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Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na 
terenie miasta i gminy Mszczonów 

Krzysztof Puszcz, komendant komisariatu policji w Mszczo-
nowie omówił stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy 
Mszczonów omawiając dane statystyczne za rok 2013.
Zdaniem komendanta w minionym roku odnotowano stabi-
lizację etatową co wpłynęło na efektywność prac zespołów 
kryminalnego i dzielnicowych, a także zespołu patrolowo- inter-
wencyjnego.
Funkcjonariusz w kilku zdaniach przedstawił także siedem 
kategorii przestępstw informując, że w roku ubiegłym nastąpił 
spadek ilości zdarzeń. Podobnie jak w latach ubiegłych 
największy problem nadal stanowią kradzieże i włamania oraz 
uszkodzenie mienia. 
Komendant dziękując burmistrzowi Mszczonowa i Radzie Miej-

skiej podkreślił, że dzięki wsparciu finansowemu władz Mszczo-
nowa, funkcjonariusze pełnią także służby ponadnormatywne, 
które pokrywane są budżetu gminy. 
Zdaniem komendanta takie służby mają ogromne znaczenie 
głównie podczas zabezpieczania imprez masowych organizowa-
nych na terenie miasta i gminy Mszczonów, a także w ramach 
dodatkowych patroli, które wpływają na zwiększony poziom 
bezpieczeństwa.
Słów podziękowań nie szczędził również  Arkadiusz Zgieb, 
zastępca komendanta powiatowego policji w Żyrardowie, który 
podkreślił, że gmina Mszczonów odznacza się wzorom postawą, 
gdyż w tych trudnych czasach potrafi wyasygnować środki na 
dodatkowe służby, dzięki którym zmniejszyła się ilość zdarzeń 
na terenie gminy.
Ponadto, komendant Arkadiusz 
Zgieb poinformował, że komisa-
riat policji w Mszczonowie wiedzie 
prym w poziomie wykrywalności 
przestępstw na tle innych jednostek 
policji w powiecie. 
Uczestniczący w sesji Wojciech 
Szustakiewicz, starosta powiatu 
żyrardowskiego przedstawił raport 
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego za rok ubiegły, podkre-
ślając, że rok 2013 nie był łatwym 
okresem z uwagi na liczne podto-
pienia i niebezpieczną awarię gazo-
ciągu w Żyrardowie.
W podsumowaniu Józef Grzegorz 
Kurek, burmistrz Mszczonowa poin-
formował, że istnieje realna szansa 
aby jeszcze w tym roku rozpoczęła 
się inwestycja związana z budową 

Sesja mszczonowskiego samorządu

We wtorek, 18 marca 2014 roku, odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której 
radni wysłuchali informacji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy 
Mszczonów oraz podjęli bieżące uchwały.

Z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

WIEŚCI Z RATUSZA

Wojciech Szustakiewicz, 
starosta powiatu 

żyrardowskiego przedstawił 
raport Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego

Otwarcie obrad Radni w trakcie prac

Radni Rady Miejskiej w Mszczonowie
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nowego komisariatu policji w Mszczonowie, przy ulicy Warszaw-
skiej.
Burmistrz zapowiedział również, że w budynku obecnego komi-
sariatu będzie znajdował się Dom Dziennego Pobytu dla osób 
starszych wymagających całodziennej opieki.
Na zakończenie, Jerzy Siniarski, jako przewodniczący Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego 
podziękował  funkcjonariuszom z mszczonowskiej jednostki 
policji, którzy z roku na rok działają coraz prężniej i efektywniej.

Podjęte uchwały

W trakcie obrad Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie odłą-
czenia od sołectwa Lutkówka -Kolonia miejscowości Dębiny 
Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa 
Osuchów.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie zmian w statutach 
Sołectw Lutkówka Kolonia i Osuchów.
Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek wraz z wiceprzewod-
niczącym RM Andrzejem Osińskim reprezentującymi tereny 
Osuchowa i Lutkówki podkreślili, że podjęte przez Radę Miejską 
uchwały mają na celu usprawnić i ułatwić życie mieszkańcom 
miejscowości Dębiny Osuchowskie.
- Uchwała w sprawie odłączenia od sołectwa Lutkówka -Kolonia 
miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miej-
scowości do sołectwa Osuchów jest zasadna i prospołeczna – 
podkreślili obaj wiceprzewodniczący RM. 

Podjęto również uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Mszczonów w roku 2014, uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
funduszu sołeckiego w 2015 roku, a także uchwałę zmieniającej 
uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2014 i wiążącą 
się z tym uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową 
gminy Mszczonów na lata 2014-2023.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Krawczyk, przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinfor-
mował, że w okresie między sesjami komisja odbyła dwa posie-
dzenia kontrolne. W dniu 6 marca członkowie zespołu skon-

trolowali gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej stwierdzając, że jest ona prowadzona prawidłowo. 
W dniu 13 marca komisja analizowała sprawozdanie finansowe 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. W wyniku kontroli 
nie stwierdzono nieprawidłowości.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między 
sesjami.

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek, poinformował, że w okresie 
między sesjami zostało wydanych pięć zarządzeń, które doty-
czyły m.in. konsultacji w sprawie zmian w sołectwach Lutkówka- 
Kolonia i Osuchów, uchwały budżetowej, a także planów finan-
sowych jednostek budżetowych gminy.
Wiele uwagi burmistrz Mszczonowa poświęcił kwestii wyrzu-
cania worków ze śmieciami na trakcie tarczyńskim.
- Jest to nie do pomyślenia, że ZGKiM tylko w lutym i na początku 
marca zebrał około 900 worków ze śmieciami, które leżały przy 
drodze do Tarczyna- mówił z oburzeniem burmistrz.
Jak poinformował Józef Grzegorz Kurek podobna sytuacja ma 
miejsce w korycie rzeki Okrzeszy, gdzie notorycznie wyrzucane 
są odpady komunalne.
- Koryto rzeki Okrzeszy i tereny przyległe w końcu, po 70-ciu 
latach zostały ucywilizowane. Ta inwestycja ma służyć nam 
mieszkańcom, w związku z czym nie rozumiem dlaczego miesz-
kańcy tego nie doceniają i za wszelką cenę chcą doprowadzić 
do nagannego stanu, jaki był przed rewitalizacją- podsumował 
burmistrz Kurek.
Szef mszczonowskiego ratusza poinformował również, że z 
uwagi na zbyt duże obciążenie budżetu województwa tzw. 
podatkiem „janosikowym”, Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego wycofał się z partycypowania  w kosztach prze-
dłużenia trasy kolejki WKD. 
Przypomnijmy, że pod koniec 2010 roku,  pięć gmin – Mszczonów, 
Nadarzyn, Radziejowice, Raszyn i Żabia Wola – podpisało poro-
zumienie w celu utworzenia nowego odcinka. Miał on prze-
biegać przez te miejscowości wzdłuż planowanej trasy S8 i łączyć 
się z już istniejącą linią w Michałowicach lub z SKM na Okęciu. 
Inicjatorami podpisania porozumienia byli wówczas burmistrz 
Mszczonowa oraz wójtowie Nadarzyna i Żabiej Woli. 

Łukasz Nowakowski

Radni podczas sesji

Radni jednomyślnie podjęli uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie 
gminy funduszu sołeckiego w 2015 roku
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11 marca 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 
wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński, 
radna Renata Siwiec, radny Waldemar 
Suski, radny Dariusz Olesiński, radny 
Marek Baumel, radny Andrzej Osial oraz 
radna Barbara Gryglewska, jako prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Sportu i 
Młodzieży.

Tematem posiedzenia komisji było zapo-
znanie się z zagrożeniami patologicz-
nymi w placówkach oświatowych oraz z 
zakresem stosowanej i podejmowanej 
profilaktyki.
Radni, korzystając z obecności dyrektorów 
szkół z terenu miasta i gminy Mszczonów, 
psychologów szkolnych, przedstawicieli 
MOPS-u i Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, a także funk-
cjonariuszy policji, pytali o zjawiska wystę-
powania agresji wśród uczniów, uchylania 
się od obowiązku szkolnego oraz o przy-
padki, kiedy uczniowie objęci są dozorem 
kuratora. Wiele pytań ze strony radnych 
dotyczyło również problemu z narkoty-
kami i zapobiegania takim zjawiskom.
Dyrektorzy szkół wyróżnili szereg patologii 
występujących w placówkach szkolnych.
Do głównych zagrożeń występujących w 
szkołach, głównie gimnazjach i szkołach 
ponad gimnazjalnych należą: palenie 
papierosów i picie alkoholu, wagary, 
niewłaściwa postawa wobec obowiązków 
szkolnych, niska motywacja do nauki, 
wynikające z tych czynników niskie wyniki 
w nauce, często brak promocji. Ponadto, 
w szkołach ma miejsce przemoc (najczę-
ściej są to drobne bójki i przepychanki na 
terenie szkoły) i agresja słowna - w tym 
wulgaryzmy, uzależnienia od Internetu 
(wielogodzinne przebywanie w sieci, w 
tym na portalach społecznościowych).
Zdaniem pedagogów przyczyn takich 
zachowań może być wiele, jednak głównie 

dotyczą one 
braku zainteresowania ze 

strony rodziców i niewłaściwych relacji 
z rodzicami, chęci zaistnienia w grupie, 
chęci bycia dorosłym czy z nudy.
Nauczyciele widząc problem starają się 
działać prewencyjnie poprzez stworzenie 
warunków bezpiecznego funkcjonowania 
szkoły wolnej od zagrożeń, zapobiegania 
uzależnieniom przez odpowiednią dzia-
łalność profilaktyczną, promowanie zdro-
wego stylu życia, kształtowania właści-
wego zachowania uczniów, edukacji na 
temat stosowania środków psychoaktyw-
nych.
Zdaniem nauczycieli w przeciwdziałaniu 
patologiom w szkołach ważna jest współ-
praca na linii szkoła- rodzic. Niestety 
rodzice nie zawsze chcą współpracować 
twierdząc, że ich dzieci są nieskazitelne. 
- Nie uda się pomóc uczniowi, jeżeli 
rodzice nie będą współpracować- uważają 
pedagodzy.
Dyrektorzy podkreślili także wzorową 
współpracę placówek oświatowych 
z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz z lokalną 
policją.
Uczestnicząca w pracach komisji Barbara 
Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mszczonowie 
oraz Jadwiga Laskowska, przewodni-
cząca Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych omówiły 
podejmowane przez MOPS i GKRPA dzia-
łania na rzecz pomocy dzieciom z rodzin 
patologicznych, a także wsparcie osób 
bezpośrednio uzależnionych od alkoholu.
Na zakończenie prac komisji Barbara 
Gryglewska, jako przewodnicząca zwróciła 
się z prośbą do przedstawicieli policji, aby 
zwłaszcza w okresie wiosennym zwracali 
większą uwagę na wagarujących uczniów, 
gdyż ładna pogoda sprzyja uchylaniu się 
młodzieży od obowiązku chodzenia do 
szkoły.
Ponadto, Barbara Gryglewska podzięko-
wała dyrektorom szkół, nauczycielom i 
psychologom za ciężką pracę w kształ-

towaniu prawidłowych postaw wśród 
uczniów.

7 kwietnia 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna 
Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, 
radny Dariusz Olesiński, radny Marek 
Baumel, radny Andrzej Osial oraz radna 
Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży.
Tematem posiedzenia komisji była 
ocena bazy sportowej na terenie gminy 
Mszczonów.
Michał Szymański, dyrektor OSiR w 
Mszczonowie omówił działanie mszczo-
nowskich basenów termalnych, hali spor-
towej oraz kompleksu boisk „Orlik”.
Dyrektor OSiR podkreślił, że oferta rekre-
acyjno-sportowa świadczona, zarówno 
przez Termy Mszczonów jak i halę spor-
tową i boiska „Orlik” z każdym rokiem jest 
coraz bogatsza o czym świadczą wprowa-
dzane nowe usługi i szerszy zakres dzia-
łania całej bazy sportowej.
Wiele uwagi dyrektor poświęcił 
omówieniu spraw związanych z rozbu-
dową Term. Jak poinformował Michał 
Szymański w ramach inwestycji 
powstanie w kompleksie grota solna, 
sauna zewnętrzna, a także odwrócony 
zostanie bieg wody termalnej, dzięki 
czemu do końca listopada będzie mógł 
działać największy z basenów, tzw.  basen 
rekreacyjny. Oprócz tego wybudowany 
zostanie dodatkowy parking, gdyż obecny 
zupełnie nie jest w stanie pomieścić aut 
osób, które w  gorące dni są chętne do 
skorzystania z termalnego wypoczynku. 
Wyznaczone zostaną  nowe ścieżki rowe-
rowe, a także sfinansowana zostanie 
działalność info-kiosków w gminach part-
nerskich, gdzie Termy aktywnie promują 
swoją działalność.
Następnie, głos zabrali przedstawiciele 
klubów sportowych działających na 
terenie gminy Mszczonów, w tym Grażyna 
Korzonkowska, prezes KS Mszczono-
wianka, Grzegorz Olczak, prezes UKS 
Lutkówka oraz przedstawiciele LKS 
Osuchów.
Każdy z gości omówił działalność klubu, 
sekcji sportowych, a także odnoszone 
przez zawodników sukcesy oraz problemy 
z którymi borykają się kluby.
W podsumowaniu Barbara Gryglewska, 
jako przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Sportu i Młodzieży podziękowała 
prezesom i przedstawicielom klubów 
sportowych za ogromne zaangażowanie 
i ciężką codzienną pracę na rzecz krze-
wienia kultury fizycznej wśród dzieci i 
młodzieży.
- To godne pochwały, że potraficie 

Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży
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12 marca 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, wice-
przewodniczący RM Andrzej Osiński, wice-
przewodniczący RM Marek Zientek, radny 
Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz 
radny Ryszard Stusiński, jako przewodni-
czący Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Promocji Gminy.
Radni wraz z Grzegorzem Kozłowskim, 
zastępcą burmistrza Mszczonowa anali-
zowali zmiany w tegorocznym budżecie 
omawiając przesunięcia finansowe 
zarówno po stronie dochodów jak i 
wydatków.
Wiele uwagi poświęcono omówieniu 
kwestii związanej z rozbudową mszczo-
nowskich basenów termalnych, na którą 
gmina Mszczonów uzyskała dofinanso-
wanie w wysokości 493 tysięcy złotych. W 
ramach inwestycji  przewidziano wybudo-
wane m.in. zewnętrznej sauny oraz groty 
solnej, które stanowić będą dodatkowe 
atrakcje kompleksu.
Ponadto, burmistrz Kozłowski poinfor-
mował, że w ramach nowych ustaleń usta-

wowych samorządy będą musiały płacić 
za oświetlenie wszystkich dróg przebie-
gających przez teren danej jednostki, co 
w konsekwencji znacznie obciąży lokalne 
budżety.
Na pytanie radnych dotyczące moderni-
zacji oczyszczalni ścieków, burmistrz poin-
formował, że projekt gminy Mszczonów 
został pomyślnie zakwalifikowany na listę 
do dofinansowania.  

* * * 

2 kwietnia 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, radny 
Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz 
radny Ryszard Stusiński, jako przewodni-
czący Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Promocji Gminy.
Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczo-
nowa poinformował członków komisji, że 
jeszcze w tym roku rozpocznie się reali-
zacja projektu dotyczącego przebudowy 
i modernizacji oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Grabce Józefpolskie. Na 

tę potężną inwestycję udało się gminie 
Mszczonów pozyskać 77% dotację z 
Urzędu Marszałkowskiego. Całkowita 
wartość przedsięwzięcia to przeszło 11 
milionów złotych. Prace modernizacyjne 
trwać będą dwa lata.
Burmistrz podkreślił również, że w tym roku 
samorząd Mszczonowa wykona szereg 
inwestycji  za ok. 10 milionów złotych. W 
ramach tej kwoty m.in. przebudowana 
zostanie ulica Tarczyńska w Mszczonowie, 
w tym wykonany będzie nowy chodnik,  
pobudowane zostaną chodniki osiedla 
Spokojna , a także chodnik w ulicy Kwia-
towej. Gmina Mszczonów planuje również 
przebudować ulice:  Szkolną w Bobrow-
cach,  Wspólną w Nosach Poniatkach, 
Lipową w Badowo –Mściskach, Wrzosową 
w Kowiesach i  Okrężną  w Osuchowie. 
W dalszej części posiedzenia radni zaopi-
niowali materiały na najbliższą sesję Rady 
Miejskiej. 

Łukasz Nowakowski

14 marca 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 
radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej 
Osial, radny Marek Baumel, radny Zdzi-
sław Banasiak oraz radny Jerzy Siniarski, 
jako przewodniczący Komisji Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
Publicznego.
Tematem posiedzenia komisji była ocena 
stanu bezpieczeństwa publicznego na 
terenie miasta i gminy Mszczonów.

Zaproszony na komisję Krzysztof Puszcz, 
komendant policji we Mszczonowie 
szczegółowo omówił sytuację związaną 
z bezpieczeństwem na terenie miasta i 
gminy Mszczonów.
Funkcjonariusz zwrócił uwagę, że w tym 
roku odnotowano spadek liczby prze-
stępstw popełnianych na terenie miasta, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o ilość zdarzeń 
kryminalnych.
Zdaniem Krzysztofa Puszcza poprawa 

bezpieczeństwa i zwiększona wykrywal-
ność zdarzeń wynika ze zwiększonego 
zaufania społeczeństwa do policji.
W dalszej części posiedzenia komisji, 
radni zaopiniowali materiały na najbliższą 
sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie. 

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Gminy

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa Publicznego

zachęcić młodych ludzi do aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Za to w imieniu 
członków komisji i swoim serdecznie 
Państwu dziękuję- podsumowała radna 
Barbara Gryglewska.
W ostatnim punkcie prac komisji, Ewa 
Zielińska, dyrektor ZOPO w Mszczo-
nowie przedstawiła projekt unijny doty-

czący przystąpienia gminy Mszczonów 
do projektu systemowego „Wyrównanie 
szans edukacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające kompe-
tencje kluczowe – Moja przyszłość” reali-
zowanego w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki.

Łukasz Nowakowski
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Z radną Barbarą Gryglewską, przewodniczącą 
Komisji Oświaty, Sportu i Młodzieży

oraz członkiem Komisji Kultury, Zdrowia  
i Opieki Społecznej  

rozmawia Łukasz Nowakowski.

Pani Przewodnicząca, w trakcie prac Komisji 
Oświaty, Sportu i Młodzieży poruszanych jest wiele spraw 
dotyczących m.in. gminnych placówek oświatowych, w tym 
kosztów ponoszonych na oświatę i problemów z którymi bory-
kają się szkoły. Proszę przybliżyć nam te kwestie.

- Temat oświaty z racji bycia emerytowaną nauczycielką jest 
mi niezmiernie bliski, dlatego skrupulatnie przyglądam się 
sprawom dotyczącym szkolnictwa.
Dzięki pełnieniu funkcji przewodniczącej Komisji Oświaty, 
Sportu i Młodzieży jestem na bieżąco z istniejącymi problemami 
i potrzebami szkół.
Niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że z roku na rok gmina 
Mszczonów uzyskuje coraz mniejszą dotację rządową na szkol-
nictwo. To smutne, że subwencja oświatowa nie pokrywa nawet 
w połowie ponoszonych przez samorząd Mszczonowa wydatków 
w pionie oświaty.

W trakcie jednej z ostatnich Komisji Oświaty, Sportu i 
Młodzieży radni pod Pani przewodnictwem dyskutowali nad 
zagrożeniami patologicznymi w placówkach oświatowych oraz 
z zakresem stosowanej i podejmowanej profilaktyki. Jakie 

problemy przedstawili dyrektorzy szkół?

- Na wspomnianym posiedzeniu komisji korzystając z obecności 
dyrektorów szkół z terenu miasta i gminy Mszczonów, psycho-
logów szkolnych, przedstawicieli MOPS-u i Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także funkcjona-
riuszy policji, dyskutowaliśmy o zagrożeniach i patologiach w 
szkołach.
Głównie w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych niepo-
kojącym zjawiskiem są m.in. palenie papierosów i picie alko-
holu, wagary, niewłaściwa postawa wobec obowiązków szkol-
nych,  niska motywacja do nauki, wynikające z tych czynników 
niskie wyniki w nauce, często brak promocji. Niestety, głównymi 
przyczynami takich zachowań są brak zainteresowania ze strony 
rodziców, niewłaściwe relacje z rodzicami, chęć zaistnienia w 
grupie i chęć bycia dorosłym.
Niepokojące jest to, że rodzice nie zawsze chcą współpracować z 
dyrekcją i nauczycielami twierdząc, że ich dzieci są nieskazitelne.
Pamiętajmy, że nie uda się pomóc uczniowi, jeżeli rodzice nie 
będą współpracować ze szkołą i interesować się swoimi dziećmi.
Niedorzecznym jest także to, że nauczyciele nagrodami mobili-
zują do nauki i uczestnictwa na lekcjach młodzież ze szkół ponad 
gimnazjalnych. To kuriozum, żeby dorosłych już prawie ludzi 
namawiać i zachęcać do szkoły.

Na zakończenie chciałbym zapytać jak wyglądają kwestie tego-
rocznych inwestycji w Pani okręgu wyborczym.

- Z uwagi na fakt, że mój okręg wyborczy obejmujący ulice: Jeży-
nową i Północną 2,4,6,6a,8,8a,10,12 będących w bezpośrednim 
sąsiedztwie TERM, chciałabym z radością poinformować, że 
gminie Mszczonów udało się  pozyskać półmilionową dotację 
na rozbudowę tego obiektu. Za te pieniądze powstanie w 
kompleksie grota solna, sauna zewnętrzna, a także odwrócony 
zostanie bieg wody termalnej, dzięki czemu do końca listopada 
będzie mógł działać największy z basenów, tzw.  basen rekre-
acyjny. Oprócz tego wybudowany zostanie dodatkowy parking, 
gdyż obecny zupełnie nie jest w stanie pomieścić aut osób, które 
w  gorące dni są chętne do skorzystania z termalnego wypo-
czynku. Wyznaczone zostaną  nowe ścieżki rowerowe, a także 
sfinansowana zostanie działalność info-kiosków w gminach 

17 marca 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący 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.
Tematem posiedzenia komisji była analiza 
wydatków bieżących Gminnego Centrum 
Informacji za II półrocze 2013 roku oraz 
analiza wydatków ponoszonych na 
promocję gminy w roku ubiegłym.
Zaproszona na komisję Beata Sznajder, 
dyrektor GCI oraz Joanna Fijałkowska, 
główna księgowa przedstawiły sprawoz-
danie budżetowe, w tym zestawienie 
dochodów i wydatków jednostki.

Joanna Fijałkowska  skrupulatnie omówiła 
plan i realizację dochodów oraz wydatków 
w minionym roku. Zgodnie z przedsta-
wioną informacją plan dochodów w 
roku 2013 wyniósł 32 900 zł, zaś wartość 
dochodów wykonana została w kwocie 
34 745,47 złotych. 
W podsumowaniu Marek Zientek, prze-
wodniczący Komisji Budżetu i Mienia 
Komunalnego podziękował dyrektor GCI 
za podejmowane przez centrum działania, 
w tym także za aktywne wpieranie Mszczo-
nowskiego Stowarzyszenia Historycznego. 
W dalszej części posiedzenia Grzegorz 
Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczo-
nowa poinformował o planowanych 
na ten rok inwestycjach, w tym m.in. o 
rozbudowie mszczonowskich Term oraz 

długo oczekiwanej modernizacji oczysz-
czalni ścieków, na którą gmina Mszczonów 
uzyskała dofinansowanie ze środków 
zewnętrznych. Ponadto, burmistrz 
Kozłowski podkreślił, że jeszcze w tym roku 
rozpocznie się szereg mniejszych inwe-
stycji polegających głównie na budowie 
i przebudowie dróg i chodników oraz 
budowie oświetlenia ulicznego zarówno 
na terenie miasta jak i gminy Mszczonów.
Następnie,  radni zapoznali się z projek-
tami uchwał przygotowanymi na sesję.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego

Wywiad

Konsekwentnie działam  
na rzecz lokalnej społeczności
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Rzeczą oczywistą jest, że wybór Pańskiej 
kandydatury na stanowisko prezesa 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 
podyktowany był przede wszystkim 
doświadczeniem zawodowym jakie 
Pana posiada. Jakie atrybuty z bagażu 
doświadczeń wykorzysta Pan na aktu-
alnym stanowisku pracy?
- Od wielu lat związany jestem z branżą 
zarządzania nieruchomościami mieszkal-
nymi. Nabyte doświadczenie i kontakty w 
środowisku zawodowym chciałbym wyko-
rzystać na obecnym stanowisku pracy. 
Cenię sobie inicjatywę, opanowanie i 
racjonalne działanie.
Panie Prezesie, kieruje Pan Spółdzielnią 
Mieszkaniową w Mszczonowie od dwóch 
miesięcy. Proszę powiedzieć  z jakimi 
problemami i sprawami musiał się Pan 
zająć w pierwszej kolejności?
- Gwoli ścisłości, zgodnie ze statutem, 
Spółdzielnią kieruje Zarząd, który jest 
organem trzyosobowym.
Od dnia objęcia stanowiska prezesa 
Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej muszę 
sprostać różnym zadaniom i oczekiwa-
niom mieszkańców naszych spółdziel-
czych zasobów. W pierwszej kolejności 
zetknąłem się z problemem  kontro-

wersyjnej lokalizacji masztu  operatora 
sieci komórkowej na dachu jednego z 
budynków przy ul. Dworcowej.
Nawiązałem kontakt z Firmą P4 i wska-
załem na  potrzebę zmiany umiejsco-
wienia masztu, który ciągle budzi nega-
tywne emocje u części spółdzielców. 
Uzyskałem wstępną informację, że 
istnieje możliwość rozważenia zmiany 
usytuowania masztu i wybrania miejsca 
niebudzącego tyle oporów społecznych. 
Wkrótce podejmiemy działania zmierza-
jące do ustalenia, jaką lokalizacją jest zain-
teresowany operator sieci komórkowej.
Czy będzie Pan  kontynuował rozpoczęte 
i zaplanowane przez poprzednie władze 
Spółdzielni inwestycje ?
- Planujemy dokończenie procesu termo-
modernizacji naszych zasobów i ocie-
plenie ścian zewnętrznych w ostatnich 
pięciu budynkach objętych programem 
termomodernizacji. Chcemy także konty-
nuować modernizację węzłów cieplnych 
od których sprawności w dużej mierze 
zależy zapotrzebowanie na energię 
cieplną w budynkach, a więc ma to istotny 
wpływ na koszty ogrzewania pomieszczeń 
oraz ciepłej wody użytkowej. Możliwości 
realizacyjne tego przedsięwzięcia będą 

zależeć od stanu środków finansowych w 
spółdzielczej kasie.
Poruszył Pan temat kosztów ciepłej 
wody. Czy jest zatem szansa, aby finalny 
koszt za 1m3 ciepłej wody był niższy?
- Zarząd robi wiele aby tak się stało. 
Dlatego też, po analizie sytuacji, zdecy-
dowaliśmy o zmianie sposobu rozliczania 
kosztów podgrzania wody.
Żeby system uczynić bardziej racjonalnym, 
wprowadzamy od 1 lipca br. stałą opłatę 
miesięczną od lokalu w wysokości 9,07 
złotych - za gotowość dostarczenia ciepłej 
wody. 
Koszty utrzymania cyrkulacji ciepłej wody 
w budynku, w naszej ocenie, nie mogą 
obciążać tylko użytkowników lokali, którzy 
korzystają z tej wody.
Obowiązek utrzymania obiegu ciepłej 
wody o określonej temperaturze w budyn-
kach posiadających  instalację centralną 
wynika z obowiązujących przepisów.
Jednocześnie, od 1 lipca br. nastąpi zmiana 
opłaty z tytułu kosztów podgrzania 1m3 
wody i będzie ona obniżona do 27,00 
złotych.
Jakie jeszcze zmiany czekają miesz-
kańców?
- Mieszkańcy zasobów spółdzielczych 
zostali również poinformowani o innych 
zmianach. Zdecydowaliśmy, że rozliczanie 
kosztów wody zimnej i ciepłej będzie 
odbywało się w cyklach półrocznych, czyli 
od stycznia do końca czerwca i od lipca do 

Wywiad

Z Mirosławem Bronowskim, prezesem 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie 

rozmawia Łukasz Nowakowski

partnerskich, gdzie Termy aktywnie promują swoją działalność.
Ponadto, istnieje duże prawdopodobieństwo, aby jeszcze w tym 
roku rozpoczęła się inwestycja budowy nowego komisariatu 
policji w Mszczonowie przy ulicy Warszawskiej.
Ta lokalizacja z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
na osiedlu Północna.
W tym miejscu chcę podkreślić, że uczestnicząc w pracach 
Komisji Ładu i Porządku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej w Mszczonowie wraz z przedstawicielami policji dysku-
tujemy na tematy związane z bezpieczeństwem na osiedlu. 
Musimy jednak pamiętać, że dla zwiększenia bezpieczeństwa 
potrzebna jest współpraca na linii mieszkaniec- policja. Jeżeli 
będziemy reagować na łamanie prawa i w porę informować o 
tym odpowiednie służby wówczas przyniesie to pożądany efekt.
 
Wymieniła Pani szereg potężnych inwestycji, a jak przedstawia 
się plan inwestycyjny na samym osiedlu Północna?

- Jako przewodnicząca Komisji Ładu i Porządku Rady Nadzor-
czej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie priorytetowo 
podchodzę do estetyki na naszym osiedlu. W związku z tym 
jestem usatysfakcjonowana, że posadzono nowe drzewa na 
powiększonym i zmodernizowanym placu zabaw przy ulicy 
Brzoskwiniowej. Cieszy mnie także, że zwiększono zadrzewienie 
całego osiedla Dworcowa III, co wpływa na ogólną estetykę tego 

miejsca. W związku z tym chciałabym podziękować za nieod-
płatne przekazanie drzewek Pani Zdzisławie Zientek ze Szkółki 
Drzew i Krzewów w Osuchowie.
Ponadto, w ramach prac na uporządkowanych trawnikach 
postawione zostały także tabliczki „Szanuj Zieleń” i „Posprzątaj 
po swoim psie” oraz stojaki na rowery. Gmina zaś wykonała 
chodnik i utwardziła teren przy ulicy Jeżynowej.
Będąc przy temacie inwestycji nie możemy zapomnieć o konty-
nuowaniu przez zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej inwestycji 
polegającej na modernizacji węzłów cieplnych i termomoderni-
zacji kolejnych bloków.
W tym miejscu warto poruszyć jeszcze jedną istotną sprawę, 
która jest dla mnie od lat bezwzględnym priorytetem. Otóż 
Spółdzielnia Mieszkaniowa obniży od 1 lipca 2014 roku koszty 
podgrzania 1m3 wody do kwoty 27,00 złotych. 
Decyzja ta wiąże się z wprowadzeniem od 1 lipca 2014 roku 
stałej opłaty miesięcznej od lokalu w wysokości- 9,07 złotych za 
gotowość dostarczenia ciepłej wody. Nowa dodatkowa opłata 
jest sprawiedliwym rozwiązaniem, gdyż koszty utrzymania 
cyrkulacji ciepłej wody nie są uzależnione od korzystania z tej 
wody i nie mogą obciążać tylko użytkowników części lokali. 
W konsekwencji te rozwiązanie umożliwi obniżenie kosztów 
podgrzania wody. 

Dziękuję za rozmowę
-Dziękuję 
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końca grudnia, każdego roku. 
Zmiany te powinny przynieść 
oszczędności dla Spółdzielni 
związane z mniejszymi kosz-
tami obsługi procesu odczytu 
i rozliczania opłat za wodę. 
Aby jednak uniknąć jednora-
zowego obciążenia budżetów 
domowych kosztami kilku-
miesięcznego używania wody, 
wprowadzamy od 1 lipca 
br. comiesięczną zaliczkę na 
pokrycie zobowiązań z powyż-
szego tytułu. Wysokość zali-
czek będzie ustalana indywi-
dualnie na podstawie zużycia 
wody w poprzednim okresie 
rozliczeniowym.
Jakie działania zostaną 
podjęte w najbliższych 
miesiącach, czyli jakie są 
plany na przyszłość?
- Oprócz wspomnianych wcze-
śniej przedsięwzięć, będziemy 
wykonywali także przeglądy 
techniczne naszych obiektów, 
które są niezbędne przy plano-
waniu  zadań remontowych.
Wraz z wiosną rozpoczynamy 
coroczne prace konserwacyjne 

m.in. wymianę i malowanie 
ławek na osiedlach, przewi-
dujemy montaż stojaków na 
rowery oraz prace związane 
z utrzymaniem estetycznego 
otoczenia wokół naszych 
budynków.
W najbliższych dniach rozpo-
czynamy proces informatyzacji 
Spółdzielni, co wpłynie na 
usprawnienie systemu  zarzą-
dzania i jednocześnie stanowi 
realizację zaleceń polustracyj-
nych.

W jednym z wywiadów 
powiedział Pan, że chce Pan 
być dostępny dla miesz-
kańców zasobów Spółdzielni. 
Co można przez to rozumieć?
- Chciałbym budować dobre 
relacje z mieszkańcami. W 
każdą środę w godzinach 
od  14.00 do 17.00. oczekuję 
w siedzibie Spółdzielni na 
rozmowy o problemach nurtu-
jących spółdzielców.
Będę także starał się bywać 
częściej na naszych osiedlach.

Codziennie w drodze do pracy czy szkoły, mijamy dziesiątki, jeśli nie 
setki ludzi. Większość z nich nie wzbudza w nas żadnych myśli, nie 
zastanawiamy się, kim są i jakie historie niosą ze sobą przez świat. 
Zbyt rozpędzeni, nieustannie biegnący przez życie, nie mamy czasu 
na chwilę refleksji o innych. Myśląc o seniorach, czy młodzieży 
posługujemy się więc często uogólnionymi stereotypami, a inte-
gracja pokoleń jest tylko pustym banałem, który pięknie wygląda 
zapisany na kartach papieru, ale nie ma nic wspólnego z rzeczy-
wistością. Są jednak przedsięwzięcia, które zaprzeczają takim 
uogólnieniom i tworzą prawdziwą więź pomiędzy uczestnikami 
w różnym wieku. Właśnie takim działaniem jest „Moja historia - 
integracja pokoleń”, współrealizowana przez Gminne Centrum 
Informacji w Mszczonowie i będąca częścią składową większego 
Projektu - „ECOOP – Cyfrowe środowisko współdziałania”, dofi-
nansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Międzyre-
gionalnej INTERREG IVC. Głównym celem zadania jest integracja 
pokoleń, która doprowadzi do nagrania przez młodych ludzi wspo-
mnień seniorów dotyczących wojennej historii Mszczonowa oraz 

ciekawych zawodów czy pasji.

W ramach Działania dla młodzieży zorganizowane zostały warsz-
taty dziennikarskie i techniczne, które pozwoliły im na zdobycie 
umiejętności niezbędnych do realizacji materiałów filmowych. 
Podczas zajęć, młodzi żurnaliści mieli okazję stanąć przed kame-
rami, przeprowadzić wywiad ze znaną osobistością, w którą 
wcielał się ktoś z pozostałych uczestników, czy też poznać tajniki 
zadawania rozmówcy interesujących pytań. Zagadnienia tech-
niczne obejmowały m.in. tworzenie darmowej strony interne-
towej i bloga, obsługę portalu w systemie CMS oraz montowanie 
materiałów filmowych w programie Ashampoo Movie Studio Pro. 
Młodzi ludzie z ogromnym zaangażowaniem wytrwali w sumie 32 
godziny zajęć, które dodatkowo, odbywały się w godzinach poza-
lekcyjnych, a często wymagały od nich dojeżdżania spoza Mszczo-
nowa. Nie przestraszyła ich jednak ani późna pora, ani pogoda, ani 
ogrom informacji i ćwiczeń do wykonania. W wesołej, hałaśliwej 
atmosferze, uczestnikom udało się nie tylko zgłębić tajniki pracy 
reportera, ale też prowadzić dyskusje na szereg różnych, nie tylko 
poważnych, tematów. Młodzież pokazała, że ma szerokie hory-
zonty, wiele zainteresowań oraz niesamowitą ciekawość świata, że 
wbrew opiniom wielu dorosłych, są interesującymi, wrażliwymi i 
rozmownymi ludźmi.
Kolejnym etapem Projektu były zajęcia z obsługi komputera dla 
seniorów. W roli nauczycieli wystąpili tym razem młodzi ludzie, 
którzy przedstawili swoim przyszłym rozmówcom podstawowe 
zagadnienia informatyczne. Seniorzy mogli się m.in. dowiedzieć, 
jak estetycznie sformatować podanie, jak poruszać się w Inter-
necie i po portalach społecznościowych, czy też jak wysłać wiado-
mość mailową. Z uwagi na wiek uczestników, a najstarszy z nich 
miał ukończone aż 90 lat, zajęcia odbywały się w bardzo elastyczny 
sposób. Część z nich miała nawet postać indywidualnych lekcji w 
domach seniorów, co znacznie ułatwiało udział osób starszych, 

Warsztaty

„Moja historia” – integrowanie 
pokoleń we Mszczonowie
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często schorowanych lub mieszkających na wsiach. Wszystkie 
zajęcia odbywały się w przyjaznej, wesołej atmosferze. Zarówno 
młodzież, jak i seniorzy wykazywali się cierpliwością i zrozumie-
niem, a na sali często rozlegały się wybuchy gromkiego śmiechu. Z 
pewnością ani jedna z tych godzin nie była zmarnowana dla żadnej 
ze stron, i obydwu grupom wiekowym przyniosła nie tylko wiedzę, 
ale także refleksje i cenne znajomości.
Kluczowym punktem Działania były spotkania pokoleń, a więc 
wywiady, które młodzi ludzie przeprowadzali z seniorami w 
mszczonowskich Izbach Pamięci bądź też w domach rozmówców. 
Łącznie udało się zgromadzić szesnaście nagrań, które poka-
zują, jak fascynujące historie ma do opowiedzenia każdy czło-
wiek, często nie zdając sobie z tego nawet sprawy. Zrealizowane 
wywiady dotyczyły m.in. powstania warszawskiego, wojennych 
losów Mszczonowa, dawnych wydarzeń kulturalnych w Domu 
Pracy Twórczej w Radziejowicach, losów mszczonowskiego ZHP 
oraz OSP czy też sytuacji Polaków wywiezionych na roboty do 
Rzeczy. Niesamowita atmosfera, pasja, wzruszenie – wszystko to 
towarzyszyło każdej z opowieści. Seniorzy mieli okazję podzielić 
się swoimi, często zapomnianymi historiami, a młodzież – poznać 
minione dzieje, o których czasem czytają na kartach szkolnych 
podręczników. Kolejnym zadaniem stojącym przed młodzieżą była 
obróbka wcześniej zrealizowanego wywiadu. Gotowe materiały 
do końca kwietnia będą dostępne na stronach Mszczonowa, GCI 
oraz Izby Pamięci, a także na specjalnym kanale na YouTubie oraz 
Facebooku. 
Każdy z przeprowadzonych wywiadów był wyjątkowy, jednak 
zgodnie z zasadami współzawodnictwa, na konferencji podsu-
mowującej Projekt zostaną wyłonieni autorzy najlepszych, goto-
wych już materiałów. Odbędzie się ona 8 maja, a swoją obecno-
ścią zaszczycić ma ją marszałek województwa mazowieckiego Pan 
Adam Struzik, który objął swoim Honorowym Patronatem całe 
przedsięwzięcie. Duży wkład w propagowanie idei mikroimplemen-
tacji wniósł portal informacyjny „Żyroskop”, który swoim zasięgiem 
obejmuje teren całego Zachodniego Mazowsza. Wszystko po to, by 
uchronić od zapomnienia dawne historie i ich bohaterów, młodym 

dać okazję do pokazania, że wcale nie są takim najgorszym poko-
leniem, a szczytną ideę integracji i spotkań pokoleń zaszczepić u 
innych.
Projekt pokazał wszystkim uczestnikom, że nie tylko warto rozma-
wiać z ludźmi i wysłuchiwać ich opowieści, ale przede wszystkim, 
że należy to robić, póki jeszcze można, póki nie zgasły ostatnie 
światła pamięci, a historia nie stała się jedynie nudnym ciągiem 
znaków w naukowych opracowaniach. „Moja historia – inte-
gracja pokoleń”, to Działnie, 
który pokazuje, jak należy łączyć 
pokolenia, by integracja stałą 
się faktem, a nie frazesem. Jak 
powiedziała francuska aktorka 
Jeanne Moreau „Starzejący się 
ludzie są jak muzeum: nieważna 
jest fa sada, ważna jest zawar-
tość”. Dbajmy więc o innych 
i słuchajmy tego, co mają do 
powiedzenia nie tylko seniorzy, 
ale i młodzi ludzie, bo każdy 
człowiek ma swoją historię i 
od każdego można się czegoś 
nauczyć, bez względu na to, czy 
ma lat dziewięćdziesiąt, czy pięt-
naście..

Dagmara Bednarek

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży

Warsztaty komputerowe dla seniorów

Warsztaty techniczne dla młodzieży

Pani Irena Domalska i Karolina Kempińska podczas nagrywania wywiadu

Warsztaty z seniorami
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Wraz z końcem marca zawitała długo oczekiwana wiosna. Mimo 
iż tegoroczna zima nie dała się we znaki, to większość z nas 
wraz z początkiem marca wypatrywała oznak nadejścia tej jakże 
pięknej pory roku.
Nie tylko kartki w kalendarzu świadczą o nadejściu wiosny lecz 
cieplejsze promienie słoneczne, śpiew ptaków, zazielenione 
drzewa i krzewy oraz piękne, zielone trawniki przyodziane w 
kolorowe kwiaty. Jednymi z takich kwiatów będących symbolem 
nadejścia wiosny są krokusy. Występują one w różnorodnych, 
intensywnych barwach; białej, żółtej, brązowej, wielobarwnej, 
fioletowej i niebieskiej. Właśnie te kwiaty oraz przepiękne żółte 

żonkile i wielobarwne fiołki można podziwiać m.in. 
przy budynku Urzędu  Miejskiego w Mszczonowie 

oraz w parku przy ulicy Narutowicza.
Zachęcamy do wiosennych spacerów i odwiedzenia tychże 
miejsc.

ŁN 

W Mszczonowie ruszyła kampania wyborcza i to niestety 
w najgorszym stylu. Widać, że czeka nas okres wylewania 
prawdziwych pomyj. Skoro miasto rozkwita i jest wolne od 
konfliktów, na których można by budować opozycję co do 
twórców jego sukcesu, to niestety przeciwnik wybrał drogę 
obrzucania ich błotem. Stara zasada znana jeszcze z czasów 
UB-eckich głosi, że nie jest ważne jak absurdalny jest zarzut, 
zawsze trochę fałszywego błota jednak pozostanie na wize-
runku tego kogo chcemy zniszczyć, więc …rzucać warto. 

Kilka tygodni temu na jednym z portali internetowych, 
próbujących podszywać się swoją nazwą pod znaczącą insty-
tucję państwową, pojawił się artykuł sugerujący, że kilku przed-
siębiorców z terenu naszego powiatu uczestniczy w uśmier-
caniu ludzi, a następnie bogaci się na handlu ich organami 
wewnętrznymi. Tekst można by uznać, za owoc wyjątkowo 
chorej wyobraźni i zwyczajnie zlekceważyć, ale niestety padają 
w nim konkretne nazwiska, do których dopisywane są bardzo 
szczegółowe zarzuty. Ludzi tych określa się jako: „bandziorów”, 
„członków mafii”, a nawet „morderców”. Nic lokalnej prasie do 
tego. Sprawa ewidentnie nadaje się do przekazania organom 
ścigania. Poszkodowani powinni zażądać ustalenia i ukarania 
autora paszkwilu i na tym koniec. Niestety, wydrukowany 
artykuł zaczął już być wykorzystywany w kampanii wyborczej. 
W okręgu wyborczym, w którym startuje jeden ze wspomnia-
nych przedsiębiorców został dostarczony pod osłoną nocy do 
wszystkich skrzynek na listy. Wśród mieszkańców rozpusz-
czono też plotkę, jakoby problemem handlu organami zajęły 
się krajowe media i niebawem nastąpi emisja programu inter-
wencyjnego, który miałby dotyczyć nie tylko tego procederu, 
ale także … naszego miasta, bo ponoć tu rozkwitł on z niespo-
tykana siłą. W tym momencie czujemy się już zobowiązani jako 
gazeta lokalna, aby przestrzec wszystkich mieszkańców przed 

niszczeniem pewnych standardów, jakie od lat panowały w 
naszej gminie. Przyzwalając, a może nawet uczestnicząc (na 
zasadzie dzielenia się tanią sensacją) w rozpowszechnianiu 
informacji ze wspomnianego artykułu niszczymy nie tylko 
wymieniane w nim osoby, ale także szkodzimy wizerunkowi 
całej gminy, która do tej pory cieszyła się w kraju nienaganną 
opinią. Nie pozwólmy, aby wybory w Mszczonowie faktycznie 
stały się tematem niewybrednych żartów ogólnopolskich 
mediów, które podawać nas będą w swoich newsach jako przy-
kład miejsca, w którym podczas wyborów mieszkańcy zupełnie 
zatracili zdrowy rozsądek. 

Jest jeszcze jeden powód, dla którego powinniśmy zdecy-
dowanie zareagować na takie psucie naszych wyborczych 
zwyczajów. Jeśli nie zrobimy tego zgodnie i to wszyscy jedno-
cześnie, to jutro - bądźmy tego świadomi - możemy sami stać 
się ofiarami podobnych prowokacji. 

Kto z państwa chce, aby mówiono o nim, że jest mordercą, 
bandziorem, mafiozą? Aby oczerniano go tylko dlatego, że 
zdecydował się na prowadzenie działalności społecznej w 
swojej rodzinnej miejscowości? Dziś tak określany jest kandydat 
na radnego. Jutro być może w naszej gminie będzie się w 
podobny sposób eliminować konkurencję gospodarczą. Poju-
trze na takim poziomie będą rozstrzygane już zwykłe sąsiedzkie 
spory, a w dalszej kolejności – nim się zdążymy obejrzeć- ulotki 
mówiące popełnianiu przeróżnych obrzydliwości kolportować 
będą pomiędzy sobą sms-ami nasze dzieci. Przesadzam? Oj, na 
pewno nie. Pewien poziom debaty publicznej, a także rozwią-
zywania konfliktów musi jednak obowiązywać. Jeśli pozwo-
limy, aby w naszym sąsiedztwie obrzucano się ekskrementami, 
za chwilę wszyscy będziemy pachnieć g…em. Mszczonów do 
tej pory był Złotym Miastem, Tygrysem Mazowsza …jutro 
dla odmiany może okazać się zwykłym szambem. Wszystko 
zależy od nas. To, że jedna chora głowa spłodziła tekst pełen 
kuriozalnych zarzutów można jeszcze zrozumieć. To, że wiele 
zdawałoby się zdrowych głów zaczyna się nimi teraz karmić 
bez opamiętania – to naprawdę powinno już budzić poważne 
zaniepokojenie. 

Marcin Letkiewicz

Właściwy poziom debaty publicznej ?

Od nas zależy, czy chcemy żyć  
w gó…..ym mieście

Pogoda

Wiosna na dobre zagościła  
w Mszczonowie
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www.ziemiachelmonskiego.pl
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” obejmujące 
teren 11 Gmin tj. gminy: Żabia Wola, Mszczonów, Nadarzyn, Grodzisk Mazowiecki, 
Jaktorów, Radziejowice, Teresin, Baranów, Sochaczew, Nowa Sucha oraz Rybno.
Projekty z zakresu: 
Małe projekty/ Mikroprzedsiębiorstwa/ Różnicowanie wsi/ Odnowa wsi
Kontakt: biuro@ziemiachelmonskiego.pl lub 46 858 91 51
www.parp.gov.pl
Portal wspierający przedsiębiorczość i innowacyjność oraz rozwój zasobów ludzkich. Przedsię-
biorcy znajdą tu szereg bardzo ciekawych informacji i porad w zakresie prowadzenia działal-
ności gospodarczej, jak również możliwości jej rozwoju. Działy: dofinansowanie; aktualności; 
publikacje; badania i ewaluacja; szkolenia i doradztwo; wydarzenia.

Kontakt: info@parp.gov.pl
lub 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 oraz 0 801 332 202
www.mazowia.eu
Wszystkie informacje nt. dwóch programów (wnioski/ wytyczne/ szkolenia):
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Kontakt: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
lub 22 542 22 73, 22 542 22 74, 22 542 22 77, 22 542 24 38 
oraz 0 801 101 101
www.inwestycjawkadry.pl
BEZPŁATNE SZKOLENAI I STUDIA PODYPLOMOWE
Możliwość zapisania się do Newslettera (adres e-mail -> wybierz region -> kategorie szkoleń/ 
kierunki  studiów -> opcjonalnie oferta zawiera szkolenia/ studia objęte UE)

Kontakt: info@inwestycjawkadry.pl
lub 801 808 108
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Pod wskazanym adresem znajduje się bardzo przydatna wyszukiwarka dotacji, 
można wybrać odpowiedni program oraz województwo i już po kilku chwilach 
możemy zobaczyć z jakich działań możemy realizować projekt oraz szereg informacji 
nt. funduszy strukturalnych.

Kontakt: punktinformacyjny@cpe.gov.pl
lub 22 378 31 77, 22 626 06 32, 22 626 06 33, 22 745 05 46
www.pup-zyrardow.pl
Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 
Zgłoszenie oferty pracy krajowej. Prawa i obowiązki pracodawcy – oświadczenie 
pracodawcy. Formy aktywizacji, statystyki i newsletter.

Kontakt: wazy@praca.gov.pl, sekretariat@pup-zyrardow.pl
lub 46 855 42 58  oraz 0 800 155 100
www.ZielonaLinia.gov.pl
Dotacje na zatrudnianie pracowników. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. 
Zatrudnianie cudzoziemców. Szkolenia i usługi rynku pracy. Własna firma.

Kontakt: kontakt@zielonalinia.gov.pl
lub 19524 lub 22 19524 dla połączeń komórkowych

Ważne informacje i adresy internetowe dla przedsiębiorców

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEDLA PRZEDSIĘBIORCÓW

http://www.ziemiachelmonskiego.pl
mailto:biuro@ziemiachelmonskiego.pl
mailto:info@parp.gov.pl
http://www.mazowia.eu
mailto:punkt_kontaktowy@mazowia.eu
http://www.inwestycjawkadry.pl
mailto:info@inwestycjawkadry.pl
mailto:punktinformacyjny@cpe.gov.pl
http://www.pup-zyrardow.pl
mailto:wazy@praca.gov.pl
mailto:sekretariat@pup-zyrardow.pl
http://www.ZielonaLinia.gov.pl
mailto:kontakt@zielonalinia.gov.pl


Z ŻYCIA GMINY

Merkuriusz Mszczonowski  maj 2014/nr 04 (221)   13

„Miałeś w sercu 
magnes…” tak bezpośrednio 
do zmarłego, ś.p. Grzegorza 
Walczaka zwracał się podczas 
Mszy pogrzebowej ks. 
dziekan Tadeusz Przybylski. 
Dalej kapłan nawiązywał do 
pięknego i pełnego owoców 
życia przedwcześnie zmar-
łego, aby na koniec wspo-
mnieć, że na swoje odejście 
przygotował się on wyjąt-
kowo dobrze, korzystając 
z łaski spowiedzi świętej, 
uczestnictwa w rekolekcjach 
oraz uzyskania odpustu. To 
jak żył ś.p. Grzegorz Walczak 
najlepiej było widać po tłumach, zgroma-
dzonych podczas Mszy pogrzebowej, jaka 
odprawiona została 14 kwietnia w mszczo-
nowskim kościele farnym. W uroczystości 
jego pożegnania uczestniczyło pięciu 
kapłanów -w tym kapelan powiatowy stra-
żaków ks. Sławomir Tulin, a także kapelan 
OSP z Niepokalanowa- ojciec Wiesław Koc. 
Przy ołtarzu stanęło dziewięć 
pocztów sztandarowych jedno-
stek strażackich z: Osuchowa, 
Wręczy, Kuklówki, Wiskitek, 
Korytowa, Bartnik, Radziejowic, 
Mszczonowa i odległego Gosty-
nina. Swoje delegacje na pogrzeb 
przysłały też jednostki z: Niepo-
kalanowa, Bobrowiec, Grabców, 
Piekar, Zbiroży, Nosów Poniatek i 
Bartnik. Nie zabrakło też przedsta-
wicieli Głównej Komisji Rewizyjnej 

Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, a także przedsta-
wicieli Zarządu Głównego 
i Wojewódzkiego OSP RP. 
W ceremonii uczestniczyli 
ponadto: dh Andrzej Iwański- 
prezes Oddziału Powiato-
wego OSP i starszy brygadier 
Andrzej Oklesiński - komen-
dant powiatowej jednostki 
PSP w Żyrardowie. Na koniec 
Mszy w imieniu wszystkich 
zgromadzonych strażaków 
pożegnał zmarłego Prezes 
Gminny OSP Mszczonów dh 
Waldemar Suski. Władze 
samorządowe podczas cere-

monii reprezentowali: burmistrz Grzegorz 
Kurek i przewodniczący Rady Miejskiej 
Łukasz Koperski.

Kondukt pogrzebowy, jaki przeszedł 
przez centrum Mszczonowa do nowego 
cmentarza, rozwinął się na kilkaset metrów. 
Gdy jego czoło osiągało już wysokość ronda 
przy Szkole Podstawowej, to koniec nie 

sięgał jeszcze nawet ratusza. 17 wozów 
strażackich z włączonymi światłami alar-
mowymi zamykało ten smutny korowód. 
Przed trumną, którą wieziono na jednym 
pojazdów OSP, niesiono odznaczenia 
zmarłego, a także lirę, na której ś.p. Grze-
gorz Walczak grał w strażackiej orkiestrze. 

Mszczonowska orkiestra dęta 
pod przewodnictwem kapel-
mistrza Jacka Zielonki zapew-
niła oprawę muzyczną żałobnej 
uroczystości. 

Odszedł człowiek ciepły, 
pracowity i zasłużony dla straży 
oraz dla miasta. Odszedł przed-
wcześnie, bo zaledwie w wieku 
58 lat. Mszczonów zubożał… 

MM

Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom cere-
monii pogrzebowej mojego Męża, Grzegorza Walczaka. Pragnę 
wyrazić ogromną wdzięczność za wyrazy współczucia, życzliwości, 
wsparcia i łączności  w bólu w tak trudnym dla nas czasie. Podzię-
kowania kieruję w stronę Burmistrzów Mszczonowa – Pana Józefa 
Grzegorza Kurka i Pana Grzegorza Kozłowskiego, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Pana Łukasza Koperskiego i wszystkich radnych, a 
także starosty Pana Wojciecha Szustakiewicza. Dziękuję druhom 
strażakom – Przewodniczącemu Głównej Komisji Rewizyjnej ZOSP 
RP, Członkom Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Komendantowi 
Powiatowej Komendy PSP, Prezesowi i przedstawicielom Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP, Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP, Komendantowi Gminnemu ZOSP RP, druhom z jedno-
stek: OSP Bartniki, OSP Gostynin, OSP Korytów, OSP Kuklówka, OSP 
Radziejowice, OSP Wiskitki, braciom franciszkanom z OSP Niepo-
kalanów oraz druhom z ośmiu gminnych jednostek OSP a także 
Pani Mieczysławie Korzonkowskiej - Inspektorowi Urzędu Miej-
skiego. Ogromną wdzięczność wyrażam pod adresem duchownych, 

Księdza Proboszcza Tadeusza Przybylskiego, Kapelana 
Powiatowego OSP Księdza Proboszcza Sławomira Tulina 

oraz Księdza Krzysztofa Chmielewskiego, opiekuna Grupy Neoka-
techumenalnej, organiście Zbigniewowi Łęczyckiemu oraz kamie-
niarzowi Piotrowi Samorajowi. Szczególne podziękowania składam 
wszystkim członkom Orkiestry Dętej OSP Mszczonów z jej Kapelmi-
strzem Jackiem Zielonką oraz Kierownikiem Januszem Kozińskim, 
a także marżonetkom z ich opiekunką Panią Joanną Zielonką. Za 
okazaną pomoc, wyrozumiałość i organizację ceremonii dzię-
kuję Państwu Koperskim i ich pracownikom. Dziękuję Pani Prezes 
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Danucie Ciecierskiej, 
Naczelnej Pielęgniarce Pani Marzenie Zatorskiej, koleWżankom 
pielęgniarkom, lekarzom oraz wszystkim pracownikom Szpitala i 
Przychodni Specjalistycznej w Żyrardowie. 
Dziękuję przyjaciołom i kolegom z żyrardowskiego Polmozbytu, 
Targowiska Miejskiego, kolegom wędkarzom, członkom Mszczo-
nowskiego Stowarzyszenia Historycznego. Dziękuję rodzinie, przy-
jaciołom, sąsiadom, którzy uczestniczyli w Ostatniej Drodze mojego 
kochanego Męża Grzegorza.

Serdeczne Bóg zapłać składa żona, Halina z córką, zięciem  
i wnukami.

Ceremonia pogrzebowa

POŻEGNANIE ZASŁUŻONEGO STRAŻAKA... 
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Do Mszczonowa nie tylko zawitała wiosna, ale także okres 
wiosennych inwestycji. Jedną z pierwszych jest przebudowa 
ulicy Kościuszki, Młynarskiej oraz części Racławickiej i Poniatow-
skiego. Po przetargu wartość inwestycji wyniosła 619.102,42 
złotych. W ramach projektu do końca czerwca wykonana zostanie 
m.in. kanalizacja deszczowa, parkingi, chodniki i nawierzchnia. 
Wykonawcą projektu jest firma MABAU, która wykonała już dla 
gminy przebudowę ulicy Sienkiewicza w Mszczonowie i centrum 
wsi w Bobrowcach i Piekarach.
W ramach tegorocznych inwestycji przewidziano także m.in.:
- przebudowę ulicy Niesiołowskiego w Mszczonowie ( od ul. 
Maklakiewicza do ul. Tarczyńskiej) – planowana wartość inwe-
stycji 345.000,00 złotych.
- przebudowę chodnika w ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie (od 
ul. Tysiąclecia do Maklakiewicza) strona południowa – plano-
wana wartość  inwestycji  95.000 złotych.  
- budowę chodnika jednostronnego wraz z wjazdami w ulicy 
Kwiatowej– planowana wartość  inwestycji  83.000 złotych. 
- przebudowę ulicy Wspólnej we wsi Nosy Poniatki – Broni-
sławka– planowana wartość  inwestycji 206.400 złotych.
- przebudowę ulicy Lipowej we wsi Badowo – Mściska – plano-

wana wartość  inwestycji 267.100 złotych. 
- przebudowę ulicy Wrzosowej we wsi Kowiesy- planowana 
wartość  inwestycji 146.800,00 złotych. 
- przebudowę ulicy Okrężnej we wsi Osuchów – planowana 
wartość  inwestycji 77.000,00  złotych. 
- przebudowę ulicy Szkolnej we wsi Bobrowce -  planowana 
wartość  inwestycji 107.800,00  złotych.
- remont mostu w Grabcach Józefpolskich- planowana wartość  
inwestycji 100.000 złotych. 

Łukasz Nowakowski

W dniu 29 marca 2014r  w lokalu 
Urzędu Stanu Cywilnego mszczonow-
skiego Ratusza  odbyła się szczególna 
uroczystość. Mieszkańcy naszego miasta 
Państwo: Krystyna i Jerzy małżonkowie 
Zakroczymscy obchodzili   Złoty Jubileusz 
związany z 50 rocznicą ślubu. 

Związek małżeński zawarli pół wieku 

temu  dnia 01 września 1963r w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Kowiesach

Uroczystość odbyła się z udziałem 
członków rodziny Jubilatów. Nie zabrakło 
wspomnień, jak to przy takich uroczysto-
ściach bywa, życzeń, kwiatów, tradycyj-
nego „sto lat” i tradycyjnej lampki szam-
pana. 

Doniosły i wymowny symbol uznania 
za trwałość małżeństwa „Medal za 
długoletnie pożycie małżeńskie” przy-
znany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz listy gratulacyjne  od władz 
miasta, upamiętniające rocznicę ślubu, 
wręczyli Jubilatom: Przewodniczący Rady 
Miejskiej – Pan Łukasz Koperski oraz  
Burmistrz  Miasta Mszczonowa Pan Józef 
Grzegorz Kurek.

Dostojnym Jubilatom składamy  raz 
jeszcze wyrazy uznania, głębokiego 
szacunku oraz serdeczne życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności na dalsze 
wspólne lata.

Autor: Barbara Kłopotowska, 
kierownik USC w Mszczonowie

Złoty Jubileusz

Ponad pół wieku razem

Inwestycje

Wraz z wiosną rozpoczęły się 
inwestycje

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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12 kwietnia odbyło się coroczne wiel-
kanocne spotkanie rodzin cechowych, 
zaproszonych gości oraz przyjaciół. Tym 
razem „Jajko Wielkanocne” zorganizo-
wane zostało w restauracji „Dekada” 
w Mszczonowie u Marleny Olesiń-
skiej, która także jest członkiem Cechu.  
Licznie przybyłych gości powitał prezes 
Cechu Zbigniew Bednarek, Jak co roku  
uczestniczyli księża Proboszcze Tadeusz 
Przybylski i Sławomir Tulin. Przybyli 
przedstawiciele samorządu: Starosta 
Powiatu Wojciech Szustakiewicz z 
małżonką, Burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek, Przewodniczący Rady 
Miasta i jednocześnie były Starszy Cechu 
Łukasz Koperski z małżonką, Redaktor 
Życia Żyradowa Tadeusz Sułek, Prezes 
OSP Janusz Legięcki z małżonką oraz 
Państwo Jadwiga i Andrzej Barbulant.  
Starszy Cechu życzył zebranym gościom 
zdrowych i rodzinnych świąt wielka-
nocnych, smacznego jajka, mokrego 
dyngusa i ciepłej pogody. Korzystając z  
prezes poinformował, że mszczonowski 
Cech w przyszłym roku będzie obchodził 
swoje 25-lecie i przygotowania do tej 

wielkiej uroczystości zostały 
już rozpoczęte przez Zarząd. 

W dalszej kolejności głos zabrał Starosta 
Powiatu, Burmistrz Mszczonowa oraz 
Przewodniczący Rady Miasta. Ksiądz 
Proboszcz Tadeusz Przybylski poświęcił 
jedzenie i odmówiona została wspólna 
modlitwa. Wielkanocne spotkanie 
rodziny cechowej upłynęło w miłej, 
serdecznej  i prawdziwie rodzinnej 
atmosferze. 

* * *
Kampania informacyjna Cechu  
o możliwościach praktycznej 
nauki zawodu dla uczniów 
kończących gimnazja 

Na przełomie marca i kwietnia tego roku 
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w  
Mszczonowie przeprowadził kampanię 
informacyjną dla uczniów ostatnich 
klas gimnazjów z naszej gminy. Przygo-
towane zostały plakaty informujące o 
Dniach Otwartych w Cechu, kolorowe 
ulotki z informacją na temat zawodów, 
których młodzi ludzie mogą uczyć się 
u mistrzów szkolących zrzeszonych w 
Cechu oraz informatory. Grupy zain-
teresowanej młodzieży z mszczonow-
skiego gimnazjum gościły w siedzibie 
Cechu, gdzie kierownik biura udzielał 
informacji, jak można podjąć prak-
tyczną naukę zawodu u pracodawców, 
jakie warunki muszą być spełnione oraz 
jakie prawa i obowiązki ma młodo-
ciany pracownik. Cech został także 
zaproszony na lekcję wychowawczą do 

gimnazjum w Osuchowie w celu przed-
stawienia oferty pracy oraz pełnej infor-
macji na temat możliwości zatrudnienia 
dla uczniów kończących gimnazjum, a 
pragnących uczyć się zawodu w zakła-
dach rzemieślniczych. 
Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 
Mszczonowie zrzesza 56 członków, w 
tym 23 pracodawców posiada upraw-
nienia pedagogiczne do kształcenia 
młodocianych pracowników. Młody 
człowiek zamierzający podjąć naukę 
zawodu w zakładzie rzemieślniczym 
musi spełnić następujące warunki: nie 
może przekroczyć wieku 18 lat i mieć 
ukończone gimnazjum. Kształcenie 
w zakładzie rzemieślniczym rozpo-
czyna się po podpisaniu z mistrzem 
szkolącym umowy o pracę w celu 
nauki zawodu. W związku z zawartą 
umową o pracę i faktem uczęszczania 
do szkoły zawodowej, młody człowiek 
uzyskuje podwójny status prawny tj. 
ucznia i pracownika młodocianego lub 
wyłącznie pracownika młodocianego, 
jeśli dokształcanie teoretyczne realizo-
wane jest w systemie pozaszkolnym. W 
okresie nauki młodociany pracownik 
podlega obowiązkowemu ubezpie-
czeniu społecznemu i otrzymuje od 
rzemieślnika wynagrodzenie. Przepisy 
określają minimalną wysokość wyna-
grodzenia, którego stawki procentowe 
obliczane są w stosunku do przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w 
gospodarce narodowej w poprzednim 

Po wspaniale przeprowadzonej zbiórce krwi, która miała 
miejsce w styczniu br. Klub Honorowych Dawców Krwi 
„Strażak” OSP Mszczonów po raz kolejny zorganizował 
cieszącą się dużym uznaniem inicjatywę.
Już zgodnie z tradycją specjalistyczny ambulans Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa stacjonował 
na parkingu przy Domu Strażaka w Mszczonowie w godzi-
nach od 9.00 do 13.00.
Standardowo obsługa medyczna z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dokonywała wstępnych 
analiz krwi, mierzyła ciśnienie oraz pobierała krew do 
wstępnej analizy od mszczonowian, którzy tego dnia zdecy-
dowali się zostać honorowymi dawcami. Aby oddać krew i 
zakwalifikować się do wstępnych badań, trzeba było najpierw 
wypełnić specjalną ankietę.
Podczas kwietniowej zbiórki chęć udziału w akcji zadeklaro-

wało 55 osób, z czego 34 osoby oddały krew.
W sumie udało się zgromadzić 15 litrów i 300 mililitrów krwi, 
co stanowi bardzo dobry wynik.
Za nieocenioną pomoc w przygotowaniu i rozpromowaniu 
akcji, organizatorzy dziękują panu Andrzejowi Sobczakowi 
oraz panu Tomaszowi Nowakowskiemu.

ŁN.

Z życia Cechu

Spotkanie Wielkanocne 
w Cechu 

OSP Mszczonów

Świetny wynik Honorowych Dawców 
Krwi z Mszczonowa
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 Niewielka parafia w Lutkówce 
30 marca przeżywała swój wielki dzień. 
Wierni wraz ze swym proboszczem ks. 
Prałatem Zbigniewem Chmielewskim 
gościli JE ks. biskupa Józefa Zawitkow-
skiego. Szacownego gościa na granicy 
parafii powitali chlebem i solą stra-
żacy ze wsi Zbiroża. Oddziałem stra-
żaków dowodzili prezes i wiceprezes 
OSP Zbiroża Mariusz Grzejszczak oraz 
Andrzej Kowalski. Następnie auto 
biskupa w asyście wozów strażackich 

dojechało do świątyni w Lutkówce. 
Tu naprzeciw gościowi wyszli strażacy 
z Nosów Poniatek, którym przewo-
dził dh. Piotr Słojewski. Do kościoła 
biskup Zawitkowski został wprowa-
dzony przez ks. Proboszcza Zbigniewa 
Chmielewskiego oraz towarzyszących 
mu: ks. Dziekana Tadeusza Przybyl-
skiego, ks. Wojciecha Prawdę oraz 
ks. Adama Gąsiora z Ukrainy. Wtedy 
też gospodarz – proboszcz z Lutkówki 
jak nakazuje tradycja przekazał w 
biskupie ręce klucze od świątyni 
i stułę. Po powitaniu udano się w 
procesji z krzyżem do ołtarza głów-
nego. Chrystusowy krzyż przed postę-
pującymi za nim kapłanami niósł 

Kamil Jabłoński. Podczas Mszy Świętej 
lutkówiecki proboszcz złożył sprawoz-
danie o stanie duchowym i mate-
rialnym parafii. Rezultaty pracy Rady 
Parafialnej zreferował biskupowi jej 
członek Jan Mrozek. Po zakończeniu 
porannej Eucharystii biskup w ramach 
wizytacji parafii udał się do wyremon-
towanej kaplicy w Karolewie, gdzie 
został powitany przez byłego dyrek-
tora szkoły Stanisława Sawickiego i 
radnego parafialnego Andrzeja Felik-
siaka. Mszę Świętą w kaplicy cele-
brował ks. Wojciech Prawda, nato-
miast homilię wygłosił ks. Biskup 
Zawitkowski. Szacowny gość podzię-
kował też wszystkim za trud włożony 

kwartale i wynoszą: w pierwszym roku 
nauki nie mniej niż 4%, w drugim roku 
nauki nie mniej niż 5%, w trzecim roku 
nauki nie mniej niż 6%. Nauka zawodu 
u rzemieślnika umożliwia uczniowi 
zdobycie umiejętności praktycznych 
i wiadomości teoretycznych niezbęd-
nych do wykonywania określonego 
zawodu. Mistrz szkolący sprawuje 
bezpośredni nadzór nad uczniem, ma 
duży wpływ na kształtowanie nie tylko 
praktycznych umiejętności ucznia, ale 
także jego osobowości oraz zachowań 
społecznych. Mistrzowie szkolący 
mają wysokie kwalifikacje zawodowe 
-  posiadają tytuł mistrza w zawodzie 
poparty wieloletnią praktyką zawo-
dową oraz umiejętności pedagogiczne 
potwierdzone odpowiednimi doku-
mentami. Proces nauczania praktycz-
nego w rzemiośle jest ściśle powiązany 
z nauczaniem teorii. Zdobywanie kwali-
fikacji rzemieślniczych kończy się złoże-
niem egzaminu czeladniczego – zamy-
kającego pierwszy etap rzemieślni-

czego szkolenia zawodowego. Egzamin 
odbywa się przed komisją egzamina-
cyjną powołaną przez Izbę Rzemieśl-
niczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w 
Warszawie i jest przeprowadzany jest 
w dwóch etapach: praktycznym i teore-
tycznym. Zarówno świadectwo czelad-
nicze, jak i zdobyty w trakcie dalszej 
nauki dyplom mistrzowski są uznawa-
nymi w kraju i za granicą dokumentami 
potwierdzającymi umiejętności zawo-
dowe, które nie potrzebują nostry-
fikacji. Młodociani, którzy wybrali 
dokształcanie teoretyczne w szkole 
uzyskują dodatkowo świadectwo ukoń-
czenia zasadniczej szkoły zawodowej, 
co umożliwia im kontynuację nauki w 
szkole średniej i przystąpienie do egza-
minu maturalnego. 
Każdego roku w biurze Cechu w 
Mszczonowie  jest podpisywanych 
kilkanaście umów między rzemieślni-
kami a uczniami, którzy uczęszczają do 
zasadniczej szkoły i jednocześnie uczą 
się praktycznego zawodu w zakładach 

rzemieślniczych, w zawodach takich,  
jak: fryzjer, stolarz, mechanik pojazdów 
samochodowych, blacharz, piekarz, 
cukiernik. Cech jest instytucją organi-
zującą i sprawującą nadzór nad prze-
biegiem przygotowania zawodowego w 
rzemiośle pracowników młodocianych. 
Od 1991 r. do dnia dzisiejszego naukę 
zawodu ukończyło 273 uczniów i wielu 
z nich uzyskało już dyplom mistrzowski 
i prowadzi własne warsztaty rzemieśl-
nicze. 

Elżbieta Zabiełło-Adamczyk 

Wizyta

Biskup w Lutkówce
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Już  drugi rok z rzędu w okresie Wiel-
kiego Postu parafianie z Lutkówki mogli 
oglądać  inscenizację  Męki Pańskiej, 
jaką wystawili dla nich członkowie 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego oraz GRH „STRZELCY”im. 31 
pSK. W tym roku w widowisku uczest-
niczyła też  liczna grupa mieszkańców 
Lutkówki.  W rolę  Piłata wcielił się  Piotr 
Słojewski. Irmina Słojewska odegrała 
rolę jednej z płaczących niewiast. Piotr 
Dziża wystąpił jako Szymon Cyrenej-
czyk, a Paweł Słojewski zagrał rzym-
skiego żołnierza. Pozostali ochotnicy 
z Parafii Lutkówka zasilili tłum, jaki 
kroczył za Jezusem. Samego Chry-

stusa zagrał Marek Grzelak (GRH).  
Pozostałe znaczące role obsadzili: 
Małgorzata Dymecka (Matka Boska), 
Natalia Woszczyk (Święta Weronika), 
Malwina Lange (Maria Magdalena), 
Bartłomiej Kowalski i Maciej Koperski 

(łotrzy), Barbara Gryglewska, Ewa 
Kośmider i Krystyna Michalak (płaczące 
niewiasty), Igor Chociński (sługa Piłata), 
Mariusz Piątkowski, Dariusz Siudek, 
Jakub Dymecki, Damian Siwiec i Piotr 
Dymecki (rzymscy żołnierze). Oprawę 
muzyczną  przedstawienia przygotował  
Marek Baumel z Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury. Kostiumy  i większość 
rekwizytów użytych podczas Misterium 
wypożyczone zostały od żyrardowskiego 
Stowarzyszenia FABRYKA FENIKSA. 
Rozważania czytane podczas insceni-
zacji przez członków GRH - Dariusza 
Siudka i Piotra Dymeckiego - przygo-

tował ks. Paweł Pietrzak, były wikariusz 
z Parafii p.w. Świętego Jana Chrzciciela w 
Mszczonowie. 

Misterium, jakie odbyło się 4 kwietnia  
obejrzał  proboszcz lutkówieckiej parafii 
ks. Zbigniew Chmielewski. Osobiście 
podziękował on aktorom za przygo-
towanie przedstawienia, które uznał 
za niezwykle udane. Słowa wdzięcz-
ności za okazaną  pomoc logistyczną  w 
przygotowaniu całego przedsięwzięcia 
wyraził też  pod adresem: Włodzimierza 
Dziży i Piotra Słojewskiego. Zdaniem 
proboszcza widowisko Drogi Krzyżowej 
powinno już na stałe zagościć  w kalen-
darzu parafialnych wydarzeń.  

Tekst: Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY 31 pSK
Mszczonów 
Foto: Marek Wardak (MSH)

Wielki Post

MISTERIUM po raz drugi

w remont zabytkowego obiektu i 
dokonał jego ponownego poświę-
cenia. Po powrocie do Lutkówki 
biskup odprawił sumę w parafialnej 
świątyni. W jej trakcie do sakramentu 
bierzmowania przystąpiła liczna 
grupa miejscowej młodzieży. Zgodnie 
z przyjętą zasadą o udzielenie sakra-
mentu prosili biskupa rodzice bierz-
mowanych. Tego zaszczytu dostąpili: 
Aleksandra Dziża i Grzegorz Adamski. 
Po ceremonii reprezentanci młodzieży 
podchodzili do ołtarza z darami dzięk-
czynnymi. Kosz z owocami, a także 

miód oraz chleb przynieśli: Julia Dziża 
i Bartek Osiński. Kielich, puszkę z 
komunikantami, wino i wodę złożyli: 
Grzegorz Kosowski, Adam Kłosiewicz 
i Arkadiusz Skoneczny. Podziękowania 
za udzielenie sakramentu w imieniu 
wszystkich bierzmowanych wypowie-
dzieli: Magdalena Adamska i Przemek 
Metek. Należy jeszcze odnotować, 
że podczas sumy poszczególne stany 
zdawały przed biskupem sprawoz-
dania ze swej działalności. W imieniu 
Koła Żywego Różańca głos zabrała 
Grażyna Centkowska. Lektorów 

reprezentował Piotr Koper. Sprawoz-
dania ministrantów i Bielanek złożyli: 
Szymon Basiński i Ilona Kowalska 
wraz z Anną Słojewską. Ogólne spra-
wozdanie z działalności parafii przed-
stawiła natomiast Ewa Pierścionek. 
Po zakończeniu Eucharystii biskup 
w asyście ministrantów i bielanek 
udał się na położony nieopodal świą-
tyni cmentarz, gdzie odmówiono 
modlitwę za zmarłych. 

MM 
Foto: Aleksandra Dziża  
i Małgorzata Dymecka
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Tuż  przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia mszczono-
wianie jak co roku przeszli ulicami swego miasta w Drodze 
Krzyżowej. Nastrojowe i jedyne w swoim rodzaju nabożeń-
stwo rozpoczęło się  w piątek 11 kwietnia w kościele farnym 
p.w. Świętego Jana Chrzciciela.  Poprzedziła je wieczorna Msza 
Święta. Następnie wierni wraz ze swymi kapłanami w ślad 
za  CHRYSTUSOWYM KRZYŻEM przeszli ulicami miasta, aż  do 
kaplicy drugiej mszczonowskiej Parafii p.w. Świętego Ojca PIO.  
Pomiędzy poszczególnymi stacjami drzewo krzyża nieśli przed-

stawiciele całej miejskiej społeczności: kapłani i ministranci, 
strażacy, urzędnicy, harcerze, przedstawiciele  mężczyzn oraz  
kobiet, grupy parafialne, młodzież, uczniowie, a także człon-
kowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego. Asystę  
nabożeństwa obok przedstawicieli  OSP i  harcerzy  stanowili   
rekonstruktorzy  z GRH STRZELCY 31 pSK. 

Tekst: Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY 31 pSK Mszczonów  

Foto:  Marek Wardak (MSH)

Przedstawiciele mszczonowskiej Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej „STRZELCY” 31 
pSK już  trzeci rok z rzędu mieli   zaszczyt 
uczestniczyć  w inscenizacji Męki Pańskiej, 
wystawianej przez żyrardowskie Stowa-
rzyszenie FABRYKA FENIKSA. Tegoroczne 
widowisko w reżyserii Jacka Czubaka- 
prezesa Fabryki Feniksa,  odbyło się w 

nastrojowych wnętrzach neogotyckiego 
kościoła farnego p.w. Matki Bożej Pocie-
szenia, jaki stoi w centralnym punkcie 
żyrardowskiego Placu Jana Pawła II. Klimat 
widowiska był niepowtarzalny. Światła 
w świątyni zostały przygaszone, a trady-
cyjną  muzykę  organową  zastąpił nieby-
wałej urody wokal Antoniny Krzysztoń 
oraz  kompozycje Jakuba Sokołowskiego i  
Michała Niedziałka. Rozważania poszcze-
gólnych stacji czytał aktor Jarosław 
Gajewski. Oczywiście nie zabrakło specjal-
nych efektów świetlnych i dźwiękowych. 
Wyrazista gra aktorska uczestników insce-
nizacji wycisnęła nie jedną łzę u oglądają-

cych. Publiczność 
dziękowała im 
po zakończeniu 
spektaklu podczas 
in d y w id u a lnyc h 
rozmów. Oficjalne 
p o d z i ę ko w a n i a 
dla całej ekipy 
wygłosił publicznie 
proboszcz żyrar-
dowskiej parafii 
farnej ks. kanonik 
Adam Paweł 
Bednarczyk. 

Mszczonowscy 
rekonstruktorzy  
wcielili się w role: 

oprawcy Chrystusa (Piotr Dymecki), sługi 
Piłata (Igor Chociński), a także żołnierzy 
rzymskich (Dariusz Siudek, Tadeusz Iwan, 
Mariusz Piątkowski, Michał Łapiński, 
Paweł Słojewski, Bartłomiej Kowalski, 
Sebastian Sobolewski i Damian Siwiec).

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Milena Koperska 

(GRH STRZELCY 31 pSK)

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Wielki Post

Ponieśli CHRYSTUSOWY KRZYŻ  
ulicami Mszczonowa

Wielki Post

Inscenizacja Męki  Pańskiej – 
Żyrardów 2014
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Jeśli pragniesz zakosztować  w tradycji i 
doświadczyć  niebywałych wrażeń estetycz-
nych, przyjedź w niedzielę  palmową  do 
Lutkówki. To stwierdzenie brzmi trochę  jak 
hasło reklamowe, ale od taniego marketingu 
różni się  tym, iż nie ma w nim krztyny prze-
sady. 

W Lutkówce  niemalże 
wszyscy uczestnicy sumy dzierżą 
palmy i to najczęściej wykonane 
własnoręcznie. Mieszkańcy 
mobilizują się  do dbania o 
tradycję  niedzieli palmowej,   
organizując specjalny konkurs. 
W tym roku jego jury zdecy-
dowało się  przyznać  aż  dwie 
równorzędne,  pierwsze 
nagrody: za największą  i za 
najładniejszą palmę.  Pierwszą  
otrzymała Ewa Łuszczyk,  której  
palma mierzyła 4.6 m. Drugie 
pierwsze miejsce, za palmę 
najpiękniejszą, przyznano 
Mateuszowi Banasiewiczowi, 
którego prawdziwe dzieło sztuki 
mierzyło niewiele mniej, bo 
aż 4.5m. Obydwoje zwycięzcy 
reprezentowali   miejscowość  

Nosy Poniatki. Dalsze nagrody i wyróżnienia 
przyznano: (2m.) Sebastianowi  i Julce 
Zylbert z  Lutkówki, (3m.) Natalce Wojty-
niak z Natalina, (4 m.)  Alicji Konca z Laska, 
(5m.) Bartkowi  Bożkowi z Lutkówki II, oraz 
(wyróżnienia) Adrianowi Texeira –Banasie-
wicz i Kacprowi Basińskiemuz-  obydwaj z 
Nosów Poniatek. Oceniający specjalne słowa 
uznania za trud włożony w wykonanie palm 
skierowali ponadto do: Natalki Banasiewicz, 
Klaudii Bożek, Ani Pawlak, Ani Słojewskiej, Oli 
Skarżyńskiej, Asi Skarżyńskiej, Kacpra Korzon-
kowskiego i Majki Własiuk.  

Nagrody w postaci książek, wielka-
nocnych ozdób  i słodyczy przygotowała 

opiekunka bielanek  Irmina Słojewska.  
Zwycięzców uhonorował proboszcz Zbigniew 
Chmielewski. Osobiście  pogratulował 
on i podziękował wszystkim uczestnikom 
konkursu, a następnie w ich towarzystwie 
pozował do pamiątkowej fotografii, która co 
roku wykonywana jest na schodach lutkó-
wieckiej świątyni. 

Przed niedzielą palmową  w Parafii w 
Lutkówce całe rodziny poświęcają swój 
cenny czas, aby stworzyć  prawdziwe dzieła 
sztuki. Konkurs  zainicjowany przed kilku 
laty przez proboszcza cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. Współzawodnictwo 
pierwotnie wymyślone zostało  wprawdzie 

jedynie  dla  najmłodszych para-
fian, ale teraz jury akceptuje  też   
palmy wykonane tzw. „techniką  
wielopokoleniową”. Zgodnie 
stwierdzono, że to nawet lepiej, 
gdy udział w konkursie łączy 
we wspólnym wysiłku starania 
dziadków, rodziców  i dzieci. 
Mieszkańcy za punkt honoru 
stawiają  sobie, aby to właśnie 
ich palma została zauważona i 
swą urodą przyćmiła pozostałe 
rywalki. Należy się cieszyć, że 
są  jeszcze takie miejscowości 
jak Lutkówka, gdzie pamięta się  
o tradycji.  Dzięki takim dusz-
pasterzom jak ks. Chmielewski  
dawne zwyczaje z pewnością 
nie zaginą. 

MM

Niedziela Palmowa

W Lutkówce dba się  o 
tradycję

TRIDUUM PASCHALNE ORAZ PROCESJA REZUREKCYJNA 
W MSZCZONOWSKICH PARAFIACH  
(P.W. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA  I P.W. ŚW. OJCA PIO)

autor fotoreportażu – Piotr Dymecki   

WIELKI CZWARTEK – (wspomnienie Ostatniej Wieczerzy)
W Wielki Czwartek wspominamy Ostatnią  Wieczerzę,  podczas której ustanowiony został sakrament Kapłaństwa i 
Eucharystii. Wierni dziękują  swoim kapłanom za ich duszpasterską  służbę.  
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Proboszcz obmywa i całuje nogi dwunastu mężczyznom, którzy wcielają  się  rolę  12 apostołów. 

WIELKI PIĄTEK – 
(pamiątka  męki  i śmierci  Jezusa Chrystusa) 
Jedyny dzień w roku bez Mszy Świętej. Wielkopiątkowa 
liturgia zaczyna się nietypowo. Kapłani ubrani w czerwone 
szaty mszalne wychodzą w milczeniu w procesji do ołtarza, po 
dojściu do stopni padają na twarz tzw. prostracja. Jest to gest 
największego zniżenia przed tajemnicą, którą mamy rozważać. 
Wszyscy obecni w kościele klękają. Owa chwila ciszy i przejmu-
jącej modlitwy uświadamia nam, że wchodzimy w tajemnicę, 
która nas nieskończenie przerasta, wobec której brakuje słów. 
Podczas nabożeństwa  czytana jest Męka Pana Jezusa i adoro-
wany jest Krzyż. Na zakończenie Najświętszy Sakrament 
zostaje odniesiony  do grobu, a Tabernakulum jest  otwarte i 
puste.  Ołtarz „goły”, bez obrusa symbolizuje Jezusa odartego z 
szat. Kapłan sprawujący liturgię nosi czerwony ornat. 

Pan Jezus uwięziony w ciemnicy

Prostracja

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Adoracja Krzyża 

Adoracja Krzyża 

Czytanie Męki Pańskiej

Pan Jezus w grobie złożony

WIELKA SOBOTA – (wigilia paschalna)
Czas oczekiwania na Paschę. Od wczesnych godzin porannych w kościołach trwa święcenie pokarmów. Odbywają się też czuwania 
przy Grobie Pańskim. 

Poranne święcenie pokarmów Czuwania przy Grobie Pańskim
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PROCESJA REZUREKCYJNA –  
(Zmartwychwstanie) 
Na początku procesji rezurekcyjnej niesiony jest krzyż  
proc sesyjny, przyozdobiony czerwoną  stułą  oraz figura 
Zmartwychwstałego. Następnie kroczą  wierni z obra-
zami i chorągwiami. Zaraz za nimi postępuje kapłan 
niosący monstrancję z konsekrowaną  Hostią. Procesja 

okrąża kościół trzykrotnie.  Wyjątkowo wybierana jest 
inna droga. W Parafii p.w. Świętego Ojca Pio w Mszczo-
nowie wierni przeszli w procesji ulicami Tarczyńską, 
Spółdzielczą  i Wschodnią, aby ponownie wejść w ulice  
Tarczyńską  wracając do kaplicy parafialnej. Po wejściu 
do świątyni  wierni śpiewają  Te Deum.

Poświęcenie wody Czuwania przy Grobie Pańskim

Poświęcenie ognia i umieszczanie w Paschale gwoździ symbolizujących rany Chrystusa 

Kapłan dokonuje poświęcenia wiernych

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Ciemnice w kościele farnym i kaplicy p.w. Świętego Ojca Pio
(foto: Piotr Dymecki)

Groby Pańskie  w kościołach gminy Mszczonów
(foto: Małgorzata i Piotr Dymeccy)
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Sezon 2013/2014 dla mszczonowskich cheerleaderek 
okazuje się bardzo pracowity.  Za nami już 3 turnieje, z 
których oprócz sukcesów przywozimy nowe doświad-
czenia. Styczniowy turniej w Garwolinie okazał się bardzo 
ważnym motywatorem do dalszej pracy. Po sukcesach 

wszystkich mszczonowskich grup w Garwolinie przyszedł 
dla nas najważniejszy sprawdzian, czyli XVII Mistrzostwa 
Polski Cheerleaders, które odbyły się w Łochowie (15-16 
marca). Dla grupy Fresh Dance (gimnazjum) był to pierwszy 
występ na tak ważnych zawodach w polskim cheerle-
adingu. Wśród tancerek spotkało się to z ogromnym zaan-
gażowaniem i poświęceniem. Dzięki mobilizacji dziew-
cząt udało im się awansować do finału w swojej dywizji 
(pom dance), gdzie ostatecznie zajęły V miejsce w Polsce. 
Pozostałe grupy (Fresh oraz Fresh Junior) również zapre-
zentowały się wspaniale, jednak wysoki poziom tech-
niczny pozostałych 
zespołów okazał się 

W  lany poniedziałek księdzu prałatowi  Zbigniewowi  Chmie-
lewskiemu – proboszczowi  z Lutkówki- nie może ujść na sucho.  
Jak co roku po sumie parafialna młodzież  stawia sobie za punkt 
honoru, aby dopaść swego księdza i obdarzyć  tradycyjną   porcją  
wody. Przy okazji mieszkańcy sami między sobą  toczą  mokre 
potyczki. W tym roku najskuteczniejszy w zraszaniu bliźnich 
okazał się  Grzegorz Czarnecki. Pod kościół podjechał busem, 
w którym umieścił dwie palety na jabłka, które po brzegi  były 
wypełnione wodą. Przy takim zapasie „amunicji” przez długi 
czas mógł obdzielać  kubełkami wszystkich, którzy znaleźli się  w 
jego zasięgu. Oczywiście jedno wiaderko osiągnęło cel główny, 
czyli parafialnego duszpasterza. Proboszcz nie pozostał dłużny 
wiernym i uzbroiwszy się  w poręczną  butelkę  wypełnioną 
wodą także dopełnił  miejscowej tradycji. Dostało się  nawet 
fotoreporterce, która zbyt była uradowana widokiem ociekają-

cego   prałata. Lany poniedziałek w Lutkówce od lat nazywany 
jest –LEJĄ. 

MM

Fresh, Frech Junior

PRACOWITY MARZEC DLA 
MSZCZONOWSKICH CHEERLEADEREK

Wielki Tydzień

Księdzu nie uszło  
na sucho - LEJA W LUTKÓWCE

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Groby Pańskie  w kościołach gminy Mszczonów
(foto: Małgorzata i Piotr Dymeccy)
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Autor: Anna Kowalska

Wizyta Ciotki Klotki - Ewa Chotomska gościem biblioteki
Środa 12 marca na długo pozostanie w pamięci uczniów 

ze Szkoły Podstawowej we Wręczy. W ramach lite-
rackich podróży młodzi odkrywcy literatury odwie-

dzili naszą bibliotekę, aby spotkać się z p. Ewą Chotomską 
(córka znanej poetki Wandy Chotomskiej). 
Razem z Andrzejem Grabowskim założyła w 1983 dziecięcy 
zespół Fasolki. Występowała w programie telewizyjnym Tik-Tak 
jako Ciotka Klotka. Program emitowano przez ponad 17 lat, 
nagrano ok. 1600 odcinków. Ewa Chotomska była scena-
rzystką programów telewizyjnych skierowanych do najmłod-
szych: 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.
Pani Ewa zaprezentowała się uczniom szkoły we Wręczy w 

zbyt duży, by starczyło miejsca w finałowej szóstce dla obu 
grup. Zespół Fresh ostatecznie znalazł się na VII miejscu, 
natomiast Fresh Junior na VIII. Bardzo dobre pokazy 
zaprezentowały nasze duety, które musiały zmierzyć się 
z rekordową, jak dotychczas- liczbą zgłoszonych zawodni-
czek i zawodników. W dywizji cheer dance kategorii junior 
(gimnazjum) prezentowało się 16 duetów z całej Polski. 
Mszczonów w tej dywizji reprezentowały 3 duety: Karolina 
Zdzieszyńska i Tatiana Saławjowa (IV miejsce), Aleksandra 
Krześniak i Honorata Szydlik (VIII miejsce) oraz Anna Grzy-
bowska i Natalia Karczewska (XVI miejsce). W dywizji 
pom dance kategorii junior młodszy (szkoła podstawowa) 
zgłosiły się aż 22 duety, a wśród nich trzy z Mszczonowa: 
Patrycja Cyranowicz i Wiktoria Gadomska (VII miejsce), 
Gabriela Owczarek i Patrycja Grzelak (XI miejsce) oraz 
Marta Fałkowska i Zuzanna Laskowska (XV miejsce). 
Tegoroczne Mistrzostwa Polski Cheerleaders przeszły do 
historii pod względem ilości zgłoszonych drużyn i duetów. 
Mimo niewielu spektakularnych sukcesów, jakie przy-
wieźliśmy - z pewnością nie mamy powodów do wstydu. 
Dla nas to kolejne doświadczenie, które jest przykładem 
na to, że z każdym rokiem o sukces będzie trzeba ciężej 
walczyć. Ale by móc mierzyć się z najlepszymi zespołami w 
Polsce potrzebne są środki finansowe, które pozwolą nam 
dalej się rozwijać i udoskonalać technikę gimnastyczno- 
taneczną.

Minęły dwa tygodnie, a mszczonowska sekcja cheerle-
aders zawitała tym razem na Wybrzeże, gdzie 29 marca 
odbył się XII Gdyński Festiwal Zespołów Cheerleaders, 
czyli kolejny turniej z cyklu Grand Prix Polski Cheerleaders 
2014. Tym razem Mszczonów reprezentowały 4 zespoły: 

Fresh, Fresh Dance, Fresh Junior oraz Freshky.
Dla tancerek z grupy Fresh, Fresh Dance i Fresh Junior, 

które po ostatnich mistrzostwach czuły niedosyt w osiąga-
nych sukcesach był to moment na potwierdzenie swoich 
tanecznych możliwości. Grupa Fresh (gimnazjum) zajęła w 
całym turnieju II miejsce, stając się liderkami w obecnej 
klasyfikacji Grand Prix Cheerleaders w dywizji cheer dance, 
kat. junior; natomiast zespół Fresh Dance (gimnazjum) zajął  
IV miejsce pokonując takie zespoły z Gdańska, Chojnic czy 
Warszawy. Grupy młodsze ze szkoły podstawowej ponownie 
stanęły w najtrudniejszej rywalizacji, pod względem ilości 
zgłoszonych zespołów. Tym razem grupa Fresh Junior zajęła  
V miejsce (na 16 drużyn), a grupa Freshky (klasy III) - nie 
dostała się do finałowej szóstki. Dzięki organizatorom 
festiwalu w Gdyni - żadna z drużyn nie wyjechała bez 
nagrody pocieszenia.

Za nami 3 wyjazdowe turnieje, a przed nami planowane 
jeszcze 2 oraz organizacja III Wakacyjnej Szkoły Cheerle-
aders (obozu tanecznego). Mamy nadzieję, że dobra passa 
będzie trwała do końca sezonu, by móc cieszyć się jeszcze 
nie jednym cheerleaderskim sukcesem.

Ogromne podziękowania, jak zawsze cała sekcja 
pragnie złożyć sponsorom [firmie MIM TRANS z Nowej 
Bukówki], mszczonowskim szkołom (Szkole Podstawowej 
oraz Gimnazjum w Mszczonowie) oraz zawsze oddanym 
Rodzicom dzieci i młodzieży z sekcji, którzy są współtwór-
cami osiąganych sukcesów.

Z cheerleaderskim pozdrowieniem
Trenerka sekcji tańca cheerleaders -  

K.Malinowska

Miejskia Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Nie tylko książki...

http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=114:wizyta-ciotki-klotki-ewa-chotomska-gociem-biblioteki&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
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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postaci Ciotki Klotki, postaci 
którą grała w programie dla 
dzieci „Tik- Tak”. Już sam 
barwny strój autorki wzbu-
dził radość u dzieciaków: 
dwa różnego koloru buciki, 
pierzasty szal i kapelusz - 
jednym słowem ubiór bardzo 
oryginalny. Autorka podczas 
naszego spotkania opowia-
dała o swojej mamie, o 
tym jak uczyła ją wymyślać 
rymy do podanych słów, z 
czym zresztą świetnie pora-
dzili sobie nasi mali uczest-
nicy spotkania. Podczas jej 
rozmowy z dziećmi padało 
wiele pytań, a za poprawne odpowiedzi autorka nagradzała 
cukierkami. Najlepsze jednak było to, że po każdym temacie 
opowiadania odsłuchiwana była związana z nim piosenka, a 
dzieciaki mogły śpiewać i tańczyć do jej melodii. Po spotkaniu, 
które przebiegło bardzo żywiołowo i w sympatycznej atmos-
ferze dzieci mogły nabyć książki i otrzymać autograf od autorki. 
Wspólną zabawę zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem.

Witajcie w naszej bajce w Mszczonowie 

W czwartek 13.03.2014 naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z 
Przedszkola Publicznego w Mszczonowie. Wychowankowie z 
grupy „Słoneczka” przybyli do nas ze swoja wychowawczynią, 
panią Małgorzatą Nalej. Spotkanie dla naszych przedszkolaków 
przygotowały p. Izabela Makulska i p. Natalia Syndybał – pracow-
nice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie. Panie prze-
czytały z podziałem na role ,,Śpiącą królewnę” Charlesa Perrault 
oraz zaśpiewały razem z dziećmi piosenkę ,,Witajcie w naszej 
bajce”. Biblioteka zaprosiła także do wspólnego czytania wierszy 
panią Magdalenę Podsiadły z Gminnego Centrum Informacji. 
Spotkanie zakończyliśmy wspólnym zdjęciem. Uśmiechnięte 
miny przedszkolaków świadczyły o tym, że spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze.

Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej 
Wizyta przedszkolaków z Przedszkola Niepublicznego Smerfo-
landia - Motylki i Biedronki z wiosenną wizytą w Bibliotece 

W piątek, 4 kwietnia dzieci z grupy ,,Motylki” i 
,,Biedronki” z przedszkola Smerfolandia w Mszczonowie wraz z 
paniami opiekunkami udały się z wizytą do Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mszczonowie, znajdującej się nieopodal przed-

szkola. W związku z tym że 2 kwietnia obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień Książki dla Dzieci, który ma na celu rozpo-
wszechnianie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez 
najmłodszych, pracownicy biblioteki Anna Kowalska i Natalia 
Syndybał przeprowadziły dla przedszkolaków lekcję biblio-
teczną. Na początek wszystkie maluchy wzięły udział w zgady-
wankach o warzywach i owocach. Potem panie bibliotekarki 
zaprosiły dzieci do Krainy Książek. Przedszkolaki były zafascyno-
wane ilością zgromadzonych tam publikacji. Chętnie oglądały 
książeczki i wysłuchały informacji o tym, jak korzystać z księgo-
zbioru. Na zakończenie dzieci dostały słodki poczęstunek oraz 
zakładkę do książek.

Międzynarodowy dzień Książki dla Dzieci – święto 
obchodzone co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego 
baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Dzień ten ma na 
celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie 
czytania przez najmłodszych. Święto zostało ustanowione w 
1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych 
Ludzi (IBBY). Od tamtej pory, co roku, gospodarzem święta jest 
inne państwo. Polska była organizatorem w 1979 roku. W Polsce 
2001 roku odbywa się akcja społeczna „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. Ma ona za zadanie uświadomienie społeczeństwa, jak 
ważne dla dzieci jest poznawanie świata książek. Celem jest 
zachęcenie rodziców do czytania książek swoim dzieciom.

Dobrą okazją do propagowania czytania wśród 
najmłodszych jest oczywiście wizyta w bibliotece, którą Motylki 
i Biedronki mają już za sobą.

Program Rozwoju Bibliotek – III runda zakończona!!!

W dniach 20 - 21 marzec zakończyliśmy nasz cykl spotkań w 
ramach szkolenia Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkania obej-
mowały pięć zjazdów szkoleniowych. Trud i wysiłek zaowocował 
napisaniem „Planu Rozwoju Biblioteki” w perspektywie 3-4 lat. 
Program Rozwoju Bibliotek pomógł nam unowocześnić placówki 
biblioteczne jak i nasz sposób myślenia. Stawiał na aktywizację 
bibliotek i czytelników. Wymieniano doświadczenia w zakresie 
działań informacyjnych i promocyjnych, które podnoszą atrak-
cyjność biblioteki jako miejsca spotkań czytelników. Bibliote-
karze biorący udział w szkoleniu wskazywali również na dużą 
rolę PRB we wzmocnieniu pozytywnego wizerunku bibliote-
karza. Ważną rolę odegrała także integracja 
z bibliotekarzami z innych placówek oraz wzajemna wymiana 
doświadczeń.
Program jest realizowany od 2009 roku. Jego ideą jest wzmoc-
nienie systemu bibliotecznego, integracja środowiska oraz 
stosowanie bardziej nowoczesnych i skutecznych form komuni-
kacji między bibliotekami i bibliotekarzami.
Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie znalazła się w 
gronie 3808 bibliotek z całej Polski, które uczestniczyły w dwóch 
poprzednich rundach PRB i które będą uczestniczyć w III rundzie 
Programu. Jesteśmy jedną z 249 bibliotek Województwa Mazo-
wieckiego uczestniczących 
w projekcie od początku jego trwania (w III rundzie z terenu 
województwa zakwalifikowało się 36 bibliotek).

Tydzień Bibliotek 2014 pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” 
XI Tydzień Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Cały rok 2014 ma przebiegać pod znakiem imprez populary-
zujących książkę, 
czytelnictwo i wiedzę 

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

http://biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=116:witajcie-w-naszej-bajce-w-mszczonowie-&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
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o zawodach związanych z wytwarzaniem i upowszechnianiem 
książek. Biblioteki w istotny sposób wpisują się w te obchody, 
jako miejsce otwarte na każdego czytelnika i promujące litera-
turę z każdej dziedziny i epoki. 

Harmonogram :

08.05.2014 – Spotkanie z pisarką Edytą Zarębską 
12.05.2014 – „Wiosna w Dolinie Muminków” - zajęcia plastyczne 
z audiobookiem w tle (Filia Osuchów)
14.05.2014 – „Książka dla Mamy i Taty” – zajęcia plastyczno-lite-
rackie
21.05.2014 – „Kinoteka w Osuchowie” - bajki łączą poko-
lenia (emisja bajki pt. „Odlot”) - przyprowadź babcię, dziadka, 
rodziców na wspólne oglądanie bajki (Filia Osuchów)
23.05.2014 – „Biblioteka ciągle w grze” - gry i zabawy plan-
szowe, puzzle (Filia Osuchów)
23.05.2014 – Spotkanie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke

Cały maj:

- Wystawa „I cóż że ze Szwecji”- Ekspozycja poświęcona szwedz-
kiej literaturze dziecięcej. Przygotowanie: Ambasada Szwecji 
w Warszawie.

- Konkurs plastyczno-literacki „Mszczonów oczami dzieci” - 

konkurs skierowany do uczniów klasy 1-3 z terenu miasta i 
gminy Mszczonów (stwórz swój własny obraz Mszczonowa i 
dodaj o nim krótki opis, ciekawostkę lub przygodę którą prze-
żyłeś w naszym mieście). Na prace czekamy do 20 maja 2014 
w gmachu biblioteki. Dla laureatów czekają nagrody książkowe. 
Wszystkie prace będą prezentowane w bibliotece. Nagrody 
zostaną wręczone 2 czerwca.

- Maj dla spóźnialskich –obudź się na wiosnę - odważ się przyjść 
do biblioteki z przetrzymaną książką a dostaniesz od nas mały 
upominek :-)

Połączone siły mszczonowskiej GRH Strzelcy im.31 pSK oraz 
zduńskowolskiej GRH CHROBRY I obok innych grup rekonstruk-
cyjnych uczestniczyły w inscenizacji bitwy pod Grochowskami. 
Historyczne widowisko, zorganizowane zostało w dniu 22 marca. 
Obejrzało ją kilkaset osób, które na miejsce bitwy przybyły 
głównie z sąsiedniego Pińczowa. 

Bitwa pod Grochowiskami, do jakiej doszło 18 marca 1863 
roku była jedną z najkrwawszych w Powstaniu Styczniowym Starł 
się w niej liczący ok. 3 tysięcy ludzi oddział bohaterskiego gene-
rała Mariana Langiewicza z czterema kolumnami wojsk rosyj-
skich, które łącznie liczyły 3500 ludzi. Żołnierze cara dysponowali 
nie tylko przewagą liczebną, ale również sprzętową. Sześć dział 
zapewniało im osłonę przed powstańczymi szturmami. Polacy 
pomimo niekorzystnego stosunku sił zwyciężyli Rosjan. Jak podają 
źródła: szczególnym męstwem podczas bitwy wykazał się, dowo-
dzony przez Franciszka de Rochebrune oddział żuawów śmierci, 
który w wyniku skutecznego ataku zdobył carskie armaty. Roche-
brune był faktycznym autorem powstańczego zwycięstwa. Gdy 
sztab Langiewicza utracił kontrolę nad podległymi mu oddzia-
łami, to on wziął na siebie ciężar kierowania walką. Podczas bitwy 
niezwykłej odwagi dowiedli także kosynierzy płk. Dąbrowskiego. 
Rozbili oni dwie roty smoleńskiego pułku piechoty. Ostrza ich kos 
spłynęły krwią aż dwustu smoleńszczan. Powstańców zagrzewał 
do boju ksiądz Agrypin Konarski, który walczył w pierwszym 
szeregu z rewolwerem w jednej, a krzyżem w drugiej dłoni. Pobici 
Rosjanie salwowali się ucieczką w kierunku Pińczowa. 

Tegoroczne obchody 151 rocznicy bitwy pod Grochowiskami 
zorganizowały władze samorządowe gminy Pińczów. 

Honorowy patronat nad nimi sprawował Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego. Kulminacyjnym punktem uroczystości była 
Msza Święta, odprawiona w intencji Ojczyzny w kościele p.w. 
Nawiedzenia NMP w Bogucicach. W samych Grochowiskach 
inscenizację bitwy poprzedził apel poległych, a także zbiorowa 
modlitwa za powstańczych bohaterów. Tego samego dnia na 
trasie Pińczów - Grochowiska odbyły się dwa rajdy -pieszy i rowe-
rowy, a także bieg przełajowy. 

Po zakończonych uroczystościach i inscenizacji mszczono 
wianie w drodze powrotnej do domu zwiedzili monumentalne 
ruiny zamku w Chęcinach. 

Tekst: Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK – Mszczonów 

Foto: Marek Wardak 
Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne

GRH Strzelcy im.31 pSK

Wspólnie stanęli na polach bitwy pod 
Grochowiskami

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBuawi_%C5%9Bmierci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kosynierzy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rota_%28oddzia%C5%82%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/25_Smole%C5%84ski_Pu%C5%82k_Piechoty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Agrypin_Konarski
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Trzecia nagroda  
na TARGACH  KIELECKICH   

Szósta edycja Odprawy  Kieleckiej  odbyła się równo-
legle z  I Forum „Rekonstrukcja Historyczna”, zorganizo-
wanym w hali wystawienniczej  Targów Kielce. 

Mszczonowscy  rekonstruktorzy z GRH STRZELCY 31 pSK 
już po raz drugi wzięli udział w uroczystościach poświęco-
nych  Odprawie Kieleckiej, czyli zmianie warty składnicy 
tranzytowej na Westerplatte, którą  w 1939 roku obsadzili 
żołnierze z Kielc. Organizatorem   Odprawy  było  trady-
cyjnie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej  4 pułku 
piechoty Legionów w Kielcach, którego prezesem jest 
podporucznik rezerwy Zbigniew Kowalski. Gościem hono-
rowym tegorocznych obchodów, które wyjątkowo nie 
odbyły się pod pomnikiem Legionowej Czwórki,  był profesor 

Ryszard Legutko. 
Zmiana lokalizacji 
uroczystości podyk-
towana była pracami 
r e m o n t o w y m i , 
prowadzonymi w 
pobliżu monumentu.  
Święto uatrakcyj-
nione zostało insceni-
zacją  obrony Wester-
platte. 

W przeddzień 
Odprawy – w sobotę 

29 marca, a także przez całą niedzielę 30 marca-  w hali 
wystawienniczej Targów Kielce trwało I Forum „Rekon-
strukcji Historycznej”, w jakim uczestniczyło kilkadziesiąt 
grup i stowarzyszeń z całego kraju,  zajmujących się  tema-
tyką historii ożywionej. Każdy z uczestników Forum przy-
gotował prezentację  swojego dorobku.  W konkursie o 
Nagrodę Rekonstruktorów za najlepszą  dioramę  okresu 
II RP Grupa RH „STRZELCY” im. 31 pSK z Mszczonowa 
zajęła III miejsce. Mszczonowianie ustąpili w tej rywali-
zacji jedynie rekonstruktorom z Częstochowy i zwycięskiej 
ekipie z Łowicza. 

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Grzegorz Witkowski 

GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów

Na święcie zaprzyjaźnionego 
Dywizjonu

Mszczonowska GRH STRZELCY im.  31 pSK już  drugi  rok 
z rzędu miała zaszczyt uczestniczyć  w  święcie 37 Dywi-
zjonu  Rakietowego Obrony Powietrznej, jaki stacjonuje w 
podsochaczewskich Bielicach. Uroczystości odbyły się 28 
marca. Tego dnia jednostka obchodziła oficjalnie drugą  
rocznicę  swego powstania. 

Mszczonowscy rekonstruktorzy historyczną    dioramą  
urozmaicili  ekspozycję  współczesnej broni, którą  podczas 
swego święta żołnierze z Bielic  prezentowali  zaproszonym 
gościom. Oprócz oficjeli rekonstrukcyjny punkt  oglądały  
też  dzieci z  sochaczewskich i skierniewickich szkół, a także 
przedszkoli. Najwdzięczniejszymi  zwiedzającymi okazały 
się oczywiście  przedszkolaki. Mnóstwo pytań, gwar, pozo-
wanie do zdjęć…. Nic nie uszło uwadze maluchów. Inte-
resowało ich dosłownie wszystko.  Chłopców ciągnęło do 
broni, a dziewczynki chętniej zaglądały do punktu medycz-
nego i  okopowej kuchni.  

Święto zakończono poczęstunkiem tradycyjnej 
wojskowej grochówki.  

Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY 31 pSK 

Mszczonów 

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEHISTORIA
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Herbatka  
na wernisażu 

Członkowie GRH „STRZELCY” im. 31 
pSK uczestniczyli w wernisażu wystawy 
„100. rocznica Operacji Łódzkiej 1914-
2014”, jaką przygotowało Muzeum w 
Piotrkowie Trybunalskim. Wernisaż odbył 
się 5 kwietnia. Od 7 kwietnia do 31 maja 
pierwszowojenna ekspozycja będzie 

dostępna dla szerokiej publiczności. 
Następnie do końca roku mają ją prezen-
tować inne muzea regionu łódzkiego. 

Mszczonowianie w dniu wernisażu 
przygotowali na placu piotrkowskiego 
muzeum dioramę. W jej skład weszło 
stanowisko ckm-u Maxim wz.1905 i 
polowy punkt medyczny. STRZELCY 
wspólnie z towarzyszącym im przed-
stawicielem Stowarzyszenia Inicjatywa 
Ziemi Bolimowskiej pokazali też zwiedza-

jącym zabytkowe telefony armii carskiej 
i pruskiej. Oczywiście rekonstruktorzy 
nie zapomnieli o zaparzeniu tradycyjnej 
herbaty w samowarze, którą następnie 
częstowali wszystkich odwiedzających ich 
gości. Na dioramowa herbatkę z carskimi 
żołnierzami skusił się nawet sam dyrektor 
Muzeum w Piotrkowie Krzysztof Wiączek.  

Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK

Mszczonów

Rekonstruktorzy  
przy Grobie Pańskim 

Mszczonowscy rekonstruktorzy nie próżnowali w trakcie  
Triduum Paschalnego. Już  trzeci rok z rzędu w ramach współ-
pracy z Parafią  p.w. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie człon-
kowie GRH zapewnili obsadę wart przy Grobie Pańskim. Służba 
trwała od wieczoru Wielkiego Piątku, aż do Procesji Rezurek-
cyjnej, kiedy to rekonstruktorzy przy pomocy granatników -na 
specjalne życzenie ks. proboszcza Sławomira Tulina- zadbali o 
jej oprawę  dźwiękową. STRZELCY zaciągali warty w uniformach 
z: roku 1920, 1939 i z okresu Powstania Warszawskiego. Dziew-
częta z GRH do służby przy Grobie Pańskim przystępowały w 
mundurach: OLK, PWK, a także jako  powstańcze sanitariuszki.  

Spędzony wspólnie czas posłużył nie tylko integracji, ale także 
nauce musztry. Był też szansą  dla grupowej młodzieży pozna-
wania zagadnień,  dotyczących umundurowania z okresu II RP.  

Piotr Dymecki 
GRH „STRZELCY” im. 31 pSK 

Mszczonów 

Nawet niebo uroniło kilka łez –
KATYŃSKI MARSZ CIENI 2014 

Marsz Cieni już po raz siódmy przeszedł ulicami 
Warszawy, przypominając jej mieszkańcom o kolejnej rocz-
nicy zbrodni katyńskiej. Wielu warszawiaków dołączało 
do niego z biało -czerwonymi flagami. Rodzice przypro-
wadzali na to wydarzenie swoje dzieci. Zagraniczni turyści 
robili maszerującym  zdjęcia i pytali napotkanych co chcą 
wyrazić idący w milczeniu ludzie w polskich, historycznych 
mundurach. 

Kolumnę jeniecką liczącą ponad sto osób prowa-
dzili NKWuD-zisci, wspomagani przez czerwo-
noarmistów. Przed maszerującymi jechał praw-

dziwy „czornyj woron” (czarny kruk) - radziecki autobus 
więzienny z czasów II wojny światowej. Rekonstruktorzy 
biorący udział w Marszu przeszli spod Muzeum Wojska 
Polskiego, aż pod pomnik Poległych i Pomordowanych na 
Wschodzie. Na trzech postojach: przy kościele św. Krzyża, 
na Placu Zamkowym i Placu Krasińskich - czytano korespon-
dencję z obozów w Starobielsku i Ostaszkowie oraz osobiste 
notatki odnalezione w dołach katyńskich. Marsz zakoń-
czony został odmówieniem wspólnej modlitwy w intencji 
wszystkich polskich oficerów zamordowanych na wscho-
dzie, a także ofiar katastrofy smoleńskiej z dnia 10.04.2010 
roku. 

W dniu Marszu nad Warszawą kłębiły się ciężkie, 
deszczowe chmury. Niebo nie spłynęło jednak ulewą, ale 
pojedyncze krople, przypominające łzy wciąż spadały 
na idących, potęgując nastrój nostalgii i tęsknoty za tymi, 
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którzy oddali życie na nieludzkiej ziemi. 
Organizatorem VII Katyńskiego Marszu Cieni byli: 

IPN i Grupa Historyczna Zgrupowanie „Radosław”. Wśród 
maszerujących nie zabrakło przedstawicieli mszczonowskiej 
GRH „STRZELCY” 31 pSK. Mszczonowianie Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej uczcili także w swoim mieście. Przy 
krzyżu katyńsko- smoleńskim, jaki stoi przy ulicy Północnej, 

zapalili symboliczne 
znicze i zaciągnęli 
wartę honorową. 
Oczywiście wartow-
nicy nie posiadali 
wyposażenia, brako-
wało im pasów… 
Stali jak jeńcy… 
bezbronni, ale nie 
pozbawieni dumy, 
pomni na ogrom 
zbrodni, jakich na ich 
narodzie dopuścili się 
sąsiedzi ze wschodu.  

Tekst: Piotr 
Dymecki 

GRH 
STRZELCY 31pSK

Foto: Marek 
Wardak

MSH

Tajne KOMPLETY- jak pomagać  
Rodakom na Ukrainie 
W Wielki Czwartek (17.04) w dworku BINISZEWICZE odbyło 
się  czwarte spotkanie z cyklu „Tajnych kompletów”, jakie 
są  wspólnym przedsięwzięciem Muzeum Lwowa i Kresów z 
Kuklówki, Grupy Rekonstrukcji Historycznej „STRZELCY” im. 
31 pSK z Mszczonowa oraz Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego.  Tym razem KOMPLETY połączone zostały z 
tradycyjnym JAJECZKIEM. Założycielka Muzeum, p. Aleksandra 
Biniszewska złożyła  życzenia  mszczonowskim rekonstruktorom 
i członkom MSH, a następnie poczęstowała ich pysznymi wypie-
kami. Podczas spotkania poruszano po raz drugi bardzo ważne 
i aktualne sprawy, dotyczące wydarzeń na Ukrainie. Wszyscy 
uczestnicy KOMPLETÓW przyznali rację  właścicielce Binisze-
wicz, że  wiele jest obywatelskich inicjatyw,  zmierzających  do 
udzielenia pomocy Ukrainie, a tak naprawdę brak akcji mającej 
na celu konkretne wsparcie Polaków, którzy tam żyją. Rekon-
struktorzy w odpowiedzi na propozycję Aleksandry Biniszew-
skiej  zapowiedzieli przeprowadzenie kilku zbiórek publicznych 

na terenie Mszczonowa. Zadeklarowali też  swój udział w celo-
wych przedsięwzięciach, jakie ewentualnie przeprowadzone 
zostaną  na terenie samego Muzeum.      

Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK

Turniej Szkół - konkurs plastyczny

10.03.2014r. od godziny 9.00 do godziny 12.00 odbywał 
się w MOK-u konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III w 
ramach Turnieju Szkół. W konkursie tym z naszej szkoły udział 
wzięły uczennice: Ośka Oliwia - kl. Ia,  Jabłońska Natalia - kl. IIIa , 
Chuchra Marta - kl. IIIa. Dziewczęta przygotowała pani Wioletta 
Dąbrowska m. in.  na zajęciach plastycznych. 
Opiekunem w trakcie konkursu była pani Ewa Bińkowska.

Następnego dnia tj. 11.03.2014 r. od godziny 9.00 do 

godziny 12.00 odbywał się w MOK-u konkurs plastyczny dla 
uczniów klas IV-VI (Turniej Szkół). W konkursie  udział wzięły 
uczennice klas:
4c - Julia Dębowska, 5a - Joanna Matyjas, 6b - Julia Woźniak.

* * *

BĄDŹ MĄDRYM

Słowno - muzyczny program zapobiegania agresji i autorytetach

SŁAWEK PYRKO

 W dniu 13. 03. 2013r. w naszej 
szkole odbyło się spotkanie terapeutyczne 
dla młodzieży klas IV- VI  z panem Sławo-
mirem  Pyrko terapeutą ds. uzależnień, 
pracującym  na co dzień w białostockim 
domu poprawczym, 
do którego trafiają 

SP Mszczonów

Wieści ze Szkoły Podstawowej  
w Mszczonowie
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przypadki najciężej zdemoralizowanych ludzi poniżej 18 roku 
życia, z całego kraju. Pewnie dlatego jego relacja miała dużo 
większą siłę rażenia, niż pogadanki ludzi przygotowanych do 
prowadzenia terapii tylko na podstawie lektury podręczników 
akademickich. Dowodem dużego zainteresowania młodzieży 
tym, co Sławomir Pyrko miał do powiedzenia, była cisza i 
skupienie, panujące na sali, jakże rzadko spotykane wśród 
młodych ludzi. Sam prelegent nazwał swój występ ,,Koncertem 
terapeutycznym” i nazwa ta jest w pełni uprawniona, gdyż 
ważne wiadomości, które przekazywał, łączył z bluesem! A jest 
w tej dziedzinie mistrzem jakich mało! Był związany z zespołem 
Hanny Banaszak, z zespołem ,,Dżem”, gra na gitarze i na harmo-
nijce ustnej. Młodzież była pod wrażeniem nie tylko tego, co 
mówił o życiu, o miłości, nałogach, agresji, dopalaczach, trage-
diach dotykających młodych ludzi, którym gdzieś zapodziała się 
odpowiedzialność, ale także pod wrażeniem jego wspaniałej gry. 
Mówił, jak łatwo przejść na ,,ciemną stronę mocy” albo o tym jak 
kochać i być kochanym… Uwagę młodzieży ,,kupił” sobie chyba 
też językiem, jakim z uczniami rozmawiał, jakże podobnym do 
tego, którym oni sami mówią na co dzień. Głównym przesłaniem 
Sławomira Pyrki, które chciał, aby młodzież wyniosła z koncertu 
było: ,,Pamiętajcie, że człowiek rodzi się wolny od narkotyków, 
dopalaczy, alkoholu”…

* * *

VII edycja konkursu informatycznego dla uczniów mazowiec-
kich szkół podstawowych

na animację komputerową pt.: „Moja pasja”
Entuzjaści tworzenia ruchomych obrazków mieli za zadanie 
narysować, co lubią robić w wolnym czasie!!!
Na konkurs wpłynęło 98 prac z 24 szkół województwa mazo-
wieckiego.
W ocenie i głosowaniu wzięło udział 20 nauczycieli ze szkół 
biorących udział w konkursie. Dnia 26 marca br. komisja 
konkursowa dokonała podsumowania wyników ankiety i wyło-
niła zwycięzców.

 Wśród laureatów konkursu jest uczeń naszej szkoły
 Paweł Wieszczycki z klasy 5 c

Praca, którą przygotowywał na kole informatycznym 
prowadzonym przez Małgorzatę Woźniak, zajęła III 

miejsce.

Animację Pawła można obejrzeć na blogu informatycznym dla 
uczniów naszej szkoły:

http://spotkaniainformatyczne.blogspot.com/

Gratulujemy sukcesu :)

* * *
Pasowanie na czytelnika

         Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłod-
szych uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Organi-
zowane co roku weszło na stałe do kalendarza imprez szkolnych. 
Odbywa się zawsze na początku drugiego półrocza. Tegoroczna 
uroczystość miała miejsce 26 marca 2014r. w bibliotece szkolnej. 
Specjalnie na tę okazję zostało przygotowane przez koło czytel-
nicze przedstawienie pt:

„Zaczarowany bajek świat”
pod kierunkiem pani Elżbiety Grzybowskiej.

         Najważniejszym momentem całej uroczystości było 
złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów, którego słowami 
potwierdziły swoją wolę zostania czytelnikiem, oraz sam fakt 
pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej. Aktu pasowania 
dokonała królowa książka dotykając książką ramienia każdego 
ucznia wypowiadała słowa „Pasuję Cię na czytelnika biblioteki 
szkolnej”. Po pasowaniu uczniowie złożyli podpis na Cyrografie, 
który potem zabrali do klas, by przypominał  zawsze, że zobowią-
zali się do czytania książek i odwiedzania biblioteki. Każdy uczeń 
otrzymał list do rodzica, w którym panie bibliotekarki zachęcają 
do czytania książek. Najlepsi czytelnicy otrzymali zakładki  wyko-

nane własnoręcznie przez panie bibliotekarki.

Artyści biorący udział w przedstawieniu - Banasiewicz Zuzanna, 
Kubis Natalia , Piątkowska Gabriela, Scisłowska Dominika 
-  uczennice klasy  VIB ,  Agata Fedorowicz z klasy VA oraz 
Gadomska Marysia, Kukieła Kinga uczennice z klasy IVB

* * *

Znane są już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Kompu-
terowej 

 „ZNAMY WIERSZE JANA BRZECHWY”

 Konkurs  skierowany był do  uczniów szkół podstawowych w 

Konkurs plastyczny
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całej Polsce. Polegał na wykonaniu przy pomocy edytora grafiki 
Paint pracy plastycznej na temat „Znamy wiersze Jana Brze-
chwy”. Organizatorem był Zespół Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy 
w Pile. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w trzech kate-
goriach wiekowych: 

- uczniowie klas IV, 

- uczniowie klas V, 

- uczniowie klas VI. 

Ponownie nasza szkoła znalazła się wśród szkół gdzie są 
najlepsi młodzi graficy komputerowi. Tym razem za sprawą Julii 
Woźniak uczennicy klasy VI b, która to wyrysowała za pomocą 
myszki  wyróżnienie wśród rówieśników z całej Polski.

Wyniki II edycji ogólnopolskiego konkursu na prezentację 
multimedialną „Świadomy uczeń - zdrowy dorosły”

Na konkurs napłynęły piękne prace z całej Polski. Uczestnicy 
konkursu wykazali się kreatywnością i umiejętnością tworzenia 
prezentacji multimedialnych na wysokim poziomie.

 Znowu wśród najlepszych są uczniowie z naszej szkoły :)

Wyróżnienie:
Julia Soból

 Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczo-
nowie

Gratulujemy!

 Wiosna w mszczonowskim gimnazjum rozpoczęła się w 
tym roku od niecodziennego powiewu poezji noblistki Wisławy 
Szymborskiej. W ramach Projektu edukacyjnego 19 marca 
grupa kilkunastu uczniów wraz z p. Sylwią Grędą – nauczy-
cielem angielskiego i opiekunką kółka teatralnego, zaprosiła 
swoich szkolnych kolegów na liryczno-cukierniczą ucztę. Prze-
szklona aula, która wieńczy mszczonowskie gimnazjum, wypeł-
niła się pergaminami z tekstami najsłynniejszych wierszy Szym-
borskiej, na specjalnym ekranie przewijały się slajdy prezentu-
jące małoznane fakty z życia poetki, na kawiarnianych stolikach 
płonęły świece a w tle rozbrzmiewała nastrojowa muzyka. W 
tak urokliwym otoczeniu najlepsi szkolni recytatorzy prezen-
towali utwory noblistki. Młodzi artyści wykazali się jednak nie 
tylko umiejętnościami deklamatorskimi, ale przede wszystkim 
poetycką wrażliwością i niebywałym zrozumieniem trudnej  w 
odbiorze twórczości Szymborskiej. 

Wśród recytatorów na szczególnie długie owacje zgroma-
dzonej publiczności zasłużyły Wiktoria Major (utwór „Czwarta 
nad ranem”) oraz Karolina Kempińska („Nic dwa razy”), która 
dodatkowo zaprezentowała jeden ze swoich własnych wierszy, 
wzbudzając swoim występem jeszcze większy entuzjazm 
widzów. Magii słów zaklętych w wierszach Szymborskiej towa-
rzyszyły łagodne dźwięki elektrycznego pianina, na którym z 
wirtuozerią grała Małgorzata Siniarska. Zgodnie z kawiarnianym 
duchem Projektu. Nie mogło także zabraknąć odświętnie przy-
branych stolików i uwijających się pomiędzy gośćmi kelnerów, 
którzy serwowali napoje i przepyszne ciasta. „Caffé Szym-
borska” było więc wydarzeniem, które pozwalało nakarmić nie 
tylko ducha, ale i ciało.

Wielu ludzi postrzega gimnazjalistów jako zdegenerowa-

nych fanatyków komputerów, a tymczasem młodzi pracujący 
przy realizacji poetyckiej kawiarenki pokazali, jak mylny jest to 
stereotyp. Zgodnie ze słowami p. Sylwii Grędy, podczas przy-
gotowań każdy gimnazjalista odnalazł w nim rolę dla siebie, a 
końcowy sukces zawdzięczali harmonijnej współpracy i zaanga-
żowaniu całego zespołu. W tym miejscu nie można zapomnieć 
o opiekunie Projektu. W czasach, gdy nauczyciele są często 
postrzegani jako ludzie bez tzw. powołania, warto nagradzać 
tych, którzy wykonują swój zawód z pasją. Pani Gręda, na co 
dzień nauczycielka angielskiego, rozwijając swoje prywatne 
zainteresowania, opiekuje się młodymi talentami aktorskimi i 
promuje poezję wśród szkolnej społeczności, choć te dwa przed-
mioty wydają się od siebie bardzo odległe. Dzięki jej staraniom, 
dziewczyny takie, jak Karolina i Wiktoria, mają szansę zaprezen-
tować swój niepospolity talent szerszemu gremium odbiorców, 
a ich koledzy – przynajmniej otrzeć się o magiczny świat poezji. 
Oby nigdy nie zabrakło pasji ani takim nauczycielom, jak p. 
Gręda, ani takim uzdolnionym ludziom, jak uczestnicy Projektu, 
a idea popularyzowania wierszy była kontynuowana i wykro-
czyła także poza gimnazjalne mury.

Dagmara Bednarek

Oto wyróżniona praca Julii Woźniak

Gimnazjum w Mszczonowie

„Caffé Szymborska”  
czyli liryczne gimnazjum

http://zsoslomniki.pl/sp/index.php/2-uncategorised/315-wyniki-ii-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-na-prezentacje-multimedialna-qswiadomy-uczen-zdrowy-doroslyqq
http://zsoslomniki.pl/sp/index.php/2-uncategorised/315-wyniki-ii-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-na-prezentacje-multimedialna-qswiadomy-uczen-zdrowy-doroslyqq
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3 kwietnia 2014 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Szarych Szeregów w Mszczonowie odbył się po raz kolejny 
dzień otwarty. Jego celem była prezentacja szkoły dla przy-
szłych licealistów. Przygotowane atrakcje zaprezentowano 
w godzinach między 9:30 a 12:30. Zaplanowano szereg 
ciekawych występów oraz prezentacji. Gimnazjaliści mogli 
zajrzeć do niemal każdego zakamarka i ocenić, czy warto 
złożyć dokumenty do naszej placówki. Podczas Dnia Otwar-
tego uczniowie klas trzecich gimnazjum mogli zapoznać 
się z ofertą edukacyjną naszego liceum, zasadami przyjęć 
kandydatów oraz warunkami, jakimi dysponuje szkoła. 
Odbyły się także spotkania z nauczycielami i dyrektorem 
liceum. Nie zabrakło też przewodników – uczniów, którzy 

oprowadzali przybyłych po szkole. Następnie wszyscy zgro-
madzili się na sali gimnastycznej, gdzie nasi uczniowie przy-
gotowali występy dla gości.  Program artystyczny zawierał 
występy wokalno- muzyczne oraz popisy taneczne uczniów. 
Na samym początku rockowym brzmieniem oczarował 
nas zespół MROCK, w którego skład wchodzi uczeń naszej 
szkoły Przemek Iżycki. Zachęcili oni gości do dobrej zabawy, 
a występy wokalne uczennic: Sylwii Nalej i Klaudii Ochnik 

oraz koreański hip-hop w wykonaniu uczennicy klasy III Elen 
Minasyan, okazały się wielką atrakcją. W tym dniu naszą 
szkołę odwiedzili przedstawiciele Podkowińskiej Wyższej 
Szkoły Medycznej, którzy zaprezentowali nowoczesne 
techniki masażu. Przybliżyli też przyszłym absolwentom 
zawód fizjoterapeuty. Zgromadzeniu mogli także zobaczyć 
pokaz pracy psów z Ośrodka Szkoleniowego w Kamionie. 
Uczniowie zauroczeni czworonogami, mogli podejść, pogła-
skać psa, a jego opiekunowi zadać kilka pytań. Cała impreza 
zdecydowanie okazała się sukcesem szkoły, a gimnazjaliści 
opuszczali jej mury w dobrych nastrojach. Po zasłyszanych 
opiniach gości, nie pozostaje nic więcej, jak tylko czekać na 
napływ nowych uczniów do naszego liceum.

Oferta edukacyjna Liceum 
Ogólnokształcącego im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie od roku 
szkolnego 2014/2015.
Każdy gimnazjalista stoi przed problemem wyboru odpo-
wiedniej szkoły ponadgimnazjalnej. Bardzo atrakcyjną 
ofertę zaprojektowaną na rok szkolny 2014/2015 z myślą 
o indywidualnych potrzebach każdego ucznia przedstawia 
Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Mszczo-
nowie. Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania, który 
został powiększony o kolejne profile kształcenia. 
Oprócz podstawowych takich jak: HUMANISTYCZNY i MATE-
MATYCZNY szkoła proponuje dla nowych kandydatów klasy 
o kierunkach: 
- LINGWISTYCZNYM (na którym uczniowie oprócz języka 
angielskiego i niemieckiego lub rosyjskiego również mają 
wybór nauki języka: hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego),
- EDUKACJA CELNA (szkoła współpracuje z warszawskim 
lotniskiem Okęcie, Wyższą Szkołą Cła i Logistyki w Warszawie 
i Ośrodkiem Szkoleniowym w Kamionie, gdzie tresowane są 
psy do służby celnej; organizuje również wyjazdy na strzel-
nicę),
- RATOWNIK MEDYCZNY (współpraca z firmą Falck Medy-
cyna, zajmującą się ratownictwem i opieką medyczną oraz z 
mszczonowską Ochotniczą Strażą Pożarną). 

Nasza szkoła może pochwalić się dużą ilością sukcesów w 
konkursach literackich, a także zawodach sportowych orga-
nizowanych na terenie powiatu żyrardowskiego i nie tylko. 
Uczniowie liceum startują w wielu olimpiadach, konkur-
sach przedmiotowych i artystycznych, zdobywając dyplomy, 
wyróżnienia, nagrody na każdym szczeblu. Szkoła odnosi 
sukcesy w konkursach krasomówczych, filozoficznych, 
recytatorskich oraz historycznych. Wiele osiągnięć mają 
uczniowie LO w Mszczonowie również w sporcie, głównie w 
grach zespołowych. 
Warto również wspomnieć, iż w szkole panuje miła i przy-
jazna atmosfera. Nauczyciele zawsze służą pomocą i dobrą 
radą. Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie zapewnia 
wysoki poziom nauczania, bardzo dobre przygotowanie do 
egzaminu maturalnego, bezpieczeństwo i rodzinną atmos-
ferę!

Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie

Dzień otwarty w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie
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 Długo oczekiwana wiosna przyszła a z nią 
Wiosenne Osuchowskie Biegi Przełajowe. Pogoda starała 
się sprzyjać sportowcom, tym razem w pełni spełniła ocze-
kiwania uczestników i organizatorów. Ogólnoświatowy 
kryzys próbował dotknąć także naszą imprezę, ale dzięki 
staraniom organizatorów oraz wsparciu Burmistrza Mszczo-
nowa  - Pana  Józefa Grzegorza Kurka udało się zorgani-
zować tę sportową imprezę jak co roku.
 Były świetnie przygotowane trasy biegowe, poczę-
stunek dla uczniów, opiekunów, nagrody, dyplomy. Wszyscy 
bardzo dobrze się bawili w duchu sportowej rywalizacji. 
I znów  obiekty Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie stały 
się dobrym miejscem dla sportowej rywalizacji, przyjaciel-
skich spotkań naszych absolwentów, rodziców i przyjaciół. 
Jako gospodarze jesteśmy usatysfakcjonowani z  przebiegu 
i atmosfery panującej w czasie zawodów. Niezmiernie ciszy, 
że na biegi w Osuchowie  przybywa coraz większa grupa 
młodych sportowców. Z satysfakcją obserwuje się  rozwój 
sportowych talentów.

W rywalizacji sportowej wzięło udział 491 zawod-
ników (według protokołów końcowych z poszczegól-
nych biegów) reprezentujących 11 szkół podstawowych, 
7 gimnazjów i 5 szkół średnich z powiatu żyrardowskiego, 
grodziskiego, rawskiego. Zawodnicy szkół podstawowych 
startowali na dystansie 400 m. lub  600 m., zawodnicy 
gimnazjum i szkół średnich na 1200 m. 

 
Klasyfikacja drużynowa szkół podstawowych:
1.	 SP Boguszyce  134  
2.	 SP Bartniki   109
3.	 SP Mszczonów  103
4.	 SP Radziejowice  68
5.	 SP Piekary   66
6.	 SP Teresin   60
        SP Puszcza Mariańska  60
8.    SP Wiskitki   49
9.    SP Osuchów   40
10.  SP Lutkówka   35
11.  SP Ojrzanów   13

W poszczególnych biegach zwyciężyli:
•	 Dziewczynki rocznik 2004 r. – 400 m.
1.	 Amelia Stefańska – SP Bobrowce
2.	 Martyna Grochal – SP Boguszyce
3.	 Klaudia Szymańska – SP Osuchów

•	 Chłopcy rocznik 2004r.- 400 m.
1.	 Norbert Bajurski– SP Teresin
2.	 Paweł Szustakiewicz  – SP Piekary
3.	 Jakub Gronkiewicz – SP Osuchów 

•	 Dziewczynki rocznik 2003r. – 600 m.
1.	 Maria Rutkowska - SP Puszcza Mariańska
2.	 Aleksander Borowska – SP Lutkówka
3.	 Anna Orłowska – SP Bartniki

•	 Chłopcy rocznik 2003r.- 600 m.

1.	 Michał Stusiński - SP Piekary
2.	 Jakub Sokołowski  – SP Puszcza Mariańska 
3.	 Jakub  Momot   – SP Mszczonów

•	 Dziewczynki rocznik 2002r.- 600 m
1.	 Monika Gałęziewska  – SP Bartniki
2.	 Julia Szewczyk    – SP Teresin 
3.	 Martyna Sadowska – SP Mszczonów

•	 Chłopcy rocznik 2002.- 600 m.
1.	 Bartosz Świerczewski  – SP Teresin
2.	 Alek Wiśniewski   – SP Mszczonów
3.	 Robert Klimek – SP Boguszyce

•	 Dziewczynki rocznik 2001r.-600 m.
1.	 Magdalena Ciołak – SP Boguszyce
2.	 Urszula Zaprzałek – SP Radziejowice
3.	 Oliwia Śledź– SP Bartniki

•	 Chłopcy rocznik 2001r.- 600 m
1.	 Julian Krawczyk – SP Wiskitki
2.	 Adrian Heleniak  – SP Bartniki
3.	 Kacper Piekarski– SP Bartniki

Klasyfikacja drużynowa gimnazjów:   
1.	 Osuchów   151
2.	 Mszczonów    85
3.	 Puszcza Mariańska   76
4.	 Radziejowice  76
5.	 Teresin   74
6.	 Bartniki    57
Boguszyce   57

O miejscu w klasyfikacji drużynowej zadecydowała liczba 
medalowych miejsc zajętych indywidualnie przez zawod-
ników
 
W poszczególnych biegach zwyciężyli:
•	 Dziewczęta rocznik 2000 – 1200 m.
1.	 Agnieszka Krawczyk  – Osuchów
2.	 Emilia Wiesion  - Osuchów
3.	 Milena Urbaniak  - Bartniki

•	 Chłopcy rocznik 2000-  1200 m. 
1.	 Damian Bednarek  – Boguszyce
2.    Bartłomiej Osiński– Osuchów
3.    Wojciech Orłowski – Puszcza Mar.

•	 Dziewczęta rocznik 1999 -1200 m.
1.	 Marlena Rykaczewska – Mszczonów
2.	 Agnieszka Gołębiowska  – Teresin
3.	 Ola Wiśniewska – Teresin

•	 Chłopcy rocznik 1999-1200 m.
1.	 Adam Kajdas  - Teresin
2.	 Piotr Jurkiewicz –Bartniki
3.	 Patryk Jakubczak - Radziejowice

•	 Dziewczęta rocznik 1998-1200 m. 
1.	 Sylwia Ciarka – Teresin
2.	 Karolina Domagała  – Puszcza Mar.
3.	 Magdalena Brzezińska- Osuchów

•	 Chłopcy rocznik 1998 – 1200 m.
1.	 Michał Pawłowski – Teresin
2.	 Krystian Korbus -  Boguszyce
3.	 Bartek Nowak  - Bartniki

Osuchów

Sprawozdanie z XIX Wiosennych 
Biegów Przełajowych
Osuchów 2014 r.
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Klasyfikacja drużynowa szkół ponadgimnazjalnych:
1.	 LO Puszcza Mariańska    60
2.	 ZSO Boguszyce     37
3.	 Zespół Szkół w Mszczonowie   27
4.	 Zespół Szkół nr 1 w Żyrardowie   10
5.	 LO Mszczonów    6

W poszczególnych biegach zwyciężyli:
•	 Dziewczęta 
1.	 Kamila Ziółkowska  –  ZSO Boguszyce
2.	 Weronika Pociech –  LO Puszcza Mariańska 
3.	 Żaneta Adamczyk -  ZSO Boguszyce

•	 Chłopcy
1.	 Andrzej Wojtczak -  ZS Mszczonów
2.	 Michał Mikołajewski – ZSO Boguszyce
3.	 Mateusz Baka– LO Puszcza Mariańska

Nagrody, puchary i dyplomy wręczali: 
Starosta Żyrardowski – p. Wojciech Szustakiewicz
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie – 
p. Marek Zientek
Prezes Zarządu LZS Powiatu Żyrardowskiego- p. Zbigniew 
Kozera

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie –  
p. Elżbieta Sajak 

Sędziami głównymi zawodów byli  p. Bogusław Kierzkowski 
i p. Stanisław Zdunek

Sponsorami imprezy byli:
· BURMISTRZ MIASTA MSZCZONOWA
· ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W OSUCHOWIE
· RADA RODZICÓW przy ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH 

W OSUCHOWIE
· POWIATOWE ZRZESZENIE LZS 

Nad  sprawnym przeprowadzeniem  zawodów 
czuwał sekretariat, w którym pracowały: p. Grażyna Frelik, 
p. Dominika Janowska  pod przewodnictwem  p. Magda-
leny Szeląg. 

Na zakończenie imprezy Dyrektor ZSP w Osuchowie 
– Pani  Elżbieta Sajak podziękowała uczniom, nauczycielom 
i pracownikom obsługi, którzy przyczynili się do zorganizo-
wania tej sympatycznej imprezy sportowej. Zapraszała na 
Jesienne Biegi Przełajowe, które odbędą się w październiku.

„ (…) Biegi są piękną dyscypliną sportu. Pamiętajmy, 
że sportową formę buduje się poprzez konsekwentną pracę 
przez okrągły rok. Zachęcam do aktywności na lekcjach 
wychowania  fizycznego, unikania zwolnień z tych jakże 
ważnych zajęć, które nie tylko rozwijają tężyznę fizyczną, 
ale  także pomagają niektórym rozładować emocje, innym 
uwierzyć w siebie.

Nie wynik jest miarą sukcesów, lecz dążeniem do 
niego poprzez aktywność w otoczeniu  pięknej przyrody i to 
jest właśnie głównym celem naszych corocznych spotkań. 
Już dziś zapraszam na Jesienne Biegi Przełajowe Osuchów 
2014 r. „ -powiedziała Dyrektor ZSP w Osuchowie Elżbieta 
Sajak

Autor: Elżbieta Sajak

Madryt, największe prywatne kolekcje obrazów, galeria 
PRADO i interesujące szkolenie o stymulowaniu kreatywności 
poprzez wzajemne uczenie się stały się dostępne dla nauczy-
cielki plastyki i języka angielskiego, Julity Sander, z Zespołu Szkół 
Publicznych w Osuchowie dzięki programowi Fundacji Rozwoju 
Systemów Edukacji „Uczenie się przez całe życie”. 

Koszty szkolenia, tygodniowy pobyt, a także 
podróż zostały całkowicie pokryte przez Polską 

Agencję FRSE. Celem wyjazdu było zarówno pogłębienie wiedzy 
uczestników z zakresu metodyki nauczania jak i stworzenie 
sytuacji do zacieśnienia współpracy między szkołami z różnych 
krajów i być może znalezienia partnerów do realizowania 
projektów międzyszkolnych w ramach programu Erazmus Plus. 
Wartością dodaną była możliwość zobaczenia pięknego miasta 
w Hiszpanii przez nauczycieli z Grecji, Turcji, Finlandii, Irlandii, 
Chorwacji, Belgii, Bułgarii, Szwecji i Polski. 

Legitymacja nauczyciela umożliwiła im bezpłatne wejście 
do większości muzeów, a konfrontacja z nauczycielami z wielu 
różnych szkół i systemów nauczania uświadomiła jak niewiele 
nas różni.

JS

ZSP w Osuchowie

„Uczenie się przez całe życie” – 
program dla wiecznie młodych
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 Dobiegł końca I etap projektu PKOL realizowanego na 
terenie Gimnazjum im Księdza Kanonika Mariana Lipskiego 
w Osuchowie przez szkołę językową Perfekt. Uczestni-
czyło w nim 35 uczniów klas III. Średnia ocen semestral-
nych uczestników projektu w czerwcu, czyli w momencie 
przeprowadzania diagnozy potrzeb zorganizowania takich 
zajęć, wynosiła 2,82, na koniec I semestru bieżącego roku 
szkolnego wyniosła 3,11.

Uczniowie po napisaniu testu kompetencji zostali 
podzieleni  na cztery grupy, w których pracowali cały 
semestr projektowy. Metodyk opracował program dosto-
sowany i adekwatny do potrzeb uczestników i ich umie-
jętności językowych. Słuchacze otrzymali nieodpłatnie 
podręczniki. 

Aby zajęcia były ciekawe i zachęcały do uczestnictwa, 
stosowano różnorodne metody pracy. Oprócz pracy z 
podręcznikiem i tablicą interaktywną, dużo było zadań 
aktywizujących uczniów, tj. prac w grupach, parach, 
quizów językowych i gier. Zajęciom towarzyszyła miła 
atmosfera pracy. Słuchacze starali się czynnie uczestniczyć 
w lekcjach i respektowali założenia lektorów.

Średnia punktacji z testu kompetencji z zakresu znajo-
mości j. angielskiego przeprowadzonego na początku i 
na końcu realizacji pierwszej części projektu „na wejściu” 
wyniosła 45,34%, na końcu    50,65%  (wzrost 11,71%). 

W klasyfikacji półrocznej średnia ocen z języka angiel-
skiego uczestników wyniosła  3,11. Dane statystyczne i 
poziom satysfakcji uczniów świadczą o efektach współ-
pracy uczniów z prowadzącymi. Pozostaje mieć nadzieję, 
że drugi etap realizacji projektu przyniesie efekt w postaci 
wysokich wyników na egzaminie gimnazjalnym oraz 
postępów w komunikowaniu się w języku obcym.

J. Stankiewicz, E. Sajak

Już dwudziesty drugi raz Jurek Owsiak robi coś pięk-
nego dla innych. 

Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie po raz kolejny 
postanowił dołożyć małą cegiełkę do tak wielkiej akcji!

12 stycznia to bardzo stresujący dzień dla organiza-
torów… Wszystko zaczęło się od 12:30, to wtedy odbył się 
turniej tenisa stołowego. Następnie warsztaty ZUMBY z 
Moniką Wicińską i efekt końcowy, czyli zaprezentowanie 
się przed wszystkimi! 

Nie zabrakło w tym dniu również miejsca, gdzie 
najmłodsi mogli pobawić się bez rodziców. Przygoto-

waliśmy im salę - specjalnie stworzoną dla nich: bajki, 
zabawki, malowanie twarzy, kolorowanki i wiele innych 
atrakcji w jednym. Rodzice w tym czasie mogli spędzić 
czas na hali, gdzie grał zespół ACORD. 

W Osuchowie znalazło się też coś dla młodzieży: warsz-
taty orgiami, sala interaktywna i licytacje, które choć 
traktowane poważnie, dostarczyły nam wiele wspaniałej 
zabawy. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom, rodzicom, wolon-
tariuszom, samorządowi uczniowskiemu, pani Annie Saiki 
i pani Magdalenie Burhardt. Dzięki tym osobom nakręci-
liśmy i zorganizowaliśmy całą te akcję! Choć liczba uczest-
ników akcji była bardzo niska, zebraliśmy ok. 2280 zł! 

DZIĘKUJEMY!
Przewodnicząca SU Gimnazjum

Aleksandra Osińska

Łzy i radość w jednym- recenzja filmu” 
Chce się żyć”.

 
Miłość, akceptacja, radość, wiara i nadzieja to część 

elementów, które ujrzałam w filmie Macieja Pieprzycy 
„Chce się żyć”.

 To oparta na faktach historia o kochającej się 
rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem.

Film pokazuje, jak ważne jest wsparcie i pomoc bliskich. 
Niepełnosprawny Mateusz (w dzieciństwie - Kamil Tkacz, 
w młodości - Dawid Ogrodnik), który nie dostał żadnych 
szans od lekarzy, próbuje udowodnić matce (Dorota 
Kolak), że nie jest rośliną i ma sprawny mózg.

Uważa ojca (Arkadiusz Jakubik) za wzór do naślado-
wania. Po jego śmierci i wypadku mamy zostaje oddany 

przez siostrę (Helena Sujecka) do domu dla niepełno-
sprawnych. Czuje się tam samotny, dopóki nie spotyka 
Magdy (Katarzyna Zawadzka). Brat (Mikołaj Roznerski) 
nigdy o nim nie zapomina i przysyła mu pocztówki, z 
różnych stron świata.

Mateusz po pewnym czasie udowadnia, że nie jest 
rośliną, ale normalnym człowiekiem. Pomaga mu w tym 
pani Jola (Anna Nehrebecka). 

Idealny scenariusz, odpowiednia oprawa muzyczna, 
reżyseria i dobrze odegrane role wywołały w widzu niesa-
mowite emocje. 

 Film pokazuje, co to znaczy mieć problemy. Jest 
doskonałą definicją miłości i radości. Moim zdaniem wart 
obejrzenia!

Ola

Gimnazjum im Księdza Kanonika Mariana Lipskiego  
w Osuchowie

„Osuchów na językach”

ZSP w Osuchowie

I my pomagamy!
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 Dla lubiących dobrze i zdrowo zjeść, 
to wielka gratka móc spotkać się z tak 
znamienitym człowiekiem. Piotr Bikont 
jest znanym smakoszem, krytykiem kuli-
narnym, reżyserem, wokalistą jazzowym.  
Przez 90 minut poddaliśmy się urokowi 
i wiedzy, jaką przekazywał nam piękną 
polszczyzną.  Pan Piotr uświadomił nam, 
że na zwyczaje kulinarne mają wpływ: 
położenie geograficzne, sposób jedzenia, 
wyznanie (aspekt religijny), aspekt kultu-
rowy.

Kuchnia polska w klasyfikacji „Kuchnie 
świata”, uplasowała się na czwartym 
miejscu po kuchni francuskiej, japoń-
skiej, włoskiej. Jest znana na świecie i 
ceniona.  Chcąc określić jej charaktery-
stykę, można stwierdzić, że jest sumą 
kuchni regionalnych. Linia podziału kuli-
narnych preferencji uwzględnia wpływy, 
jakie przynieśli ze sobą zaborcy w XVIII 
wieku. I wobec tego tam, gdzie zaborcą 
była Rosja, charakterystycznym napojem 
stała się herbata pita w szklankach oraz 
dania postne takie jak kisiele, przetwory z 
grzybów, bakłażany a także pierogi i piel-
mienie czy byliny.  Prusacy wprowadzili 
zwyczaj jedzenia kartofli pod wieloma 
postaciami w zestawie z wieprzowiną i 
kapustą. Bardzo silne, wręcz dominujące 
w Małopolsce są wpływy Austrii i Węgier. 

Na stołach, zatem 
goszczą do dziś 
flaczki - maczanka 
podawane z sosem 
kminkowym i 
pieczywem. Dzie-
dzictwem także 

jest salceson, kiełbasy, wędliny, jaja po 
wiedeńsku i gulasze. Na deser oczywiście 
sernik po wiedeńsku, babka z kaszy każdej, 
byle nie gryczanej. 

Piotr Bikont przestrzegał nas przed 
podawaniem żuru i bigosu Francuzowi, 
który za to chętnie powita na stole 
pierogi. Włochowi nie będzie smakował 
rosół z makaronem i nie ucieszyłby się z 
pierogów….. Amerykaninowi nie należy 
serwować golonki i tatara.

Na pytanie, czym ugościłby znamie-
nitego obcokrajowca na Mazowszu Pan 
Piotr zaproponował następujące menu do 
wyboru w zależności skąd gość przybywa: 
zupy: rosół, żur, czernina, kapuśniak, 
owocowa z kostka grysikową; drugie danie: 
dziczyzna (sarnina), kaczka po chińsku, lub 
po polsku zapiekana z jabłkami, buraczki 
zasmażane; deser: drożdżówka.

Pan Bikont podzielił się z nami infor-
macją na temat szczególnej rośliny pysznej 
w smaku, która nie zawiera skrobi, więc 
jest wspaniałą alternatywą dla ziem-
niaków, bowiem nie tuczy. Jej nazwa to 
topinambur – słonecznik bulwiasty. Może 
być wykorzystywana w przemyśle cukier-
niczym, cukrowniczym, jest wysoko ener-
getyczna. Bulwy mają zabarwienie żółte, 

brązowe, czerwone, podczas kiedy miąższ 
jest biały. Szczególnie pożyteczna jest w 
diecie cukrzycowej.

Spotkanie mogłoby jeszcze potrwać 
wiele godzin, ale głód wywołany barw-
nymi opowieściami gościa przypomniał, że 
czas wrócić do domów na obiadokolację. 
Mamy nadzieję, że pierwsze spotkanie 
z tak miłym i mądrym człowiekiem nie 
było ostatnim. Dziękujemy Pani dyrektor 
Marii Sosińskiej za zaproszenie do udziału 
w takim spotkaniu. Oprócz wielu wrażeń 
zabieramy ze sobą do szkoły zdjęcie z 
dedykacją i książkę z wpisem autora.

E. Sajak

W dniu 21 marca w Szkole Podstawowej w Bobrowcach 
odbyło się uroczyste powitanie wiosny. Tego dnia uczniowie 
przyszli do szkoły w zielonych strojach. Korytarz szkolny ozdo-
biony został wiosennymi dekoracjami, wśród których wyróż-
niało się drzewko 

z gałązkami zakończonymi zielonymi balonikami.
Po krótkiej informacji o nadejściu tak lubianej i ocze-

kiwanej przez większość nowej pory roku rozpoczęły się 
występy artystyczne uczniów z poszczególnych klas.

Jako pierwsze zaprezentowały się dzieci z Punktu Przed-
szkolnego pod opieką pani Marzeny Taras, a  potem z 
Oddziału Przedszkolnego przygotowane przez  Jolantę 
Chrzanowską. Następnie występowali uczniowie klas I – III 
pod kierunkiem wychowawczyń: Joanny Małeckiej, Angeliki 
Woźniak i Hanny Żukowskiej. Dzieci śpiewały piosenki, recy-
towały wiersze, rysowały, rozwiązywały zagadki o wiośnie. 
Z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role. Cieszyło 
ich bogactwo przygotowanych rekwizytów. Kulminacyjnym 
punktem obchodów było pożegnanie Marzanny. Uczniowie 
uczynili to stosownymi wierszykami 

i głośnymi okrzykami. Aby było ekologicznie, kukła nie 
została spalona, ani też wrzucona do rzeki. Zamknęliśmy ją w 
komórce, gdzie będzie czekać na nadejście zimy.

Jolanta Chrzanowska

W gościnnym ZSP w Mszczonowie

Spotkanie z Piotrem Bikontem

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

Powitanie Wiosny w Bobrowcach
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Takie pytanie zadawali uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Bobrowcach na drugi dzień po wycieczce do historycznej 
stolicy Mazowsza, która odbyła się w dniu 10 kwietnia 2014 
roku.
Równo o godzinie ósmej wyjechaliśmy spod szkoły. Podróż 
trwała dwie godziny. Ale warto było. Pierwszym punktem 
naszego wojażu była wizyta w słynnym Teatrze Dramatycznym 
im. Jerzego Szaniawskiego, który po generalnym remoncie 
został ponownie otwarty w  2008 roku, warto tu wspomnieć, 
że koszt tej inwestycji wyniósł 25 milionów złotych, czego 
dowodem jest fakt, iż jest to jeden z najnowocześniejszych 
budynków w Polsce. Dyrektorem naczelnym owego teatru 
jest obecnie Zygmunt Marek Mokrowiecki, którego uczniowie 
naszej szkoły mieli okazję poznać. Celem naszej wizyty w tym 
miejscu było obejrzenie spektaklu Calineczka. Był on oczywi-
ście zadedykowany dzieciom w tym przedziale wiekowym, 
które mogły podziwiać nie tylko świetną grę aktorską, ale i 
bajeczne kostiumy oraz magiczne rekwizyty. Aktorzy śpie-
wali, tańczyli, wyskakiwali z jajka, wychodzili do publiczności. 
Sprawiło to, że nawiązali świetny kontakt z dziećmi, które  
z zachwytu otwierały buzie. Po zakończonym przedstawieniu 
najmłodsi mieli okazję zobaczyć kulisy przedstawienia i pracy 
ludzi zatrudnionych w teatrze. Weszliśmy za kurtynę i okazało 
się, że teatr to ogromna maszyneria z windami, podnośni-
kami, sprzętem nagłośnieniowym, specjalistycznym oświetle-
niem, scenarzystą, reżyserem, kostiumologami i technikami. 
Zaglądaliśmy w tajemnicze zakamarki budynku, które dla 
oka widza są zwykle niedostępne. Po ciekawej przygodzie z 

teatrem przyszedł czas na zabawę. W tym celu pojechaliśmy 
do Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku koło Płocka. 
Miejsce to jest świetnym pomysłem na aktywne spędzanie 
wolnego czasu. Sam obiekt jest bardzo nowoczesny i prze-
stronny. Bardzo duża przestrzeń i ogromny wybór atrakcji, 
sprawiły, że nasze dzieci były wprost oczarowane. Warto  
w tym miejscu zaznaczyć, że oprócz zabaw na torach przeszkód, 
trampolinach, zjeżdżalniach, dmuchanych zamkach, base-
nach piłeczkowych, animatorki przygotowały bardzo ciekawe  
i śmieszne konkurencje sportowe. Wspólnie przeciąga-
liśmy linę, tańczyliśmy i zgadywaliśmy jaka to melodia. 
Radości i uśmiechom nie było końca, a wszystkiego dopeł-
niały piękne i kolorowe makijaże na buziach najmłodszych. 
Ale co dobre, szybko się kończy. Ostatnim elementem 
naszego pobytu w tym czarującym mieście był obiad, 
po którym wsiedliśmy do autokaru i wyruszyliśmy  
w drogę powrotną do domu.
- Więc kiedy do Płocka?

Angelika Woźniak

Spotkanie wielkanocne-16.04.2014r.
   W dniu 16 kwietnia 2014 roku uczniowie klas I-III Szkoły 
Podstawowej w Bobrowcach przygotowali pod kierun-
kiem wychowawczyń: Joanny Małeckiej, Angeliki Woźniak 
i Hanny Żukowskiej uroczysty apel z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych. Na wstępie pani dyrektor szkoły 
Urszula Gowin wprowadziła wszystkich w świąteczną 
atmosferę, złożyła uczniom i pracownikom życzenia 
spokojnych i radosnych świąt, po czym nastąpiło dzielenie 
się jajkiem (należy przyznać, że apetyty dopisywały).
   Następnie przedstawiono wyniki konkursu szkolnego na 
najpiękniejszą palmę lub pisankę wielkanocną; I miejsce-
-Dawid Streflik, II miejsce-Julia Rzepecka, III miejsce-
-Klaudia Wojtyszczak, wyróżnienia: Klaudia Sokołowska, 
Dawid Szymański, Karol Bolesta, Natalia Nowicka.
 
   Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali 
symboliczne upominki. Wielkanoc to najstarsze i najuro-
czyściej obchodzone przez chrześcijan święto. Niedziela 
Palmowa rozpoczyna w kościele obchody Wielkiego Tygo-
dnia, nawiązuje w liturgii do uroczystego wjazdu Jezusa 
do Jerozolimy. Właśnie o tych tradycjach i obrzędach czyli 

malowaniu pisanek, świątecznym śniadaniu w Wielką 
niedzielę i polewaniu wodą czyli śmigusie-dyngusie 
opowiadali uczniowie w swoich wystąpieniach. Wprowa-
dzili nas w niezwykły świąteczny czas i przypomnieli co 
oznaczają wielkanocne symbole: jajko, baranek, chleb, 
ogień, woda, sól, pieprz, wędlina.
   Spotkanie w  miłym gronie  miało na celu przypomnienie 
i utrwalenie polskiej tradycji, która nadaje specyficzny 
koloryt każdej rodzinie. 

Hanna Żukowska

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

-Kiedy znowu pojedziemy do Płocka?
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Dnia 31.03.2014r dzieci z grupy 
„Słoneczka” wraz z Rodzicami uczest-
niczyli w zajęciach otwartych pt. 
„Nadeszła Wiosna”. Dzieci utrwalały 
wiadomości o aktualnej porze roku, 
dokonywały segregowania ilustracji 
o tematyce wiosennej. Zasygna-
lizowano wiele ciekawych zabaw 
z Rodzicami co stanowiło spore 
wyzwanie; wśród nich były : zabawy 
prawda-fałsz, podczas której należało 
rozwiązać zagadki; zabawy słowne – 

„co nam daje wiosna oraz wiosenne 
rymowanki. Po zmaganiach intelek-
tualnych, zaproponowano rodzicom 
wspólne tańce z dziećmi: dwóm 
tańczyć się zachciało, Hooker-Pooke.
Na koniec rodzice z dziećmi w grupach 
wykonali prace plastyczne o tematyce 
wiosennej. Prace podziwiać można w 
przedszkolnej szatni. Spotkanie zorga-
nizowały wychowawczynie Elżbieta 
Kłopotowska i Małgorzata Nalej.

W piątkowe przedpołudnie, 21 marca w mszczonow-
skim przedszkolu przy ul. Tarczyńskiej na wszystkie dzieci 
czekało mnóstwo atrakcji związanych z zabawami rucho-
wymi i konkursami sportowymi zorganizowanymi pod 
hasłem „ W zdrowym ciele zdrowy ruch, kiedy wiosna 
ćwicz za dwóch”.
Wszystkie zabawy tego dnia obmyślane były tak, aby 
wiązały się tematycznie z nadejściem wiosny. 
Zanim jednak doszło do sportowych zmagań, przedszko-
laki oficjalnie pożegnały najzimniejszą porę roku, wyno-
sząc z przedszkola „Marzannę”-kukłę symbolizującą zimę. 
Następnie, przyszedł czas na długo oczekiwane otwarcie 
wiosennej olimpiady podczas której nie zabrakło takich 
konkurencji jak: jazdy na czas na hulajnodze, skoków w 
workach, rzutów woreczkami do celu czy przenoszenia 
piłki na brzuchu i przebijania balonów. Po każdej z konku-
rencji uczestnicy otrzymywali słodkie nagrody.
Trzeba przyznać, że emocje związane z zabawą towa-
rzyszyły zarówno dzieciom biorącym aktywny udział w 
zabawie, jak i tym, które im kibicowały. Nie lada atrakcje 
wzbudziła konkurencja polegająca na przenoszeniu jajek 

na łyżce, w której udział wzięły wszystkie panie przedszko-
lanki oraz dyrektor placówki. 

Na zakończenie wszystkie dzieci w wiosennym nastroju 
zatańczyły wiosenny walc. Z pewnością  ten dzień dzieci 
z mszczonowskiego przedszkola zapamiętają jako jeden 
z tych dni kiedy w przedszkolu po prostu nie sposób się 
nudzić.

Łukasz Nowakowski

Przedszkole

Wiosenna olimpiada

Atelier malarza 
Dnia 31 marca i 1 kwietnia 2014r dwie 
grupy z Miejskiego Przedszkola Nr1 
„Słoneczka” i „Gumisie” wraz z wycho-
wawczyniami odwiedziły Mszczo-
nowski MOK, gdzie spotkały się z p. 
Anną Brodą która prowadzi zajęcia 
plastyczne. Przedszkolaki zostały 
zapoznane z pracownią malarską, 
miały możliwość wysłuchania na 

czym polega praca artysty 

– malarza i jakimi narzędziami posłu-
guje się on tworząc obraz. Dzieci 
dowiedziały się, ze wybierając do 

tworzenia obrazu kredki można użyć 
ich wiele rodzajów, podobnie jest z 
farbami, pędzlami i innymi narzę-
dziami malarskimi. Namalowany 
obraz oprawia się w ramy, których 
nazwy również  zostały przedszko-
lakom przybliżone. Na zakończenie 
dzieci miały możliwość obejrzeć 
prace przedstawione w galerii i pełne 
wrażeń oraz nowych doświadczeń 
wróciły do przedszkola.

Renata Sosnowska
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Wielkanoc 
w Miejskim Przedszkolu
W dniach od 31 marca do 4 kwietnia 
2014r zgodnie z tradycją lat ubie-
głych organizowany był w Miejskim 
Przedszkolu Nr1 konkurs plastyczny 
dla wszystkich przedszkolaków i ich 
rodziców pt. „ Baranek Wielkanocny”. 
Przedszkolaki z każdej grupy wraz z 
rodzicami a nawet całymi rodzinami 
miały za zadanie wykonać według 
własnego pomysłu wielkanocnego 
baranka. Technika wykonania była 
dowolna i dla tego panowała swoboda 
wyrazu artystycznego. Rodzice jak 
zawsze bardzo chętnie uczestniczyli 
w przygotowaniach. Konkurs jak co 
roku zorganizowały panie M. Puchała 
i M. Sałajczyk. Wyniki wspólnej pracy 
okazały się imponujące, gdyż baranki 
przygotowane na konkurs były różnej 

wielkości i wykonane z najróżniejszych 
materiałów. Temat konkursu był dość 
trudny ale i tak cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. 10 kwietnia 
w godzinach przedpołudniowych 
czekała na wszystkie przedszkolaki 
niespodzianka w postaci „Spotkania 
z Barankiem” – symbolem Wielka-
nocy. Dzieci uczestniczyły w licznych 
zabawach i konkursach związanych ze 
świętami Wielkanocnymi. W szerokiej 
gamie zabaw nie mogło zabraknąć 
konkurencji w ubieraniu baranka, 
karmieniu baranka, nauce picia przez 
słomkę czy wspólnym tańcu z baran-
kiem. Wszystko to było świetna okazją 
do zdobywania informacji dotyczą-
cych tradycji i symboliki zbliżających 
się świąt. Tego dnia na uczestników 
czekała jeszcze jedna niespodzianka 
związana z rozstrzygnięciem konkursu 
na najładniejszego baranka wielka-

nocnego. W każdej grupie wiekowej 
przyznano I, II i III miejsce oraz wyróż-
nienia oraz dla wszystkich uczest-
ników podziękowania. Z pewnością 
ten dzień dla wszystkich przedszko-
laków z Miejskiego Przedszkola nr 
1 pozostanie w pamięci jako ten, w 
którym nie sposób się nudzić. 

Małgorzata Sałajczyk

Pokaz
11.04.2014r grupa „Misie” z Miej-
skiego Przedszkola” zaprezentowała 
pozostałym przedszkolakom i ciociom 
pokaz mody „Wiosna 2014”. Dzieci 
na wybiegu ograniczonym zielonymi 
wstęgami, pięknie prezentowały 
zaprojektowane przez wychowaw-
czynie, a przygotowane przez rodziców 
stroje iście wiosenne. W ubiorach 
dominowały kolory słoneczne i kwie-
ciste akcenty. W pokazie dzieci zapre-
zentowały najwygodniejsze ubiory na 

rower, wrotki do pracy w ogrodzie 
czy piaskownicy. Zwrócono również 
uwagę na odpowiednia kolorystykę 
i formę dodatków w postaci kape-
lusików, kwiatów ozdobnych czy też 
akcesoriów sportowych dobranych 
w zależności od dyscypliny: kasków, 
ochraniaczy, piłek itp.. Dzieci poka-
zały, że również przedmioty służące 
do zabaw w piasku czy na łące mają 
niebagatelne znaczenie i powinny być 
dostosowane do okoliczności jak też 
barwne w swej kolorystyce. Po takim 
pokazie małych modelek i modeli 

wszyscy czekamy na ciepłą i piękna 
wiosnę.

Renata Sosnowska 

Wielkanocne spotkanie w 
Miejskim Przedszkolu Nr 1  
w Mszczonowie
 
 7.04.2014r. dzieci z grupy 
KRASNALE wraz ze swoimi rodzi-
cami uczestniczyli w zajęciach 
warsztatowych z okazji Świąt 
Wielkanocnych przygotowanych 
przez  wychowawczynie grupy p. 
Iwonę Dziubę i Małgorzatę Sałaj-
czyk. Podczas spotkania przed-

szkolaki zaprezentowali krótką 
część artystyczną w której znalazły 
się wierszyki i piosenki związane z 

Wielkanocą. Brali również udział w 
świątecznych zabawach i konkur-
sach. Na zajęciach dzieci wspólnie 
z rodzicami wykonali  pisanki wiel-
kanocne, które ozdobiły korytarz 
naszego przedszkola. Spotkanie 
odbyło się w przyjaznej i radosnej 
atmosferze, które każdy z uczest-
ników na długo zapamięta.

Iwona Dziuba
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Medicus
Dnia 15 kwietnia 2014r odwiedził 
nasze przedszkole pan ratownik 
Jacek Grybalow z Grupy Ratownictwa 
Medycznego „MEDICUS” . Celem 
wizyty było przystąpienie naszej 
placówki do realizacji programu 
„Szpital Pluszaka”. Program ten ma za 
zadanie oswoić dzieci ze 
służbami ratunkowymi 
oraz wpoić właściwe 
zasady prawidło-
wego postępowania w 
obliczu sytuacji zagro-
żenia zdrowia i życia. 
Pan ratownik anga-
żował wszystkie dzieci 
do aktywnego udziału 
w spotkaniu poprzez 
pokazywanie ilustracji, 
zagadki, dobre odpo-
wiedzi nagradzał 
naklejką oraz przybi-
ciem „piątki”. Przypo-
mniał dzieciom numery 
alarmowe oraz nauczył 
pokazywać cyfry 112 na 
twarzy: palec na usta, 
palec na nos i dwa palce 
na oczy. Zapoznały się 
dzieci z zawartością 
torby ratowniczej oraz 
miały możliwość spraw-
dzenia swoich umiejęt-
ności na fantomie. 
Dziękujemy grupie 
„MEDICUS” za odwie-
dzenie naszego przed-
szkola.

Agnieszka 
Rypkowska
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K O M U N I K A T
 W związku z częstymi przypadkami utraty dowodu 
osobistego przez ich posiadaczy i pojawiającymi się sygnałami 
świadczącymi o niedostatecznej wiedzy obywateli w zakresie 
konieczności ochrony swoich danych osobowych oraz posiada-
nych dokumentów tożsamości - Urząd Miejski w Mszczonowie 
uprzejmie informuje:

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami nikt nie może 
zatrzymywać dowodu osobistego.
Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy, ani też inne podmioty nie 
mają podstawy prawnej żądać od swoich klientów pozostawienia 
dowodu osobistego „pod zastaw”.

 W przypadku utraty dowodu osobistego, należy 
niezwłocznie zawiadomić dowolny, z reguły najbliższy organ 
gminy, a w sytuacji utraty dowodu poza granicami kraju – Urząd 
Konsularny. Dokument uznany za utracony zostanie 
natychmiast unieważniony w lokalnym i centralnym systemie 
informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiada-
czowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skut-
kami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem w 
obrocie prawnym. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest 
obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego doku-
mentu do właściwego organu gminy. Osoba, która znalazła 
dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie prze-
kazać ten dokument najbliższemu organowi gminy, Policji, lub 
innemu organowi administracji publicznej. W razie odnale-
zienia własnego dowodu osobistego, zgłoszonego jako utracony, 
należy bez zbędnej zwłoki dokonać jego zwrotu organowi, który 
wydał ten dokument. Ponadto dla zwiększenia bezpie-
czeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy 
zgłosić do dowolnego banku.
Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do 
którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie unie-
możliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez osobę nieupraw-
nioną z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej 
osoby.
 Biorąc powyższe pod uwagę prosi się o dochowanie 
staranności i dbałości o posiadane dokumenty tożsamości, w 
celu zapewnienia ochrony własnych danych osobowych.
 Barbara Kłopotowska     kier. USC

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 ukończyły 65 lat w dniu składania wniosku o jego wydanie  - 
wydawane 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 osobistego 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 dokonanej 
zmiany, w przypadku uszkodzenia, 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 legitymować się ważnymi dowodami osobistymi w obrocie 
prawnym, co znacznie utrudni im załatwianie czynności urzędo-
wych w bankach, placówkach służby zdrowia itp.
 Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie. Termin ocze-
kiwania wynosi 30 dni od daty złożenia wniosku o jego wydanie.
   

Barbara Kłopotowska
Kier. USC

„SMERFUŚ”
Zaprasza dzieci w wieku 3 do 4 lat w godz. 9-12

  Dzieci znajdą u nas:
 Zajęcia pobudzające rozwój i kreatywność
 Naukę w oparciu o programy dydaktyczne zatwier-

dzone przez MEN
 Opiekę wykwalifikowanych nauczycieli
 1x w tygodniu język angielski i rytmika
 Teatrzyki i imprezy plenerowe
 Wystawy i prezentacje swoich prac
 2 posiłki dziennie: śniadanie, zupa
 Miłą atmosferę                                             

Rodzice znajdą u nas:
 Bezpieczne miejsce dla prawidłowego rozwoju 

swoich pociech (ubezpieczenie NNW) 
 Szereg okazji do wspólnych spotkań i zabawy

Mszczonów ul. Warszawska 39
W siedzibie Przedszkola Niepublicznego Smerfolandia

Zapisy codziennie w godz.8.00-16.00  lub telefonicznie (46) 819 00 50

KLUB MALUCHA
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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”

Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemyslowych
zapraszają do zakupu w niskich cenach z gwarantowaną jakością :
-  nasion warzyw i kwiatów
-  ziemi i nawozów ogrodniczych
 

Bazy obrotu rolnego w Mszczonowie i Żabiej Woli
   oferują w dobrej cenie: opał, nawozy, środki ochrony roślin
   inf. 694 129 283, 46 - 857 82 22

1. Lokal po barze „WHITE  CLUB” 
na działalność gastronomiczną w pawilonie
Hermes w Mszczonowie   inf.  606 389 428

Agencja Ochrony poszukuje 
pracowników  ochrony  

do Centrum Dystrybucyjnego  
w Mszczonowie. 

CV prosimy składać do CD Mszczonów, 
ul. Tarczyńska 121 lub przesyłać na adres 
email : kanareczek6@onet.eu



PŁASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”
ADRES REDAKCJI:
  Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, 
  tel. 857 30 71, tel./fax: 46 857 11 99, e-mail: mszczonow@interia.pl,  e-mail w sprawie reklam: lukasz.nowakowski@gci.mszczonow.pl
REDAGUJE ZESPÓŁ
WYDAWCA: Gminne Centrum Informacji

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

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

Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 
Mszczonowskim”!

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

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

Uwagi ogólne: 
1. Merkuriusz Mszczonowski jest wyda-
wany raz w miesiącu (w szczególnych 
przypadkach 
2x m-c lub 1x 2 m-ce) 
2. Jednorazowy nakład Merkuriusza 
Mszczonowskiego wynosi 2000 egzem-
plarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jedno-
razowe pojawienie się ogłoszenia w 
„Merkuriuszu Mszczonowskim”. 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą 
być zwolnione organizacje i instytucje 
niekomercyjne, w zależności od treści 
i objętości materiałów przekazanych 
redakcji. 
5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamiesz-
czane na pierwszej stronie. 
6. W przypadku wkładki reklamowej 
osoba korzystająca z tej usługi jest zobo-
wiązana dostarczyć materiały reklamowe 
w ilości przewidzianej do umieszczenia w 
Merkuriuszu Mszczonowskim.
Warunki zamieszczenia artykułu sponso-
rowanego 
1. Artykuł sponsorowany jest artykułem 
płatnym. 
2. Autorem tekstu artykułu jest zamawia-
jący, tekst musi być podpisany imieniem i 
nazwiskiem autora. 
3. Zamawiający dostarcza artykuł w 
formie elektronicznej przygotowanej do 
umieszczenia 
w gazecie. 
Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy 
publikacji artykułów lub ogłoszeń nie 
odpowiadających profilowi pisma lub 
jeśli ich forma lub treść może spotkać 
się z negatywnym odbiorem czytelników 
pisma. 

Zainteresowani zamieszczeniem ogło-
szenia lub reklamy w Merkuriuszu 
Mszczonowskim proszeni są o skontakto-
wanie się w tej sprawie z
Gminnym Centrum Informacji 
w Mszczonowie, 
ul. Żyrardowska 4, tel. 857 3071 
nr konta: 

48 9291 0001 0043 3879 2000 
0010

Prosimy dokonywac wplat za reklamy i 
ogloszenia w MM na podane konto lub 
bezposrednio w kasie GCI.
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