowanej przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie. 
Gmina Mszczonów posiada sieć kanalizacyjną o długości 
28,4 km, w tym na terenie miejskim 24,3 km, a na obszarach 
wiejskich zaledwie –4,1 km (w miejscowości Grabce Józe-
fpolskie). 
Liczba wszystkich przyłączy kanalizacyjnych wynosi 779 sztuk. 
Gmina skanalizowana jest w 48,2%. Stan techniczny sieci ka-

Sesja mszczonowskiego samorządu

W czwartek, 30 stycznia 2014 roku, odbyła się XLII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni 
wysłuchali informacji z oceny stanu sanitarnego na terenie powiatu żyrardowskiego, oceny stanu ochrony 
środowiska, a także oceny stanu melioracji i urządzeń wodnych na terenie miasta i gminy Mszczonów. Po-
nadto, radni podjęli szereg znaczących uchwał.

Z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
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nalizacyjnej oceniany jest jako dobry.
Z sieci kanalizacyjnej korzystali dotychczas tylko mieszkańcy 
miasta Mszczonów -5 598 osób, natomiast po wybudowaniu 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabce Józefpolskie w 
roku 2013, podpisano 42 umowy na odprowadzanie ścieków. 
Pozostali mieszkańcy ścieki gromadzą w zbiornikach bezod-
pływowych lub w przydomowych oczyszczalniach ścieków.
W gminnej ewidencji widnieje 1840 zbiorników bezodpływo-
wych i 17 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wiele uwagi poświęcono omówieniu spraw związanych z 
wprowadzonym w lipcu ubiegłego roku nowym systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Według złożonych deklaracji przez mieszkańców budynków 
jednorodzinnych oraz zarządców budynków wielorodzin-
nych, segregację odpadów komunalnych prowadzi 2525 
nieruchomości w których zamieszkuje 11.056 osób, natomiast 
segregacja nie jest prowadzona w 135 nieruchomościach w 
których zamieszkują 283 osoby.  
W podsumowaniu uczestniczący w obradach Krzysztof Cioł-
kiewicz, wicestarosta powiatu żyrardowskiego podkreślił, że 
opierając się na raportach środowiskowych można stwier-
dzić, że stan środowiska na terenie gminy Mszczonów jest do-
bry.  Wicestarosta podziękował także władzom Mszczonowa 
za wzorową współpracę pomiędzy powiatem a gminą Msz-
czonów na płaszczyźnie ochrony środowiska.

Ocena stanu melioracji i urządzeń wodnych na terenie mia-
sta i gminy Mszczonów
Krystyna Tarasińska, kierownik Inspektoratu Wojewódzkie-
go Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w 
Grodzisku Mazowieckim, omówiła stan melioracji i urządzeń 
wodnych na terenie gminy Mszczonów skupiając się przede 
wszystkim na wykonanej inwestycji, polegającej na rewitali-
zacji koryta rzeki Okrzeszy przepływającej przez Mszczonów.
Przypomnijmy, że zakres robót obejmował: ręczne wykosze-
nie porostów, mechaniczne karczowanie pni, usunięcie i wy-
wiezienie karpiny po wyciętych drzewach, odmulenie dna 
rzeki warstwą 20cm, rozbiórkę istniejących umocnień beto-
nowych wraz z ich wywózką poza obręb budowy w miejsce 
wskazane przez inwestora, wykonanie nowych umocnień 
skarp rzeki z kamienia polnego na podbudowie z betonu, 
wykonanie opasek z kiszek faszynowych w stopie skarpy, a 
także darniowanie i obsiew skarp i poboczy.
W sumie zrewitalizowano 1 kilometr 670 metrów rzeki za kwo-
tę 250 tysięcy złotych.
Za wykonanie tej długo oczekiwanej inwestycji burmistrz Jó-
zef Grzegorz Kurek wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej 
Łukaszem Koperskim, wiceprzewodniczącym Markiem Zient-
kiem i całą Radą Miejską podziękowali kierownik Teresie Ta-
rasińskiej za pomoc w wykonaniu tego projektu. 
- Czekaliśmy 70 lat na rewitalizację rzeki Okrzeszy i ucywilizo-
wania jej koryta.  To dzięki Pani pracy i zaangażowaniu uda-
ło się nam tego dokonać, za co pragniemy bardzo podzię-
kować- powiedział Józef Grzegorz Kurek. 
- Jako radny z terenu przez który przepływa Okrzesza od wie-
lu lat czyniłem wszystko, aby dokonać rewitalizacji koryta tej 
rzeki. Po wielu latach udało się to zrealizować, za co należą 

się Pani słowa uznania. W imieniu wszystkich mieszkańców, a 
zwłaszcza tych którzy mieszkają przy rzece pragnę Pani z ca-
łego serca podziękować. Uregulowanie tej rzeki i jej wygląd 
będzie wiązał się z planami dalszego zagospodarowania te-
renu przy rzece, który w przyszłości stanowił będzie miejsce 
wypoczynku i rekreacji dla naszych mieszkańców- podkreślił 
Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczono-
wie.

Podjęte uchwały
Rada Miejska podczas sesji podjęła szereg bieżących 
uchwał, w tym m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia kwot 
kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finanso-
wego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz uchwałę w sprawie 
zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecz-
nej przyznane w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w 
postaci produktów żywnościowych. 
Kierownik MOPS Barbara Ciszewska przedstawiła również 
uchwałę dotyczącą ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w  zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakre-
sie dożywiania” na lata 2014-2020.
Radni jednogłośnie przegłosowali także uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujące-
go fragment miejscowości Ciemno –Gnojna oraz w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów. 
Następnie Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
w uchwale budżetowej gminy Mszczonów na rok 2014 oraz 
wiążącej się z tym zmiany w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej na lata 2014- 2023.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między se-
sjami
W okresie między sesjami wydanych zostało osiem zarzą-
dzeń, w tym sześć zarządzeń w 2013 i dwa zarządzenia w 
2014 roku. Zarządzenia dotyczyły głównie przekazania środ-
ków trwałych dla ZGKiM, przekazania środków trwałych dla 
Szkoły Podstawowej w Piekarach na modernizację placówki, 
a także zmian w uchwale budżetowej gminy Mszczonów na 
2013 rok oraz zmiany planów finansowych jednostek organi-
zacyjnych gminy Mszczonów. Dwa ostatnie zarządzenia do-
tyczyły ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie 
przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione pod-
mioty w 2014 roku zadania publicznego z zakresu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach tury-
styki i krajoznawstwa, a także powołania komisji konkursowej.
Wiele uwagi burmistrz poświęcił omówieniu spraw związa-
nych ze stawkami za wodę i ścieki. Zdaniem Józefa Grzegorza 
Kurka z uwagi na stabilizację cenową na rynku i bilansującą 
się kwotę obowiązujących taryf w stosunku do ponoszonych 
kosztów, gmina Msz-
czonów nie przewi-

duje w tym roku wzrostu wysokości opłat za wodę i ścieki.
Następnie, szef mszczonowskiego ratusza omówił kwestie 
odśnieżania lokalnych dróg, zwracając uwagę na fakt, że 
po intensywnych opadach śniegu sytuacja jest trudna, gdyż 
w niektórych miejscach śnieg nawiewany na drogi utrudnia 
ich przejezdność.
- Są miejsca, gdzie podstawowy sprzęt do odśnieżania nie 
wystarcza, dlatego prosimy mieszkańców o cierpliwość i zro-
zumienie. W newralgiczne miejsca wysyłany zostanie ciężki 
sprzęt- poinformował Józef Grzegorz Kurek.  

Sprawy różne
Niecodziennym wydarzeniem podczas obrad XLII sesji Rady 
Miejskiej w Mszczonowie było oficjalne złożenie podzięko-
wań za wieloletnią współpracę i służbę na rzecz lokalnej 
społeczności radnemu Ryszardowi Stusińskiemu, który w tym 
dniu obchodził także okrągłą rocznicę swoich urodzin. 
Wiele słów uznania w imieniu Rady Miejskiej i swoim wyraził 
przewodniczący Łukasz Koperski, który ze wzruszeniem pod-
kreślił zasługi i sukcesy radnego Ryszarda Stusińskiego zarów-
no w 20 letniej pracy w samorządzie lokalnym, jak i w wycho-
wywaniu wielu mszczonowian w sportowym duchu będąc 
wieloletnim nauczycielem WF-u i  aktywnym sportowcem.
Wiele ciepłych słów skierował do jubilata także Józef Grze-
gorz Kurek, burmistrz Mszczonowa, który podkreślił, że radny 
Ryszard Stusiński jest jednym z najstarszych stażem radnych w 
kraju, za co należą się słowa uznania.
- Dziękujemy Ci za wszystkie lata i życzymy kolejnych kaden-
cji w Radzie Miejskiej. Jesteś dla nas mądrością i buforem w 
rozładowywaniu napiętej czasem atmosfery. Życzymy Tobie 
żebyś nadal miał tyle energii, pogody ducha i werwy do 
pracy, jak przez te ostatnie 20 lat. Przez ten czas zrodziłeś 
w ludziach ogromne zaufanie, dlatego liczę, że w kolejnych 
kadencjach pobijesz rekord długości bycia radnym w Pol-
sce- podsumowując życzył burmistrz Józef Grzegorz Kurek.
W odpowiedzi, radny Ryszard Stusiński nie ukrywając wzru-
szenia podziękował burmistrzowi Mszczonowa oraz kole-

żankom i kolegom 
z Rady Miejskiej za 

pamięć i wiele ciepłych słów.
- Moi drodzy, jestem wzruszony tymi słowami,  dziękuję za 
pamięć. Chciałbym zaznaczyć, że  mój jubileusz związany 
jest ściśle z Radą Miejską, gdyż atmosfera w tym gronie osób 
jest jak w najlepszej rodzinie w której chce się zostać, za co 
Wam z całego serca dziękuję- podsumował na koniec Ry-
szard Stusiński. 
W dalszej części punktu poświęconemu sprawom różnym 
radni mieli możliwość przedstawić problemy i prośby swoich 
wyborców. 
Radny Jerzy Siniarski, zwrócił się z prośbą o postawienie tabli-
cy ogłoszeń w centrum Bobrowiec. W odpowiedzi, burmistrz 
Józef Grzegorz Kurek zapewnił, że tablica w tym miejscu jest 
potrzebna w związku z czym zostanie ona zakupiona i za-
montowana w najbliższym czasie.

Łukasz Nowakowski

W imieniu mieszkańców, członków Rady Miejskiej i swoim podzię-
kowania złożyli Łukasz Koperski, przewodniczący RM i Marek 

Zinetek, wiceprzewodniczący RM

Ryszard Stusiński nie ukrywając wzruszenia podziękował burmi-
strzowi Mszczonowa oraz koleżankom i kolegom z Rady Miejskiej 

za pamięć i wiele ciepłych słów
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Koleżance 

Małgorzacie Krześniak
 wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
składają 

Burmistrzowie,  
Rada Miejska w Mszczonowie 

oraz koleżanki i koledzy 
z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
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24 stycznia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wice-
przewodniczący RM Andrzej Osiński, radny 
Dariusz Olesiński, radny Zdzisław Banasiak, 
radny Andrzej Osial, radny Marek Baumel 
oraz radny Jerzy Siniarski, jako przewodni-
czący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środo-
wiska i Bezpieczeństwa Publicznego.

Radni w trakcie prac komisji dyskutowali na 
temat stanu sanitarnego na terenie miasta 
i gminy Mszczonów, a także stanu środo-
wiska oraz działań w zakresie ochrony 
środowiska.
Z przedstawionego raportu wynikło, że 
gmina Mszczonów posiada sieć wodo-
ciągową o łącznej długości bez przyłączy 
174 km. Do budynków doprowadzonych 
jest łącznie 1912 sztuk przyłączy. W sumie 
gmina zwodociągowana jest w 81%, a z 
sieci wodociągowej korzysta około 9 428 
mieszkańców. 

Stan sieci wodociągowej oceniany jest 
jako dobry, a jakość dostarczanej wody 
spełnia wymagania rozporządzenia w 
sprawie jakości wód przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi. Na terenie gminy 
funkcjonuje 7 ujęć wody podziemnej w 
miejscowościach: Mszczonów, Badowo-
-Mściska, Marków Towarzystwo, Piekary, 
Osuchów, Badowo-Dańki, Lindów.
Jeżeli chodzi natomiast o gospodarkę ście-
kową należy podkreślić, że ścieki socjalno 
-bytowe oraz przemysłowe z terenów 
Mszczonowa odprowadzane są do komu-
nalnej oczyszczalni ścieków eksploato-
wanej przez Zakład Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie. 
Gmina Mszczonów posiada sieć kanaliza-
cyjną o długości 28,4 km, w tym na terenie 
miejskim 24,3 km, a na obszarach wiejskich 
zaledwie –4,1 km (w miejscowości Grabce 
Józefpolskie). 
Liczba wszystkich przyłączy kanalizacyj-
nych wynosi 779 sztuk. Gmina skanalizo-

wana jest w 48,2%. Stan techniczny sieci 
kanalizacyjnej oceniany jest jako dobry.
Z sieci kanalizacyjnej korzystali dotychczas 
tylko mieszkańcy miasta Mszczonów -5 598 
osób, natomiast po wybudowaniu kana-
lizacji sanitarnej w miejscowości Grabce 
Józefpolskie w roku 2013, podpisano 42 
umowy na odprowadzanie ścieków. Pozo-
stali mieszkańcy ścieki gromadzą w zbior-
nikach bezodpływowych lub w przydomo-
wych oczyszczalniach ścieków.
W gminnej ewidencji widnieje 1840 zbior-
ników bezodpływowych i 17 przydomo-
wych oczyszczalni ścieków.
Wiele uwagi poświęcono omówieniu spraw 
związanych z wprowadzonym w lipcu 
ubiegłego roku nowym systemem gospo-
darowania odpadami komunalnymi.
Według złożonych deklaracji przez miesz-
kańców budynków jednorodzinnych oraz 
zarządców budynków wielorodzinnych, 
segregację odpadów komunalnych 
prowadzi 2525 nieruchomości w których 
zamieszkuje 11.056 osób, natomiast segre-
gacja nie jest prowadzona w 135 nieru-
chomościach w których zamieszkują 283 
osoby. 

Łukasz Nowakowski

23 stycznia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wice-
przewodniczący RM Andrzej Osiński, 
radna Renata Siwiec, radny Waldemar 

Suski, radny Andrzej Osial, radny Dariusz 
Olesiński, radny Marek Baumel oraz 
radna Barbara Gryglewska, jako prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i 
Młodzieży.
Radni wysłuchali informacji na temat 

organizacji projektu kalendarza imprez 
sportowych na 2014 rok oraz funkcjono-
wania OSiR w tym lodowiska i basenu.
Zaproszony na posiedzenie komisji 
Michał Szymański, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mszczonowie szcze-
gółowo przedstawił także informację 
na temat rozliczeń OSiR i przyznanych 
dotacji dla klubów sportowych ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na efekty 
pracy z dziećmi i młodzieżą.

Łukasz Nowakowski

21 stycznia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 
radna Barbara Gryglewska, radna 
Renata Siwiec, radny Krzysztof Kraw-
czyk, radny Waldemar Suski, radny 
Ryszard Stusiński, radny Dariusz Olesiński 
oraz radny Piotr Chyła, jako przewod-
niczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki 
Społecznej.
Tematem posiedzenia komisji było zapo-
znanie się radnych z harmonogramem 
imprez kulturalnych na 2014 rok.
Grażyna Pływaczewska, dyrektor 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury szcze-
gółowo omówiła plan wydarzeń kultu-
ralnych zaplanowanych na bieżący rok.

Dyrektor wspomniała, że w miesiącu 
styczniu MOK zorganizował kolejny 
Gminny Festiwal  Przedstawień Jaseł-
kowych imienia Wojciecha Siemiona. 
Ponadto, w tegorocznym harmono-
gramie imprez nie zabraknie również 
wielu atrakcji przewidzianych w okresie 
ferii zimowych.
Mszczonowski Ośrodek Kultury orga-
nizować będzie także szereg imprez 
plenerowych, takich jak Jarmark Mszczo-
nowski, Odpust w Lutkówce i Gminne 
Dożynki w Osuchowie.
Wiele wydarzeń odbędzie się również na 
deskach MOK-u, w tym m.in.: spotkania 
artystyczne szkół, liczne konkursy, 
koncerty oraz okazjonalne przedsta-
wienia.

W kolejnym punkcie prac komisji głos 
zabrała Barbara Ciszewska, kierownik 
MOPS w Mszczonowie, która omówiła 
projekt uchwały w sprawie podwyż-
szenia kwot kryteriów dochodowych 
uprawniających do przyznania świad-
czenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014-2020 oraz projektu uchwały 
w sprawie zasad zwrotu wydatków za 
świadczenia z pomocy społecznej przy-
znane w formie posiłku i świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych. 
Kierownik Barbara Ciszewska przedsta-
wiła również projekt uchwały dotyczący 
ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w  zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020.

Łukasz Nowakowski

28 stycznia 2014r.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 
przewodniczący RM Łukasz Koperski, 
radny Krzysztof Krawczyk, radny Marek 
Baumel, radny Waldemar Suski, radny 
Jerzy Siniarski oraz radny Marek Zientek, 
jako przewodniczący Komisji Budżetu i 
Mienia Komunalnego.
Radni wysłuchali Teresę Koszulińką, 
naczelnika Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego Urzędu Miejskiego w Mszczo-
nowie, która omówiła projekty uchwał 
na najbliższą sesję Rady Miejskiej. Radni 
zapoznani zostali m.in. z uchwałą 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Ciemno –Gnojna oraz 
uchwałą w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów.
Korzystając z obecności naczelnik 
Teresy Koszulińskiej, Marek Zientek, 
jako przewodniczący Komisji Budżetu 
i Mienia Komunalnego zwrócił się z  
prośbą o przygotowanie planu zago-
spodarowania terenu przy cmentarzu 
w Osuchowie.
- To bardzo ważne, aby ten teren 
został zagospodarowany, gdyż z roku 
na rok kurczy się obszar osuchowskiej 
nekropolii- podkreślił Marek Zientek.
W odpowiedzi Teresa Koszulińska 

zapewniła, że opracowanie planu 
zagospodarowania dla tego terenu 
nastąpi w jak najszybszym czasie.
Następnie członkowie komisji wysłu-
chali Jadwigę Barbulant, skarbnika 
gminy Mszczonów, która przedsta-
wiała analizę wydatków bieżących 
ponoszonych na utrzymanie Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie za II 
półrocze 2013 roku.
Na pytanie Marka Zientka, dotyczące 
porównania wydatków w 2013 do tych 
z roku 2012, Jadwiga Barbulant poin-
formowała, że wydatki ponoszone na 
utrzymanie Urzędu Miejskiego od kilku 
lat są na podobnym poziomie.
Szczegółową informację zdała również 
Mieczysława Korzonkowska, inspektor 
p.poż, która omówiła wydatki zwią-
zane z bezpieczeństwem ponoszonym 
na straże pożarne w roku ubiegłym.
Z przedstawionego sprawozdania 
wynikło, że w sumie w roku 2013 na 
gminne jednostki OSP wydatkowano 
kwotę 1 mln 385 tysięcy złotych, z 
czego ponad 670 tysięcy złotych kosz-
towała OSP w Osuchowie ( w tym 615 
tysięcy wyniosła modernizacja straż-
nicy), 456 tysięcy kosztował remont i 
termomodernizacja OSP we Wręczy, 
ponad 90 tysięcy wydano natomiast 
na potrzeby OSP w Mszczonów. W 
związku z zakupieniem specjalistycz-
nego samochodu do ratownictwa 
drogowego dla tej jednostki za łączną 
kwotę 350 tysięcy złotych, władze 
samorządowe Mszczonowa wyłożyły 

przeszło połowę z tej kwoty zacią-
gając pożyczkę w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w 
kwocie 200.000 złotych.
W ramach bieżących wydatków 
zakupiono m.in. paliwo, niezbędny 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umun-
durowania oraz dokonano napraw 
sprzętu, przeprowadzono szkolenia i 
badania lekarskie strażaków, a także 
wypłacono ekwiwalent za wyjazdy na 
akcje ratowniczo-gaśnicze, wydając 
na te cele łącznie ponad 165 tysięcy 
złotych.
Na pytanie Marka Zientka dotyczące 
potrzeb z jakimi zmagają się gminne 
jednostki, Mieczysława Korzonkowska 
podkreśliła, że potrzeby zawsze są i 
będą, jednak w chwili obecnej gmina 
Mszczonów może poszczycić się 
bardzo dobrze wyposażonymi w sprzęt 
jednostkami i wzorowo przeszkolonymi 
strażakami. 
Ostatnim z punktów posiedzenia 
komisji było omówienie projektu 
uchwały zmieniającego uchwałę 
budżetową gminy Mszczonów na rok 
2014.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 

Z burmistrzem  
Józefem Grzegorzem Kurkiem o tym 
skąd wyrasta siła Gminy Mszczonów  

rozmawia Mateusz Milczarek. 

Pani burmistrzu pragnę  zapropo-
nować  dziś rozmowę  na temat 
aktywności mieszkańców Gminy 
Mszczonów. Wiele już zostało napi-
sane i powiedziane na temat siły  i 
skuteczności gminnych władz samo-
rządowych, ale jak sądzę nie zdajemy 
sobie sprawy z tego jaki potencjał 
tkwi w  samych  mieszkańcach gminy, 

którzy coraz częściej zrzeszają się w 
różnego rodzaju organizacjach.  Czy 
pan to dostrzega?
Oczywiście, że dostrzegam ten poten-
cjał  i wykorzystuję go dla dobra gminy 
już od wielu lat. Tak naprawdę,  to 
naczynia połączone. Władze samo-
rządowe wraz z Urzędem Miejskim i 
jednostkami samorządowymi gminy 
oraz organizacje pozarządowe, czyli 
wszystkie stowarzyszenia,  związki, czy 
też nawet  kluby sportowe, to jest 
prawdziwa siła Gminy. Tylko wtedy, 
gdy skuteczny samorząd korzysta i 
wspiera aktywność swoich miesz-
kańców, a aktywni mieszkańcy 

mobilizują do działań swój samorząd 
możemy mówić o właściwie funkcjo-
nującej gminie. To jak dwie nogi, gdy 
obie są silne i sprawne można biec i 
to naprawdę daleko. Gdy natomiast 
jedna z nich szwankuje, to wtedy 
niestety kulejemy. 

Jednak gmina Mszczonów nie utyka 
na żadną nogę?
Na szczęście nie. Cieszy mnie, że 
mieszkańcy coraz chętniej się organi-
zują. To naprawdę  świadczy o  tym, 
że tworzymy prawdziwie obywatelską 
społeczność. Proszę tylko zwrócić 
uwagę na ilość organizacji, jakie dzia-
łają na terenie gminy. Oczywiście są  
wśród nich organizacje mające wielo-
letnie tradycje, ale  także zupełnie 
nowe twory, co świadczy o tym, że 
mszczonowianom cały czas chce się 
zmieniać otaczający ich świat. 

Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa Publicznego

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Wywiad

Mszczonów- to gmina ludzi 
ambitnych i aktywnych  
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Z wiceprzewodni-
czącym Rady Miejskiej 
Andrzejem Osińskim, 

rozmawia Łukasz 
Nowakowski

Panie Przewodniczący 
w minionym roku w 

Pańskim okręgu wyborczym wykonane 
zostały potężne inwestycje zarówno 
drogowe jak i wodociągowe.  Proszę 
przybliżyć czego one dotyczyły.
- Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe to 
udało się nam zrealizować przebudowę 
drogi gminnej Lutkówka - Lutkówka 
Kolonia o długości 1,72 kilometra za 
kwotę blisko 450 tysięcy złotych.
To była długo oczekiwana inwestycja, 
którą zakończyliśmy na jesieni minionego 
roku.
W tegorocznych planach inwestycyjnych 
wykonana zostanie przebudowa drogi 
gminnej w miejscowościach Marianka 
- Pieńki Strzyże za łączną kwotę 147 
tysięcy złotych. Realizacja tej inwestycji 
przewidziana jest na koniec pierwszego 
półrocza bieżącego roku.
Ponadto, poprawiona zostanie ulica 
Wspólna w Nosach Poniatkach w 
kierunku Bronisławki. Wykonane zostanie 
utwardzenie tego odcinka metodą 
potrójnego powierzchniowego utrwa-
lenia nawierzchni.
W tym miejscu warto podkreślić również, 
że gmina Mszczonów dokłada wszelkich 
starań, aby na bieżąco naprawiać i utrzy-
mywać gminne drogi. Tylko w roku 2013 
samorząd Mszczonowa wykonał remonty 

dróg na łączną kwotę 683 092,27 złotych 
oraz wygospodarował w budżecie kwotę 
401 131,00 złotych przeznaczoną na 
Fundusz Sołecki, który niemal w całości 
wydatkowany został na naprawy gmin-
nych dróg.
Nie da się ukryć, że potężną inwestycją, 
która zakończy się w maju br. jest budowa 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami 
w miejscowościach: Zimna Woda, Tłumy, 
Chudolipie, Lutkówka Druga, Lutkówka, 
Lutkówka Kolonia, Pieńki Osuchow-
skie, Dębiny Osuchowskie, Bronisławów 
Osuchowski, Nosy Poniatki, Osuchów, 
Zbiroża i Wygnanka.
Ten olbrzymi projekt wodociągowy, 
którego długość wynosi aż 40 kilometry 
opiewa na kwotę 1 538 853,00 złotych, 
w tym gmina uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 522.943,00 złotych z PROW 
w ramach działania „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Wyznacznikiem rozwoju samorządu są 
wykonywane inwestycje. W tych dość 
niełatwych czasach gmina Mszczonów 
robi wszystko, aby ten rozwój nie został 
zatrzymany. Jak to możliwe?
- To nie jest łatwe zadanie, gdyż 
czasy i nowe zadania zrzucane na 
samorządy coraz bardziej obciążają 
gminny budżet.
Mam tu na myśli przede wszystkim 
to, że możliwości inwestycyjne samo-
rządu są sukcesywnie ograniczane 
przez rząd, który coraz chętniej prze-
kazuje na gminy nowe obciążenia 
finansowe. 
Największym generatorem takich 
obciążeń jest oświata, w tym utrzy-
manie gminnych placówek oświato-

wych, które kosztują gminę ponad 16 
milionów złotych. Niestety rządowa 
subwencja oświatowa pokrywa tylko 
połowę tej kwoty, pozostała część 
wyasygnowana jest z budżetu gminy.
Podobnym nieporozumieniem są 
przedszkola za złotówkę, które kosz-
towały gminę już 300 tysięcy złotych. 
Ponadto, samorząd Mszczonowa 
cały czas obciążany jest też  podat-
kiem janosikowym, który  w tym roku 
wyniesie około pół miliona złotych. 
Mimo tych niedogodności, Rada 
Miejska wraz z burmistrzem stawia 
na zrównoważony rozwój kierując się 
zasadą pierwszeństwa tych inwestycji 
na które udaje się pozyskać dofinan-
sowanie zewnętrzne.

Rozwój jednostki samorządu teryto-
rialnego świadczy o dobrym gospo-
darzu i bezkonfliktowej kooperacji, 
eliminującej bezzasadne polityczne 
spory. Czy podpisuje się Pan pod tym 
stwierdzeniem?
- Oczywiście, że tak. Zarówno w życiu 
codziennym jak i w pracy samo-
rządowej aktualne i prawdziwe jest 
polskie przysłowie „ zgoda buduje, a 
niezgoda rujnuje”. Będąc radnymi nie 
możemy skupiać się tylko na swoich 
indywidulanych życzeniach, musimy 
patrzeć przez pryzmat całej gminy.
Mimo, iż jestem radnym z terenu wiej-
skiego, a nie miasta to podejmując 
decyzję o rozwoju naszej jednostki 
samorządu terytorialnego skupiam się 
na ogóle, a nie partykularnych intere-
sach.  

Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję również

Rozmawiał Łukasz Nowakowski 

Jakie organizacje działają  obecnie 
na terenie gminy i z którymi najchęt-
niej współpracuje samorząd? 
Ze wszystkimi (uśmiech). Każda z 
nich zagospodarowała już dla siebie 
pewną  przestrzeń, na której spotyka 
się z samorządem jako jego partner.  
Jeszcze raz podkreślam, że naprawdę 
jestem wdzięczny wszystkim aktywnym 
mszczonowianom. Władze samorzą-
dowe, choćby nie wiem jak skuteczne,   
same nie są  w stanie wykonać  wszyst-
kich zadań. Natomiast dzięki temu, 
że cały czas wyrastają nam lokalni 
liderzy, którzy mają potrzebę dzia-
łalności społecznej, rozwiązujemy 
kolejne gminne problemy.  Zmieniamy 
naszą  Małą Ojczyznę na lepsze. Mam 
nadzieję, że nikogo w tej wyliczance 
nie pominę. Spróbujmy podsumować 
te liczne zastępy organizacji, jakie 
działają na naszym terenie. Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych mamy 
aż osiem. Na terenach wiejskich są 
podstawą aktywności  społecznej. 
Chronią nasz dobytek, pomagają 
w trakcie wypadków i klęsk, swymi 
pocztami sztandarowymi i zastę-
pami druhów oraz druhen uświet-
niają święta i uroczystości… Długo 
by wymieniać ile im zawdzięczamy. 
Proszę sobie tylko wyobrazić miej-
skie obchody, czy święta kościelne, 
podczas których  mogłoby zabraknąć 
strażackiej orkiestry dętej? Prawda, 
że trudno?  Kolejna podstawa naszej 
gminy- Cech Rzemiosła i Przedsię-
biorczości. Mszczonów od początku 
swego powstania stał rzemiosłem 
i handlem. To tak naprawdę nie 
zmienia się od stuleci.  Związek Harcer-
stwa Polskiego – cały czas pozostaje 
atrakcyjną propozycją dla młodzieży. 
Któż zliczy ilu naszych mieszkańców 
należało do takiej, czy innej harcerskiej 
drużyny? Mamy też dwie organizacje 
seniorów: Klub Seniora „Złota Jesień” 
oraz miejscowy oddział Polskiego  
Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów, którego członkinie tworzą  Chór 
SŁONECZKO. Stowarzyszenie „Uśmiech 
Dziecka”, zrzeszające rodziców i opie-
kunów dzieci niepełnosprawnych. To 
dzięki aktywności tych ludzi powstała 
w mieście świetlica terapeutyczna, 
w której nasze dzieci mają możliwość 
rehabilitacji, korzystania ze specjal-
nych form  nauki, a przede wszystkim 

spotkają  się w gronie własnym, a 
także w gronie rówieśników z zaprzy-
jaźnionych mszczonowskich szkół. 
Tym wolontariuszom ze Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie i z Gimnazjum, 
którzy wspierają dzieciaki ze Świetlicy 
Terapeutycznej jestem szczególnie 
wdzięczny. Wykonują naprawdę 
piękną pracę. Stowarzyszenie „FILOS” 
im. Joanny Froehlich, zarządzające 
domem dla ofiar przemocy domowej 
w Gąbie, a niedługo być  może także 
pogotowiem opiekuńczym- to ludzie, 
którzy wiedzą  najlepiej jak wiele ludz-
kiego nieszczęścia nas otacza i jak 
trzeba się starać, aby mu skutecznie 
przeciwdziałać. Mamy też  Fundację 
„Fundusz Młodych - Wehikuł”, która 
wspiera wiele cennych inicjatyw 
naszych uczniów i nauczycieli. 
Społeczny Komitet Budowy Pomnika 
Jana Pawła II przy parafii św. Jana 
Chrzciciela w Mszczonowie, nie 
tylko doprowadził do wybudowania 
pomnika największego z Polaków, ale 
także przez lata przydzielał stypendia 
miejscowym, uzdolnionym studentom. 
Najmłodszym ze stowarzyszeń jest 
Mszczonowskie Stow. Historyczne, 
które opiekuje się naszymi  izbami 
pamięci, wzbogaca ich zasoby, a 
także bardzo aktywnie propaguje 
lokalną (i nie tylko lokalną) historię, 
dzięki działającej przy nim Grupie 
Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY im. 
31 pSK. Natomiast ostatnią z powsta-
łych Fundacji jest PLEBANIA, która 
działa coraz śmielej w obszarze aktywi-
zowania dzieci i młodzieży. W okresie 
przedświątecznym mieliśmy dzięki niej 
imponujący bożonarodzeniowy piknik.  
Sądzę, że powinienem tu też wspo-
mnieć o ZBOWiDzie, którego sztandar z 
racji podeszłego wieku jego członków, 
na miejskich uroczystościach  pojawia 
się w asyście  harcerskiej.

Nie możemy też zapominać  o klubach 
sportowych. 
To zupełnie oddzielny rozdział. Konty-
nuatorami przedwojennego, mszczo-
nowskiego gniazda  Towarzystwa 
Gimnastycznego SOKÓŁ są dzisiejsze 
organizacje sportowe takie jak:   Klub 
Sportowy Mszczonowianka, Ludowy 
Klub Sportowy Osuchów i Uczniowski 
Klub Sportowy OLIMPIJCZYK. W 
ramach „Mszczonowianki”, Międzyg-

minnego Klubu Sportowego,  a także 
przy mszczonowskim OSIRze działa 
wiele różnych sekcji sportowych. 
Każda z nich skupia wielu młodych 
mieszkańców gminy, którzy zdoby-
wają tężyznę  fizyczną i doskonalą 
swoje umiejętności w poszczególnych 
dyscyplinach. 

Sport w gminie kwitnie, a jak ocenia 
pan kulturę?
Skoro wspomnieliśmy o sekcjach dzia-
łających przy OSIRze, to faktycznie 
należy także przypomnieć, jak 
aktywnie udzielają się mieszkańcy 
gminy w ramach sekcji MOK-u. Sekcje - 
wokalne, taneczne, grupy -plastyczna, 
teatralne, koła dla młodzieży uczącej 
się gry na instrumentach muzycz-
nych… Wszystkie te jednostki skupiają 
wiele wartościowych ludzi. Aktywizują 
mieszkańców. Pobudzają do działal-
ności. Nie są to samodzielne byty takie 
jak wymieniane wcześniej organizacje 
pozarządowe, ale ich funkcjonowanie 
jest równie ważne. Nie możemy tu też 
zapomnieć o Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku, który także stał się dla wielu 
osób sposobem na aktywne życie. 
Powołanie do życia Uniwersytetu, to 
był strzał w dziesiątkę. 

Czy dostrzega Pan jeszcze inne, nieza-
gospodarowane przestrzenie, które aż 
proszą się  o to, aby zakiełkowała na 
nich,  jakaś nowa organizacja? 
Tak,  cały czas brak mi jeszcze w gminie 
należycie silnego wolontariatu. Taki 
ruch wolontariuszy, mógłby się reali-
zować w różnych miejscach. Mamy w 
planach powołanie na terenie miasta 
domu dziennego pobytu dla osób star-
szych i schorowanych. Ma on powstać 
w budynku, jaki zostanie po Komisa-
riacie Policji, gdy ten już zostanie prze-
niesiony do nowej siedziby w pobliże 
ulicy Wschodniej. W tym domu wolon-
tariusze będą mieli naprawdę  wiele 
pracy. Ufam, że  znajdą  się osoby 
chętne do takiej działalności?   
W kwestii kultury… mógłby jeszcze   
przy naszym odnowionym i tak dobrze 
wyposażonym kinie postać  dyskusyjny 
klub filmowy. Sądzę, że takie studyjne 
seanse wzbogacane cennymi dysku-
sjami również byłyby ciekawymi 

Wywiad

Zrównoważony rozwój receptą na sukces

propozycjami dla mieszkańców. 

Faktycznie wymienił pan wiele stowa-
rzyszeń, fundacji, klubów, sekcji 
oraz innych podmiotów skupiają-
cych rzesze mieszkańców Gminy 
Mszczonów. Czy rzeczywiście, to już 
pełen obraz aktywności mszczono-
wian?  
Żeby dopełnić ten  obraz trzeba 

jeszcze wspomnieć o niesformalizo-
wanych grupach, jakie od lat działają 
przy naszych parafiach. Kościół zawsze 
był ostoją dla ludzi ceniących sobie 
bezinteresowność. Chór kościelny, 
Rycerstwo Niepokalanej, Stowarzy-
szenie Młodzieży Katolickiej, bielanki, 
ministranci, czy Koła Różańcowe… 
Naprawdę cieszę się, że nawet trudno 
mi spamiętać te wszystkie grupy i 

organizacje, w których skupiają się i 
działają  mieszkańcy naszej gminy. 
Jedno jest pewne ich mnogość 
świadczy o tym, że Mszczonów jeszcze 
długo będzie miejscem, w którym 
będą się rodziły cenne inicjatywy 
(uśmiech). 

Dziękuję za rozmowę
Dziękuję bardzo. 
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Z członkami Rady Nadzorczej 
Mszczonowskiej Spółdzielni  

Mieszkaniowej (Barbarą Gryglewską, 
Robertem Głąbińskim i przewod-
niczącym RN Piotrem Majewskim) 

o kulisach wyboru prezesa SM 
rozmawia Mateusz Milczarek

Nowym prezesem Spółdzielni Miesz-
kaniowej został Mirosław Bronowski. 
Jego wybór został jednak poprze-
dzony prawdziwą batalią. Członkowie 
Rady Nadzorczej, którzy dokonywali 
wyboru długo nie mogli dojść do 
porozumienia. Ostatecznie kandy-
datura pana Bronowskiego została 
poparta dziewięcioma  głosami. 
Przeciw niemu opowiedziała się   
tylko jedna osoba. Był też  jeden głos 
wstrzymujący.  

Barbara Gryglewska: Uważam, że 
emocje, jakie towarzyszyły wyborowi 
prezesa były zbyt duże. Oprócz tego , 
że jestem członkiem Rady Nadzorczej 
Spółdzielni pełnię też  funkcję  radnej 
w Radzie Miejskiej Mszczonowa. Chcę  
wierzyć, że w przyszłości w samorzą-
dzie spółdzielczym  panować będzie 
taka sama zgoda jak we władzach 
gminnych. Zgodnie ze znanym powie-
dzeniem, że zgoda buduje należy 
oczekiwać, iż  nadejdzie jeszcze taki 
czas, gdy spółdzielcy o swoich spra-
wach będą  decydować  podczas 
spokojnych,  merytorycznych dyskusji. 
To – moim zdaniem – jedno z pierw-
szych zadań dla nowo wybranego 
prezesa. Pan Bronowski musi pogo-
dzić  swoich zwolenników i przeciw-
ników. W przeciwnym razie trudno mu 
będzie wykonywać swoje obowiązki. 
Spoczywa na nim olbrzymia odpowie-
dzialność. W końcu Spółdzielnia Miesz-
kaniowa, to tak naprawdę  trzecia 
część miasta. 

Słyszałem, że w trakcie wyborów 
pojawiły się nawet głosy, iż konkurs 
na prezesa powinien zostać unieważ-
niony. To prawda?
Roberty Głąbiński:  Podczas wyborów 

rzeczywiście wysuwano takie żądania. 
Postaram się  wyjaśnić  skąd wzięły się 
takie żądania. Weryfikacja kandy-
datów na dzień otwarcia konkurso-
wych  kopert,  tj.15.01.2014r. została 
przeprowadzona prawidłowo. 
Wszystko  odbyło się  zgodnie z zapi-
sami statusu i regulaminu Zarządu 
SM, który stanowi, że prezes może 
być wybrany jedynie z członków SM. 
Jeden z kandydatów, który mógł być 
brany pod uwagę, mieszkaniec Spół-
dzielni Mieszkaniowej, nie spełniał 
tego  wymogu. W dniu 22.01.2014r., 
tj. w dniu przystąpienia do kolej-
nego etapu konkursu na prezesa,   
nie posiadał członkostwa SM. W 
związku z czym jego kandydatura 
nie mogła być rozpatrywana. Brak 
zgody na dopuszczenie w/w  pana 
do  dalszego etapu kwalifikacyjnego 
spowodował ostrą  reakcję  jego 
zwolenników. Ostatecznie zgody na 
dopuszczenie kandydata nie wyraził 
przewodniczący Rady Nadzorczej 
Piotr Majewski. 

Jest pan przekonany o słuszności tej 
decyzji? 
Piotr Majewski: Dopuszczenie tego 
pana  w dniu 22.01.2014 do dalszego 
etapu konkursu byłoby złamaniem 
postanowień statutu i regulaminu 
Zarządu. Nie jesteśmy władni podej-
mować  decyzji co do członkostwa 
kandydata na członka Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Przyznanie człon-
kostwa  to uprawnienie Zarządu. 
Funkcja przewodniczącego RN 
zobowiązuje mnie do pilnowania i 
przestrzegania litery prawa w spra-
wach funkcjonowania Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Nie mogłem postąpić 
inaczej. Obszerne wyjaśnienia w tej 
sprawie zostały  zawarte  w proto-
kole nr.1/ 2014r. z Rady Nadzorczej. 
Protokół ten pozostaje do wglądu 
dla członków SM w jej siedzibie.   

Jednak także co do kandydatury 
pana  Mirosława  Bronowskiego poja-
wiły się wątpliwości. W tym przypadku 
Rada Nadzorcza nie uznała ich 
zasadności. Dlaczego tak się  stało?
Piotr Majewski: Na wstępie zaznaczę, 
że najpierw dokonano dogłębnego 
zbadania całej sprawy. Chodziło o 

sprawdzenie zasadności wysunię-
tych zarzutów. Aby zyskać  czas na 
rozwianie  wszelkich  wątpliwości  
złożyłem wniosek o zawieszenie 
postępowania konkursowego. Wyja-
śnię, że przeciwnicy pana Bronow-
skiego zarzucili mu poświadczenie 
nieprawdy w kwestii zapisu o odwo-
łaniu z funkcji prezesa w ciągu ostat-
nich pięciu lat z powodu nieuzyskania 
przez niego absolutorium.  Wedle 
przeprowadzonych przez RN ustaleń 
i konsultacji między innymi z człon-
kami Gostynińskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej gdzie pan Bronowski był 
wcześniej prezesem,  ustalono, że nie 
naruszył on  przepisów prawa w swoim 
oświadczeniu.

Proszę w takim wypadku naszym 
Czytelnikom dokładnie wytłumaczyć 
dlaczego pan Bronowski przestał być  
prezesem Gostynińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej?
Robert Głąbiński: Odwołanie Miro-
sława Bronowskiego z funkcji prezesa 
GSM nastąpiło po decyzji Rady 
Nadzorczej, wyrażonej uchwałą. Była 
ona podyktowana jego długotrwałą  
chorobą. Sprawa dotyczyła więc 
kwestii zdrowotnych. Pragnę dodać, 
iż aby mieć większą wiedzę o kandy-
dacie zasięgnęliśmy opinii na jego 
temat w Gostynińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Była ona jak najbar-
dziej pozytywna.  Podpisali się pod nią 
członkowie  Rady Nadzorczej GSM. 

Jak państwa zdaniem można scha-
rakteryzować  nowego prezesa, 
dlaczego głosowaliście właśnie na 
niego?
Barbara Gryglewska: To 
człowiek godny zaufania, 
spokojny, rzeczowy,  który 
posiada dar zjednywania  sobie  
ludzi. Na ten trudny dla Spółdzielni 
czas potrzebny jest nam właśnie 
taki prezes, który łączy, a nie dzieli. 
Nie możemy dopuścić do  dalszych 
konfliktów. Chcemy by w Spółdzielni 
w końcu zapanował  spokój. Jestem 
przekonana, że Mirosław Bronowski 
spełni wszystkie pokładane w nim 
nadzieje.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego 

Oddział Regionalny  
w Warszawie 

ogłasza w roku 2014
IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego pn.

„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się 
zuchu do maszyny  

w ruchu!”
 Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we 
współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainte-
resowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które 
zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu.  Konkurs 
na Mazowszu ma charakter 2-etapowy. 

W roku 2013 wzięło w nim udział ponad 6 tyś dzieci z 465 
szkół.

W tym roku założeniem Konkursu jest zwrócenie szczególnej 
uwagi na zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn i 

urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym. 
Na terenie Mazowsza Konkurs przebiega w 2 etapach: 
Placówki Terenowej KRUS oraz wojewódzkim. Uczestnikami 
Konkursu mog by uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w 
dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: 
klasy IV-VI). Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu będzie 
wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z zapo-
bieganiem wypadkom z udziałem maszyn i urządze wykorzy-
stywanych w gospodarstwie.
 Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła 
do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Tere-
nowej KRUS.
 Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc 
etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniej-
szego Konkursu wezmą udział w etapie centralnym Konkursu.
      

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.
Na laureatów poszczególnych etapów Konkursu czekają 

nagrody.
            Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można 
uzyskać w jednostkach terenowych KRUS oraz na lokalnych 
stronach internetowych.

                                        PT KRUS Żyrardów
   Ul. Okrzei 58
   Tel. 46 855 28 51

Wywiad

Mamy prezesa

Kapituła Fundacji „Akademia Polskiego 
Sukcesu” w skład której wchodzą 
same znakomitości polskiego świata 
polityki, gospodarki kultury czy sportu, 
wręczyła medale Akademii Polskiego 
Sukcesu i wyróżnienia osobom, które 
osiągnęły sukces i pełnią ważną 
rolę w swoim segmencie działań.
W uznaniu za zasługi Józefa Grzegorza 
Kurka na rzecz Mszczonowa i samo-
rządu terytorialnego członkowie Kapi-

tuły przyznali burmistrzowi „Złoty medal 
Akademii Polskiego Sukcesu”.
Doroczna uroczystość wręczenia 
Medali, Certyfikatów i Nagród 
Polskiego Klubu Biznesu odbyła się w 
dniu 31 stycznia 2014 roku w 25 Rocz-
nicę odzyskania przez Polskę wolności, 
25 Rocznicę działalności Stowarzy-
szenia Polski Klub Biznesu i 15 Rocznicę 
powstania Akademii Polskiego Sukcesu.
Warto podkreślić, że Akademia 

Polskiego Sukcesu powstała w 2000 
roku pod patronatem Stowarzyszenia 
Polski Klub Biznesu. Dyplomy i medale 
przyznała już 400 osobom: ludziom 
biznesu, nauki, kultury i sztuki oraz sportu.
Akademię tworzą ludzie, którzy swoim 
przykładem dowodzą, że sukces, także 
na międzynarodową, światową skalę, 
leży w granicach możliwości polskich 
przedsiębiorców, artystów, spor-
towców, którzy swoim przykładem mogą 
zachęcić innych do sięgania po laury.

Oprac. Łukasz Nowakowski

Laureaci odznaczeni Złotymi Medalami APS (foto: Ireneusz Sobieszczuk)

Medal

Józef Grzegorz Kurek-
nagrodzony Złotym Medalem APS
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W sobotę 25.01.2014r w sali 
balowej OSP Mszczonów bawili 
się emeryci i renciści z Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów na „Zabawie Nowo-
rocznej”
Władze samorządowe reprezen-
towali: 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
p. Łukasz Koperski z Małżonką i 
Starosta Powiatu Żyrardowskiego  
p. Wojciech Szustakiewicz  z 

Małżonką, nasi Kapłani na czele 
z proboszczem Parafii Św. Jana 
Chrzciciela – Tadeuszem Przybyl-
skim i ks. Janem Lewandowskim.
Obecne były aktywne człon-
kinie naszego Związku dzia-
łające w Radach takich jak: 
Radna Powiatu Żyrardow-
skiego p. Krystyna Penczonek 
i Radna Gminy Radziejowice  
p. Eugenia Nowakowska z 
Mężem. Nie mogło zabraknąć 
chóru „Słoneczko” z prowadzącą 
p. Honoratą Oskierą. Wszyscy 
wysłuchali kolęd w wykonaniu 
chóru, które wprowadziły nas w 

nastrój minionych Świat Bożego 
Narodzenia.
Zarząd związku został obda-
rowany przez Przewodniczą-
cego Rady i Burmistrza słodkimi 
upominkami. Zabawa upłynęła 
w rodzinnej i wesołej atmosferze 
z konkursami organizowanymi 
przez niezmordowaną p. Danusię 
Świderską. 
Odwiedzili nas: Czerwony 
Kapturek, cyganie, klaun. 
Bawiono się do białego rana przy 
muzyce zespołu Sami Swoi.

Jadwiga Rybińska

 „Młodzież zapobiega 
pożarom” pod takim hasłem 
odbywa się tegoroczny Ogólno-
polski Turniej Wiedzy Pożarniczej.  8 
lutego w Domu Strażaka we Mszczo-
nowie odbyły się jego eliminacje 
gminne. Do udziału we współzawod-
nictwie swoich przedstawicieli zgło-
siły  trzy jednostki OSP: Mszczonów, 

Osuchów i Wręcza. W jury zasiedli: 
druh Waldemar Suski  (prezes 
gminny OSP), a także druhowie Miro-
sław Zielonka (naczelnik gminny), 
Grzegorz Koperski (naczelnik OSP 
Mszczonów), Krzysztof Bodecki 
(naczelnik OSP Wręcza), Jaro-
sław Dębski (naczelnik OSP 
Osuchów), Janusz Legięcki (prezes 
OSP Mszczonów)  i jako sekretarz 
zawodów-  inspektor  ds. p.poż UM w 
Mszczonowie – Mieczysława Korzon-
kowska. Pytania konkursowe przygo-
tował osobiście dh Waldemar Suski. 
On też  zajął się prowadzeniem 
eliminacji  i koordynacją  wszystkich 
zagadnień  związanych  z przygoto-

waniami do  nich.    
 Spośród dwudziestu siedmiu 
osób, które zdecydowały się  spraw-
dzić  swoją wiedzę  w konkursowym 
starciu na szczeblu gminnym trzy 
awansowały do etapu powiato-
wego.  Byli to zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii wiekowych. Z grupy 
uczniów ze  szkół podstawowych ten 
zaszczyt wywalczył  Wiktor Szustkie-
wicz z Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej   OSP Mszczonów. Spośród 
gimnazjalistów najlepsza okazała 
się Gabriela Żmuda z MDP OSP 
Osuchów. Zwycięzcą  w kategorii 
młodzieży ze szkół ponadgimnazjal-
nych został Bartek Legięcki z OSP 
Mszczonów. Pozostałe punktowane 
miejsca przypadły: Szymonowi Czar-
neckiemu  z Osuchowa i Cezaremu 
Dębskiemu również z Osuchowa ( 
miejsca drugie i trzecie w kategorii 
szkół podstawowych), Maciejowi 
Koperskiemu  z Mszczonowa  i Klaudii 
Bodeckiej z Wręczy (miejsca drugie i 
trzecie w kategorii gimnazjów)  oraz 
Kamilowi Dębskiemu  z Osuchowa  i 
Arkadiuszowi Danielikowi z Mszczo-
nowa (miejsca drugie i trzecie w 
kategorii szkół ponadgimnazjal-
nych).
 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy. Nagrody 
dla najlepszych młodych strażaków 
ufundowane zostały przez  Urząd 
Miejski w Mszczonowie i   Gminne 
Centrum Informacji. 

MM

Walentynki to coroczne święto 
zakochanych przypadające 
14 lutego. Nazwa pochodzi od 
św. Walentego, którego wspo-
mnienie liturgiczne w Kościele 
katolickim obchodzone jest 
również tego dnia.

Walentynki są obchodzone 
w południowej i zachodniej 
Europie od średniowiecza. 
Europa północna i wschodnia 
dołączyła do walentynkowego 
grona znacznie później.
Do Polski obchody walentyn-
kowe trafiły w latach 90. XX 
wieku z kultury francuskiej i krajów 
anglosaskich, a także wraz z 
kultem świętego Walentego z 
Bawarii i Tyrolu. 
Stałym niemalże elementem 
walentynek jest wzajemnie 

wręczanie sobie walentynko-
wych ozdobnych karteczek. 
Dzień 14 lutego stał się więc 
okazją do obdarowywania się 
drobnymi upominkami.
W związku z tym, dla Miesz-
kańców naszego miasta i gminy, 
którzy utożsamiają się z Mszczo-
nowem przygotowaliśmy niespo-
dziankę.
Otóż w tym wydaniu Merku-
riusza Mszczonowskiego znaj-
dziecie Państwo nalepkę I LOVE 
MSZCZONÓW, którą można 
umieścić np. na zderzaku 
swojego samochodu podkre-
ślając tym samym przynależność 
do lokalnej społeczności.

Redakcja MM

Witajcie w naszej bajce w Lutkówce -23 stycznia 2014

Mimo mroźnego czwartku zawitaliśmy do Lutkówki. 
Spotkanie dla uczniów punktu przedszkolnego przy-

gotowały bibliotekarze Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Mszczonowie - p. 
Izabela Makulska i p. Natalia Syndybał. 
Panie przeczytały z podziałem na role 
,,Śpiącą królewnę” Charlesa Perrault 
oraz zaśpiewały razem z dziećmi 
piosenkę ,,Witajcie w naszej bajce”. 
Biblioteka zaprosiła także do wspól-
nego czytania książek dla dzieci – do 
tej akcji przyłączyli się również: radni 
Mszczonowa - p. Barbara Gryglewska 
i p. Ryszard Stusiński, a także dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej - p. Łukasz 
Krzysztof Załęski. Na zakończenie dzieci 
dostały słodki upominek od dyrektora 
oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcie. 

Polskie Związek Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów

Noworoczna zabawa

I LOVE MSZCZONÓW

WALENTYNKOWA-
NIESPODZIANKA

Dom Strażaka

Najlepsi ze 
strażackiej młodzieży

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

LUTY 2014 Z KSIĄŻKĄ

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/14_lutego
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_90._XX_wieku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_90._XX_wieku
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bawaria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tyrol_%28region%29
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Uśmiechnięte miny przedszkolaków świadczyły o tym, 
że spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

Program Rozwoju Bibliotek – drugi MODUŁ ,,Biblioteka 
– miejsce rozpoznawania zasobów i potrzeb”,  oraz 
trzeci MODUŁ ,,Biblioteka – Miejsce edukacji każdego 
wieku (społecznej i kulturalnej) już za nami…

21 i 22 listopada pracownicy Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mszczonowie uczestniczyli w drugim 
szkoleniu Programu Rozwoju Bibliotek. Tak jak i 
pierwsze zajęcia poprowadziła trenerka zawodowa 
Grażyna Gnatowska Z Centrum Aktywności Lokalnej. 
Na drugim module zajęć poruszane 
były następujące zagadnienia:
- potencjał mojej biblioteki
- zasoby środowiska lokalnego
- oczekiwania, potrzeby i problemy 
obecne  w środowisku lokalnym
- metody, techniki i narzędzia diagno-
zowania społeczności lokalnej
- badanie w działaniu
9 i 10 stycznia odbył się III MODUŁ 
Programu Rozwoju Bibliotek poświę-
cony edukacji społecznej i kulturalnej. 
Celem spotkania było omówienie 
następujących zagadnień:
- Podstawowa wiedza na temat 
edukacji kulturalnej i społecznej oraz 
kompetencji kulturowych
- Podstawowa wiedza na temat funk-
cjonowania grup
- Formy i metody edukacji
- Praca projektem jako aktywna 
forma edukacji 
Program Rozwoju Bibliotek prowadzi 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
(FRSI). Fundacja upowszechnia nowoczesne tech-
nologie 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 ze Sławomirem Koprem

5 marca (środa) o godz. 17.30 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Mszczonowie odbędzie się spotkanie ze 
Sławomirem Koprem, autorem książek historycznych. 
W swoich książkach pisarz stara się pokazać historię 
„z ludzką twarzą”; ważne osobistości w dziejach 
naszego kraju w życiu codziennym, nie unikając draż-
liwych tematów. Wychodząc z założenia, że życie 
prywatne, z jego wszystkimi składnikami jest ważną 

częścią biografii każdego 
człowieka, porusza tematy 
z reguły pomijane przez 
innych badaczy. A polityk 
czy artysta ukazany „w szla-
froku i kapciach” zyskuje tylko 
na autentyczności. Nic tak 
bowiem nie fałszuje obrazu 
jak tworzenie posągowych 
postaci, pozbawionych 
uczuć, wad czy zwykłych 
ludzkich słabości.
Serdecznie zapraszamy

Spotkanie z Ewą Chotomską

12 marca (środa) o godzinie 10.00 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Mszczonowie uczniowie klas 1-3 
ze Szkoły Podstawowej we Wręczy 
spotkają się z Ewą Chotomską. Razem 
z Andrzejem Grabowskim założyła w 
1983 dziecięcy zespół Fasolki. Występo-
wała w programie telewizyjnym Tik-Tak 
jako Ciotka Klotka. Program emito-
wano przez ponad 17 lat, nagrano ok. 
1600 odcinków. Ewa Chotomska była 
scenarzystką programów telewizyj-
nych skierowanych do najmłodszych: 
Tik-Tak, Fasola, Domowe przedszkole, 
Młynek. Jest także autorką tekstów 
do wielu piosenek dla dzieci, które 
stały się powszechnie znane, m.in.: 
Szczotka, pasta, Mydło lubi zabawę, 
Myj zęby, Moja fantazja.

Mszczonowska Sekcja Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych podsumowała 
swoje osiągnięcia z roku  2013. Puchary burmistrza 
dla najlepszych hodowców gołębi zostały wręczone 
19 stycznia,  podczas gali, odbytej w sali konferen-
cyjnej budynku ZOPO przy ulicy Grójeckiej.  Udał w 
spotkaniu wziął burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz 
Kurek, który osobiście wręczał puchary, statuetki, 
a także dyplomy wszystkim nagrodzonym i wyróż-
nionym hodowcom. 
 Prezes Sekcji Robert Szymański podsumo-
wując ostatnie dwanaście miesięcy stwierdził, że  
sezon lotowy 2013  był bardzo ciężki. Warunki atmos-
feryczne były szalenie trudne i z tego powodu wiele 
gołębi podczas lotów bezpowrotnie się  zagubiło.  
Straty hodowców były na tyle poważne, iż kilku z nich 
postanowiło nawet zakończyć przygodę z lotami.  
Stracili swoje najlepsze okazy.   W Sekcji pozostali 
najwytrwalsi i tym większe należy im się uznanie, że 
cały czas kontynuują szlachetne dzieło, znane ludz-
kości od setek lat. Dziś  loty i hodowla gołębi pocz-
towych, to hobby, ale kiedyś takie  ptaki spełniały 
szalenie ważną rolę  w zapewnieniu komunikacji.  Ich 
niesamowita zdolność orientacji w terenie zadziwia 
do dziś  dnia. Gołębie przenosiły wiadomości cywilne, 
a także były wykorzystywane podczas  działań wojen-
nych. Wielokrotnie od tego, czy udało im się dotrzeć  
na czas z wiadomością,   zależało ludzkie życie. 

MM

Poniżej drukujemy wyniki za cały sezon 2013. 
 
PUCHAR BURMISTRZA  MISTRZ GOŁĘBIE MŁODE
 
Mistrz - Stanisław Melon        25 konk.     464,88 pkt    
I V-ce Mistrz - Marek Tadrzak    24 konk.        448,68 pkt     
II V-ce Mistrz - Cezary Czech 18 konk.        338,03 pkt      
 
I przewodnik - Krzysztof Wasiak        16 konk.      301,89 pkt   
II przewodnik - Artur Siemiątkowski    11 konk.      195,25 
pkt    
III przewodnik - Adam   Lewicki           11 konk.      192,82 
pkt   
 
 
PUCHAR BURMISTRZA    MISTRZ GOŁĘBIE STARE
 
Mistrz - Robert   Szymański      47 konk.     1850,84 pkt   
I V-ce Mistrz - Piotr Sułek        47 konk.     1840,97 pkt   
II V-ce Mistrz - Adam Lewicki    43 konk.     1616,46 pkt   

 
I przewodnik - Radosław   Wójcik    38 konk.    1347,80 pkt
II przewodnik - Stanisław Melon       30 konk.    927,12 pkt
III przewodnik - Janusz Szymański  23 konk.    703,69 pkt
 
 
Klasyfikacja  w  lotach  zagranicznych
 
Robert   Szymański  15 konk.    927,63 pkt      
Piotr   Sułek             15 konk.    911,20 pkt      
Adam   Lewicki       15 konk.    885,90 pkt      
Radosław   Wójcik  9 konk.      528,92 pkt     
Janusz Szymański   6 konk.     312,51 pkt      
Stanisław   Melon     5 konk.     276,44 pkt      

  
Klasyfikacja w lotach  krajowych
 
Piotr Sułek 32 konk.      929,77 pkt    
Robert Szymański 32 konk.       923,21 pkt   
Radosław Wójcik 29 konk.       818,88 pkt   
Adam Lewicki 28 konk.       730,56 pkt      
Stanisław Melon        25 konk.       650,68 pkt      
Wiesław Dąbrowski 19 konk.       446,59 pkt      

 
Klasyfikacja w kategorii „najlepsza roczna samica”
 
Radosław Wójcik       7 konk.  2581,94 konk/km  
Piotr Sułek           6 konk.    2246,93 konk/km     
Robert Szymański       5 konk.   1717,96 konk/km     
 
 
Klasyfikacja w kategorii „najlepszy roczny samiec”
 
Mirosław Lewicki      4 konk.  1642,39 konk/km  
Robert Szymański      4 konk.  1437,04 konk/km    
Robert Szymański     3 konk.   844,88   konk/km   
 
 
 Klasyfikacja w kategorii „loty krajowe – samce”
 
Robert   Szymański    6 konk.    157,35 pkt     
Robert   Szymański     5 konk.   139,66 pkt       
Robert Szymański      5 konk.   122,07 pkt      
 
 
Klasyfikacja w kategorii „lloty krajowe –samice”
 
Robert   Szymański        8 konk.   208,84 pkt      
Radosław   Wójcik         6 konk.     196,34 pkt       
Robert   Szymański       6 konk.   168,76 pkt   
 
 
Klasyfikacja w kategorii „loty zagraniczne –samce”
 
Robert     Szymański    218,45 pkt     
Robert   Szymański     168,86 kt          
Adam Lewicki              119,80 pkt      
 
 

Mszczonowska Sekcja Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych

Szlachetne hobby – 
wyniki za sezon 2013 

OD 14 stycznia 2014 roku 
można nas znaleźć na 
facebooku. Serdecznie 
zapraszamy do odwie-
dzania naszej strony .

Ewa Chotomska

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Grabowski_%28scenarzysta%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fasolki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tik-Tak_%28program_telewizyjny%29
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skiej z mszczonowskiej  Świetlicy Środowiskowej 
Fundacji PLEBANIA-   oceniający zdecydowali się 
przyznać dwie równorzędne nagrody. Otrzymały 
je:   Grupa  Teatralna ARLEKIN z SP w Bobrowcach 
za przedstawienie zatytułowane „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki”, wyreżyserowane przez Urszulę  Gowin 

i  „Teatr II Piętro”  z Gimnazjum w Osuchowie za 
przedstawienie „Ze wszystkich stron świata”, wyre-
żyserowane przez Julittę Sander. Na wyróżnienia 
zdaniem jurorów zasłużyli natomiast młodzi aktorzy 
z „Teatru Niewielkiego” ze Szkoły Podstawowej w 
Osuchowie, za przedstawienie „Czekam na Ciebie 

Jezu Mój Mały” w reżyserii Domi-
niki Jankowskiej i Elżbiety Olbor-
skiej, a także artyści z „TEATRU 
TABALUGA” z SP w Mszczonowie 
za spektakl  „Cud Bożego Naro-
dzenia” , jaki wspólnie z dziećmi 
przygotowały  Anna Matyjas i 
Jolanta Wacławek. Zdaniem 
oceniających na uwagę zasłu-
guje fakt, że zespoły, wystę-
pujące w tegorocznej edycji 
Festiwalu zastosowały ciekawe 
rozwiązania inscenizacyjne 
i  zaprezentowały nowe formy 
tradycyjnych Jasełek. 

MM

Klasyfikacja w kategorii „loty zagraniczne- 
samice”  
 
Robert Szymański    259,87 pkt    
Piotr Sułek               174,04 pkt      
Robert   Szymański   172,32 pkt      
 
 
Klasyfikacja w kategorii „SUPER MISTRZ”
 
Piotr Sułek       52 konk.     1931,71 pkt    
Robert Szymański    47 konk.      1850,84 pkt     
Adam Lewicki           54 konk.      1809,28 pkt     
Radosław Wójcik    45 konk.       1474,91 pkt     
Stanisław Melon     50 konk.       1296,87 pkt     
Szymański Janusz     23 konk.       703,69 pkt       
  
Klasyfikacja w kategorii „najlepszy lotnik 
-gołębie stare- samczyk”
 
1. Robert   Szymański     9 kon.     4015,98 
konk/km   
2. Robert   Szymański      6 kon.     2680,20 konk/km    
3. Robert     Szymański    6 kon.     2223,19 konk/km     
 
Klasyfikacja w kategorii „najlepszy lotnik- gołębie stare- 
samica”
 
1. Robert Szymański   9 konk.  2977,19 konk/km  
2. Robert Szymański     8 konk.   3957,07 konk/km 
3. Robert   Szymański    8 konk.   3490,49 konk/km 

 
Klasyfikacja w kategorii „lotnik gołębi młodych”
 
Stanisław Melon     5 konk.    95,04 pkt     
Marek   Tadrzak      5 konk.    94,63 pkt  
Krzysztof Wasiak   4 konk.    77,63 pkt

Co roku wzbudza duże zainteresowanie 
i wciąż  zadziwia wysokim  poziomem. Gminny  
Festiwal Przedstawień  Jasełkowych im. Wojciecha 
Siemiona w tym roku obchodził swoje dziesięcio-
lecie. Jubileuszowy festiwal   odbył się  w Mszczo-

nowskim Ośrodku Kultury w dniu 16 stycznia.  Jego  
jurorami byli:  animator kultury- Barbara  Kasper 
Siemion (przewodnicząca), muzyk-  Bożena Kapu-
ścińska oraz aktor i  zarazem  reżyser -  Jerzy  Łazewski. 
Po obejrzeniu ośmiu  przedstawień jasełkowych w 
wykonaniu zespołów  teatralnych-   ze Szkół Podsta-
wowych z-  Bobrowiec, Lutkówki, Piekar, Mszczo-
nowa i Osuchowa, z Gimnazjum w Mszczonowie 
i Gimnazjum w Osuchowie , a także grupy aktor-

Gminny Festiwal Przedstawień Jasełkowych
im. Wojciecha Siemiona

Jubileuszowo i jasełkowo
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W środę 29 stycznia uczniowie klas zerowych z mszczonow-
skiej podstawówki z okazji dnia babci i dziadka przygotowali 
niecodzienny, wzruszający występ.
Program artystyczny przygotowany został na sali widowi-
skowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, która w tym dniu 
szczelnie wypełniła się zaproszonymi specjalnie na tę okazję 
seniorami.  
Dzieci chciały podziękować swoim babciom i dziadkom za 
miłość, opiekę i wsparcie, którymi na co dzień są darzone. 
Któż bowiem jak nie dziadkowie rozpieszczają swoje wnuczęta 

oraz są dla nich ostoją niewyczerpanej wręcz cierpliwości.
W ramach występu uczniowie przygotowali krótki program 
artystyczny wypełniony piosenkami, wierszykami i zabawnymi 
rymowankami.
Jak przystało na młodych artystów byli oni nieco onieśmie-
leni dużą sceną i liczną publicznością. Jednak dzięki brawom 
babć i dziadków wnuczęta nabrali pewności siebie i zapo-
mnieli o towarzyszącym im stresie.
Na zakończenie części artystycznej zerówkowicze wręczyli 
swoim babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane 
laurki, a następnie wspólnie udali się na słodki poczęstunek, 
który był dodatkową okazją dla wszystkich do wspólnego, 
radosnego świętowania.

Łukasz Nowakowski

 Nadeszła wreszcie oczekiwana zima, a z nią 
nowy sezon turniejowy cheerleaders. 
Jak dobrze policzyć to nasz ‚Mały Jubileusz’ - 5 lecia, gdy 
po raz pierwszy sekcja tańca cheerleaders wyjechała 
na pierwsze tego typu zawody. Pierwsze zawody w 
2010r. odbyły się z udziałem mszczonowskich tancerek 
w Garwolinie, gdzie grupa ze szkoły podstawowej zajęła 
wtedy III miejsce, dając tym samym znak, że o Mszczo-
nowie będzie w polskim cheerleadingu jeszcze głośno. 
Dziś te same dziewczęta, które już kończą gimnazjum 
nadal zachwycają swoim wdziękiem i umiejętnościami, 
które ciągle rozwijają, by stać w czołówce najlepszych 
zespołów w Polsce. Zespół Fresh podczas swojego już 
szóstego występu w Garwolinie rozgromił rywalki w 
swojej kategorii wiekowej, zajmując I miejsce w pierw-
szym z cyklu turniejów Grand Prix Polski Cheerleaders 
2014. Dodatkowo nasze duety: Tatiana Saławjowa i 
Karolina Zdzieszyńska oraz Aleksandra Krześniak i Hono-
rata Szydlik nie dały szans rywalkom, zajmując kolejno 
I i II miejsce. Oczywiście to tylko przedsmak tego, co 
dziewczęta szykują na tegoroczne Mistrzostwa Polski 
2014, które odbędą się w marcu w Łochowie. 
 Ale sukcesów nie ma końca. Debiutu-

jący zespół Fresh Dance -gimnazjum- również zajął  
I miejsce w dywizji pom dance, co mamy nadzieję 
będzie wstępem do ich dalszych sukcesów. Oba 
zespoły otrzymały pamiątkowe puchary oraz medale, 
które niewątpliwie są nagrodą za ich ciężką taneczną 
pracę.
 Bardzo trudne zadanie miały młodsze zespoły: 
Fresh Junior i Freshky, które w dywizji pom dance  
w kategorii junior młodszy (szkoła podstawowa) miały 
do pokonania bardzo dużą ilość zespołów 
z całej Polski [kategoria ta jest najbardziej popularna 
w polskim cheerleadingu]. Debiut swój miała grupa 
Freshky - uczniowie klasy III ze szkoły podstawowej w 
Mszczonowie, którzy od września 2013r. zaczęli swą 
taneczną przygodę. Swym wdziękiem, radością z tego, 
co robią oczarowały całą publiczność w garwoliń-

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie

Dla Babci i Dziadka

Cheerleaders

SEZON - CHEER- ROZPOCZĘTY!

skiej hali sportowej. Wprawdzie zajęli VII miejsce i nie 
dostali się do finałowej szóstki, jednak dla nas jest to 
ogromny sukces tej grupy, która daje nadzieję na przy-
szły sukces młodszego pokolenia. Nasz starszy zespół - 
Fresh Junior (klas IV-VI), który swą taneczną przygodę 
rozpoczął już w 2011r. zaprezentował się wspaniale w 
nowych strojach i nowym układem choreograficznym 
pt. „muppets show”. Niestety, konkurencja była 
ogromna i zespół przegrał kilkoma punktami, zajmując 
ostatecznie IV miejsce. Nas to jednak nie załamuje, bo 
wiemy co musimy poprawić i nad czym jeszcze popra-
cować. Zespoły w tej kategorii z każdym rokiem są 
coraz silniejsze, a naszym zadaniem jest dotrzymać im 
kroku, bo sukces cieszy ale porażka- uczy.
W tym radosnym dla nas czasie serdeczne podzięko-
wania pragniemy złożyć:
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Mszczonowie, które 
otrzymały finansowy patronat nad naszymi zespołami, 
a także Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Olim-
pijczyk 2008”, dzięki któremu ich formalne wsparcie 
pozwala nam pozyskiwać sponsorów i promować 
nasze osiągnięcia. Szczególne podziękowania kieru-
jemy w stronę firmy MIM -Trans z Nowej Bukówki, która 
zawsze bezpiecznie dowozi nas na turnieje na terenie 

całej Polski oraz firmom: ‚Geotermia Mazowiecka S.A.’ 
i ‚MOSTVA Sp. z o.o.’, które przyczyniłe się w znaczący 
sposób do tego, by nasza młodzież wyglądała pięknie 
w nowych strojach.
Ale przede wszystkim dziękujemy Rodzicom dzieci 
i młodzieży, bo to ich determinacja i poświęcenie 
pozwala młodemu pokoleniu dalej się rozwijać i sławić 
imię Mszczonowa poza granicami naszego miasta, 
powiatu i województwa.

Z cheerleaderskim pozdrowieniem
sekcja tańca sportowego-cheerleaders

To była prawdziwa filmowa  gala.  Premiera 
„Strajku Szpularek…” odbyła się  wieczorem  24 stycznia 
2014 roku w sali widowiskowej  Centrum Kultury w Żyrar-
dowie. Jak przystało na tego typu wydarzenia przed 
wejściem do budynku, w którym miał się  odbyć, ten 
pierwszy, szczególny seans niebo oświetlał potężny 
reflektor. Na premierę  przybyli przedstawiciele: świata 
kultury, lokalnego biznesu i samorządu. Wśród zgroma-
dzonych nie zabrakło oczywiście aktorów, występują-
cych w filmie, a także jego twórców- reżysera,  autora 
zdjęć i zarazem montażysty -  Jarosława  Szarskiego, 
scenarzystki-  Justyny Żak, odtwórców głównych ról  Sylwii  
Chojnackiej i Jacek Rubikowskiego oraz  pomysłodawcy 
całego przedsięwzięcia, prezesa żyrardowskiego Stowa-
rzyszenia Fabryka Feniksa – Jacka Czubaka. W gronie  
zaproszonych do uczestnictwa w premierze znaleźli się  
również przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych,  uczest-
niczący  w  produkcji: GRH 22 pułku Ułanów Podkar-
packich z Garbatki, dowodzonej przez  Pawła Kibila, 
Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej, reprezen-
towanego przez Piotra Moskwę, a także mszczonowskiej 
GRH STRZELCY im. 31 pSK, którą w „Strajku Szpularek” 
reprezentowali:  Dariusz Siudek, Bogusław Nietrzebka, 
Sławomir Wojtczak, Stanisław Witkowski, Jakub Iwan, 
Tadeusz Iwan, Jakub Dymecki, Daniel Markowski, Seba-

stian Sobolewski, Bartłomiej Kowalski, Michał Woliński, 
Michał Lapiński i  Piotr Dymecki.  

Rekonstruktorzy z Mszczonowa wraz ze Szpular-
kami ze Stowarzyszenia Fabryka Feniksa zatroszczyli się  
też  o klimat gali, prezentując się  w historycznych unifor-
mach  w hallu Centrum Kultury. 

Film „Strajk Szpularek- historia prawdziwa” 
opowiada o buncie robotnic żyrardowskiej fabryki, 
jaki został  brutalnie spacyfikowany  przez oddziały 
carskie. Produkcja – jak zapewnia pomysłodawca jego 
powstania, Jacek Czubak- jest hołdem dla wszystkich 
robotników i robotnic przemysłowego Żyrardowa, którzy 
mieli odwagę  upominać  się lepsze warunki pracy. 
Żyrardów targany był strajkami na przełomie XIX i XX 
wieku.  Do pierwszego strajku szpularek doszło przed 130 
laty -  w roku  1883. 

Wszyscy, którzy zechcą  obejrzeć film mogą  
znaleźć go na stronie: http://vimeo.com/84376431

Tekst: Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów 

Foto: Marek Wardak (MSH)

Premierowa gala

Pamięci Żyrardowskich Szpularek

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce wraz 

z  Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym 
i będącą  jego częścią  Grupą  Rekonstrukcji Histo-
rycznej  STRZELCY im. 31 pSK kontynuują spotkania 
poświęcone poznawaniu polskiej historii i kultury. 
Podczas Tajnych Kompletów omawiane są  te wątki  
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. Komplety poświę-
cone są  poznawaniu trudnej, wręcz niezrozumiałej,  
dla współczesnych Polaków przeszłości Kresów.  W 
trakcie spotkań czytane są  też  fragmenty takich 
pomników polskiej literatury jak: „Pan Tadeusz” 
Adama Mickiewicza , czy też Trylogia autorstwa 
Henryka Sienkiewicza. 

Trzecia odsłona Tajnych Kompletów, jaka 
miała miejsce w sobotę  1 lutego,  znacząco różniła 
się od dwóch poprzednich. W trakcie spotkania 
w Dworku Biniszewicze, jak też inaczej zwane jest 
Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce, jego uczest-
nicy rozmawiali bowiem nie tylko o historii, ale także   o 
współczesnych wydarzeniach na Ukrainie. Z pewno-
ścią  nie pozostaną one obojętne  dla naszego kraju 
i  pozostałych państw  regionu, a może nawet dla 
całej  Europy.  Nie wiadomo jak wpłyną one  na poło-
żenie naszych rodaków, Kresowiaków, którzy  miesz-
kają  na terenach przedwojennej Rzeczypospolitej. 
Czerwono – czarne flagi coraz liczniej powiewające 
nad Majdanem ze zrozumiałych względów  wzbu-
dzają  wśród nich jak  najgorsze skojarzenia.    

Podczas słodkiego poczęstunku, jaki zwykle 
kończy Tajne Komplety przedstawiciele mszczo-
nowskiej GRH uzgadniali z właścicielka muzeum 
Aleksandra Biniszewską szczegóły dalszej współ-
pracy. Od wiosny na terenie Muzeum odbywać się 
ma  nauka jazdy konnej dla grupowej młodzieży. 
W zamian za to rekonstruktorzy wspomogą starania 
muzeum o odtworzenie na jego terenie strażnicy 
Korpusu Ochrony Pogranicza.  Projekt zapowiada się  
niezwykle interesująco. Każda wizyta członków MSH 
i GRH w Biniszewiczach zacieśnia przyjaźń działają-
cych po sąsiedzku pasjonatów historii. 

Następne, marcowe,  Tajne Komplety będą  
poświęcone w całości Kresowiakom, którzy zasłużyli 
na miano bohaterów narodowych… tych, którzy 
zasłynęli walcząc o wolność Ojczyzny.  Mowa ma być  
też  o obronie Grodna w 1939 roku, więc z pewnością  
młodzież  mszczonowska dowie się kim był ich rówie-
śnik, bohaterski - Tadzik Jasiński. 

***
„(prawie) TAJNE KOMPLETY”, to akcja 

zapoczątkowana przez: Muzeum Lwowa z 
Kuklówki, Mszczonowskie Stowarzyszenie Histo-
ryczne, a także  Grupę Rekonstrukcji Historycznej 
STRZELCY im. 31 pSK.  Pierwsze KOMPLETY odbyły 
się w Muzeum Lwowa wieczorem 24 listopada  
2013 r. 

Organizatorzy akcji uważają,  iż   im mniej 
historii i patriotycznej literatury w naszych szkołach 
tym większy jest powszechny  obowiązek, aby o tym 
co polskie, ojczyste przypominać.   Nawołują  do prze-
kazywania młodzieży  wiedzy  na temat dziejów Polski 
i zapoznawania jej  ze skarbami naszej narodowej lite-
ratury.  Ich zdaniem  przed nazwą  akcji umieścili okre-
ślenie (prawie), gdyż  za okupacyjne  TAJNE KOMPLETY, 
w jakich brali udział nasi przodkowie groziła śmierć, 
natomiast dziś   przeciwstawić się musimy nie tyle 
zbrojnemu terrorowi,   co  gnuśności, poprawności 
politycznej  i źle rozumianej modzie. - Czy patriotyzm 
może być  modny? Czy czytanie „Pana Tadeusza”,  
„Trylogii” oraz nauka historii mogą  być  ponownie 
uważane za nobilitujące, a nie obciachowe?- pytają  
pomysłodawcy KOMPLETÓW.  Ich zdaniem nie może 
być  inaczej, gdyż jeśli  nie doprowadzimy do tego, 
iż ponownie zaczniemy być dumni z własnej kultury i 
dziejów  grozić  nam będzie wynarodowienie, rozpły-
nięcie morzu globalizmu. 

Tekst: Piotr Dymecki 
GRH  STRZELCY im. 31 pSK 

Mszczonów  
FOTO: Marek Wardak (MSH)

Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne

(prawie) Tajne komplety – 
odsłona trzecia

Jasełka 
„  Niech Bóg Miłością nasze serca napełnia, Niech Duch 
Święty swą rolę wypełnia. A Jezus maleńki dziś narodzony 
rozkołysze wszystkie szczęścia dzwony”. Pod takim wezwa-
niem,  w atmosferze miłości i serdeczności, w dniu 18 grudnia 
2013r uczniowie klasy IIc wraz ze swoją wychowawczynią p. 
Ewą Skoneczną przygotowali przepiękne, tradycyjne Jasełka 
Bożonarodzeniowe, na które zaprosili swoich rodziców. 
Rodzice z zainteresowaniem i wzruszeniem obejrzeli występy 
swoich pociech, które w strojach z tamtej epoki przybli-
żyli narodziny i sytuację Jezusa Chrystusa. Po Jasełkach i 
wspólnym kolędowaniu odbyło się łamanie opłatkiem, skła-
danie sobie życzeń i wspólny poczęstunek. Prezenty od Świę-
tego Mikołaja przyniosły dzieciom wiele radości i zabawy. 
Na koniec uroczystości wszyscy stwierdzili jednogłośnie: „ 
Szkoda, że Boże Narodzenie jest tylko raz do roku”.

„Dzień Babci i Dziadka”.
   21 stycznia 2014r, klasa II c  wraz ze swoją wychowaw-
czynią  panią Ewą Skoneczną  zorganizowała uroczystość 
z okazji „Dnia  Babci i Dziadka” . Najpierw seniorzy obej-

rzeli Jasełka Bożonarodzeniowe, które dzieci wystawiły w 
grudniu dla swoich rodziców, następnie zaprezentowały 
wiersze, piosenki i życzenia z okazji  Święta Babci i Dziadka. 
.Uwieńczeniem uroczystości były tańce: amerykański – swing 
i taniec brazylijski – samba.. Do tańców wnuczęta  zapro-
siły swoje babcie  i dziadków, zabawa była wyśmienita. 
Na koniec dzieci wręczyły seniorom upominki i zaprosiły  na 
słodki poczęstunek. Przy pożegnaniach wszyscy byli bardzo 
wzruszeni.

Ewa Skoneczna 

To była jedna z pierwszych bitew Powstania Stycz-
niowego. Stoczono ją 9 lutego 1863 roku w Budach Boli-
mowskich.  Dziś to miejsce tak strasznie doświadczone także 
podczas Wielkiej Wojny nosi znamienną nazwę Joachimów 
– Mogiły. 

Przed 151 laty hrabia Stroynowski wraz ze swymi 
podkomendnymi stawił pod Bolimowem czoło przeważa-
jącym siłom carskim. Przelaną powstańczą  krew upamięt-
niono  pomnikiem  Gloria Victis, który jakby na przekór burz-
liwej historii cały czas  dumnie wznosi się na skraju puszy i  
przypomina o tych, którzy na ołtarzu wolności gotowi byli 
złożyć własne życie.

Co roku właśnie przy tym obelisku pokrytym mchem 
spotykają się mieszkańcy Bolimowa oraz członkowie łowic-
kiego koła PTTK, aby oddać cześć Zwyciężonym.  Wraz z 
nimi stają w szeregu członkowie grup rekonstrukcyjnych 
i stowarzyszeń historycznych. Przyjaciół z Inicjatywy Ziemi 
Bolimowskiej wsparli tym razem  członkowie Mszczonow-
siego Stowarzyszenia Historycznego, GRH STRZELCY im. 31 
pSK oraz GRH  10 PUŁKU PIECHOTY z Łowicza. 

Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli kosynierzy 
z Mszczonowa. Ich koledzy i koleżanki w strojach z epoki 
stanęli naprzeciw polowego ołtarza. Łowiczanie w mundu-
rach armii II RP, tak kultywującej tradycje powstańcze, zajęli 
miejsce obok niego. We Mszy polowej uczestniczyło około 
dwustu osób. Po błogosławieństwie mszczonowscy strzelcy 

oddali salwę honorową. Po zakończeniu oficjalnych uroczy-
stości wszyscy udali się nad brzeg Rawki, aby tam pożywić 
się smaczną grochówką z kuchni polowej i spędzić  popo-
łudnie przy ogniskach. Piękna,  słoneczna pogoda sprzy-
jała długim rozmowom, które toczono tam na tematy 
historyczne, a także całkiem współczesne. Lokalni pasjo-
naci historii m.in. doszli do przekonania, że należy zacieniać 
sąsiedzką współpracę. Kolejne spotkanie w Bolimowie ma 
się odbyć w lipcu przy okazji inscenizacji pierwszowojennej. 
W międzyczasie rekonstruktorzy i członkowie obu stowa-
rzyszeń historycznych mają też  urządzić  spływ kajakowy 
po Rawce, podczas którego o historii Puszczy Bolimowskiej 
będą  im opowiadać: Piotr Moskwa i Adam Dymecki- obaj 
z Inicjatywy Ziemi Bolimowskiej. 

Tekst: Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów 

 Foto: Marek Wardak (MSH)

GRH  STRZELCY im. 31 pSK 

Wspólnie oddali hołd 
Bohaterom  roku 1863

SP Mszczonów

Co słychać w klasie II c Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie ?

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
NA SPORTOWO

 Jest kilka ważnych dni w roku, 
należą do nich DZIEŃ BABCI i DZIEŃ 
DZIADKA. Aby podziękować babciom 
i dziadkom za ich trud i poświęcenie 
już kilka dni wcześniej uczniowie klas 
0 a i 0 c ze Szkoły Podstawowej w 
Mszczonowie wraz ze swoimi wycho-
wawczyniami panią Barbarą Oracz i 
panią Małgorzatą Malowaniec przy-
gotowywali się do tego święta.

 Mimo niesprzyjającej pogody 
babcie oraz dziadkowie w dniu 22 
stycznia 2014 roku licznie przybyli do 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.
  Pozostając w nastroju okresu 
bożonarodzeniowego dzieci zapre-
zentowały Jasełka, które wcześniej 
zyskały uznanie rodziców. Oczywiście 
nie zabrakło w występie dzieci wierszy 
i piosenek, 
w których dzieci wyrażają swoją 
miłość i wdzięczność swoim babciom i 
dziadkom. Za swój występ artyści otrzy-
mali gromkie brawa. Jednak nie był to 
koniec niespodzianek. 
 W Sali klubowej na zgromadzo-
nych gości czekał słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców oraz 
piękne obrazki wykonane przez dzieci 
na zajęciach w szkole. Aby uświetnić 
tę uroczystość dzieci po odśpiewaniu 
tradycyjnego sto lat wręczyły gościom 
niespodzianki.
 W myśl przysłowia sport to 
zdrowie babcie i dziadkowie zostali 
zaproszeni do zabaw i konkursów 
muzyczno – ruchowych. Początkowo 
byli zaskoczeni tą niezbyt tradycyjną 
formą obchodów Dnia Babci i Dziadka, 
jednak zachęceni przez własne 
wnuki z ochotą i uśmiechem zgła-

szali się do kolej-
nych konkurencji. 
Aby się rozruszać, 
wnuki wspólnie z 
dziadkami zatań-
czyli „Kaczuszki”. 
Okazało się, że 
wszyscy bardzo 

lubią tańce i zabawy przy muzyce. 
Wiele emocji i radości dostarczyły 
konkurencje sportowe. I tak babcie 
między innymi z zaangażowaniem 
skakały na skakankach, a dziadkowie 
najchętniej rzucali do celu. Również 
dzieci przystąpiły do testu sprawno-
ściowego. Wszyscy uczestnicy celu-
jąco zdali egzamin. Zarówno babcie, 
dziadkowie jak i dzieci wykazały się 
znakomitą sprawnością, refleksem i 
koordynacja ruchową. Dlatego też 
otrzymali słodkie nagrody.
 Dzień ten spędzony z najbliższymi 
w tak nietypowej formie zapewne na 
długo pozostanie w pamięci babć i 
dziadków.

ZABAWA KARNAWAŁOWA
Karnawał to okres, w którym urządza 
się huczne bale. 24 stycznia w zimowej 
scenerii przygotowanej przez wycho-
wawców klas zerowych bawiły się na 
swoim balu uczniowie Zerówek Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie. Tego 
dnia dzieci dzięki kostiumom wcieliły się 
w różne postacie  z bajek, baśni, 
filmów itp. Bal uświetnili prowadzący 
„Folwarski EVENT GROUP” zaproszeni 
przez Radę Rodziców naszej szkoły 

poprzez ciekawe efekty świetlne, 
oprawę muzyczną oraz liczne zabawy 
 i konkursy. Wszyscy świetnie się bawili, 
a każdy z uczestników balu otrzymał 
drobny upominek. W klasach czekał 
na dzieci słodki poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców.

KONKURS CZYTELNICZY
30.01.2014 r. o godz. 830 w bibliotece 
szkolnej odbył się konkurs czytelniczy 
dla uczniów klas szóstych naszej szkoły 

zatytułowany: 
Złoty chłopak, czy  szatan?

Dotyczył znajomości treści książki 
„Szatan z siódmej klasy” oraz podsta-
wowych faktów z biografii Kornela 
Makuszyńskiego.

Konkurs zorganizowany był dla 
uczczenia 130-tej rocznicy urodzin 
pisarza. 
Przygotowała go i przeprowadziła 
pani E. Grzybowska. 
W jury zasiadły: 
wicedyrektor szkoły Ewa Osińska, 
bibliotekarka Ewa Bińkowska, 
psycholog Agata Bogucka.
Drużynę A reprezentowali uczniowie 
klasy VIA:
 Galińska Malwina
 Ciszewski Szymon
 Jabłoński Piotr
Drużynę B stanowiły uczennice klasy 
VIB:
  Banasiewicz Zuzanna
 Kubis Natalia
 Olborska Anna
Drużynę C prezentowały uczennice 
klasy VIC:
 Ernest Natalia
 Stefańska Kamila
 Zygmunt Klaudia,
zaś jako drużyna D udział wzięli 
uczniowie klasy VID:
 Banasiewicz Mikołaj
 Narożny Konrad
 Polak Julia
Konkurs obejmował 16-naście różnych 
konkurencji: m.in. test, krzyżówkę, 
wykreślankę, rozumienie frazeologi-
zmów, uzupełnianie tekstu z lukami. 
Konkurencje intelektualne przeplatało 
jedno zadanie sprawnościowe: prze-
noszenie Francuza. 
I miejsce zajęły uczennice  z klasy VIB 
zdobywając 81 punktów.
II miejsce zajęli uczniowie klasy VID 
z ilością 70,5 
punkta,  zaś 
III miejsce przy-
padło uczniom 
z klasy VIA

 - uzbierali 59 
punktów.
P r a c e 
plastyczne i 
i n f o r m a c j e 
o konkursie 
wywieszone są 
na głównym 
k o r y t a r z u 
szkolnym w 

Zdjęcie zwycięskiej 
drużyny.

SP Mszczonów

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W MSZCZONOWIE

budynku C. 
Za trud włożony w przygotowanie do konkursu każdy 
uczestnik otrzymał słodki upominek.
Zwycięskie drużyny zostaną nagrodzone książkami i dyplo-
mami. 

Konkurs Doodle 4 Google „Mój pomysł na pomaganie 
innym”

Pod hasłem „Mój pomysł na pomaganie innym” została 
zorganizowana edycja 2013 konkursu  Doodle 4Google. 
Jak czytamy na stronie organizatora, doodle mają zaska-
kiwać i bawić użytkowników, którzy wchodzą na stronę 
główną Google.pl. Któż inny lepiej wykonałby to zadanie, 
jeśli nie utalentowani i twórczy młodzi artyści? Google 
zawdzięcza swoje istnienie kreatywności, pasji i wyobraźni, 
dlatego doceniamy i promujemy te cechy wśród naszych 
młodych użytkowników.
 W tegorocznym konkursie Doodle 4 2013 wzięło udział 
ponad 3 tysiące szkół, wpłynęło 25 tysięcy prac, wśród nich 
także prace naszych uczniów. 

Dziękujemy tym uczniom, którzy odpowiedzieli na zapro-

szenie do wzięcia udziału w konkursie i uatrakcyjnili napis 
„google”.

Praca Julii Woźniak uczennicy klasy 6b została wybrana 
z około 20 000 prac do grupy najlepszych 300, w tym do 
najlepszej setki w kategorii klas 4-6. Praca Julii to grafika 
komputerowa.
W związku z powyższym Julia została nagrodzona koszulką 
z logo konkursu.

Gratulujemy sukcesu!

Zimowa Olimpiada 
Zerówkowiczów
 
 Rok szkolny 2013/2014 ogłoszony został przez Minister-
stwo Edukacji Narodowej „Rokiem szkoły w ruchu”. 
 Dzieci w wieku 5-6 lat lubią ruch oraz aktywność 
fizyczną. W naszej szkole dbamy o to, by miały tej aktywności 
jak najwięcej i aby ruch ten był urozmaicony i dostosowany do 
możliwości dzieci.
 Wychodząc naprzeciw tym założeniom w zerówkach 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie zorganizowana została I 
Zimowa Olimpiada Zerówkowiczów, której celem było między 
innymi rozwijanie sprawności ruchowej dzieci, kształtowanie 
postawy prozdrowotnej oraz wdrażanie do współdziałania w 
grupie zgodnie z zasadą fair play. 
 Dnia 14 lutego 2014r. o godz. 930, dzieci z klas 0 zgro-
madziły się w sali gimnastycznej, która tego dnia, na czas 
trwania olimpiady, zamieniła się w halę olimpijską.
 Każde Igrzyska Olimpijskie mają swoistą oprawę. 
Naszą olimpiadę otworzyła pani dyrektor – Elżbieta Kubiak 
zachęcając dzieci do aktywnego uczestnictwa w konkuren-
cjach sportowych. Gdy już igrzyska zostały otwarte niemal 
setka zawodników, głośno odśpiewała hymn olimpiady, 
którego refren brzmi „W zdrowym ciele, zdrowy duch popatrz, 

jaki ze mnie zuch”. Jak na każdego uczestnika olimpiady przy-
stało, dzieci złożyły uroczyste ślubowanie.
 Strój sportowy naszych zerówkowiczów to biała 
koszulka i granatowe spodenki –tak ubrani reprezentujemy 
naszą szkołę biorąc udział w innych zawodach sportowych. 
Jednak tego dnia każda klasa musiała nieco różnić się od 
pozostałych, dlatego też kapitanowie poszczególnych klas 
wylosowali swoje barwy, co było jednoznaczne z otrzymaniem 
szarfy w tym kolorze, a także wyborem stanowiska rozgrywa-
nych konkurencji. 
 Aby przygotować organizm do wysiłku fizycznego, 
odbyła się krótka rozgrzewka, po której uczestnicy zajęli swoje 
stanowiska i przystąpili do konkurencji. W trakcie trwania olim-
piady dzieci miały okazję wykazać się sprytem, zwinnością, 
zręcznością, odwagą, szybkością oraz umiejętnością współ-
działania w grupie. 
 W tegorocznej olimpiadzie zawodnicy brali udział w 
następujących konkurencjach: tor przeszkód, carling (toczenie 
woreczka pomiędzy pachołkami, szczotką na kiju), slalom 
pomiędzy pachołkami z piłeczką ping-pongową na łyżce, 
rzuty śnieżkami do celu (woreczkami do obręczy), wyścigi w 
przekazywaniu piłki w tunelu, wirująca śnieżka. Patrząc na 
dzieci widać było, że świetnie się bawią, dopingując wykrzy-
kiwały imiona kolegów i koleżanek, cieszyły się z każdego 
punktu, który otrzymała drużyna po właściwym wykonaniu 
zadania.

http://google.pl/
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Dnia 10 lutego odbył się uroczysty apel z okazji 60 rocz-
nicy śmierci Jana Adama Maklakiewicza – Patrona naszego 
Gimnazjum. Apel został przygotowany przez uczniów kl. II B pod 
kierunkiem wychowawcy Bogusławy Jabłońskiej oraz pani Ewy 
Pawłowskiej, pani Emilii Kurowskiej (oprawa plastyczna) i pana 
Jacka Zielonki (oprawa muzyczna).

Apel rozpoczął się wprowadzeniem Pocztu Sztandaro-
wego szkoły i odśpiewaniem hymnu.  Osobami prowadzącymi 
apel byli: Michał Błaszczak i Patrycja Ziółkowska:

,,Dziś obchodzimy Święto Patrona naszej szkoły,  Jana 
Adama Maklakiewicza. 7 II minęła 60 rocznica jego śmierci. My, 
uczniowie Gimnazjum w Mszczonowie, chcemy oddać hołd temu 
najwybitniejszemu mszczonowianinowi. Proszę delegację uczniów 
o złożenie kwiatów pod pomnikiem Patrona, a wszystkich obec-
nych proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy  jego pamięć .” 
Młodzież z Gimnazjum złożyła kwiaty przy pomniku kompozytora. 

Następnie wszyscy obecni obejrzeli film i wysłuchali infor-
macji na temat życia i twórczości Jana Adama Maklakiewicza 
- jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku, który żył i 
tworzył w Mszczonowie.

Rafał Czerkas – Chodosowski powiedział wiersz Ludwika 
Jerzego Kerna pt. ,,Muzyka”. Szukał odpowiedzi na pytania: Czym 
właściwie jest muzyka? Czy można ją zdefiniować?  
,,A muzyka ta czym jest
Nie wiem
Może wieczornym niebem z nutami zamiast gwiazd
Albo mostem zaklętym 
Po którym instrumenty przeprowadzają nas…”

 Dwie uzdolnione muzycznie gimnazjalistki zaśpiewały 
utwory naszych wybitnych polskich twórców.

Natalka Sadowska wykonała następujące piosenki: 
,,Radość najpiękniejszych lat”, ,,Wiatr jesienny gitarzysta”.

Weronika Grzybowska zaprezentowała utwory: ,,Dumka 
na dwa serca”, ,,Zakochani są wśród nas”, ,,Będziesz mają damą”.

Klaudia Sadowska, Aleksandra Zdzieszyńska, Weronika 
Sadowska i Weronika Siedlecka zaprezentowały wiersz Artura 
Oppmana ,,Preludium”:
,,Chopinowska piosnka płynie w księżycową dal,
Niby skarga płynie cicha, niby łzy i żal.
Na powietrza srebrnej fali, płacze, tęskni, drży,
Przywołuje z zapomnienia dawne widma, sny (…).”

Mateusz Mrukiewicz, Ewelina Kuran, Magdalena Melon 
wyrecytowali  wiersz Kazimierza Przerwy Tetmajera pt. ,,Cień 
Chopina”, który jakże pięknie nawiązuje również do życia naszego 
Patrona:
,,Na wiejskie gaje, na kwietne sady, na pola hen

Idzie nocami cień jego blady – cichy, jak sen. 
Słucha jak szumią nad rzeką lasy owite w mgły; 

Jak brzęczą skrzypce, jak huczą basy z odległej wsi. (..)
Słucha jak serca w bólu się kruszą i rwą bez sił – 
Słucha wszystkiego co jego duszą było, gdy żył.”

Na koniec głos zabrała pani dyrektor Anna Rusinowska, 
która podsumowała I semestr roku szkolnego 2013/2014 i wręczyła 
dyplomy najlepszym uczniom.
Uczeń miesiąca:
•	 Dorota Dobrzyńska, Aleksandra Marczewska, Olga Górzyńska, 

Olga Ciećwierska, Sylwia Supeł, Klaudia Bodecka, Marta 
Radkiewicz, Katarzyna Puchała, Dawid Wiśniewski, Klaudia 
Wójcik, Natalia Szadkowska – udział o obchodach 15- lecia 
Stowarzyszenia ,,Uśmiech dziecka”

•	 Aneta Pruszyńska, Agata Wrzodak, Klaudia Wójcik, Julita 
Sokołowska, Zuzanna Osuchowska, Olga Górzyńska, Olga 
Ciećwierska, Sylwia Supeł, Marta Radkiewicz, Martyna 
Rybkowska, Dorota Dobrzyńska, Aleksandra Marczewska – 
za pracę w wolontariacie na rzecz Stowarzyszenia ,,Uśmiech 
dziecka”

•	 Sandra Materska III A – za udział w konkursach kuratoryjnych 
z j. angielskiego – etap rejonowy, z j.polskiego – etap woje-
wódzki,  za udział w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekono-
micznej – etap rejonowy

•	 Kordian Makulski II C, Aleksandra Wiśniewska I D – za udział w 
konkursie informatycznym, Logia 14 – etap rejonowy

•	 Aleksandra Krześniak IIID, Natalia Karczewska IIID, Aleksandra 
Łach IIIA, Honorata Szydlik IIIA, Anna Grzybowska IIIA, Karo-
lina Zdzieszyńska IIIA – I m. (zespół) Cheer Dance w Otwartym 
Mazowieckim Turnieju Cheerleaders w Garwolinie Gromd Prix 
Polski Cherrleaders 2014; Karolina Zdzieszyńska IIIA (duet) – I 
m. Cheer Dance w Otwartym Mazowieckim Turnieju Cheerle-
aders w Garwolinie Gromd Prix Polski Cherrleaders 2014; Hono-
rata Szydlik IIIA, Aleksandra Krześniak IIID – II m. Cheer Dance 
w Otwartym Mazowieckim Turnieju Cheerleaders w Garwo-
linie Gromd Prix Polski Cherrleaders 2014; Zuzanna Czyżewicz, 
Aleksandra Kaniewska, Aleksandra Wiśniewska, Paulina Wita-
lewska I D, Oliwia Wisławska, Martyna Wiśniewska IID, Olga 
Fabianowicz - I m. (zespół) dywizja pom dance

•	 Michał Drągowski IIIC – I m. w Powiatowym Konkursie 

Bajkowa wycieczka 
na zakończenie semestru

W sobotę, 1 lutego 2014 roku uczniowie z klasy II A Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie wraz z wychowawczynią Balbiną Pawłowską 
i rodzicami wybrali się na wycieczkę do Wilanowa i Stare Miasto w 
Warszawie.
Pomimo zimowej aury, szczypiącego w uszy mrozu uczestnicy 
wycieczki ze wspaniałymi humorami zwiedzili zimowy labirynt 
światła oraz ogród wyobraźni w Wilanowie. Te niezwykłe miejsca 
wzbudziły zachwyt i niezapomniane wrażenia, bowiem migające 
w rytm muzyki poważnej światełka pozwoliły poczuć się odwiedza-
jącym jak w bajkowym świecie, rodem z „Alicji w Krainie Czarów” .
Kolejnym punktem wyprawy było Stare Miasto w Warszawie, gdzie 
na placu zamkowym niebywałą atrakcją dla dzieci była ogromna 
choinka oraz bajeczne iluminacje świetlne wzdłuż całego traktu 
królewskiego. 
Po pełnym wrażeń dniu, uczniowie wrócili do domów radośni i 
szczęśliwi.
Warto podkreślić, że wycieczka zorganizowana była w nagrodę 
dla uczniów po I semestrze nauki. Organizatorami i inicjatorami 
byli wychowawczyni klasy IIa pani Balbina Pawłowska oraz Rada 
Rodziców.

Łukasz Nowakowski

Święto Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie
W czwartek 30 stycznia Szkoła Podstawowa w Mszczonowie 
obchodziła swoje święto. 
W tym uroczystym dniu Elżbieta Kubiak, dyrektor placówki 
witając wszystkich zgormadzonych na tym niecodziennym 
apelu podkreśliła rangę i ogromne znaczenie patrona 
Szkoły, której w roku 1977 nadano imię „ 25 Pułku Artylerii 
Pancernej”.
Następnie uczniowie klas IV- VI dali niepowtarzalny występ 
artystyczny. W programie nie zabrakło licznych występów 

wokalnych, humorystycznych scenek oraz wspaniałego 
występu grupy cheerleaders. 
Ostatnim z punktów apelu było ogłoszenie wyników 
konkursu historycznego dotyczącego Szkoły i wręczenie 
nagród zwycięzcom, którego dokonała dyrektor Elżbieta 
Kubiak.
Nagrody otrzymały:
Karolina Wasik klasa 5a
Gabriela Piątkowska 6b
Natalia Dąbrowska 6c   
Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy.

Łukasz Nowakowski

 Jak się okazało, każda drużyna zdobyła maksymalną 
liczbę punktów, a zatem pierwsze miejsce. Radość dzieci była 
ogromna, kiedy dowiedziały się, że wszystkie otrzymają złote 
medale olimpijskie. Przy dźwiękach piosenki „We are the cham-
pions” pani dyrektor wręczyła wszystkim olimpijczykom medale. 
Wśród dzieci dało się słyszeć głosy zadowolenia, byli dumni 
z tego, że są olimpijczykami tak jak startujący w tegorocznej 
Zimowej Olimpiadzie w Soczi: Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch 
czy Zbigniew Bródka. Na koniec pani dyrektor dokonała cere-
monii zamknięcia I Zimowej Olimpiady Zerówkowiczów i pogra-
tulowała dzieciom osiągniętych sukcesów.

 Jesteśmy przekonane, że zapoczątkowana w tym roku 
idea organizowania igrzysk zimowych będzie kontynuowana w 
kolejnych latach propagując ruch i sprawność fizyczną małego 
dziecka. 

 Pomysłodawczynie i organizatorki I Zimowych Igrzysk Zerówko-
wiczów:

   Barbara Oracz
   Małgorzata Malowaniec

Gimnazjum w Mszczonowie

Święto szkoły



W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY MERKURIUSZ SZKOLNY

Merkuriusz Mszczonowski luty-marzec 2014/nr 02 (219)   2726   Merkuriusz Mszczonowski luty-marzec 2014/nr 02 (219)

 W pierwszym półroczu roku 
szkolnego 2013/2014 młodzież z naszego 
gimnazjum wzięła udział w dwóch konkur-
sach plastycznych pod kierunkiem p. Emilii 
Kurowskiej. Pierwszy konkurs odbył się we 
wrześniu 2013 roku. Był to wojewódzki 
konkurs plastyczny „Chełmoński i Chopin 
dwaj najwięksi artyści Mazowsza”. Konkurs 
organizowany był pod patronatem wójta 
gminy Sochaczew wraz z LGD „Ziemia Cheł-
mońskiego”. Po przeglądzie nadesłanych 
prac komisja plastyczna nagrodziła i wyróż-
niła następujących uczniów naszej szkoły: 
II miejsce zajęła Weronika Kwiatkowska 
z IIa, III miejsce - Monika Jakubowska IIa. 
Wyróżnienia otrzymali: Aneta Pruszyńska IIc, 

Klaudia Guciewska IIc, Adrian Studziński IIa. 
Uroczyste ogłoszenie wyników połączone 
z wręczeniem nagród odbyło się 15 wrze-

śnia 2013 r. w Zespole Szkół w Kątach.  
Drugi konkurs odbył się w grudniu 2013 r. 
Był to Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. 
„Zimowe opowieści”. Nadesłano 260 prac 
z 21 placówek oświatowo-wychowaw-
czych powiatu żyrardowskiego. Uczniowie 
naszego Gimnazjum zajęli wysokie miejsca: 
I miejsce – Michał Drągowski z klasy IIIc oraz 
wyróżnienie dla Adriana Studzińskiego IIa. 
Adrian został wyróżniony w obu konkur-
sach. Podsumowanie połączone z otwar-
ciem wystawy odbyło się 14 stycznia 2014 
r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrar-
dowie.
 Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Emilia Kurowska

,,CHEŁMOŃSKI I CHOPIN DWAJ NAJWIĘKSI 
ARTYŚCI MAZOWSZA” - lista laureatów
„Zimowe Opowieści” - I m. Michał 
Drągowski    
II m. Weronika Kwiatkowska   
III m. Monika Jakubowska
Wyróżnienie: Adrian Studziński
Wyróżnienie Klaudia Guciewska
Wyróżnienie Adrian Studziński II A

Plastycznym pt.: ,,ZIMOWE OPOWIEŚCI”;  II miejsce – Weronika 
Kwiatkowska II A, III miejsce – Monika Jakubowska II A – w 
Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,,CHEŁMOŃSKI I CHOPIN 
DWAJ NAJWIĘKSI ARTYŚCI MAZOWSZA”

•	 Maksymilian Grombik – za najlepszą średnią uzyskaną na I 
półrocze 5,29

•	 Uczniowie, którzy nie opuścili ani jednego dnia nauki w I 
półroczu 2013/2014, uzyskali 100% frekwencję: Maksymilian 
Grombik,  Robert Janusz, Weronika Stępień Adamiak Karol, 
Paweł Tkacz, Karolina Stępniak, Marcin Górka, Martyna 
Draniak, Eryk Cymerman, Kacper Chmielewski, Marta Chyła,  
Olga Fabianowicz, Adrian Kurabiak, Jakub Olborski, Wero-
nika Piotrowska, Aleksandra Wiśniewska, Paulina Witalewska, 
Adrian Rogulski, Guciewska Klaudia, Maja Zinkiewicz, Oliwia 
Wisławska, Klaudia Bodecka, Michał Dąbrowski, Borowiec 

Jakub, Paulina Olczak, Weronika Szuplewska, Natalia Giec, 
Sebastian Cymerman, Karolina Płuzińska

•	 Płuzińska Karolina, Płuzińska Weronika – I miejsce w konkursie 
na najładniejszą kartę świąteczną z życzeniami w języku 
obcym, Oliwia Wisławska, Rogowski Krzysztof – II m., Jagoda 
Ciszewska, Janowska Wiktoria, Sandra Materska – III m., wyróż-
nienie: Paweł Książek, Czyżewicz Zuzanna, Konrad Szustkie-
wicz.

Na naszą uroczystość została zaproszona wicedyrektor 
Zespołu Szkół w Osuchowie pani Grażyna Frelik, która przybyła 
wraz ze swoimi uczniami. Pani Grażyna Frelik podziękowała za 
współpracę i życzyła dalszych sukcesów. Uczniowie wręczyli kwiaty 
na ręce pani dyrektor Anny Rusinowskiej.

Justyna Sozoniuk

 Dnia 24.01.2014 r. w Zespole Szkół w Mszczonowie 
odbyło się spotkanie z krytykiem kulinarnym Piotrem Bikontem. 
W spotkaniu brali udział uczestnicy kółka kulinarnego z naszej 
szkoły. 
 Piotr Bikont opowiadał nie tylko o kuchni polskiej, ale 
również o francuskiej i włoskiej. Uświadomił uczestnikom, co w 
kuchni polskiej jest najcenniejsze oraz najsmaczniejsze. Pokazał 
również, jak wyjątkowa jest nasza kuchnia i że powinniśmy ją 
rozprzestrzeniać. Tym spotkaniem chciał zachęcić wszystkich 
do pogłębiania wiedzy o jednej z najwspanialszych kuchni 
Europy, czyli naszej. 
 Wszystkim uczestnikom bardzo podobało się spotkanie 
i wydaje mi się, że będą chcieli pójść w ślady tak wspania-
łego znawcy kuchni oraz w przyszłości również udowodnią 
nam wszystkim, że kuchnia polska jest najlepsza pod każdym 
względem. 

Weronika Piotrowska, ucz. kl. 1d GIM

Gimnazjum w Mszczonowie

O kuchni polskiej - od kuchni

Gimnazjum w Mszczonowie

MALARSKIE SUKCESY 
MSZCZONOWSKICH 
GIMNAZJALISTÓW

Studniówki tegorocznych mszczonowskich matu-
rzystów mamy już za sobą. Uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego i Zespołu Szkół bawili się na wielkich balach w 
sobotę 25 stycznia. Obie szkoły urządziły studniówki poza 
swoimi murami. Uczniowie Zespołu bawili się w Sali VENUS w 

Żyrardowie, a licealiści w ośrodku SPA AFRODYTA w Tartaku 
Brzózki. Najwyraźniej minął już czas zabaw w szkolnych 
salach gimnastycznych.   Zmieniają się miejsca studniówek, 
kreacje ich uczestników, ale są  też  stałe elementy… 
Polonez na rozpoczęcie balu, a przede wszystkim … stud-
niówkowy urok i czar, które pamięta się następnie  przez 
długie lata i zawsze wspomina z rozrzewnieniem. 
„Ach, cóż  to był za bal…” właśnie tak jak w znanej 
piosence nuci się później cichutko i żałuje, że niestety ta 
jedyna, wyjątkowa noc…już się skończyła. 

Tekst: MM
Foto: Monika Duda i Jarosław Piecek

Dnia 28 stycznia 2014r Miejskie Przed-
szkole Nr 1 odwiedzili artyści Agencji 
Artystyczno-Cyrkowej CASCADA. 
Niecodzienny pokaz zachwycił dzieci, 
które z otwartymi buziami śledziły 
wyczyny profesjonalistów w dziedzinie 
iluzji, akrobacji i żartu.
Kolorowy Clown zabawiał przed-
szkolaków dowcipem i sztuczkami a, 
niektóre z dzieci indywidualnie miały 

możliwość zaprezentowania się we 
wskazanych przez niego dziedzinach 
cyrkowych.
Przedszkolaki z ogromnym zdziwie-
niem obserwowały pojawienie się 
królika w pudełku oraz scalenie prze-
rwanego paska papieru.
W pokazie brały udział także ciocie, 
które próbowały swoich sił w kręceniu 
hula hop i prawie dorównywały 
profesjonalistce w tym zakresie. Pani, 
która współtworzyła pokaz zade-
monstrowała nie tylko łatwość z jaką 
można utrzymać hula hop na różnych 
częściach ciała ale też artystyczną 
żonglerkę. Największe jednak emocje 
u dzieci wzbudził fakir kładąc się na 
pokruszonym szkle i stąpająca po 

nim nasza ciocia Ula oraz ogniowe 
pochodnie, które muskały jego ciało. 
Przedszkolaki oraz pracownicy przed-
szkola byli zachwyceni tak nieco-
dziennym występem.

Renata Sosnowska

LO i ZS

Studniówki…poza nami

Miejskie Przedszkole Nr 1

Cyrk
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W dniach 17,21 i 22 stycznia 2014r do Miejskiego Przed-
szkola zostali zaproszeni wyjątkowi goście - Babcie i 
Dziadkowie naszych Milusińskich. 
Babcia i Dziadziuś to osoby, które dzieciom kojarzą się 
zawsze z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Nikt 
nie ma tyle cierpliwości, życzliwości i zrozumienia dla 
małych i dużych problemów naszych dzieci, co Babcia 
i Dziadek.
Dzieci to czują i o tym wiedzą dlatego też dziękując Im 
za to, że po prostu są i za miłość, którą od Nich otrzy-
mują przygotowały wraz ze swoimi wychowawczyniami 
piękne programy artystyczne. Niektóre grupy zorganizo-
wały również zabawy. Wierszem, piosenką oraz tańcem 
dzieci wspaniale wyraziły stan swoich uczuć.
Każda z grup przedszkolnych po krótkich występach 
zaprosiła swe babcie i Dziadziusiów na słodki poczę-
stunek zorganizowany przez rodziców dzieci. Za pomoc 
w organizacji Święta Babci i Dziadka pracownicy przed-
szkola dziękują.

Renata Sosnowska 

WOŚP
W dniach 9 i 10 stycznia 
2014r w Miejskim Przedszkolu 
Nr1 w Mszczonowie odbyła 
się zbiórka pieniędzy na 
WIELKĄ ORKIESTRĘ ŚWIĄ-
TECZNEJ POMOCY. 
Za prawidłowy przebieg 
akcji odpowiedzialne 
były p. Małgorzata Nalej 
i Elżbieta Kłopotowska 
wraz z dziećmi z grupy 
„Słoneczka”. 
Pieniądze ze zbiórki w 
kwocie 1186,99zł przeka-
zane zostały do sztabu 
WOŚP. 
Za hojność dziękujemy 
wszystkim przedszkolakom 
oraz ich najbliższym.

Agnieszka Rypkowska

Ach,  co to był za bal… A 
właściwie, to dwa bale. 11 
lutego dzieci z  Przedszkola 
Miejskiego wraz ze swymi 
wychowawczyniami  i 
dyrektorem placówki 
-Iwoną  Gołyńską,  bawiły 
się  pysznie , korzystając z 
uroków karnawału.  Jako 
pierwsze, bo już  w godzi-
nach porannych w stroje 
wróżek, skrzatów, spaider-
manów, policjantów, 
rycerzy i innych bajkowych 
postaci,   przebrały się  
dzieci z grup młodszych: 
Kotków, Krasnali  i Misiów. 
Przed południem w przed-
szkolnej sali widowiskowej 
zastąpiły je starsze roczniki 
przedszkolaków,  z grup: 
Biedronki, Słoneczka i 
Gumisie. Zabawę  prowa-
dziła pani Katarzyna 
Malinowska. Pomagali jej 
wolontariusze z mszczo-
nowskiego Gimnazjum. 
Uczniowie przebrani za 
słonia, miśka i Anię  z Zielo-
nego Wzgórza wspaniale 
wywiązali się  z powie-
rzonego im zadania. 
Nad oprawą  muzyczną 

obu balów maskowych 
czuwał operator dźwięku, 
przedstawiony dzieciom 
jako Pinokio.  
MM przed- szko-
laków…
Ach,  co to był za bal… A 
właściwie, to dwa bale. 11 
lutego dzieci z  Przedszkola 
Miejskiego wraz ze swymi 
wychowawczyniami  i 
dyrektorem placówki 
-Iwoną  Gołyńską,  bawiły 
się  pysznie , korzystając z 
uroków karnawału.  Jako 
pierwsze, bo już  w godzi-
nach porannych w stroje 
wróżek, skrzatów, spaider-
manów, policjantów, 
rycerzy i innych bajko-

wych postaci,   przebrały 
się  dzieci z grup młod-
szych: Kotków, Krasnali  i 
Misiów. Przed południem 
w przedszkolnej sali wido-
wiskowej zastąpiły je 
starsze roczniki przedszko-
laków,  z grup: Biedronki, 
Słoneczka i Gumisie. 
Zabawę  prowadziła pani 
Katarzyna Malinowska. 
Pomagali jej wolonta-
riusze z mszczonowskiego 
Gimnazjum. Uczniowie 
przebrani za słonia, miśka i 
Anię  z Zielonego Wzgórza 
wspaniale wywiązali się  z 
powierzonego im zadania. 
Nad oprawą  muzyczną 
obu balów maskowych 
czuwał operator dźwięku, 
przedstawiony dzieciom 
jako Pinokio.  

MM

Miejskie Przedszkole Nr 1

Zerowka - Dzień Dziadka

Karnawałowe szaleństwa 
przedszkolaków…

24.01.2014 Dzieci ze szkoły Podstawowej we Wręczy 
poprzez piękne wierszyki i piosenki wyraziły swoim 
najukochańszym Babciom i Dziadkom wdzięczność za 
ich miłość, cierpliwość oraz  za to że zawsze mają dla 
nich czas.

Dużą atrakcją był występ grupy cyrkowej.  Zaprezento-
wali nam kilka sztuczek , takich, jak żonglowanie piłecz-
kami, kółkami, czy taniec z obręczami. W przerwach 
pomiędzy występami o dobry humor dzieci oraz przyby-
łych gości zadbał klaun.
Na zakończenie odbył się długo wyczekiwany bal 
karnawałowy. 

Milena Kaczmarek

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, 
pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni 
w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo prze-
cież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. 
W Szkole Podstawowej w Bobrowcach zapraszanie 
babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest 
tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. 

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, 

nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i 
dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i 
radości.

Dnia 21 stycznia 2014 roku w naszej szkole po raz 
kolejny odbyła się ta wspaniała impreza.

Uroczyste obchody Dnia Babci i Dnia Dziadka 
rozpoczęły najmłodsze dzieci z Punkt Przedszkolnego 
oraz dzieci i uczniowie z klas 0-III. Dzieci pod opieka 
nauczycieli przygotowały piękny program artystyczny. 
W większości były to wzruszające wiersze i piosenki 
okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem 
oraz występy taneczne. Dzieci wraz z paniami złożyły 
Babciom i Dziadkom życzenia oraz zaśpiewały wspólnie 
100 lat. Na zakończenie części artystycznej wręczyły 
laurki i upominki. 

Po pięknych życzeniach zaproszono gości na 
poczęstunek. Wnuczki i wnuczęta zapraszały do tańca. 
Czas spędzony na wspólnej zabawie minął bardzo 
szybko. 

Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, 
podziękowaniom ze strony gości nie było końca. Dzieci 
poczuły się prawdziwymi gospodarzami, a spotkanie 
upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez 
wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić kochanym 
babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w 
ich wychowanie i jednocześnie sprawiły wiele radości. 
Można było zauważyć niejedną łezkę w oku...

Marzena Taras

Szkoła Podstawowa we Wręczy

Wdzięczność Babciom i Dziadkom

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

Dzień Babci i Dziadka w Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach
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Twój jeden procent może znaczyć tak wiele...
Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Rodziców 

i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”

„Jeden procent” to 
jedyny podatek, o 
którym każdy może 
zdecydować, na 
co go przeznaczyć. 
Każdy podatnik może 
zdecydować czy swój 
podatek przeznaczy 
państwu, czy skorzysta z możliwości przekazania go na rzecz organizacji pożytku 
publicznego.
Czy zdecydowali już Państwo, na jaki cel przeznaczycie 1% swojego podatku? 
Prosimy, wesprzyjcie Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”. Dzięki Państwa pomocy zrobimy jeszcze 
więcej.
Dlaczego przekazać 1% swojego podatku właśnie nam?
Opiekujemy się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z terenu miasta i gminy 
Mszczonów.
Dzieci mają zajęcia w świetlicy terapeutycznej działającej przy szkole podstawowej. 
Są to zajęcia teatralne, taneczne, rehabilitacyjne, gry, zabawy integracyjne, lekcje 
religii, wycieczki.
W zajęciach świetlicy uczestniczą dzieci niepełnosprawne i wolontariusze oraz 
dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i z gimnazjum.
Dla większości dzieci świetlica to jedyne miejsce, gdzie mogą się spotkać z 
rówieśnikami.
Kto może przekazać 1% podatku?
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z 
liniowej, 19-procentowej stawki podatku
Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2014r.
podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym podaje wysokość kwoty, 
czyli 1% podatku, nazwę organizacji i numer jej wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
wpłata nie może być większa niż 1 procent podatku
podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji
organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazuje jej 1% - dowie się tylko, 
z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota
urząd skarbowy musi przekazać wskazane pieniądze do końca lipca
Jak przekazać 1% podatku na Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”
W odpowiedniej rubryce formularza PIT proszę wpisać nazwę organizacji
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”
Bank Rawski Oddział Mszczonów
Nr konta: 20 9291 0001 0041 3914 2000 0010
NIP: 8381706065  KRS: 0000105222  REGON: 017464953
Nawet niewielką kwotę warto przekazać, ponieważ z wielu kilkuzłotowych wpłat może uzbierać 
się znacząca suma.
Twój 1% - nasz uśmiech. DZIĘKUJEMY :-)

P R A C O W N I A  B A D A Ń 
M E D Y C Z N Y C H

AMA-MED
Mszczonów, ul. Warszawska 6/8

RENTGEN USG
ZAPRASZAMY NA USG:
−	 PRZEPŁYWOWE NACZYŃ 

(DOPLER)
−	 PIERSI
−	 PRZEZCIEMIĄCZKOWE  

U NIEMOWLĄT
−	 JAMY BRZUSZNEJ
−	 TARCZYCY
−	 STAWÓW KOLANOWYCH
−	 STAWÓW BARKOWYCH
−	 STAWÓW NADGARSTKO-

WYCH
−	 INNE

T E L .  6 0 5  0 5 6  5 3 7 ,  
 ( 4 6 )  8 5 7  1 7  0 7

Podziękowanie
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów  Dzieci Niepełnosprawnych 
„Uśmiech Dziecka” składa serdeczne podziękowania:
Ks. Proboszczowi Tadeuszowi Przybylskiemu za wsparcie finansowe w 
wysokości 500 złotych. Jest to już nie pierwsza pomoc finansowa ze 
strony księdza, za co dzieci dziękują uśmiechem. Pieniądze będą na 
pewno spożytkowane na cele potrzeb świetlicy terapeutycznej a jest 
ich wiele.
Panu Burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi oraz wszystkim radnym, 
za wspaniałe prezenty na jubileusz 15-lecia w postaci kamery. Obiecu-
jemy, że każde wydarzenie, wycieczka, zajęcia czy impreza okoliczno-
ściowa będzie nagrywana co dla dzieci będzie wspaniałą pamiątką.

Prezes Stowarzyszenia
Bożena Majewska

21 marca - wszystko po  1zł/szt.

Pn -50%
Wt -wszystko 2,50
Śr -nowa dostawa  
Czw -20%
Pt -30%
Sob -40%

9:00-17:00 
9:00-14:00

Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

2Żabia 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. Pomieszczenia:  handlowo-usługowe na I piętrze 
oraz administracyjne na II piętrze pawilonu "Hermes" 
w Mszczonowie - tel. 606 389 428

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

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”

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF CHŁODNI-
CZYCH.

TEL. 601 344 139
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K O M U N I K A T
 Podaje się do publicznej 
wiadomości  mieszkańcom miasta 
i gminy Mszczonów, iż dowody 
osobiste dla osób, które nie ukoń-
czyły 65 lat w dniu składania 
wniosku o jego wydanie  - wyda-
wane są na okres 10 lat . 
Np. dowód osobisty wystawiony 
dnia 01.08.2003r – traci ważność 
01.08.2013r. Data wystawienia i 
data ważności dowodu osobistego 
jest w nim zawarta.
Dowód osobisty, który traci 
ważność jest unieważniony w 
centralnym i lokalnym systemie z 
mocy prawa, z dniem upływu jego 
terminu ważności.
Podobna procedura dotyczy 
dowodów osobistych, tych osób, 
których dane zamieszczone 
w dowodzie osobistym uległy 
zmianie / zmiana adresowa, 
zmiana nazwiska /, a osoby te 
nie wystąpiły z wnioskiem o jego 
wydanie.
Unieważnienie dowodu osobi-
stego z tych powodów z mocy 
prawa następuje po upływie 

3 miesięcy od daty zaistniałej 
zmiany.
 W związku z powyższym 
wnioski o wymianę dowodu 
osobistego należy składać w 
terminie 14 dni od dnia doko-
nanej zmiany, w przypadku uszko-
dzenia, zniszczenia, utraty  lub 
gdy termin ważności już upłynął 
– niezwłocznie, natomiast w przy-
padku  gdy poprzedni dowód 
osobisty w danym roku kalenda-
rzowym traci ważność– na 30 dni 
przed datą utraty jego ważności.
 W sytuacji nie dostosowania 
się do zasad wymiany dowodów 
osobistych  osoby je posiadające, 
z mocy prawa nie będą legity-
mować się ważnymi dowodami 
osobistymi w obrocie prawnym, 
co znacznie utrudni im załatwianie 
czynności urzędowych w bankach, 
placówkach służby zdrowia itp.
 Dowody osobiste wyda-
wane są bezpłatnie. Termin ocze-
kiwania wynosi 30 dni od daty 
złożenia wniosku o jego wydanie.
   

Barbara Kłopotowska
Kier. USC

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 Mszczo-
nowskiego

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 przypad-
kach 
2x m-c lub 1x 2 m-ce) 
2. Jednorazowy nakład Merkuriusza Mszczo-
nowskiego wynosi 2000 egzemplarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jednora-
zowe pojawienie się ogłoszenia w „Merku-
riuszu Mszczonowskim”. 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą być 
zwolnione organizacje i instytucje nieko-
mercyjne, 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 Merku-
riuszu Mszczonowskim.
Warunki zamieszczenia artykułu sponsoro-
wanego 
1. Artykuł sponsorowany jest artykułem 
płatnym. 
2. Autorem tekstu artykułu jest zamawiający, 
tekst musi być podpisany imieniem i nazwi-
skiem autora. 
3. Zamawiający dostarcza artykuł w formie 
elektronicznej przygotowanej do umiesz-
czenia 
w gazecie. 

Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy 
publikacji artykułów lub ogłoszeń nie odpo-
wiadających profilowi pisma lub jeśli ich 
forma lub treść może spotkać się z nega-
tywnym odbiorem czytelników pisma. 

Zainteresowani zamieszczeniem ogłoszenia 
lub reklamy w Merkuriuszu Mszczonow-
skim 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.

KOMUNIKAT DLA ROLNIKÓW
GMINEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE

FILIA W OSUCHOWIE 
informuje, że  od 15 marca 2014r. rusza nabór  

wniosków o płatności bezpośrednie.
Termin składania wniosków upływa 15 maja 2014r.

Ze względów organizacyjnych prosimy rolników , którzy są zain-
teresowani pomocą przy wypełnieniu wniosków o kontakt  

z p. Rafałem Kwaczyńskim (Gminne Centrum  –   
tel. 46 857 42 93  w terminie  

od 15 marca do 28 kwietnia 2014r.


