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Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

WIEŚCI Z RATUSZA

Informacja na temat rynku pracy na terenie miasta i gminy 
Mszczonów
Jan Maciejski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrar-
dowie zdał informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy.
Dyrektor poinformował, że obecna sytuacja na rynku pracy jest 
bardzo trudna, gdyż stopa bezrobocia w powiecie żyrardowskim 
wynosi 17%.
Tylko w roku ubiegłym Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie 
zarejestrował aż 5300 osób bezrobotnych z czego 707 z gminy 
Mszczonów. Na koniec zeszłego roku stopa bezrobocia w 
powiecie wyniosła 16,4%.
Zdaniem Jana Maciejskiego, pomimo iż PUP aktywnie prowadzi 
aktywizację osób bezrobotnych, aktualna ilość osób będących 
stale bez pracy jest niepokojąca.
W 2013 roku na aktywizację bezrobotnych Powiatowy Urząd 
Pracy dysponował 6 milionami złotych, w ramach których zakty-
wizowano około 600 osób z czego 124 osoby z gminy Mszczonów.
Najdotkliwiej skutki bezrobocia odczuwają młodzi ludzie w 
wieku 25-34 lata oraz osoby po 50 roku życia, a także bezrobotni 
bez kwalifikacji i z wykształceniem podstawowym.

Ocena działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczo-
nowie
W nawiązaniu do sytuacji na rynku pracy Beata Sznajder poin-
formowała, że w minionym roku do GCI wpłynęły 124 oferty 
pracy, a centrum współpracowało z 67 pracodawcami. Dyrektor 
potwierdziła, że w gminie Mszczonów największą grupę osób 
bezrobotnych stanowią osoby w wieku 18-30 lat z wykształce-
niem ponadgimnazjalnym.
Wychodząc naprzeciw osobom bezrobotnym na portalu inter-
netowym www.gci.mszczonow.pl funkcjonuje dział dotyczący 
rynku pracy, gdzie on-line można dodać ofertę pracy bądź przej-
rzeć aktualne oraz dodać swój wpis w kategorii, szukam pracy 
(dział jest kompatybilny z portalem www.mszczonow.pl).
Ponadto, Beata Sznajder, dyrektor GCI szczegółowo omówiła 
działalność centrum w roku 2013, skupiając się głównie na 

zadaniach GCI, do których należą: działalność szko-
leniowa (kursy płatne i bezpłatne), działalność pro-

-rolnicza (pomoc w pisaniu 
wniosków o dopłaty bezpo-
średnie i dotacje rolnicze), 
przeciwdziałanie bezrobociu 
(kiosk z pracą), współpraca z 
innymi podmiotami na rzecz 
rozwoju społeczeństwa infor-
macyjnego i obywatelskiego, 
działalność konsultacyjno- 
doradcza (przede wszystkim 
dla przedsiębiorców) oraz 
promocja gminy ( m.in. reda-
gowanie biuletynu gminnego 
„Merkuriusz Mszczonowski”, 
administracja stron interne-
towych: gminy Mszczonów 
oraz GCI, współpraca z mediami, tworzenie materiałów rekla-
mowych, informacyjnych, a także prezentacji multimedialnych i 
treści merytorycznych na potrzeby ogólnopolskich konkursów i 
rankingów samorządowych).
Dyrektor przypomniała również o możliwości zapisywania się do 
bazy odbiorców darmowych smsów z bieżącymi informacjami 
z gminy Mszczonów. Od początku funkcjonowania darmowego 
systemu powiadamiania mieszkańców systemem sms, wysła-
nych zostało 29 650 wiadomości.
Beata Sznajder omówiła również zrealizowane przez GCI projekty 
oraz przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie 

W środę, 21 maja 2014 roku, odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni 
wysłuchali informacji z oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględ-
nieniem gminy Mszczonów oraz sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. 
Rada Miejska podjęła również szereg bieżących uchwał.

Powitanie przybyłych gości Radni podczas sesji

Beata Sznajder, dyrektor GCI 
szczegółowo omówiła działalność 

centrum w roku 2013, skupiając się 
głównie na zadaniach GCI

Radna Barbara Gryglewska podziękowała dyrektor Beacie Sznajder 
oraz pracownikom GCI za pracę na rzecz Mszczonowskiego 

Stowarzyszenia Historycznego

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fbip.mazowieckie.pl%2Fcmsws%2Fpage%2F%3FBF%3B8396&ei=zzmEU_DxH6LY7AborIDACA&usg=AFQjCNGuobvTJX_QDMp-bn_dSeFMCBZYrA&bvm=bv.67720277,d.ZGU
http://www.gci.mszczonow.pl
http://www.mszczonow.pl
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projektów dotyczących organizacji w tym roku Festiwalu Święto-
jańskiego, stworzenia albumu Mszczonowa oraz zakupu instru-
mentów muzycznych do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. 
Zdaniem Beaty Sznajder rok 2013 był przede wszystkim okresem 
rozwoju oraz akcji promocyjnych.
W ramach działalności w podlegających GCI Izbie Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej oraz Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
zorganizowane zostały m.in. lekcje muzealne, wycieczki szkolne 
oraz koncerty muzyczne.
Dyrektor w sprawozdaniu ujęła także działalność Mszczonow-
skiego Stowarzyszenia Historycznego i Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej Strzelcy im. 31 pSK, których członkowie uczestniczą 
w uroczystościach patriotycznych oraz wielu rekonstrukcjach 
historycznych.
Na zakończenie Beata Sznajder podziękowała władzom samo-
rządowym Mszczonowa w osobach burmistrza Józefa Grze-
gorza Kurka, zastępcy burmistrza Grzegorza Kozłowskiego oraz 
przewodniczącemu Rady Miejskiej Łukaszowi Koperskiemu i 
całej Radzie Miejskiej za wsparcie finansowe działań Gminnego 
Centrum Informacji.
Korzystając z okazji radna Barbara Gryglewska podziękowała 
dyrektor GCI oraz pracownikom centrum za ogromne zaangażo-
wanie oraz ciężką i efektywną pracę na rzecz gminy Mszczonów 
oraz wspierania Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycz-
nego. Wiele słów podziękowań padło także pod adresem 
włodarzy Mszczonowa, którzy przed kilkunastu laty jako prekur-
sorzy na Mazowszu stworzyli GCI.

Ocena zasobów opieki społecznej
Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zdała informację dotyczącą podejmowanych przez 
MOPS działań i zakres świadczonych usług. 
Zdaniem kierownik Barbary Ciszewskiej z roku na rok odnoto-
wuje się coraz więcej osób korzystających z pomocy społecznej. 
Jedną z przyczyn jest bezrobocie oraz niezdolność do pracy 
wywołana np. długotrwałą chorobą. MOPS odnotowuje zapo-
trzebowanie społeczne na usługi specjalistyczne, w tym prawne 
i psychologiczne. Niezbędne są także świetlice środowiskowe 
dla dzieci, w których rodziny mogą znaleźć wsparcie pomoc  w 
rozwiązywaniu problemów z dziećmi. Według kierownik bardzo 
ważne jest zatrudnienie asystenta rodziny, który często zapo-
biega trafieniu dzieci do domów dziecka.

Podjęte uchwały
Podczas sesji radni podjęli szereg uchwał, w tym m.in. uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmują-
cego fragment miejscowości Badów Górny, uchwałę w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-
jącego fragment miasta Mszczonowa, uchwałę w sprawie wyra-
żenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, uchwałę 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym, uchwałę zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Mszczonów w roku 2014.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej
Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej poinformował, że okresie między sesjami zespół kontrolny 
odbył cztery posiedzenia, w tym 25 kwietnia skontrolował Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 29 kwietnia Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury, 9 maja Gminne Centrum Informacji, a 
15 maja Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczonowie. Podczas 
wszystkich spotkań członkowie komisji kontrolowali gospo-
darkę finansową jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów. 
W wyniku kontroli komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w 
analizowanych sprawozdaniach finansowych.

Sprawy różne
Jarosław Zubrzycki, przedstawiciel inwestora Global Parks of 
Poland, potwierdził informację dotyczącą budowy Aquaparku 
na terenie gminy Mszczonów, który będzie pierwszym etapem 
gigantycznego projektu Park of Poland. Przedstawiciel inwe-
stora poinformował, że wspólny projekt firm Global Parks oraz 
Wund Gruppe dotyczy budowy Aquaparku 
we Wręczy będącego unowocześnioną 
wersją funkcjonującego parku wodnego w 
niemieckim mieście Erding.
Otwarcie pierwszego etapu inwestycji 
przewidziano na październik 2016 roku. W 
kolejnych latach inwestor planuje rozbu-
dowę obiektu o  2 lub 3 kolejne etapy w 
tym między innymi o  duży park tematyczny 
i centra konferencyjne.
Na pytanie przewodniczącego Łukasza 
Koperskiego dotyczące infrastruktury 
drogowej i skomunikowania obiektu, Jaro-
sław Zubrzycki poinformował, że do funk-
cjonowania pierwszego etapu projektu Park 
of Poland przebudowana droga krajowa 
S8  oraz wybudowana autostrada A2 w 
pełni spełniają wymogi komunikacyjne. 
Jednak do kolejnych etapów inwestycji 
bezwzględnie konieczna będzie rozbudowa 
infrastruktury drogowej i kolejowej.
W uzupełnieniu burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek podkreślił, że konieczna będzie 
przebudowa wiaduktu w  miejscowości 
Zazdrość oraz budowa stacji w Szeligach, 
a także modernizacja i uruchomienie połączenia kolejowego na 
trasie Mszczonów-Tarczyn-Piaseczno-Warszawa.
- Przed nami dużo pracy i wyzwań, gdyż będziemy musieli 
wspierać firmę w  budowaniu infrastruktury oraz uzbrojeniu 
terenu w niezbędne media. Będziemy musieli także przeszkolić 
osoby do pracy w Aquaparku- podkreślił burmistrz. 
Cieszę się, że firma Wund Gruppe chce wprowadzić funkcjonu-
jący w Niemczech elastyczny i prorodzinny system pracy. Mam 
tu na myśli możliwość pracy dla osób, które będą chciały dorobić 
lub z uwagi na obowiązki domowe mogą pracować tylko po kilka 
godzin dziennie- dodał Józef Grzegorz Kurek.
Na pytanie radnego Andrzeja Osiala dotyczące zatrudnienia 
przy budowie obiektu firm i osób z gminy Mszczonów, Jarosław 
Zubrzyki poinformował, że przy tego typu dużych inwestycjach 
rzeczą naturalną jest zatrudnianie podwykonawców. Dzięki temu 
rodzime podmioty gospodarcze wspierać będą budowę Parku.

Łukasz Nowakowski

Jarosław Zubrzycki, 
przedstawiciel 

inwestora Global 
Parks of Poland, 

potwierdził 
informację dotyczącą 
budowy Aquaparku 

na terenie gminy 
Mszczonów
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16 maja 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.
W trakcie prac komisji, radni wysłu-
chali Grażynę Pływaczewską, dyrektor 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 

oraz Michała Szymańskiego 
dyrektora OSiR-u, którzy 

przedstawili informację dotyczącą tego-
rocznej oferty wakacyjnej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców 
gminy Mszczonów.
Grażyna Pływaczewska szczegółowo 
omówiła plan akcji Lata w Mieście 2014, 
które w tym roku wystartuje pod hasłem 
„Termy, Słońce i Zabawa”.
Tradycyjnie, program  wakacji rozpocznie 
się 1 sierpnia i potrwa do końca wakacji. 
W tegorocznej ofercie przewidziano m.in. 
zajęcia teatralne, wokalne, muzyczne, 
plastyczne oraz bale dla dzieci. Ponadto, 
w programie będą tańce przy dźwiękach 

kapeli w sali klubowej MOK, konkursy 
karaoke, wirtualne gry komputerowe, a 
także imprezy plenerowe, seanse nocne 
na Termach oraz wiele innych atrakcji.
W uzupełnieniu Michał Szymański, 
dyrektor OSiR w Mszczonowie omówił 
ofertę Lata w Mieście, które zorganizo-
wane będzie na terenie mszczonowskich 
basenów termalnych, hali sportowej 

4 czerwca 2014 roku
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, wice-
przewodniczący Andrzej Osiński, radny 
Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz 
radny Ryszard Stusiński, jako przewodni-
czący Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Promocji Gminy.

Józef Grzegorz Kurek wiele uwagi 
poświęcił omówieniu spraw związanych 
z uruchomieniem połączenia kolejowego 
na trasie Mszczonów-Tarczyn-Piaseczno-
-Warszawa.
Według przedstawionej przez burmi-
strza informacji, Urząd Marszałkowski 
pod którego jurysdykcją są lokalne połą-
czenia kolejowe wpisał modernizację linii 
Mszczonów-Warszawa do planu inwe-
stycji.
Jednym z warunków uruchomienia połą-
czenia będzie wyrażenie zgody na prze-
jęcie dworców kolejowych przez samo-
rządy na terenie których przebiega linia.
Radni wraz z burmistrzem jednogło-

śnie stwierdzili, że dla wsparcia procesu 
inwestycyjnego, gmina przejmie prawa 
własności do obiektów kolei.
W dalszej części posiedzenia komisji 
burmistrz poinformował, że podpisana 
została umowa z wykonawcą, który 
rozbuduje i zmodernizuje mszczonowską 
oczyszczalnie ścieków- firmą FAMBUD.
- To dobra firma, dlatego myślę, że prace 
modernizacyjne zostaną wykonane 
rzetelnie i terminowo. Mam nadzieję, 
że za rok o tej porze sfinalizujemy ten 
projekt- powiedział Józef Grzegorz Kurek.
Burmistrz przypomniał również o możli-
wości rozbudowy wodociągu na terenie  
Wygnanki. Jednak, aby doszło do rozpo-
częcia inwestycji niezbędna będzie dekla-
racja mieszkańców o chęci sfinansowania 
przez właścicieli gospodarstw indywidu-
alnych przyłączy.
Na zakończenie członkowie komisji wraz 
z burmistrzem dyskutowali na temat 
remontów gminnych dróg. Zdaniem 
Józefa Grzegorza Kurka z uwagi na nieko-
rzystną pogodę, prace remontowe prze-
ciągną się w czasie.

* * *
 

7 maja oraz 14 maja 2014 roku
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, wice-
przewodniczący Marek Zientek, wice-

przewodniczący Andrzej Osiński, radny 
Jerzy Siniarski, radny Piotr Chyła oraz 
radny Ryszard Stusiński, jako przewodni-
czący Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Promocji Gminy.

Głównymi tematami posiedzenia komisji 
było omówienie spraw dotyczących 
planów inwestycyjnych w roku bieżącym 
oraz podsumowanie zrealizowanych 
przez gminę Mszczonów projektów unij-
nych.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek szczegó-
łowo omówił plan przebudowy i moder-
nizacji oczyszczalni ścieków jednocześnie 
informując, że gmina aktualnie czeka na 
podpisanie umowy z wykonawcą w celu 
jak najszybszej realizacji tej inwestycji.
Burmistrz przypomniał także, że w latach 
2010-2014 gmina Mszczonów zrealizo-
wała 35 projektów współfinasowanych 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
których wykonano zarówno zadania 
inwestycyjne jak i szkoleniowe.
W trakcie komisji przedstawione także 
zostały członkom komisji materiały na 
najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży
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19 maja 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, radny 
Krzysztof Krawczyk, radny Marek Baumel, 

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 
cieszy się coraz większym zainteresowa-
niem.
W dalszej części Magdalena Podsiadły 
reprezentująca Gminne Centrum Infor-
macji w zastępstwie dyrektor Beaty 
Sznajder zdała informację z działalności 
jednostki, omawiając zakres podejmo-
wanych przez GCI inicjatyw oraz prowa-
dzonych projektów. 

* * *
6 czerwca 2014r.
W wyjazdowym posiedzeniu komisji 
uczestniczyli: radna Renata Siwiec, radny 
Waldemar Suski, radny Andrzej Osial, 
radny Dariusz Olesiński, radny Marek 
Baumel oraz radna Barbara Gryglewska, 
jako przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Sportu i Młodzieży.

Radni zasiadający w komisji odbyli 
wiosenny objazd szkół wizytując w Szkole 
Podstawowej we Wręczy, Szkole Podsta-
wowej i Gimnazjum w Mszczonowie oraz 
w Przedszkolu Miejskim.
Tegoroczny objazd komisja rozpoczęła 
od Szkoły Podstawowej we Wręczy, gdzie 
dyrektor placówki Małgorzata Janiszek 
wraz z Andrzejem Osialem, radnym  i 
sołtysem Wręczy oprowadzili członków 
komisji po szkole prezentując klasy, salę 
gimnastyczną oraz nowy plac zabaw i 
nowoczesną pracownię integracji senso-
rycznej.
Następnie, radni odwiedzili Szkołę 
Podstawową w Mszczonowie 
oraz mszczonowskie Gimna-
zjum. Elżbieta Kubiak, dyrektor 
Szkoły Podstawowej poinfor-
mowała komisję o potrzebie 
stworzenia pracowni kompu-
terowej oraz uruchomienia 
bezprzewodowego internetu 
w całym budynku.
W odpowiedzi, Ewa Zielińska, 
dyrektor ZOPO poinformo-
wała, że istnieje możliwość 
skorzystania z rządowego 
programu rozwijania kompe-
tencji uczniów i nauczycieli w 

zakresie stosowania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych pn. „Cyfrowa 
Szkoła”. 
Wiele pytań ze strony radnych dotyczyło 
sześciolatków, które zgodnie z noweli-
zacją ustawy o systemie oświaty będą 
rozpoczynać naukę w pierwszej klasie 
szkoły podstawowej.
Dyrektor Elżbieta Kubiak poinformo-
wała, że rodzice z dużym dystansem 
podchodzą do możliwości posyłania 
sześciolatków do szkoły twierdząc, że 
dzieci nie są jeszcze na to gotowe.
Radny Marek Baumel pytał o integrację 
dzieci w klasach czwartych uczęszczają-
cych do tej pory do szkół z terenów wiej-
skich.
Dyrektor Kubiak oznajmiła, że przycho-
dzące do Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie dzieci z terenów wiejskich objęte 
są szczególną opieką pedagogów, gdyż 
nowa szkoła oznacza nowe środowisko.
W wyniku dyskusji radny Andrzej Osial 
zasugerował, żeby podczas przyjęć do 
szkoły czwartoklasistów  spoza Mszczo-
nowa, zapisywać uczniów z tej samej 
miejscowości do jednej klasy.
W dalszej części komisji radni wraz z 
dyrekcją omówili problemy uczniów 
i coraz częstsze korzystanie dzieci z 
poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Członkowie komisji w wyniku dyskusji 
stwierdzili również, że gmina Mszczonów 
w znaczący sposób finansuje gminne 
placówki oświatowe, gospodarując z 
własnego budżetu rocznie aż 8 milionów 
złotych na szkoły. 
Radni poruszyli także temat otwartości 
władz Mszczonowa w kwestii tworzenia 

klas integracyjnych, które zgodnie z 
obowiązującymi przepisami mogą być 
uruchomione przy minimum  trójce 
dzieci niepełnosprawnych zgłoszonych 
do takiej klasy. Gmina zapewnia takim 
uczniom również dojazd na zajęcia do 
szkoły specjalnej w  Żyrardowie i Jurkach.
Kolejnym punktem wizyty komisji było 
Gimnazjum w Mszczonowie, gdzie 
dyrektor Anna Rusinowska w kilku 
zdaniach omówiła sytuację w podległej 
jednostce, podkreślając, że szkołę czeka 
remont dachu oraz bieżące naprawy.
Radni dowiedzieli się także, że coraz 
więcej uczniów, w tym z ościennych gmin 
ubiega się o przyjęcie do mszczonowskiej 
placówki. Dyrektor wspomniała również 

o wymianie Polsko- Niemieckiej z 
uczniami z Erding. 
Na koniec radni odwiedzili Miej-
skie Przedszkole w Mszczonowie, 
gdzie dyrektor Iwona Gołyńska 
poinformowała, że w tym 
roku szkolnym do przedszkola 
uczęszcza 150 dzieci. Dyrektor 
oznajmiła także, że od września 
planowane jest uruchomienie 
darmowych zajęć z języka angiel-
skiego dla pięciolatków.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Połączone Komisje Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu i Mienia Komunalnego
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Z burmistrzem Mszc-
zonowa  Józefem 

Grzegorzem Kurkiem 
na temat sensacji doty-
czących budowy Park 
of Poland rozmwaia 
Mateusz Milczarek  

Panie burmistrzu, ostatnio 
mszczonowianie zostali zaskoczeni 
informacją, iż  po wielkich trudach ma 
w końcu ruszyć zapowiadana już 4 lata 
temu inwestycja pod nazwą Park of 
Poland. Artykuły na ten temat ukazały 

się w prasie i to nie tylko 
lokalnej. O planowanym 

przedsięwzięciu mówił 
pan też mieszkańcom 
osobiście, 7 czerwca,  
wykorzystując do tego 
scenę tegorocznego 
Jarmarku Mszczonow-
skiego. Kiedy dokładnie  
planowany jest początek 
prac? 
Według planów inwestora 

budowa ruszy na początku przyszłego 
roku. Pierwszych gości park przyjmie w 
listopadzie roku 2016. Zaznaczam, że do 
tego czasu ma powstać pierwszy etap 
olbrzymiej inwestycji pod nazwą Park of 
Poland, czyli park wodnej rozrywki, gigan-
tyczny aquapark, który będzie najwięk-
szym tego typu obiektem w Europie 

Środkowo-Wschodniej, rozpościerać  się 
będzie na obszarze 20 hektarów.    Jego 
koszt został wyceniony na bagatela 100 
milionów Euro. Aquapark składać  się 
ma z trzech części.   Pierwsza przezna-
czona będzie dla rodzin z dziećmi, drugą 
stanowić będą atrakcje dla zdrowia, 
trzecią zaś przewidziano dla młodych 
ludzi, którzy będą korzystać z licznych, 
„szalonych” atrakcji wodnych.
Po zakończeniu budowy parku wodnej 
rozrywki inwestor przystąpi do kolej-
nych etapów realizacji projektu Park of 
Poland, czyli wybuduje:  centra handlowe 
i konferencyjne,  hotele, a także kolejne 
obiekty rekreacyjne, tak aby w efekcie  
pod Mszczonowem powstał w pełni  
działający park rozrywki i nauki, jak to 
było zapowiedziane przed czterema laty. 
W tej chwili firma zajmująca sie reali-
zacją projektu dysponuje terenem o 
łącznej powierzchni 100 hektarów, więc 
miejsca pod nowe obiekty nie powinno 

22 maja 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: 
radna Barbara Gryglewska, radna Renata 
Siwiec, radny Krzysztof Krawczyk, radny 
Waldemar Suski, radny Ryszard Stusiński 
oraz radny Piotr Chyła, jako przewodni-
czący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki 
Społecznej.
Grażyna Pływaczewska, dyrektor Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury podsumo-
wała przygotowania do zbliżającego się 
Jarmarku Mszczonowskiego (7 czerwca 

2014), po czym szczegółowo omówiła 
program imprezy.
Jak zapowiedziała dyrektor MOK-u, tego-
roczny program Jarmarku obfitować 
będzie w wiele ciekawych propozycji skie-
rowanych do osób w różnym wieku.
Imprezę rozpocznie bieg uliczny z Termami 
Mszczonów o godzinie 13.00. Uroczyste 
otwarcie Jarmarku zaplanowano na 
godzinę 16.00. O tej godzinie będzie 
miało miejsce wręczenie dyplomów 
dyrektorom placówek szkolnych, które 
brały udział w XXII Spotkaniach Artystycz-

nych Szkół.
W programie przewidziano także program 
dla dzieci pt. „Akademia Pana Kleksa”, 
koncert zespołu „Buenos Amigos”, 
koncert Orkiestry OSP w Mszczonowie, 
rewię w wykonaniu dzieci i młodzieży z 
kół zainteresowań działających w MOK.
W tym roku gwiazdą wieczoru będzie 
MACIEJ MALEŃCZUK & PSYCHODAN-
CING, który zagra wpadające w ucho 
radiowe przeboje.
Oprócz koncertów oraz licznych 
programów będzie można skorzystać 
z wielu przygotowanych na ten dzień 
atrakcji zlokalizowanych na placu przed 
Ratuszem.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej

Wywiad

Coraz bliżej realizacji projektu Park of Poland

radny Waldemar Suski, radny Dariusz 
Olesiński, radny Andrzej Osial, radny 
Marek Baumel, radny Zdzisław Banasiak 
radny oraz radny Jerzy Siniarski, jako 
wiceprzewodniczący Komisje Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa 
Publicznego.

Tematem posiedzenia komisji było 
omówienie prac związanych z opraco-
waniem planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mszczonów.
Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego wraz z Jadwigą 
Jeznach, kierownikiem Pracowni Urbani-
stycznej omówiły procedurę opracowy-

wania studium i planu zagospodarowania 
przestrzennego wskazując, że proces 
ten z uwagi na szereg obowiązujących 
wytycznych jest czasochłonny.
Kolejnym tematem posiedzenia komisji 
była analiza wydatków Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej za II półrocze 
2013 roku.
W trakcie prac komisji, szczegółowo 
zostały omówione poniesione przez 
MOPS wydatki, zarówno na zadania 
własne jak i na zadania zlecone.
Następnie, Beata Sznajder, dyrektor GCI 
wraz z Joanna Fijałkowską, główną księ-
gową przedstawiły sprawozdanie finan-
sowe centrum.

Ponadto, dyrektor GCI na pytania radnych 
przypomniała zasady funkcjonowania 
darmowego systemu powiadamiania SMS 
mieszkańców gminy Mszczonów. Przesy-
łane do mieszkańców informacje dotyczą 
życia społecznego i gospodarczego, rynku 
pracy, kultury, zdrowia, oświaty, rolnictwa 
oraz przedsiębiorczości. Rejestracji 
można dokonać w siedzibie Gminnego 
Centrum Informacji w Mszczonowie, 
przy ulicy Żyrardowskiej 4 lub za pośred-
nictwem formularza zamieszczonego na 
stronie internetowej gminy Mszczonów  
(www.mszczonow.pl).

Łukasz Nowakowski
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zabraknąć. To co mnie – jako burmistrza - 
cieszy najbardziej to fakt, iż  park pobudzi 
miejscową  przedsiębiorczość. Będzie też 
generatorem wielu nowych miejsc pracy. 
W samym tylko Aquaparku, jak wynika z 
zapowiedzi inwestora zatrudnienie znaj-
dzie około 1000 osób. 

Właśnie o te miejsca pracy chciałem 
zapytać. Zdaje Pan sobie sprawę, że zaraz 
po ujawnieniu informacji o rozpoczęciu 
budowy wśród mieszkańców aż zaroiło 
się od plotek. Jedna z nich dotyczy 
sprawy zatrudnienia w Aquaparku. 
Ponoć  miejsca pracy już  zostały po cichu 
rozdzielone i otrzymali je krewni i prote-
gowani  radnych,  pracowników Urzędu 
Miasta, a także Pana?
Oj, to nie nowość. Dokładnie takie same 
plotki pojawiały się, gdy w 1995 roku 
zapowiadaliśmy budowę  mszczonowskiej 
dzielnicy przemysłowej. Jak  teraz łatwo 
można sprawdzić, pracują tam teraz sami 
moi krewni i znajomi (śmiech). Zaśmiałem 
się, ale wiem, ze sprawa tak naprawdę 
jest szalenie poważna. Praca jest teraz 
towarem deficytowym i szalenie pożą-
danym. Nie dziwmy się  więc, że infor-
macja o pojawieniu się nowych tysiąca 
miejsc pracy wywołuje takie emocje. 
Cały czas ja, radni i podlegli mi urzędnicy 
czynimy usilne starania, aby miejsc pracy 
na terenie gminy było jak najwięcej. 
Pobudzenie rynku pracy to nasz podsta-
wowy cel. Jeśli Mszczonów nadal chce 
się  tak dynamicznie rozwijać, to musi być  
skuteczny w pozyskiwaniu inwestorów 
i dawaniu swoim mieszkańcom możli-
wości godziwego zarobkowania. Sądzę, 
że rozsądni mieszkańcy nie dali wiary w 
rozpowszechnianą plotkę. Proces wery-
fikacji do pracy oczywiście jeszcze nie 
ruszył, a już  naprawdę  trudno sobie 
wyobrazić, aby burmistrz i radni mieli 
bezrobotnych krewnych w ilości tysiąca 
osób. To całkowita  niedorzeczność. 

To nie jest jednak jedyna plotka, jaka 
krąży po mieście. Ogłoszenie rozpo-
częcia budowy aquaparku  odbywa się 
w roku wyborczym. Niestety pierwsze 
informacje o zapowiedzi budowy Park 
of Poland pojawiły się  cztery lata 
temu, kiedy też  czekaliśmy na wybory. 
Zgodnie z drugą  plotką całe zamieszanie 
z aquaparkiem to tylko chwyt wyborczy 
i tak naprawdę  żadnej budowy ma nie 
być. 
Ta informacja jest  o wiele poważniejsza 
niż  bajki o tysięcznej grupie krewnych 
burmistrza, którzy  potrzebują pracy. 
Stanowczo dementuję jej prawdziwość. 
Samorząd Gminy Mszczonów zabiega o 
inwestora, ułatwia jego działanie, stwarza 
mu możliwości (na miarę swych możli-
wości) korzystania z mediów i tras komu-
nikacyjnych, ale na pewno tak gigan-
tyczna inwestycja, jaką  jest Aquapark,  
nie podlega gminie. To nie my decydo-
waliśmy o terminach ogłaszania rozpo-
częcia inwestycji, robienia planów, skupie 
gruntów itp. Realne koszty wybudowania 
Aquaparku, a już w ogóle całego Park of 
Poland daleko przekraczają możliwości 
gminnego budżetu. Za tą inwestycją stoi 
poważny kapitał zagraniczny, który już 
naprawdę zdążył się uwiarygodnić na 
polskim rynku. Nie mówimy tu o czaro-
dziejach, którzy wyciągają króliki z kape-
lusza, tylko o biznesmenach znanych z 
wielomilionowych inwestycji. Mookie 
Greidinger, właściciel Global Parks 
Poland, to postać  znana i kojarzona z 
wieloma inwestycjami na terenie Polski, 
jak też  całej Europy Środkowo-Wschod-
niej. Dla niego i jego firmy nasze samo-
rządowe, wyborcze spory, to naprawdę  
nieistotna sprawa. To tak jakby mówić, 
że dlatego rzeka płynie, bo pobudza ją 
obracające się   koło młyna. Ktoś  tu całko-
wicie odwrócił proporcje. To już nawet 
nie jest teoria spiskowa, to  kompletna 
bzdura. Owszem dla naszych inwestorów 
jest  ważne, aby mieli we Mszczonowie 
sprawdzonych i wiarygodnych partnerów 
w postaci skutecznego burmistrza i prze-

widywalnej rady Miejskiej, ale na pewno  
taki kapitał nie zamierza nas mamić  swoją 
inwestycją, aby wpływać na skład rady w 
niewielkiej  gminie. W tym układzie sił, to 
my musimy zabiegać o nich, a nie oni o 
nas. Wiedziałem, że  inwestycja, która nas 
czeka rozpali wyobraźnie  mieszkańców, 
ale naprawdę nie przypuszczałem, że 
doprowadzi do takiego szaleństwa. 
Apeluję od wszystkich zdrowo myślą-
cych, aby naprawdę nie dawali wiary w 
brednie, które rodzi ulica. 

Może pan na koniec wyjaśnić  dlaczego 
zapowiedzi budowy Park of Poland 
sprzed czterech lat nie zostały zrealizo-
wane w terminie?     
To dobry pomysł, być może to przekona 
niedowiarków, że naprawdę cała sprawa 
nie ma nic wspólnego z gminną  władzą 
i sprawami wyborów. Otóż chcę  powie-
dzieć  to po raz kolejny,   że za to, iż pod 
Mszczonowem nie ma jeszcze działają-
cego parku nauki i rozrywki odpowiada  
fatalny stan budżetu naszego państwa, 
a konkretnie niespełnione obietnice  
ministerstwa o skomunikowaniu Park of 
Poland z głównymi drogami na naszym 
terenie, a także problemy z wykupem 
gruntów od prywatnych właścicieli. Co 
miało się sprowadzić  do pomocy w wybu-
dowaniu nowych  węzłów na trasie nr 50. 
Okazało się, że ministerstwo nie było w 
stanie  wygenerować środków na dodat-
kowe inwestycje drogowe na naszym 
terenie i to wstrzymało całą inwestycję, 
którą wtedy – co warte jest  podkre-
ślenia- wyceniano na kwotę 2 miliardów 
złotych!!! Niestety, parafrazując znane 
powiedzenie  „taki mamy w kraju inwe-
stycyjny klimat”! Gdyby nie problem z 
drogami, pewnie już dziś moglibyśmy: 
korzystać  z atrakcji olbrzymiego parku, 
pracować  w nim i zarabiać  na korzy-
ściach , jakie wyniknęłyby  z posiadania w 
gminie   tak olbrzymiego obiektu. 

Dziękuje za rozmowę. 
Dziękuję  bardzo.

Szanowni Państwo!
Inwestor Park of Poland rozpoczął proces projektowania parku. Planowane rozpoczęcie 
budowy to pierwszy kwartał 2015 roku.
Dopiero wtedy możliwe będą nabory pracowników, najpierw do budowy a dopiero w 
2016 roku do pracy w parku. 

Na dzień dzisiejszy inwestor nie przyjmuje żadnych podań o przyjęcie do pracy.
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Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, 
wystawy, muzea, przejazdy komunikacją 
publiczną, a nawet wakacje - na to mogą 
liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie 
Dużej Rodziny. Wnioski o nią można 
składać już od 16 czerwca.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to 
system zniżek dla rodzin wielodziet-
nych. Już od 16 czerwca każda rodzina z 
co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu 
będzie mogła w swojej gminie złożyć 
wniosek o wydanie karty. Pierwsze z nich 
będą wydawane już w lipcu.
- Karta Dużej Rodziny realnie pomoże 
rodzinom wielodzietnym w codziennym 
życiu: dostępie do kultury, aktywnego 
wypoczynku, ale także obniży ich wydatki 
na życie. Szacujemy, że ze zniżek będzie 
mogło skorzystać nawet 3,4 mln osób, w 
tym ponad 2 mln dzieci - mówi Władysław 
Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki 
społecznej. 
Liczba instytucji i firm, które zaofe-
rują zniżki rodzinom systematycznie się 
powiększa. Wkrótce pełną listę będzie 
można znaleźć na stronie www.rodzina.
gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki 
będą opatrzone logo „Tu honorujemy 
Kartę Dużej Rodziny”. 

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest 
każdemu członkowi rodziny, także 
rodzinom zastępczym i rodzinnym 
domom dziecka. Rodzicom karta wyda-
wana jest dożywotnio, dzieciom do ukoń-
czenia 18 lub 25 lat w przypadku konty-
nuowania nauki. Osoby niepełnosprawne 
otrzymają kartę na czas trwania orze-
czenia o niepełnosprawności. Karta przy-
znawana jest bezpłatnie i bez względu na 
dochód. 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest 
uzupełnieniem lokalnych kart, które przy-
znają gminy swoim mieszkańcom. Do tej 
pory na karty dla dużych rodzin zdecydo-
wało się 200 gmin w Polsce.

| Biuro Promocji i Mediów
| Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
| Tel. (+48 22) 661 11 13, 661 11 22
| Fax (+48 22) 661 11 24
| E-mail: prasa@mpips.gov.pl
| www.mpips.gov.pl

Z radną Renatą Siwiec, wiceprzewodniczącą 
Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, 
a także członkiem Komisji Oświaty, Sportu 
i Młodzieży i Komisji Rewizyjnej rozmawia 

Łukasz Nowakowski

Pani Renato nadeszło upragnione lato, 
które jest doskonałym okresem nie tylko 
do wypoczynku, ale również do realizacji 
inwestycji. Proszę wskazać jakie projekty 

inwestycyjne zostały wykonane i będą wdrażane w Pani 
okręgu wyborczym obejmującym sołectwa: Ciemno-Gnojna, 
Badowo-Dańki, Badowo-Mściska, Badów Górny, Kamionka, 
Sosnowica, Wymysłów.

- Wraz z nadejściem tegorocznej wiosny rozpoczęła się znacząca 
inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i przy-
kanalików oraz czterech przepompowni ścieków na terenie 
Kamionki, Sosnowicy, Wymysłowa, Badowo- Dańk oraz 
Adamówka.
Łączna długość budowanej sieci kanalizacyjnej wynosi ponad 
14 tysięcy metrów, zaś wartość inwestycji blisko 5, 5 miliona 
złotych. Na ten projekt ZGKiM otrzymał dofinansowanie z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 miliona 
941 tysięcy złotych.
Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na 15 kwietnia 
2015 roku.
Ponadto, mieszkańców miejscowości Badowo Mściska i Ciemno 
Gnojnej czeka w tym roku przebudowa ulicy Lipowej. Koszt inwe-

stycji wyniesie 264 tysiące złotych.

Zmieńmy nieco temat, mianowicie 
rokrocznie przed zakończeniem roku 
szkolnego członkowie Komisji Oświaty, 
Sportu i Młodzieży wizytują gminne 

placówki oświatowe. Proszę przybliżyć ile gminę Mszczonów 
kosztują rocznie szkoły i jakie inwestycje w tym roku szkolnym 
udało się zrealizować.

- Jako Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży każdego roku odwie-
dzamy gminne placówki oświatowe, aby zapoznać się z proble-
mami, potrzebami i planami każdej ze szkół. Rzeczą oczywistą 
jest, że pion oświaty wymaga dużych nakładów finansowych, 
gdyż potrzeby są ogromne. Gmina Mszczonów w znaczący 
sposób finansuje szkoły, gospodarując z własnego budżetu 
rocznie blisko 8 milionów złotych na oświatę. Największe 
wydatki pochłaniają wynagrodzenia osobowe pracowników 
oraz inwestycje. 
W tym roku udało się m.in. wykonać remont dachu szkoły w 
Piekarach, stworzyć nowoczesną pracownię integracji senso-
rycznej we Wręczy oraz wybudować place zbaw przy szkole 
podstawowej we Wręczy i Szkole Podstawowej w Bobrowcach.
Niezaprzeczalnie dzięki potężnym nakładom finansowym gmina 
Mszczonów na tle ościennych jednostek samorządu terytorial-
nego wiedze prym w wysokim poziomie doinwestowania szkół. 
Pomimo tego, przed  Radą Miejską i burmistrzem Józefem Grze-
gorzem Kurkiem stoją już kolejne zadania i plany, które będziemy 
na bieżąco realizować.

Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

Wywiad

Priorytetem są nasi mieszkańcy

Karta Dużej Rodziny

Zniżki rodzinne na start!
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Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie we współpracy z 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie w dniu 3 czerwca 
2014 roku zorganizowało bezpłatne spotkanie pn.: „Bezpieczny 
wyjazd – bezpieczny powrót - sezonowe wyjazdy do pracy”.
Spotkanie poprowadziła Katarzyna Kawka – Kopeć, która jest 
doradcą EURES.
W czasie spotkania omówione zostały tematy związane głównie 
z problematyką przygotowania się do wyjazdu, w tym jak szukać 
pracy przed wyjazdem i co to jest bezpieczna oferta pracy. Wiele 
uwagi poświęcono także zagadnieniu nieuczciwych pośredników 
i pracodawców, a także świadczeniom społecznym i zezwole-

niom na pracę i staż.
Uczestnicy szkolenia mieli także możli-
wość indywidulanie dowiedzieć się w jaki 
sposób selekcjonować oferty pracy oraz 
gdzie ich szukać. 

Łukasz Nowakowski

GCI

Bezpłatne spotkanie z doradcą EURES

Karta Dużej Rodziny: pytania i odpowiedzi
Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje 
przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz 
rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu człon-
kowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. 

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 
18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. 
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełno-
sprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia 
o niepełnosprawności.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 
54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta 
jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i 
nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest 
data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Brail-
le’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem. 

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?
Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej 
miejscu zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja 
o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty – tam należy 
złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy 
pełnoletni jej członek.
 
Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?
Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski. 

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?
Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie 
zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są 

zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista 
miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie tutaj: rodzina.gov.pl. Lista 
będzie aktualizowana na bieżąco.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?
Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze 
zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy. 

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 
anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty 
Dużej Rodziny?
Nie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, 
do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również 
uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. 
w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne 
przysługują dodatkowe zniżki?
Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują 
każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze.  Może się 
jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie 
chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po 
rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?
Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej 
Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać 
mogą także małżonkowie rodziców.  

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym 
znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze 
zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty 
każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza 
to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym 
miejscu.  

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?
Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do urzędu gminy. 
Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł.
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W piątek 6 czerwca 
2014 roku w ramach 
konkursu „Gmina 
Fair Play” w mszczo-
nowskim Urzędzie 
Miejskim odbył się 

audyt, który w tym roku przeprowadziła audytor Małgorzata 
Tymorek. 
Pierwszym etapem audytu było spotkanie z burmistrzem Mszczo-
nowa Józefem Grzegorzem Kurkiem, podczas którego omawiano 
bieżące oraz zaplanowane na najbliższy czas działania gminy 
związane z inwestycjami. 
Następnie, skarbnik gminy Jadwiga Barbulant omówiła finanse 
gminy, w tym m.in. udział inwestycji własnych w wydatkach 
gminy, źródła finansowania inwestycji oraz wpływy z podatków 
i lokalnych opłat. 

Małgorzata Tymorek wzięła również udział w 
spotkaniu z przedstawicielami lokalnego biznesu, 

inwestorów, jednostek samorządowych oraz organizacji społecz-
nych działających na terenie gminy Mszczonów. Ta część proce-
dury konkursowej jak co roku miała za zadanie uzyskanie dodat-
kowej informacji o działaniach na linii Urząd Miejski – inwestorzy.
Ostatnim etapem wizyty było odwiedzenie obiektów inwestycyj-
nych na terenie miasta i gminy. Audytor w towarzystwie Magda-
leny Podsiadły pracownika Gminnego Centrum Informacji zapo-
znała się z obecnie realizowanymi inwestycjami. 
Audytorzy konkursu „Gmina Fair Play” corocznie pozytywnie 
weryfikując działania Mszczonowa doceniając szeroką ofertę 
inwestycyjną z dostępem do infrastruktury technicznej, którą 
miasto może zaoferować nowym inwestorom, dobre połączenia 
komunikacyjne i infrastrukturę drogową, a także podkreślają 
sprawną i kompetentną obsługę administracyjną profesjonalnej 
kadry urzędniczej.
Przypomnijmy, że konkurs „Gmina Fair Play” jest organizowany 
corocznie przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębior-
stwem Prywatnym. Jego podstawowym celem jest wyłonienie i 

Mszczonów już  od dawna przestał być  
prowincjonalnym miasteczkiem. Nie 
raz był już  nawet przedstawiany  jako 
wizytówka naszego kraju. Niedawno 
po raz kolejny  stał się  wzorem do 
naśladowania.  Na jego terenie odbyła 
się   międzynarodowa wizyta studyjna, 
w której uczestniczyli przedstawiciele 
dziewięciu krajów europejskich. To 
prestiżowe wydarzenie było możliwe 
dzięki pracy Gminnego Centrum Infor-
macji, którego  pracownicy sporządzili 
i pokazowo  zrealizowali działanie  pt. 
„Moja historia – integracja pokoleń” – 
w ramach projektu   „ECOOP – Cyfrowe 
środowisko współdziałania”. 

We wtorek, 3 czerwca w sali konferen-
cyjnej mszczonowskiego Ratusza odbyła 
się wizyta studyjna,  mająca międzyna-
rodowy charakter.  Udział w niej wzięli 
przedstawiciele państw partnerskich 
realizujących projekt „ECOOP – Cyfrowe 
środowisko współdziałania”, dofinanso-
wanego z Programu Operacyjnego Współ-

pracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. 
Inicjatorem i liderem powyższego przed-
sięwzięcia jest francuski Departament 
Gironde, zaś gospodarzami spotkania był 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego (MODR)-  przy wsparciu Gminnego 
Centrum Informacji (GCI) w Mszczo-
nowie. 
Głównym celem wizyty było podsumo-
wanie działania pt. „Moja historia – inte-
gracja pokoleń” realizowanego przez GCI i 
MODR jako moduł „Mikroimplementacji” 
w ramach ww. projektu.
W pierwszej części spotkania reprezen-
tanci: Francji (Lidera), Polski, Irlandii, 
Włoch, Rumunii, Finlandii, Słowacji, 
Szwecji i Wielkiej Brytanii zapoznali się 
z przedstawioną przez Beatę Sznajder 
(dyrektor Gminnego Centrum Informacji) 
prezentacją multimedialną. W swoim 
wystąpieniu dyrektor dokonała podsu-
mowania działania,  omawiając przyświe-
cające mu idee, genezę, cele, zadania, 
kadrę, beneficjentów oraz osiągnięte 
rezultaty. Przedstawiła również zagad-
nienia dotyczące  społeczeństwa infor-

macyjnego w naszym regionie, czynniki 
sprzyjające jego rozwojowi, jak również 
bariery i ograniczenia prawne, które go 
spowalniają.
Kolejną częścią spotkania była prezen-
tacja siedziby Gminnego Centrum 
Informacji, w tym także specyfiki i dzia-
łania jednostki. Następnie goście udali 
się do podlegających pod GCI:   Izby 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów oraz 
Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, po 
których delegację oprowadziła radna 
Barbara Gryglewska, będąca jednocze-
śnie inicjatorem powstania obu izb.

Łukasz Nowakowski

Audyt

Audyt „Gminy Fair Play”

GCI

GCI  promuje Mszczonów… międzynarodowo
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nagrodzenie tytułem „Gmina Fair Play” tych samorządów, które 
w sposób aktywny pracują cały czas nad jak najlepszą ofertą dla 
nowych inwestorów, ale także stwarzają dogodne warunki do 
prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej. „Gminy 
Fair Play” to gminy profesjonalne, wiarygodne, zapewniające 
przyjazny klimat dla inwestorów, otwarte na nowe inicjatywy i 
pomysły biznesowe, a także mogące poszczycić się profesjonalną 
obsługą inwestycyjną.

Łukasz Nowakowski

    W dniu 30 maja 2014r. miała miejsce niezwykła uroczystość 
związana z podwójnym Jubileuszem Państwa Walerii i Piotra 
małżonków Dziża – mieszkańców miejscowości Nosy-Poniatki.
Państwo Dziża obchodzili wspólny Jubileusz małżeński w tradycji 
nazywany kamiennym, mianowicie 70 rocznicę ślubu, natomiast 
Pan Piotr Dziża 100 lecie swoich urodzin.
Do domu Zacnych Jubilatów przybyli:
• Radna Rady Powiatu Żyrardowskiego –  Krystyna Penczonek,
• Sekretarz Gminy  Mszczonów –  Zofia Krukowska,
• Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Barbara Kłopotowska,
• Kierownik Terenowej Placówki KRUS w Żyrardowie – 

Eleonora Sitkiewicz,
• Starszy inspektor ds. prewencji w tej placówce – Agnieszka 

Sulikowska
• Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie – 

Andrzej Osiński,
• Starszy brygadier Andrzej Oklesiński – Komendant Powia-

towy Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie,
• Młodszy brygadier w stanie spoczynku Sylwester Strzelczyk 

– były Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Żyrar-
dowie,

• Druh Daniel Sawicki – członek prezydium Oddziału Powia-
towego Związku OSP RP.

• Przedstawiciele mediów- Tadeusz Sułek – red. naczelny 
Życia Żyrardowa,

• Łukasz Nowakowski - Przedsta-
wiciel Gminnego Centrum Infor-
macji w Mszczonowie.

W uroczystości uczestniczyła także 
rodzina Dostojnych Jubilatów.
Przybyli goście kolejno składali 
życzenia, podkreślając, iż obydwa 
zacne Jubileusze  to rocznice piękne i 
skłaniające do refleksji nad minionym 
okresem. Miniony czas to  czas bez 
wątpienia wypełniony pracą, poświę-
ceniem dla dobra bliskich, które dziś 
owocują tym, że Jubilaci posiadają 
wspaniałą, szanującą rodzinę, która 
otacza ich codzienną troskliwością , 
obdarza szacunkiem i miłością. 
Dostojnym Jubilatom wręczono 
upominek, kwiaty, listy gratula-
cyjne  od władz  powiatu żyrardow-
skiego, władz miasta upamiętniające 
obydwie rocznice, z wyrazami uznania 
i szacunku oraz życzeniami kolejnych 

lat w zdrowiu i dobrym samopoczuciu.
    Wymownym symbolem uroczystości był akt dekoracji Jubi-
latów „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”.
     Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Żyrardowie składając 
życzenia , wręczając kwiaty i list gratulacyjny poinformowała o 
przyznaniu Dostojnemu Jubilatowi  świadczenia honorowego.
     Miłym akcentem uroczystości, było wręczenie  Panu Piotrowi 
przez str. bryg. Andrzeja Oklesińskiego –przy udziale  bryg. 
Sylwestra Strzelczyka i dh. Daniela Sawickiego pamiątkowej 
statuetki oraz listu gratulacyjnego, bowiem Pan Piotr Dziża był 
inicjatorem założenia w roku 1963 Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nosach – Poniatkach, oddał na potrzeby budowy strażnicy 
własny grunt, przez długie lata wspierał działalność tej jednostki,  
był jej komendantem, a dziś jest jej honorowym członkiem.
- Dziękujemy za to, co pan zrobił dla straży pożarnej, to wielkie 
czyny godne naśladowania- podsumował komendant Andrzej 
Oklesiński.
Dopełnieniem uroczystości był okazały tort. Wzniesiono toast 
tradycyjną lampką szampana i chóralnie odśpiewano Jubilatom 
„200 lat”.
Dostojnym Jubilatom życzymy jeszcze raz zdrowia, dalszych 
szczęśliwych lat w gronie i otoczeniu najbliższych sercu osób.

Państwo Dziża związek małżeński zawarli 26 września 1943r. w 
Lutkówce , natomiast Pan Piotr Dziża urodził się 31 maja 1914r.  
w miejscowości Józefów w obecnej gminie Goszczyn powiatu 
grójeckiego.
Państwo Dziża wychowali 3 dzieci- dwóch synów i córkę, docze-
kali się 7 wnuków i 8 prawnuków.

                           Barbara Kłopotowska – kier. USC

70-ta rocznica ślubu

Podwójny Jubileusz
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Mszczonowianie od czwartku (22.05) do niedzieli (25.05) byli 
świadkami niecodziennego wydarzenia, którym bez wątpienia 
było nagrywanie na ulicach miasta i gminy Mszczonów ujęć 
do mszczonowskiego teledysku piosenki „HAPPY”, którą zagra-
niczne i polskie rynki muzyczne podbił amerykański producent 
muzyczny i wokalista RNB Pharrell Williams.
W mszczonowskim teledysku wzięły udział różne grupy 
społeczne, w tym m.in. przedszkolaki, uczniowie gminnych 

szkół, strażacy, cheerleaderki, 
kluby sportowe a także dzia-
łające w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury sekcje i koła 
zainteresowań.
Wszystkim grupom, które w 
aktywny sposób uczestniczyły 
w nagraniach do mszczonow-
skiego teledysku „Happy”, 
serdecznie dziękujemy za zaan-
gażowanie.

Gminne Centrum Informacji, 
koordynator projektu.

GCI

Mszczonów też jest HAPPY

W dniach 3 i 4 czerwca 2014 roku w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury w ramach projektu „Standardy Konsultacji Społecznych” 
odbyły się szkolenia zorganizowane przez Instytut Badań nad 
Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym we współpracy 
z partnerem projektu gminą Mszczonów/Gminnym Centrum 
Informacji (realizatorem).
Pierwszy dzień szkolenia skierowany był do przedstawicieli 
organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Mszczonów, 
którzy dowiedzieli się w jaki sposób pozyskiwać partnerów 
społecznych, planować swoje działania oraz przygotowywać  
organizację do realizacji projektu. W szkoleniu udział wzięło 

dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Kolejnego dnia organizatorzy kształcili pracowników Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie oraz Jednostek Organizacyjnych 
gminy Mszczonów. Podczas szkolenia poruszono szereg zagad-
nień, w tym m.in. omówiono podstawy prawne i organizacyjne 
prowadzenia konsultacji społecznych, zasady prowadzenia 
takich spotkań oraz oczekiwania interesariuszy wobec samo-
rządu. 

Łukasz Nowakowski

GCI

Szkolenia w ramach Standardów 
Konsultacji Społecznych

Z ŻYCIA GMINY
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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

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
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Papież Jan Paweł II w obiektywie mieszkańców Mszczonowa
Zdjęcia otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Pani Jadwigi Rybińskiej i Pana Andrzeja Sobczaka

FOTOREPORTAŻ
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 Publiczność XVIII Jarmarku Mszczonowskiego, jaki 
odbył się  7 czerwca  została uwiedziona przez Macieja Maleń-
czuka. Z gwiazdą  wieczoru pod względem natężenia oklasków 
konkurowali młodzi artyści z kół zainteresowań MOK-u, którzy 
przygotowali zapierająca  dech w piersiach rewię, zatytułowaną  
„Złote polskie przeboje”. To co najpopularniejsze, najpiękniejsze 
i najbardziej znane w polskiej muzyce rozrywkowej zostało 
podczas Jarmarku  przez mszczonowską  młodzież wyśpiewane 
i zatańczone po mistrzowsku. W porównywaniu zawodowych, 
utytułowanych   muzyków, jacy  co roku koncertują  na miejskim 
festynie,   do miejscowych  amatorów nie ma krztyny przesady, 
gdyż  scena to przecież miejsce, na którym walczy się o uznanie 
publiki, a ta już  od kilku lat nie kryje swego uznania dla  osią-
gnięć lokalnych talentów. Mszczonowianie potrafią  docenić  
to co własne i zarazem wartościowe, więc  tłumy publiczności 
pojawiły się  też  podczas występów  Orkiestry Dętej OSP 

Mszczonów i kapeli MROCK, która koncertowała bardzo późno 
po zmroku, zamykając tegoroczny Jarmark. Przed prezentacją  
umiejętności Orkiestry Dętej i towarzyszących im marżonetek 
i tamburmajorek muzycy przypomnieli publiczności o swej 
olbrzymiej stracie, jakim było przedwczesne odejście członka 
zespołu- dh. Grzegorza Walczaka. Jarmark to miejskie święto, 
na którym mieszkańcy liczą  przede wszystkim na dobrą zabawę, 
ale miejska  rodzinna nawet w takich chwilach potrafi zdobyć  
się na moment zadumy, aby oddać cześć tym, którzy się dla niej 
zasłużyli. 
 W  trakcie XVIII Jarmarku na scenie koncertowały 
jeszcze takie kapele jak: „Vena Valley”  i „Buenos Amigos”. Dla 
dzieci wystąpili artyści, prezentujący program zatytułowany 
„Akademia Pana Kleksa”.    
 Wspomnianą wcześniej  rewię  MOK-u . której pomy-
słodawczynią była Monika Kotowska przygotowywała grupa 
instruktorów z Ośrodka Kultury: Iwona Skwarek, Marta Lesie-
wicz, Urszula Zaniewska,  Piotr Sadowski i Marek Baumel.    
Dyrektor  MOK-u Grażyna Pływaczewska wspólnie z burmi-
strzem Grzegorzem Kurkiem dokonali uroczystego otwarcia 
Jarmarku, a następnie wraz z przewodniczącą Komisji Oświaty 
RM Barbarą  Gryglewską wręczali na scenie nagrody dyrektorom 
gminnych szkół, które zwyciężyły w tegorocznej edycji Artystycz-
nych Spotkań Szkół. Podczas festynu cały czas przywoływany 
był temat  budowy Parku Wodnej Rozrywki, jaki ma niebawem 

XVIII Jarmark Mszczonowski

JARMARK - DOCENIAMY TO, CO NASZE

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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zostać wybudowany w ramach olbrzymiego projektu Park of 
Poland.  Burmistrz obiecał mieszkańcom, że na jubileuszowym 
XX Jarmarku będą już  mogli podziwiać  ogrom tego obiektu, 
który ma być  największym aquaparkiem w tej części Europy. 
Inwestor, jaki zaangażowany jest w budowę  parku rozrywki 
– GLOBAL PARKS POLAND, był jednym ze sponsorów  tego-
rocznego Jarmarku. Pozostałe firmy i instytucje, jakie wsparły 
organizację  miejskiego  festynu to:  GEOTERMIA, MOSTVA, YKK 

POLAND, Bank Spółdzielczy Biała Rawska, BUDOKRUSZ, POINT 
PARK, SHU MSZCZONÓW, FIEGE, MONDI, DSM NUTRITIONAL, 
VEOLIA usługi dla środowiska.   

MM

Wyniki Artystycznych Spotkań Szkół 2014: 
-W kategorii klas I-III: (1 miejsce SP Bobrowce, 2 miejsce 
nie przyznano, 3 miejsce – SP Mszczonów, SP Piekary i SP 
Wręcza). 
-W kategorii klas IV-VI: (1 miejsce SP Lutkówka, 2 miejsce 
nie przyznano, 3 miejsce – SP Piekary i SP Osuchów. 
-W kategorii gimnazjów: ( 1 miejsce Gimnazjum 
Mszczonów, 2 miejsce Gimnazjum Osuchów). 

W ostatnią niedzielę czerwca w Mszczonowie odbędzie się  
I Festiwal Świętojański. Ta nowa propozycja kierowana jest do 
pasjonatów muzyki poważnej. Festiwal odbywać się będzie pod 
patronatem władz samorządowych gminy Mszczonów, zaś jego 
realizatorem będzie  Gminne Centrum Informacji wraz z part-
nerami Gimnazjum w Mszczonowie im. Jana Adama Maklakie-
wicza i Mszczonowskim Ośrodkiem Kultury.

Celem całego przedsięwzięcia  jest promowanie lokalnych 
tradycji muzycznych,  związanych z  najsłynniejszym z mszczo-
nowskich rodów, czyli rodziną  Maklakiewiczów.  Festiwal zyskał 
miano świętojańskiego z czterech powodów. Imię  Jan nosił 
senior rodu Maklakiewiczów  (Jan Nepomucen Maklakiewicz)  
i jego najbardziej zasłużony członek, słynny kompozytor -Jan 
Adam Maklakiewicz. Koncerty festiwalowe odbywać  się  będą 
w kościele farnym p.w.  Świętego Jana Chrzciciela. Wpływ na 
nazwę ma też  okres zorganizowania  mszczonowskiego święta 
muzyki poważnej- w okolicach janowych imienin. 

Festiwal będzie również promocją  Izby Pamięci Rodu Makla-
kiewiczów, otwartej w roku ubiegłym w odrestaurowanym 
budynku, który był niegdyś  kolebką  rodziny słynnego mszczo-
nowskiego kompozytora. Po zakończeniu koncertów, jakie 
odbędą się  (29.06)   w kościele farnym wszyscy ich słuchacze 
zostaną zaproszeni  do Izby Pamięci, aby tam zapoznać  się z 
jej zbiorami i wziąć  udział w konkursie maklakiewiczowskim, 
w którym będzie można wykazać się  znajomością  życiorysów 
najsłynniejszych członków tego artystycznie utalentowanego 
rodu. 

Dyrektor Gminnego Centrum Informacji Beata Sznajder 
twierdzi  ponadto, że przy planowaniu tego muzycznego święta 
jego organizatorom przyświecał zamiar zaprezentowania szero-
kiej publiczności jak największej liczby współcześnie żyjących,  
utalentowanych mieszkańców miasta, dla których muzyka 
poważna jest  życiową pasją. Z tego powodu podczas festi-
walu koncertować  będą uczniowie  dwóch muzycznych szkół:  
Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. A. Szalińskiego w 
Żyrardowie z oddziałem w Mszczonowie pod dyrekcją Małgo-
rzaty Rogozińskiej i Szkoły Glob’ Arte Wiesbaden Glob ‘Arte 
pod dyrekcją Ewy Maklakiewicz – Weiser. W repertuarze festi-
walowym znalazło się także miejsce dla Orkiestry Dętej OSP 
Mszczonów. Ci którzy zechcą  przyjść w niedzielne popołudnie 
do mszczonowskiej fary będą  też  mogli posłuchać  gościnnego 
występu muzyków z Rodu Maklakiewiczów. Najbardziej znany 
utwór Jana Adama Maklakiewicza – tango „Siedem czerwonych 
róż” wykona natomiast  wszechstronnie utalentowana młoda 
mszczonowianka, śpiewaczka, a zarazem studentka medycyny, 
Martyna Zabłocka.    

Podczas festiwalu prezentowane będą oczywiście  nie tylko 
utwory  członków rodu Maklakiewiczów. W repertuarze nie 
zabraknie kompozycji Chopina, Bacha i innych  sław muzyki 
poważnej. 

Na zakończenie należy wyjaśnić, iż fundusze na realizację  
Projektu pod nazwą   „Mszczonowski Festiwal Świętojański – 
festiwal muzyczny” pozyskane zostały przez Gminę Mszczonów  
z Działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych 
projektów”, program LEADER,  w ramach Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

MM

Program  festiwalu zamieszczamy na ostatniej stronie.

* * *
Projekt „Mszczonowski Festiwal Świętojański – festiwal muzyczny”, 

to wydarzenie realizowane poprzez Działanie „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju dla małych projektów”, program LEADER w ramach 
Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zaproszenie na „Festiwal Świętojański” - 29.VI

Pierwszy taki festiwal  
w Mszczonowie

Z ŻYCIA GMINY
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W Dniu Matki (26 maja) w kaplicy Parafii p.w. Świętego 
Ojca Pio w Mszczonowie ks. biskup Józef Zawitkowski udzielił 
sakramentu bierzmowania grupie mszczonowskiej młodzieży. 
We Mszy Świętej uczestniczyli również: dziekan Dekanatu 
Mszczonów – ks. prałat Tadeusz Przybylski, wicedziekan  

ks. prałat Waldemar Okurowski, a także proboszcz Parafii p.w. 
Świętego Ojca Pio Sławomir Tulin. Podczas homilii, ks.  biskup 
wyjaśnił zgromadzonym gimnazjalistom  jak wielką łaską jest dla 
nich  bierzmowanie, zwane też  sakramentem dojrzałości chrze-
ścijańskiej, podczas którego otrzymują oni siedem darów Ducha 
Świętego.  Podczas kazania biskup Zawitkowski nie omieszkał 
też nawiązać do obchodzonego 26 maja Dnia Matki. Polecił 
młodzieży, aby po powrocie do domu każdy  ucałował   ręce swej 
rodzicielki   i w tak prosty, ale jakże wymowny sposób okazał jej 
swą dziecięcą wdzięczność oraz  miłość.   

MM

W piątkowe popołudnie (6.06), tuż po ulewnym deszczu, na 
terenie Szkoły Podstawowej w Lutkówce odbył się PIKNIK 
RODZINNY. Każdego roku dyrektor Grzegorz Olczak wraz ze 
wszystkimi nauczycielami i pracownikami szkoły organizuje 
taki piknik na Dzień Dziecka,a także Dzień Matki i Dzień Ojca. 
Występy zaczęły dzieci z punktu przedszkolnego, zerówki oraz 
klas 1-3. Jako PSZCZÓŁKI śpiewały piosenki i tańczyły dla swoich 
rodziców. Wszędzie było ich pełno. „Latały” po całym terenie 
szkolnym w żółto- czarnych strojach. Bardzo ważnym i ciekawym 
punktem pikniku był mecz rozegrany pomiędzy rodzicami i 
uczniami. Pojedynek był zacięty i zakończył się zasłużonym 
remisem 8:8. Zarówno dzieci,jak i tatusiowie byli bardzo dobrze 
przygotowani do tego spotkania. Sędzia meczu, Małgorzata 

Gołuch, po jego zakończeniu wręczyła wszystkim członkom 
drużyny ojców specjalne dyplomy dla „Tatusia,który jest zawsze 
w formie…”... podpisane przez żony. :) Następnie odbył się prze-
gląd piosenek, które śpiewała młodzież. Wystąpili w nim m.in.: 
Gabrysia Wesołowska jako Sylwia Grzeszczak, Natalia Bana-
siewicz jako Rihanna, Klaudia Adamczyk jako Natalia Oreiro, 
zespół Ani Budnej z piosenką „My Słowianie”, Ala Pawlak jako 
Maryla Rodowicz Rodowicz, zespół Bartka Naleja jako Enej, Ania 
Kłosiewicz jako Ewelina Lisowska, Gabrysia Gołuch jako Renata 
Przemyk ,Ola Borowska jako Ewy Farna i Natalia Skarżyńska jako 
Natalia Szroeder. Przegląd zakończyły występy Huberta Słojew-
skiego, a także Kuby Domaradzkiego i grupy „Patryka Wolaka & 
kolegów z klasy”, którzy zaprezentowali kilka utworów Kamila 
Bednarka. Wszyscy uczestnicy przeglądu czuli się wręcz jak 
widzowie Festiwalu w Opolu. W trakcie pikniku cały czas można 
było zakupić ciasta, słodycze, watę cukrową jak również dania z 
grila. Na koniec w imieniu wszystkich uczestników za przygoto-
wanie wspaniałych atrakcji podziękowała organizatorom zabawy 

przewodnicząca Rady Rodziców 
Aleksandra Dziża.

Lutkówka

PIKNIK RODZINNY 

Parafia p.w. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie

Bierzmowanie w Dniu Matki 
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Bezpiecznie na wsi – Nie zbliżaj się zuchu do 
maszyny w ruchu! 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  propaguje 
ideę  bezpieczeństwa na wsi  także wśród najmłodszych, 
czego efektem jest zorganizowany w bieżącym roku  IV 
Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny dla dzieci  pn. Bezpiecznie 
na wsi- nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!

Na terenie działania Placówki Terenowej KRUS w Żyrar-
dowie do konkursu przystąpiło w tym roku17 szkół z  
sześciu gmin: (Wiskitki, Mszczonów, Puszcza Mariańska, 
Radziejowice, Żabia Wola, Baranów).  

W wyniku przeprowadzonego konkursu plastycznego 
komisja  spośród  290 nadesłanych prac wyłoniła laure-
atów etapu Placówkowego w dwóch grupach wiekowych .
Nagrodzone zostały najlepsze prace pod względem wyko-
nania, włożonego wysiłku i zgodności z tematem. 
Wszyscy laureaci w dniach  30 maj – 15 czerwiec b.r. otrzy-
mają  dyplomy i nagrody  ufundowane  przez Oddział 
Regionalny KRUS w Warszawie a także współorganiza-
torów konkursu tj. Urząd Gminy Baranów, Przewodniczą-
cego Rady Gminy Baranów Pana Romana Bodycha, dla 
dzieci tej Gminy.

Laureatami na szczeblu  placówkowym (powiatowym)  w kate-
gorii wiekowej (0-3) zostali:

1. miejsce Łączuk Julia kl.”0” -  SP w Bartnikach
2. miejsce Melon Natalia  kl. III  -   SP w Korytowie
3. miejsce   Sokołowska Klaudia    kl. II - SP w Bobrowcach
Wyróżnienie Tomaszewska Maja  kl. I -  SP w Piekarach

W kategorii wiekowej klas (4-6) 

1 miejsce  Jaworska Kamila  kl. IV -  SP w Guzowie
2 miejsce  Kośmińska Samanta   kl. IV -  SP w Kaskach
3 miejsce  Rogozińska  Katarzyna  kl. VI - SP w Miedniewicach

Wyróżnienie – Jędrys Laura kl. IV  – SP w  Ojrzanowie

Na prośbę współorganizatorów został zorganizowany etap 
gminny konkursu w Baranowie.

Komisja ustaliła , iż na tym etapie w kategorii wiekowej (0-3) 
1 miejsce zdobyła Natalia Świętochowska kl. II ze szkoły w 
Golach, 2 miejsce zajął Bartosz Klimek kl.”0” szkoła w Kaskach, 3 
miejsce zdobyła Aleksandra Pindor kl. III ze szkoły w Baranowie, 
wyróżnienie otrzymała Helena Markowicz z kl. III  ze szkoły w 
Golach. 
w kategorii wiekowej (IV-VI)
1 miejsce zdobyła Maja Laskowska  kl. VI szkoła w Kaskach, 2 
miejsce Robert Nowecki kl. VI.. szkoła w Bożej Woli,  Mariusz 
Wiśniewski kl. IV szkoła w Kaskach, wyróżnienie otrzymała 
Samanta Kośmińska kl. IV szkoła w Kaskach.

Tegoroczną  edycję wyróżniało na tle trzech poprzednich  ukie-
runkowanie prac plastycznych na zapobieganie wypadkom z 
udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych  w gospodar-
stwie rolnym.  Z tego trudnego  zadania dzieci wywiązały się 
znakomicie.

Wymowa prac plastycznych dzieci jest imponująca. Jesteśmy pod 
wrażeniem  wiedzy, pomysłowości i różnorodności  sposobów 
ukazania przyczyn i skutków wypadków.
Gratulujemy. 
Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego w Żyrardowie chciałaby serdecznie podziękować za współ-
organizowanie tegoż konkursu  dyrekcjom szkół, nauczycielom- 
opiekunom konkursu i wszystkim którzy tak życzliwie i z wielkim 
zaangażowaniem wspierali konkurs.
Szczególne podziękowania kierujemy dla Urzędu Gminy 
Baranów, a także dla Pana Romana Bodycha - Przewodniczącego 
Rady Gminy Baranów.

Agnieszka Sulikowska-Kuran

KRUS

KONKURS Plastyczny dla dzieci - 
rozstrzygnięty
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Książka dla mamy i taty
14 maja w ramach Tygodnia Bibliotek, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Mszczonowie odbyły się zajęcia plastyczno-lite-
rackie ,,Książka dla Mamy i Taty”. W zajęciach uczestniczyła 
klasa Ia ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie wraz z wycho-
wawczynią, panią Wiolettą Dąbrowską. Dzieci przy pomocy 
pań bibliotekarek oraz wychowawczyni klasy, wykonały swoją 
wersję książki dla rodziców pod tytułem ,,Moja Rodzinka”. 
Zajęcia te miały na celu pobudzenie twórczości wśród dzieci,  ich 
współpracę w  grupie rówieśników oraz integrację z pracowni-
kami biblioteki. Naszym celem było też zachęcenie młodszego 
pokolenia, do korzystania z zasobów biblioteki oraz aktywnego 
uczestniczenia w jej życiu.
Na zakończenie w nagrodę za piękne prace dzieci  otrzymały 
plakietki z logo Miejskiej Biblioteki Publicznej i słodycze.
Mamy nadzieję, że zajęcia te były  również niesamowitą przy-
godą dla najmłodszych.

Przedszkolaki w bibliotece
20 maja naszymi gośćmi były dzieci z Miejskiego Przedszkola 
Publicznego w Mszczonowie-grupa ,,Kotki” i grupa ,,Biedronki” 
wraz z nauczycielkami, panią Ewą Kowalczyk i panią Agnieszką 
Rypkowską, oraz opiekunami grupy, panią Anną Baumel i 
panią Barbarą Grygiel. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach 
,,Książka dla Mamy i Taty” w ramach Tygodnia Bibliotek. Dzieci 
przy pomocy pań bibliotekarek oraz nauczycielek, wykonały 
swoją wersję książki dla rodziców pod tytułem ,,Moja Rodzinka”.
Potem panie bibliotekarki zaprosiły dzieci do Krainy Książek, 
zapoznały je ze zgromadzonymi zbiorami, szczególnie regałem 
z książkami dla dzieci. Przedszkolaki były zafascynowane ilością 
zgromadzonych tam publikacji oraz z chęcią wysłuchały Dyrek-
tora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie, pana 
Łukasza Krzysztofa Załęskiego jak korzystać z księgozbioru. Miały 
także okazję zobaczyć jak wypożycza się książkę w bibliotece. Na 
zakończenie dzieci dostały słodki poczęstunek.
Okazało się, ze Biblioteka to miejsce, w którym można miło i 
sympatycznie spędzić czas. Miejmy nadzieję, że ta wizyta zainspi-
ruje dzieci do sięgnięcia po książki pełne fascynujących przygód 
i czarów a rodziców do zapisania swoich pociech do biblioteki 

i wspólnego rodzinnego 
czytania.

IV spotkanie z pasjami: 
Czy szata zdobi człowieka? 
spotkanie z Hanną Gajos.
Za nami kolejne Spotkanie z 
Pasjami. Tym razem gościem 
wideo konferencji była pani 
Hanna Gajos, która odpo-
wiadała na pytania związane 
z trendami mody i dobrymi 
praktykami z których 
możemy wziąć przykład 
kreując swój wizerunek i wygląd. Głównym pytaniem, na które 
uczestniczki uzyskały odpowiedź było: Jak dobrze wyglądać w 
każdym wieku? Pani Hanna starała przekonać się wszystkich 
widzów, jak wielki wpływ na samopoczucie i samoocenę ma styl 
naszego ubierania się. Jak zwykle wiele radosnych chwil, dużo 
porad i zaskakujących zwrotów akcji a uczestnicy bardzo zado-
woleni. 
Spotkanie zatytułowane „Czy szata zdobi człowieka?” pozwoliło 
znaleźć odpowiedź na to pytanie oraz rozwiało wiele wątpli-
wości dotyczących mody i stylu. Pokazało, że moda i kształto-
wanie swojego wizerunku mogą stać się przyjemnym sposobem 
na wyrażanie swojej osobowości i temperamentu, a także na 
podwyższenie samooceny. Pani Hanna Gajos mówiła również o 
tym, jak modnie i z klasą można wyglądać niezależnie od wieku, 
płci i nawet zasobności portfela.
Projekt „Spotkania z pasjami” realizowany przy współpracy z 
Fundacją Orange zakłada przeprowadzenie na żywo w biblio-
tekach 15 spotkań on-line, które będą się odbywały co dwa 
tygodnie w formie wideokonferencji (poprzez streaming online) 
z osobami ze świata telewizji, które prowadzą aktywne życie i 
realizują swoje pasje, angażując się w życie społeczności lokal-
nych. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna 
seniorów – sprawienie, by seniorzy wyszli z domów i spotkali się 
ze sobą w miejscu publicznym. Projekt zakłada również stwo-
rzenie przyjaznej przestrzeni, która umożliwi nawiązywanie 
nowych kontaktów.
Kolejnym ważnym elementem jest rozbudzanie chęci do dzie-
lenia się swoją wiedzą, pasją z innymi. Twórcy projektu chcą 
pokazać, jak wiele osób starszych wciąż pozostaje czynna zawo-
dowo lub jak kreatywnie wykorzystuje swój czas wolny na 
dokształcanie się, rozwijanie pasji, pomoc innym.

Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke
23 maja r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie 
odbyło się - w ramach Tygodnia Bibliotek - spotkanie autorskie 
z Grzegorzem Kasdepke, autorem książek dla dzieci i młodzieży. 
Książki Grzegorza Kasdepke cieszyły się w naszej bibliotece 
dużym zainteresowaniem już od jakiegoś czasu, gdyż wszystkie 
one dotykają codziennych problemów dzieci, napisane są z 
niezwykłym poczuciem humoru i ogromną znajomością psychiki 
dziecka. Pouczają, wskazują poprawne normy zachowań, ale są 
wolne od nudnego moralizatorstwa. Jednym słowem niezwykłe. 
Nic w tym dziwnego, że dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie chętnie uczestniczyły w spotkaniu. Autor barwnie i 
dowcipnie opowiadał o swojej twórczości. Wraz z uczestnikami 
wyjaśniał znaczenie 
wybranych związków 

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Nie tylko książki...

http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=144:ksika-dla-mamy-i-taty&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=146:przedszkolaki-w-bibliotece&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=148:iv-spotkanie-z-pasjami-czy-szata-zdobi-czowieka-spotkanie-z-hann-gajos&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=148:iv-spotkanie-z-pasjami-czy-szata-zdobi-czowieka-spotkanie-z-hann-gajos&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
http://www.biblioteka-mszczonow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=148:iv-spotkanie-z-pasjami-czy-szata-zdobi-czowieka-spotkanie-z-hann-gajos&catid=35:wydarzyo-si-w-bibliotece&Itemid=55
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Z Grażyną Pływa-
czewską, dyrektorem 

Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury 

rozmawia Łukasz Nowa-
kowski

Pani dyrektor zbliża się okres wakacyj-
nego odpoczynku, a wraz z nim upra-
gnione wczasy. Proszę powiedzieć, jaką 
alternatywę dla pozostających w Mszczo-
nowie dzieci, młodzieży i dorosłych przy-
gotował Mszczonowski Ośrodek Kultury.
- Jak co roku staraliśmy się stworzyć 
nietuzinkową ofertę, aby każdy mógł 
znaleźć w niej coś dla siebie. Akcja Lato 
w Mieście ruszy pierwszego sierpnia i 
potrwa do końca tego miesiąca. W tym 
roku wystartujemy pod hasłem „TERMY, 
SŁOŃCE I ZABAWA”, ściśle współpracując 
z Termami Mszczonów. 

Tradycyjnie  program przygotowany 
został  z myślą o najmłodszych dzieciach, 
młodzieży oraz dorosłych mieszkańcach 
miasta i gminy Mszczonów.
Dla najmłodszych dzieci zorganizujemy 
codzienne poranki filmowe, zajęcia 
muzyczno-ruchowe, a także sobotnie 
bale taneczne (dwie soboty).
Dla nieco starszych przewidziane są 
zajęcia teatralne, zajęcia taneczne z 
elementami Hip- Hopu, tworzenie scenek 
sytuacyjnych oraz skeczy i prezentowanie 
ich na scenie, gry i zabawy dramatyczne, 
karaoke na Termach czyli wakacyjne 
spotkania z piosenką w plenerze, wirtu-
alne gry komputerowe oraz zajęcia gry 
na gitarze i trąbce, zajęcia zespołu instru-
mentalnego, warsztaty wokalne grupy 
„Voice” i  „Wokaliza”, a także warsztaty 
integracyjne (logopedyczno-plastyczne).

Sądząc po przedstawionej ofercie nasi 
milusińscy nie będą cierpieć w wakacje 
na brak zajęć. Proszę jeszcze powiedzieć 
na jakie atrakcje mogą liczyć dorośli 
mieszkańcy naszej gminy.
- W naszym programie przewidzieliśmy 

zajęcia plastyczne dla dorosłych, w tym 
malowanie w plenerze na płótnie, a 
także nocne seanse filmowe na Termach 
i  tańce przy dźwiękach kapeli dla wszyst-
kich chętnych w sali klubowej MOK.
Tradycyjnie odbywać się także będą 
spotkania zespołu śpiewaczego 
„Słoneczko”. 
Wymieniając szereg zajęć i kół zainte-
resowań nie możemy pominąć imprez 
plenerowych, w tym biesiady rodzinnej 
na otwarcie i zakończenie lata, które 
odbędą się kolejno 3 i 30 sierpnia na 
terenie mszczonowskich Term.
Chciałabym równie serdecznie zaprosić 
mieszkańców miasta i gminy Mszczonów 
na coroczny Odpust w Lutkówce, który 
odbędzie się 17 sierpnia oraz 14 września 
na gminne dożynki w Osuchowie.
Korzystając z okazji życzę już naszym 
mieszkańcom wspaniałej zabawy.

Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję również i zapraszam wszystkich 
do korzystania z oferty Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury.

Z ŻYCIA GMINY

frazeologicznych. Mówił też o tym, jak powstają jego książki, 
kto to jest literat, tekściarz. Podczas spotkania autor książek 
żartował, angażował uczestników do rozmowy, nawiązał z 
małymi czytelnikami bardzo dobry kontakt. Dzieci zadawały 
mnóstwo pytań. Autor przed prezentacją książki pt. „Gdybym 
był dziewczynką. Gdybym była chłopcem” zapytał dzieci po co są 
kobiety i mężczyźni. Padały przeróżne odpowiedzi np.: do sprzą-
tania, do gotowania obiadów, do całowania, do pilnowania taty, 
do picia piwa, do oglądania telewizji.... Odpowiedzi najmłod-
szych wywołały niejeden uśmiech na twarzy pisarza. Potem 
poprosił o pytania. Padło ich mnóstwo. Dzieci interesowało 
niemal wszystko: skąd czerpie pomysły, jakie  książki   zamierza  
napisać, czy  powstanie  scenariusz  filmu  dla  dzieci i młodzieży, 
jakie   książki  uwielbiał  czytać w  dzieciństwie. Niektóre pytania 
były bardzo zabawne…Na uwagę zasługuje fakt, iż nasi czytel-
nicy do samego końca pozostali zasłuchani. Ważnym wydarze-
niem dla dzieci było również odebranie nagród książkowych z 
rąk pisarza, za rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu o Twórczości 
Tove Jansson – autorki książek o Muminkach.
Podczas spotkania wszyscy zainteresowani mogli również kupić 
książki Pana Grzegorza. Na koniec nastąpiła ważna chwila, na 
którą wszyscy zawsze czekają z niecierpliwością, czyli rozdanie 

autografów… i jak zwykle przy takiej okazji bywa, do pisarza 
ustawił się „długi sznur”. Dzieci prosiły autora o podpis na 
ulubionej książce lub w pamiętniku. Spotkanie z  Grzegorzem 
Kasdepke okazało się dla wszystkich niezapomnianym prze-
życiem i dobrą zabawą. Z radością zaprosimy pisarza do nas 
jeszcze nie raz.

Wywiad

Wakacyjna oferta MOK

LATO W MIEŚCIE 2014
Z  MSZCZONOWSKIM OŚRODKIEM KULTURY

„TERMY, SŁOŃCE I ZABAWA” 
S      I      E      R      P      I      E      Ń

TYDZIEŃ PIERWSZY
01.08/PIĄTEK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „LATO, MUZYKA I TANIEC” - VIDEOCLIP DANCE 

Z ELEMENTAMI HIP HOPU (zajęcia dla dzieci i młodzieży)
12.00-14.00 „TERMY, SŁOŃCE I ZABAWA” -zajęcia teatralne dla 

dzieci i młodzieży. Tworzenie scenek sytuacyjnych oraz skeczy i prezentowanie ich 
na scenie  
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE W SALI KINOWEJ
19.00-21.30  „KARAOKE NA TERMACH” - wakacyjne spotkania z piosenką 
w plenerze dla dzieci i młodzieży (lodowisko na Termach Mszczonowskich) 
02.08/SOBOTA/
10.00    PORANEK DLA DZIECI     
11.00-13.00  BAL DLA DZIECI W SALI KLUBOWEJ MOK
20.00-23.00 „W GORĄCYCH  RYTMACH  LATA” –  
Tańce przy dźwiękach kapeli dla wszystkich chętnych w sali klubowej MOK  

03.08/NIEDZIELA/
19.00-22.30    BIESIADA RODZINNA pt. „TERMY, SŁOŃCE I 
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ZABAWA”
- impreza plenerowa (lodowisko na Termach Mszczonowskich)

TYDZIEŃ DRUGI
04.08  /PONIEDZIAŁEK/

10.00  PORANEK DLA DZIECI     
12.00-14.00 „Z GITARĄ W PLENERZE” – zajęcia na gitarze. 
Nauka gry piosenek biesiadnych
12.00-13.00 „DLACZEGO LUBIĘ TERMY MSZCZONOWSKIE ?” - terapia zaję-
ciowa. Warsztaty integracyjne logopedyczno-plastyczne (zwiedzanie Term, zabawy ruchowe na 
Termach, wykonywanie prac plastycznych)      

15.00-17.00   „TRĄBKA I WAKACJE” – zajęcia z gry na trąbce                                                                                                                                           
    
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE W SALI KINOWEJ
19.00-21.30  „KARAOKE NA TERMACH” - wakacyjne spotkania z piosenką 
w plenerze dla dzieci i młodzieży (lodowisko na Termach Mszczonowskich) 

05.08   /WTOREK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „LETNIA AKADEMIA MALUCHA”  zajęcia 
muzyczno-ruchowe dla najmłodszych (wiek  przed-
szkolny)                                                                                                                                                        
11.00-13.00  „TERMY W OCZACH DZIECI” zajęcia plastyczne dla dzieci   
 i młodzieży w plenerze na termach Mszczonowskich  
11.00-12.00   „LATO, MUZYKA I TANIEC” - VIDEOCLIP DANCE Z ELEMENTAMI 
HIP HOPU (zajęcia dla dzieci i młodzieży)     
12.00-14.00 „TERMY, SŁOŃCE I ZABAWA” -zajęcia teatralne dla dzieci 
i młodzieży. Tworzenie scenek sytuacyjnych oraz skeczy i prezentowanie ich na 
scenie  
18.00-20.00 „TERMY OCZAMI DOROSŁYCH” zajęcia plastyczne dla dorosłych. 
Malowanie w plenerze na płótnie  
21.00  SEANS NOCNY NA TERMACH (lodowisko na Termach Mszczonow-
skich)

06.08  /ŚRODA/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
11.00-13.00   „TERMY W OCZACH DZIECI” zajęcia plastyczne dla dzieci   
 i młodzieży w plenerze na termach Mszczonowskich  
11.00-15.00 „PIOSENKI LATA”  -warsztaty wokalne grupy „Wokaliza”.  
13.00-14.00 „ KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI I SŁOŃCE 
W SŁOŃCU”- gry i zabawy dramatyczne    
13.00-15.00 „PIOSENKI LATA” -warsztaty wokalne grupy „Voice”
15.00-17.00   „TRĄBKA I WAKACJE” – zajęcia z gry na trąbce                                                                                                                                           
    
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE W SALI KINOWEJ
18.00-20.00  „TERMY OCZAMI DOROSŁYCH” zajęcia plastyczne dla dorosłych. 
Malowanie w plenerze na płótnie  
18.00-21.00  „W WAKACYJNYCH RYTMACH” –zajęcia zespołu instrumentalnego

07.08  /CZWARTEK/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „LETNIA AKADEMIA MALUCHA”  zajęcia muzyczno-ruchowe dla 
najmłodszych (wiek  przedszkolny)   
11.00-13.00 „PIOSENKI LATA”  -warsztaty wokalne grupy „Voice”.
12.00-13.00„DLACZEGO LUBIĘ TERMY MSZCZONOW-
SKIE ?” - terapia zajęciowa. Warsztaty integracyjne logopedyczno-
-plastyczne  (zwiedzanie Term, zabawy ruchowe na Termach, wykonywanie prac plastycz-
nych)                                                                                                                                                                                                               
12.00-14.00  „Z GITARĄ W PLENERZE” – zajęcia na gitarze. Nauka gry piosenek 
biesiadnych 
14.30-16.30 „NA LETNIĄ NUTKĘ” -spotkanie zespołu śpiewaczego „Słoneczko
21.00  SEANS NOCNY NA TERMACH  (lodowisko na Termach Mszczonow-
skich)

08.08  /PIĄTEK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00  „LATO, MUZYKA I TANIEC” - VIDEOCLIP DANCE 
Z ELEMENTAMI HIP HOPU (zajęcia dla dzieci i młodzieży )
12.00-14.00 „TERMY, SŁOŃCE I ZABAWA”  -zajęcia teatralne dla dzieci 
i młodzieży. Tworzenie scenek sytuacyjnych oraz skeczy i prezentowanie ich na 
scenie  
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE W SALI KINOWEJ
19.00-21.30  „KARAOKE NA TERMACH” - wakacyjne spotkania z piosenką 
w plenerze dla dzieci i młodzieży (lodowisko na Termach Mszczonowskich

09.08 /SOBOTA/
10.00    PORANEK DLA DZIECI     
20.00-23.00 „W GORĄCYCH  RYTMACH  LATA” – 
Tańce przy dźwiękach kapeli dla wszystkich chętnych w sali klubowej MOK

TYDZEIŃ TRZECI
11.08  /PONIEDZIAŁEK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI     

12.00-14.00 „Z GITARĄ W PLENERZE” – zajęcia na gitarze. Nauka gry piosenek 
biesiadnych 
12.00-13.00 „DLACZEGO LUBIĘ TERMY MSZCZONOWSKIE ?” - terapia zaję-
ciowa. Warsztaty integracyjne logopedyczno-plastyczne  (zwiedzanie Term, zabawy ruchowe na 
Termach, wykonywanie prac plastycznych)     

15.00-17.00   „TRĄBKA I WAKACJE” – zajęcia z gry na trąbce                                                                                                                                           
                                                                                                                                                
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE W SALI KINOWEJ
19.00-21.30  „KARAOKE NA TERMACH” - wakacyjne spotkania z piosenką 
w plenerze dla dzieci i młodzieży (lodowisko na Termach Mszczonowskich) 

12.08   /WTOREK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „LETNIA AKADEMIA MALUCHA”  zajęcia muzyczno-ruchowe dla 
najmłodszych (wiek  przedszkolny)    
11.00-13.00  „TERMY W OCZACH DZIECI” zajęcia plastyczne dla dzieci   
 i młodzieży w plenerze na termach Mszczonowskich  
11.00-12.00   „LATO, MUZYKA I TANIEC” - VIDEOCLIP DANCE
 Z ELEMENTAMI HIP HOPU (zajęcia dla dzieci i młodzieży )
12.00-14.00 „TERMY, SŁOŃCE I ZABAWA”  -zajęcia teatralne dla dzieci 
i młodzieży. Tworzenie scenek sytuacyjnych oraz skeczy i prezentowanie ich na 
scenie  
18.00-20.00 „TERMY OCZAMI DOROSŁYCH” zajęcia plastyczne dla dorosłych. 
Malowanie w plenerze na płótnie  
21.00  SEANS NOCNY NA TERMACH (lodowisko na Termach Mszczonow-
skich)

13.08  /ŚRODA/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
11.00-13.00   „TERMY W OCZACH DZIECI” zajęcia plastyczne dla dzieci   
 i młodzieży w plenerze na termach Mszczonowskich  
11.00-15.00 „PIOSENKI LATA”  -warsztaty wokalne grupy „Wokaliza”
13.00-14.00 „ KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI I SŁOŃCE 
W SŁOŃCU”- gry i zabawy dramatyczne    
13.00-15.00 „PIOSENKI LATA”   -warsztaty wokalne grupy „Voice”
15.00-17.00   „TRĄBKA I WAKACJE” – zajęcia z gry na trąbce                                                                                                                                           
    
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE W SALI KINOWEJ
18.00-20.00  „TERMY OCZAMI DOROSŁYCH” zajęcia plastyczne dla dorosłych. 
Malowanie w plenerze na płótnie  
18.00-21.00  „W WAKACYJNYCH RYTMACH” –zajęcia zespołu instrumentalnego

14.08  /CZWARTEK/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „LETNIA AKADEMIAMALUCHA”  zajęcia muzyczno-ruchowe dla 
najmłodszych (wiek  przedszkolny)   
11.00-13.00 „PIOSENKI LATA”   -warsztaty wokalne grupy „Voice”.
12.00-13.00„DLACZEGO LUBIĘ TERMY MSZCZONOW-
SKIE ?” - terapia zajęciowa. Warsztaty integracyjne logopedyczno-
-plastyczne (zwiedzanie Term, zabawy ruchowe na Termach, wykonywanie prac plastycznych)                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
12.00-14.00  „Z GITARĄ W PLENERZE” – zajęcia na gitarze. 
Nauka gry piosenek biesiadnych 
14.30-16.30 „NA LETNIĄ NUTKĘ” -spotkanie zespołu śpiewaczego „Słoneczko” 
21.00  SEANS NOCNY NA TERMACH (lodowisko na Termach Mszczonow-
skich)

16.08 /SOBOTA/
10.00    PORANEK DLA DZIECI     
20.00-23.00 „W GORĄCYCH  RYTMACH  LATA” – 
Tańce przy dźwiękach kapeli dla wszystkich chętnych w sali klubowej MOK                                          

17.08 /NIEDZIELA/
ODPUST W LUTKÓWCE - IMPREZA PLENEROWA

TYDZIEŃ CZWARTY
18.08  /PONIEDZIAŁEK/

10.00  PORANEK DLA DZIECI     
12.00-14.00 „Z GITARĄ W PLENERZE” – zajęcia na gitarze. Nauka gry piosenek 
biesiadnych 
12.00-13.00 „DLACZEGO LUBIĘ TERMY MSZCZONOWSKIE ?” - terapia zaję-
ciowa. Warsztaty integracyjne logopedyczno-plastyczne (zwiedzanie Term, zabawy ruchowe na 
Termach, wykonywanie prac plastycznych)               

15.00-17.00   „TRĄBKA I WAKACJE” – zajęcia z gry na trąbc
e                                                                                                                                                
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE W SALI KINOWEJ
19.00-21.30  „KARAOKE NA TERMACH” - wakacyjne spotkania z piosenką 
w plenerze dla dzieci i młodzieży (lodowisko na Termach Mszczonowskich) 

19.08   /WTOREK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „LETNIA 
AKADEMIA MALUCHA”  

zajęcia muzyczno-ruchowe dla 
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KULTURA

najmłodszych (wiek  przedszkolny)    
11.00-13.00  „TERMY W OCZACH DZIECI” zajęcia plastyczne dla dzieci   
 i młodzieży w plenerze na termach Mszczonowskich  
11.00-12.00   „LATO, MUZYKA I TANIEC” - VIDEOCLIP DANCE 
Z ELEMENTAMI HIP HOPU (zajęcia dla dzieci i młodzieży )
12.00-14.00 „TERMY, SŁOŃCE I ZABAWA”  -zajęcia teatralne dla dzieci 
i młodzieży. Tworzenie scenek sytuacyjnych oraz skeczy i prezentowanie ich na 
scenie  
18.00-20.00 „TERMY OCZAMI DOROSŁYCH” zajęcia plastyczne dla dorosłych. 
Malowanie w plenerze na płótnie  
21.00  SEANS NOCNY NA TERMACH (lodowisko na Termach Mszczonow-
skich)

20.08  /ŚRODA/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
11.00-13.00   „TERMY W OCZACH DZIECI” zajęcia plastyczne dla dzieci   
 i młodzieży w plenerze na termach Mszczonowskich  
11.00-15.00 „PIOSENKI LATA”  -warsztaty wokalne grupy „Wokaliza”
13.00-14.00 „ KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI I SŁOŃCE 
W SŁOŃCU”- gry i zabawy dramatyczne    
13.00-15.00 „PIOSENKI LATA”   -warsztaty wokalne grupy „Voice”
15.00-17.00   „TRĄBKA I WAKACJE” – zajęcia z gry na trąbce                                                                                                                                           
    
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE W SALI KINOWEJ
18.00-20.00  „TERMY OCZAMI DOROSŁYCH” zajęcia plastyczne dla dorosłych. 
Malowanie w plenerze na płótnie
18.00-21.00  „W WAKACYJNYCH RYTMACH” –zajęcia zespołu instrumentalnego

21.08  /CZWARTEK/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „LETNIA AKADEMIA MALUCHA”  zajęcia muzyczno-ruchowe dla 
najmłodszych (wiek  przedszkolny)   
11.00-13.00 „PIOSENKI LATA”   -warsztaty wokalne grupy „Voice”.
12.00-13.00„DLACZEGO LUBIĘ TERMY MSZCZONOW-
SKIE ?” - terapia zajęciowa. Warsztaty integracyjne logopedyczno-
-plastyczne (zwiedzanie Term, zabawy ruchowe na Termach, wykonywanie prac plastycz-
nych)                                                                                                                                                                                                     
12.00-14.00  „Z GITARĄ W PLENERZE” – zajęcia na gitarze. Nauka gry piosenek 
biesiadnych 
14.30-16.30 „NA LETNIĄ NUTKĘ” -spotkanie zespołu śpiewaczego „Słoneczko” 
21.00  SEANS NOCNY NA TERMACH  (lodowisko na Termach Mszczonow-
skich)

22.08  /PIĄTEK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „LATO, MUZYKA I TANIEC” - VIDEOCLIP DANCE 
Z ELEMENTAMI HIP HOPU (zajęcia dla dzieci i młodzieży )
12.00-14.00 „TERMY, SŁOŃCE I ZABAWA”  -zajęcia teatralne dla dzieci 
i młodzieży. Tworzenie scenek sytuacyjnych oraz skeczy i prezentowanie ich na 
scenie  
17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE W SALI KINOWEJ
19.00-21.30  „KARAOKE NA TERMACH” - wakacyjne spotkania z piosenką 
w plenerze dla dzieci i młodzieży (lodowisko na Termach Mszczonowskich) 

23.08 /SOBOTA/
10.00    PORANEK DLA DZIECI     
20.00-23.00 „W GORĄCYCH  RYTMACH  LATA” – 

TYDZIEŃ PIĄTY
25.08  /PONIEDZIAŁEK/

10.00  PORANEK DLA DZIECI     
12.00-14.00 „Z GITARĄ W PLENERZE” – zajęcia na gitarze. 
Nauka gry piosenek biesiadnych 
12.00-13.00 „DLACZEGO LUBIĘ TERMY MSZCZONOWSKIE ?” - terapia zaję-
ciowa. Warsztaty integracyjne logopedyczno-plastyczne  
(zwiedzanie Term, zabawy ruchowe na Termach, wykonywanie prac plastycz-
nych)  

15.00-17.00   „TRĄBKA I WAKACJE” 
– zajęcia z gry na trąbce                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
 

17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE W 
SALI KINOWEJ
19.00-21.30  „KARAOKE NA TERMACH” - wakacyjne 
spotkania z piosenką 
w plenerze dla dzieci i młodzieży (lodowisko na Termach 
Mszczonowskich) 

26.08   /WTOREK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI   

11.00-12.00 „LETNIA AKADEMIA MALUCHA”  zajęcia muzyczno-ruchowe dla 
najmłodszych (wiek  przedszkolny)    
11.00-13.00  „TERMY W OCZACH DZIECI” zajęcia plastyczne dla dzieci   
 i młodzieży w plenerze na termach Mszczonowskich  
11.00-12.00   „LATO, MUZYKA I TANIEC” - VIDEOCLIP DANCE 
Z ELEMENTAMI HIP HOPU (zajęcia dla dzieci i młodzieży )
12.00-14.00 „TERMY, SŁOŃCE I ZABAWA”  -zajęcia teatralne dla dzieci 
i młodzieży. Tworzenie scenek sytuacyjnych oraz skeczy i prezentowanie ich na 
scenie  
18.00-20.00 „TERMY OCZAMI DOROSŁYCH” zajęcia plastyczne dla dorosłych. 
Malowanie w plenerze na płótnie  
21.00  SEANS NOCNY NA TERMACH (lodowisko na Termach Mszczonow-
skich)

27.08  /ŚRODA/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
11.00-13.00   „TERMY W OCZACH DZIECI” zajęcia plastyczne dla dzieci   
 i młodzieży w plenerze na termach Mszczonowskich  
11.00-15.00 „PIOSENKI LATA” -warsztaty wokalne grupy „Wokaliza”
13.00-14.00 „ KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI I SŁOŃCE 
W SŁOŃCU”- gry i zabawy dramatyczne    
13.00-15.00 „PIOSENKI LATA”   -warsztaty wokalne grupy „Voice”
15.00-17.00   „TRĄBKA I WAKACJE” – zajęcia z gry na trąbce                                                                                                                                           
    
17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE W SALI KINOWEJ
18.00-20.00  „TERMY OCZAMI DOROSŁYCH” zajęcia plastyczne dla dorosłych. 
Malowanie w plenerze na płótnie  
18.00-21.00  „W WAKACYJNYCH RYTMACH” –zajęcia zespołu instrumentalnego

28.08  /CZWARTEK/
10.00 PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00 „LETNIA AKADEMIA MALUCHA”  zajęcia muzyczno-ruchowe 
dla najmłodszych (wiek  przedszkolny)
11.00-13.00 „PIOSENKI LATA”   -warsztaty wokalne grupy „Voice”.
12.00-13.00„DLACZEGO LUBIĘ TERMY MSZCZONOW-
SKIE ?” - terapia zajęciowa. Warsztaty integracyjne logopedyczno-
-plastyczne (zwiedzanie Term, zabawy ruchowe na Termach, wykonywanie prac plastycz-
nych)                                                                                                                                                                                                                                                                            
12.00-14.00  „Z GITARĄ W PLENERZE” – zajęcia na gitarze. Nauka gry piosenek 
biesiadnych 
14.30-16.30 „NA LETNIĄ NUTKĘ” -spotkanie zespołu śpiewaczego „Słoneczko” 
21.00  SEANS NOCNY NA TERMACH (lodowisko na Termach Mszczonow-
skich)

29.08  /PIĄTEK/
10.00  PORANEK DLA DZIECI   
11.00-12.00  „LATO, MUZYKA I TANIEC” - VIDEOCLIP DANCE 
Z ELEMENTAMI HIP HOPU (zajęcia dla dzieci i młodzieży )
12.00-14.00  „TERMY, SŁOŃCE I ZABAWA”  -zajęcia teatralne dla dzieci 
i młodzieży. Tworzenie scenek sytuacyjnych oraz skeczy i prezentowanie ich na 
scenie  
14.00-16.00 „TERMY, SŁOŃCE I ZABAWA”-uroczyste podsumowanie pracy 
wakacyjnej wszystkich kół zainteresowań 
19.00-21.30  „KARAOKE NA TERMACH” - wakacyjne spotkania z piosenką 
w plenerze dla dzieci i młodzieży (lodowisko na Termach Mszczonowskich) 

30.08 /SOBOTA/
10.00    PORANEK DLA DZIECI   
11.00-13.00  BAL DLA DZIECI W SALI KLUBOWEJ MOK  
19.00-22.30    BIESIADA RODZINNA pt. „TERMY, SŁOŃCE I 
ZABAWA”
- impreza plenerowa (lodowisko na Termach Mszczonowskich)

DARMOWY SYSTEM POWIADAMIANIA SMS MIESZKAŃCÓW 
GMINY MSZCZONÓW

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

Informacje za pomocą DARMOWEGO 
SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS, możesz 
uzyskać przekazując swój nr telefonu 
komórkowego wraz z adresem zamieszkania 
do Gminnego Centrum Informacji w 
Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4.

Powyższe dane można przekazać:
- poprzez stronę internetową:  
www.gci.mszczonow.pl  

lub www.mszczonow.pl 
lub telefonicznie:
- dzwoniąc pod numer 46 857 30 71
- dzwoniąc lub wysyłając sms-a pod nr:  
605 869 094, 609 091 361
e-mail:
- wysyłając informacje na adres  
gci@mszczonow.pl
- przychodząc osobiście do siedziby GCI
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W dniach 20.05-28.05.2014r członkowie i sympatycy Polskiego 
Zw. E. R i I. uczestniczyli w wycieczce zagranicznej do Turcji i 
Bułgarii. Nasza trasa przejazdu wiodła przez Czechy, Słowację, 
Węgry do Belgradu, gdzie mieliśmy nocleg. Jadąc dalej przez 
Serbię widzieliśmy skutki powodzi na Bałkanach. W Istam-
bule powitała nas nasza przewodniczka Monika – Polka, która 
przez dwa dni oprowadzała nas po najciekawszych zabytkach. 
Miliony turystów przybywają do Istambułu podziwiać piękno 
jego pomników natury, historie, muzea i zabytki, które tworzą 
aż połowę zabytków Turcji. Stykają się tu dwa kontynenty – Azja 
i Europa, Wschód i Zachód, Islam i Chrześcijaństwo. Zwiedzi-
liśmy wiele ciekawych miejsc takich jak: Hagia Sophia – Kościół 
Mądrości Bożej, który jest czwartym co do wielkości Kościołem 
świata po ST. Paul w Londynie, Bazylice Św. Piotra w Rzymie i 
Katedrze Duomo w Mediolanie. Obecnie zamieniony w Meczet 
o pow. 7570 m2.
Meczet Sultanahmed – czyli Błękitny Meczet, który jest najwięk-
szym – 4500 m2 – i najbardziej wystawnym meczetem. Wyróżnia 
się sześcioma minaretami – pobudował go Sułtan Ahmad I.
Maczet Süleymaniye czyli „Wspaniałego” – budował go Sinan 
architekt przypominający geniuszem Michała Anioła, a który 
jest jego popisowym dziełem. Za muzeum znajduje się cmentarz 
z Mauzoleum Sułtana Süleymaniyea i jego żony Hürren Sultan. 
Sercem Istambułu jest Hipodrom – nazywany dziś placem 
Sułtana Ahmada. Było to miejsce zawodów sportowych i wyda-
rzeń kulturalnych oraz wyścigów konnych. Początki budowy 
datuje się na 203 rok. Na placu stoi obelisk egipski wykonany 
z różowego granitu wys. 20m, kolumna wężowa odlana w 
478r.p.n.e wysokości 6m i fontanna niemiecka, którą miastu 
ofiarował Cesarz Wilhelmi za niezwykłą gościnność. Centrum 
administracyjnym i sercem Państwa Osmańskiego było Muzeum 
Topkapi. Zwiedzaliśmy tak Skarbiec z drogocennymi przedmio-
tami wykonanymi przez tutejszych złotników, oraz Harem prze-
znaczony dla Sułtana i jego rodziny. Oprócz tego zobaczyliśmy 

Salę Mistrza Oręża z kolekcją zegarów, Arsenał Broni, Pawilon 
Bagdadki ozdobiony błękitnymi płytami ceramicznymi z kopułą 
pokrytą złotem. Obejrzeliśmy też Salę Obrzezań, w której odby-
wały się ceremonie obrzezań książąt i związane z tym uroczy-
stości, oraz Dział Świętych Relikwi, gdzie znajdują się relikwie 
Proroka Mahometa. Najwyższym punktem nad Bosforem jest 
Wzgórze Camlice skąd rozciąga się wspaniały widok na Morze 
Marmana i wyspy Książęce, oraz ciśninę Basfor długości 32km. 
Jest to jedyna droga do Morza Śródziemnego i mórz całego 
świata. Duże wrażenie wywarł na nas Most Bosforski Sułtana 
Ahmada Zdobywcy. Jest to most wiszący zbudowany w 1973r, 
który jest czwartym najdłuższym mostem Europy i siódmym 
na świecie. Ważnym mostem dla Istambułu jest wyposażony w 
cztery otwierane skrzydła Most Galata. Otwierające się skrzydła 
nie utrudniają wejścia do portu Złoty Róg. Nad miastem domi-
nuje wieża Galata mająca 61m wysokości. Obowiązkowo będąc 
w Istambule należy odwiedzić Kryty Bazar Kapalicarsi z tysiącami 
sklepów o różnym asortymencie.  Zwiedzaliśmy również Pałac 
Dolmabahce – rezydencję sułtanów, która zadziwiła swoim 
bogactwem i przepychem. Posiada 285 pokoi i 58 sal audiencyj-
nych. Jest tam 156 zegarów i 58 żyrandoli, a największy o wadze 
4,5 tony mający 750 żarówek – prezent od angielskiej Królowej 
Wiktorii. Zdobienie wnętrz pochłonęło 14 tan złota i 40 ton 
srebra. Obok pałacu znajduje się wieża zegarowa wys. 27m z 
zegarem na cztery strony miasta. Pełni wrażeń po zwiedzaniu 
Istambułu pojechaliśmy do Słonecznego Brzegu – największego 
kurortu Bułgarii nad Morzem Czarnym. Następnie korzystając z 
okazji, że w pobliżu Słonecznego Brzegu znajduje się Neseber 
postanowiliśmy go zwiedzić. Jest to bardzo urokliwe miasteczko 
wpisane na listę zabytków UNICEF. Aby poznać folklor i kulturę 
Bułgarii uczestniczyliśmy w „Wieczorze Bułgarskim” gdzie 
razem z turystami z innych krajów braliśmy udział w konkur-
sach, tańcach, degustacji wina. Słoneczny Brzeg pożegnaliśmy 
„Wieczorkiem przy basenach” przy lampce szampana. Zrelakso-
wani nad Morzem Czarnym wyruszyliśmy w droge powrotną do 
Polski. Zatrzymując się na nocleg w Belgradzie udaliśmy się na 
spacer „by night” po oświetlonej stolicy Serbii. Przejechaliśmy 
4600km bardzo wygodnym autokarem, dlatego podróż minęła 
nam bardzo szybko.

Jadwiga Rybińska

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEKULTURA

Polski Związek E.R. i I.

Do Turcji i Bułgarii - przez Czechy, 
Słowację, Węgry...
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W dniu 25 maja 2014 roku odbył się Rajd Rowerowy zorganizo-
wany przez OSiR Mszczonów.
Piękna słoneczna pogoda w niedzielny poranek wprawiła w 
dobry nastrój tak organizatorów jak i uczestników rajdu, którzy 
w liczbie 86 osób pojawili się na starcie. 
Głównym celem rajdu była promocja turystyki rowerowej, 
poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych Mszczonowa 
i okolic. 
W rajdzie wzięły udział kilkuletnie dzieci pod opieką rodziców, 
młodzież oraz osoby dorosłe. 

Rowerzyści mieli do wyboru dwie długości trasy (41 km oraz 52 
km) 
Impreza rozpoczęła się przy Termach w Mszczonowie, gdzie 
uczestnicy zapoznali się z regulaminem, otrzymali koszulki, 
mapy oraz karty uczestnictwa. 
Zadaniem uczestników było odnalezienie 10 punktów kontrol-
nych. Na punktach kontrolnych czekały na uczestników przygo-
towane zagadki. 
Na zakończenie imprezy rozlosowano nagrody, spośród uczest-
ników, którzy potwierdzili swoją obecność na wszystkich punk-
tach oraz prawidłowo rozwiązali wszystkie zadania. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za mile spędzony czas i 
zapraszamy na kolejne imprezy tego typu organizowane przez 
OSiR Mszczonów. 

Tekst i autor: OSiR Mszczonów

 W dniach 23-25.05.2014 w Korabiewciach odbył się 
w naszym hufcu I biwak nowopowstałej 6 Drużyny Harcerskiej 
„Kumple”.  Naszą harcerską przygodę rozpoczeliśmy w Górkach. 
Po drodze do Korabiewic czekały na nas zadania do wykonania. 
Gdy dotarliśmy na miejsce zabraliśmy się za do przygotowania 
naszego obozu: rozstawiliśmy namioty i zbudowaliśmy zeribę. 
W nocy dzielnie pełniliśmy warty. 
 Drugiego dnia poznaliśmy nowe techniki harcerskie: 
budowaliśmy szałasy, uczyliśmy sie szyfrologii  i układania 
ogniska. Nie zabrakło miejsca na dobrą zabawę. Przed obiadem, 
który zgodnie z harcerską tradycją składał się z grochówki, 
odbyły się spiewanki. Po przerwie obiadowej przyszedł czas na 
Olimpiadę Sportów Dziwnych oraz paradę kłamców podczas 
której walczyliśmy o słodkie smakołyki. Wieczorem odbyło się 
ognisko.
 W niedzielę przed powrotem do domu złozyliśmy 
nasze obozowisko i udaliśmy się na mszę świętą do pobliskiego 

kościoła. Ten wyjazd był dla nas próbą przed pierwszym praw-
dziwym obozem. Wszyscy wróciliśmy usmiechnięci i zadowo-
leni. 

Dh. Aleksandra Sęk
drużynowa 6 Drużyny Harcerskiej „Kumple”

KULTURA

OSiR

Rajd Rowerowy z Termami Mszczonów 

ZHP

Pierwszy biwak nowopowstałej drużyny
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W dniu 24.05.2014r. w Mszczonowie odbył się VI turniej 
z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 
2013/2014. W zawodach wystartowało 25 zawodników i zawod-
niczek reprezentantów z Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Aleksan-
drowa, Franciszkowa, Badowa i Mszczonowa. 

Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał 
słodycze i napoje.

Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: 
1.	 Młodzicy - szkoła podstawowa 
2.	 Juniorki – gimnazjum i liceum
3.	 Juniorzy – gimnazjum i liceum

4.	  „OPEN” do IV ligi włącznie – dla wszystkich
W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli 

następujące miejsca: 

1.	 Młodzicy:
I miejsce – Łukasz Centkowski, UKS Lutkówka
II miejsce – Michał Basiński, UKS Lutkówka
III miejsce – Igor Nowakowski, UKS Lutkówka
IV miejsce – Sebastian Zylbert, UKS Lutkówka
V miejsce – Szymon Basiński, UKS Lutkówka

2.	 Juniorki:
 I miejsce – Karolina Skiba, Aleksandrów
II miejsce – Katarzyna Skiba, Aleksandrów
3.	 Juniorzy:
I miejsce – Piotr Mechecki, Wiskitki 
II miejsce – Albert Świrta, Wiskitki 
III miejsce – Hubert Maj, Wiskitki
IV miejsce – Miłosz Wójcicki, Franciszków
V miejsce – Konrad Jaskulski, Badów
4.	 OPEN: 
I miejsce – Paweł Kuran, Żyrardów
II miejsce – Jacek Malinowski, Żyrardów
III miejsce – Dariusz Mitrowski, Wiskitki
IV miejsce – Albert Świrta, Wiskitki
V miejsce – Miłosz Wójcicki, Franciszków

Opracował:  Dariusz  Biernacki
Instruktor tenisa stołowego

Kilkadziesiąt dziewcząt i pań wzięło udział w III Maratonie 
Zumba, który odbył się w sobotę 31.05.2104 w Hali Sportowej 
OSiR w Mszczonowie.
Przez trzy godziny uczestniczki tańczyły, dopingowane przez 
instruktorkę Monikę Wicińską, wspieraną na scenie i płycie hali 
przez Monikę Tokaj, Wiolettę Szymaniak oraz Iwonę Rogalską. 

Uczestniczki były zachwycone. Od początku do końca trykały 
energią i radością, choć na finiszu niektóre wyznały, że trzygo-
dzinne pląsy to mordercze wyzwanie.
Mimo wielkiego zmęczenia panował pozytywny nastrój – 
aktywnie i pożytecznie spędzony czas oraz dobra zabawa spra-
wiły, że każda ZUMBOWICZKA wychodziła z dużym uśmiechem 
na twarzy.
Wszystkim uczestniczkom oraz instruktorkom serdecznie dzię-
kujemy za przybycie.  Monika Wicińska zdradziła nam, że już 
myśli o kolejnych tego typu maratonach. 
Trzymamy więc mocno kciuki za kolejną edycję Maratonu 
ZUMBA FITNESS w Mszczonowie :) 

OSiR Mszczonów

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEKULTURAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEKULTURAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEKULTURA

OSiR

VI turniej Grand Prix Mszczonowa

OSiR

III MARATON ZUMBA W MSZCZONOWIE

GRH STRZELCY im. 31 pSK 

Na GRENADIERZE Mszczonów trzeci 

Tegoroczny, już  dziewiąty, Warszawski Konwent Gier Stra-
tegicznych GRENADIER odbył się   w dniach 24-25 maja. Tym 
razem pasjonaci gier strategicznych, rekonstruktorzy i modelarze 
spotkali się  na Fortach Bema. Imprezę  zorganizowali: warszawski 
Dom Kultury Śród-
mieście, Pracownia 
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Mikromodelarstwa oraz  Gier Strategicznych STRATEG i GROT, przy 
współpracy -  Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Muzeum Niepodległości, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum 
Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Klubu Wojsk Lądowych. 
Patronat  honorowy nad GRENADIEREM objęli: Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz  Komendant Nadwiślańskiego 
Oddziału Straży Granicznej. 

W Konwencie uczestniczyło  wiele grup rekonstrukcyjnych z 
terenu całej Polski. Każda z nich przygotowała na terenie fortu 
swoją prezentację. W konkursie dioram zwyciężył warszawski NSZ, 
przez grupą,   odtwarzającą wojska Cesarstwa Japonii z okresu II 
wojny światowej i mszczonowską  GRH, która zaprezentowała 
carski obóz wojskowy i punkt medyczny z roku 1914.  Mszczo-
nowianie uczestniczyli  ponadto we wszystkich sześciu insceni-

zacjach, jakie odbyły się  podczas Grenadiera, a ostatnią z nich,  
przedstawiającą szturm powstańców warszawskich na Fort Bema 
(z dn. 1.08.1944 r.), zorganizowali wspólnie z warszawskimi rekon-
struktorami z MIOTŁY.  Tegoroczne inscenizacje,  oprócz wspo-
mnianego już szturmu powstańczego na Fort Bema,  odwoływały 
się  do walk na przedpolach Warszawy w roku 1915 i w roku 1939, 
a także  do walk partyzanckich na terenie  Kampinosu w 1944 roku. 

Grenadier, to jedna z największych i najbardziej znanych 
cyklicznych imprez rekonstrukcyjnych, jakie odbywają się  w 
Polsce. Udział w niej to nie tylko  olbrzymia promocja dla grup 
reko, ale  także możliwość wymiany doświadczeń i  nawiązania 
ciekawych znajomości.    

MM

Mszczonowianie na DNIACH PAMIĘCI 
„Dni Pamięci”,  zorganizowane przez Klub Historyczno – Regio-

nalny  „Gloria Victis”, przy współpracy  Gmin Czastary i Sokolniki 
były prawdziwym świętem patriotyzmu. Obchody ku czci boha-
terów Powstania Styczniowego, a także wszystkich pozostałych 
miejscowych patriotów,  poległych w walkach o wolność Ojczyzny 
w innych okresach historycznych, trwały przez trzy dni (30.05- 1.06) 
i obfitowały w moc wydarzeń. Wystarczy tylko wspomnieć , że w ich 
trakcie odbyły się dwa marsze i  aż  trzy inscenizacje,  odwołujące się  
do walk powstańczych 1863 roku  oraz  starcia żołnierzy  podziemia 
antykomunistycznego z sowietami.  W przedstawieniu, nawiązu-
jącym  do roku 1946 roku, jakie odbyło się w piątek 30 maja,  obok 
gospodarzy uroczystości wystąpili również członkowie GRH OKA. 
Dwie kolejne inscenizacje,  poprowadzone  31 maja,   dotyczyły   już  
Powstania Styczniowego.   Pierwsze z sobotnich  widowisk,  zatytu-
łowane „Pożegnanie oddziału powstańczego”,  miało miejsce zaraz 

po Mszy Świętej, odprawionej w kościele parafialnym w Czasta-
rach i odbyło się w bezpośrednim sąsiedztwie świątyni.  Po nim 
rekonstruktorzy przemaszerowali główną ulicą  Czastar, a następnie 
udali się do Starego Ochędzyna, gdzie na terenie w pobliżu Szkoły 
Podstawowej,  zaprezentowali zebranej publiczności   przedsta-
wienie, dotyczące wybuchu i przebiegu największego z polskich 
zrywów narodowowyzwoleńczych. Uczestniczyło  w nim około stu 
rekonstruktorów z  takich grup i stowarzyszeń jak:  Gloria Victis 
z Wielunia, GRH STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa, Kujawski 
Ochotniczy Odział Powstańców Anno Domini 1863 z Radziejowa, 
Stowarzyszenie ZŁOTY KRZYŻ ze Zduńskiej Woli, Stowarzyszenie 
Chrobry I także ze Zduńskiej Woli, 4 pułk piechoty Legionów z Kielc, 
STAK WARSZAWA i  „9 Rota” – w skład, której wchodzą rekonstruk-
torzy z Krakowa, Warszawy, Sosnowca i innych miejscowości. 

Organizatorom „Dni Pamięci” należą się szczere słowa uznania. 
Trzydniowe uroczystości mimo rozbudowanego programu  zostały 
poprowadzone bardzo sprawnie i  na wysokim poziomie. Wszystko 
było dopięte na ostatni guzik. Świetna atmosfera, panująca 

podczas wydarzenia, to też niewąt-
pliwa zasługa rekonstruktorów 
z  „Gloria Victis”. Pozostaje tylko 
mieć  nadzieję, że dalsza współ-
praca pomiędzy wymienionymi 
grupami oparta na przyjaźniach,  
zawiązanych przez ich członków, 
zaowocuje  jeszcze nie raz  równie 
udanymi przedsięwzięciami.  

Tekst:  Piotr Dymecki  GRH 
STRZELCY im. 31 pSK 

Foto: Marek Wardak (MSH) 

HISTORIA
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W poniedziałek 26 maja, uczniowie z klas zerowych z mszczonow-
skiej Szkoły Podstawowej dały wspaniały występ artystyczny dla 
swoich mam i tatusiów. W ich wykonaniu na scenie sali kinowej 
MOK-u mogliśmy zobaczyć mnóstwo wierszyków, rymowanek, 
popisów tanecznych oraz piosenek, w których dzieciaki podkre-
ślały dobroć, opiekę, ciepło i ogromną miłość do swoich rodziców. 
Występ maluchów wzbudził jak zwykle wiele pozytywnych emocji 
zarówno wśród zaproszonych mam, tatusiów i gości jak i wśród 
samych małych uczestników, którzy za swe występy zebrali mnóstwo 
oklasków.
Po zakończonym występie, dzieci złożyły rodzicom życzenia i 
wręczyły im własnoręcznie wykonane w szkole bukiety kwiatów. 

Dalsza część świętowania Dnia Mamy i Taty upłynęła na spotkaniu w 
sali klubowej MOK-u, gdzie na wszystkich gości czekał słodki poczę-
stunek.

Oprac. ŁN.

Pod takim hasłem dnia 28 maja 2014 roku miał miejsce w Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach kolejny Dzień Rodziny. Każdy z nas długo 
czekał na ten dzień. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Urszula 
Gowin, która powitała gości, złożyła serdeczne życzenia i przedsta-
wiła program dnia. Imprezę przygotowały z dziećmi wychowaw-
czynie klas O-III: Jolanta Chrzanowska, Angelika Woźniak, Joanna 
Małecka i Hanna Żukowska. Dzieci pięknie recytowały wiersze i 
śpiewały piosenki. Wszyscy z uwagą obejrzeli scenki rodzajowe z 
udziałem uczniów klasy II i III dotyczące życia rodziny. Wszystkie dzieci 
swobodnie prezentowały swoje umiejętności artystyczne i wokalne. 
Rodzice byli zachwyceni występami swoich pociech. Po występach 
dzieci zaśpiewały rodzicom „ Sto lat”, wręczyły własnoręcznie wyko-
nane laurki i upominki. Po części oficjalnej odbył się poczęstunek i 

dyskoteka. Uroczystość odbyła się w ciepłej i miłej atmosferze i na 
pewno długo pozostanie w pamięci dzieci i rodziców.

Hanna Żukowska

SP Bobrowce

„KOCHAM CIĘ MAMO, KOCHAM CIĘ TATO”

SP Mszczonów

Dla Mamy i Taty

Gimnazjum w Mszczonowie

BYLIŚMY W ERDING 

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEKULTURAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEKULTURAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINYW NUMERZEMERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

WYMIANA MŁODZIEŻY
 W tym roku po raz szósty została zorganizowana wymiana 

młodzieży pomiędzy dwoma partnerskimi miastami Mszczonowem 
i bawarskim Erding. Finansowo nasze starania wspierała jak zawsze 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, której celem jest łączenie  
młodych Polaków i Niemców. W wyjazdowym spotkaniu wzięła udział 
młodzież z Gimnazjum im.J.A.Maklakiewicza w Mszczonowie, Gimna-
zjum im.Ks.Lipskiego w Osuchowie oraz  Mitteslchule Altenerding. 
Pomimo tak dużej odległości  podróż minęła nam bardzo szybko i przy-
jemnie dzięki firmie „EmkaTrans” i miłym kierowcom. Pogoda również 
nas nie zawiodła.

 Na miejscu zostaliśmy przywitani przez naszych przyjaciół, 
którzy przepięknie prezentowali się w bawarskich strojach ludowych. 
Trochę z zazdrością patrzyliśmy, z jaką przyjemnością noszą ten znak 
rozpoznawczy Bawarii. Od razu powróciły przyjaźnie zawarte w 
zeszłym roku. Pomimo różnic językowych świetnie dogadywaliśmy się z 
niemieckimi kolegami.

 Każdego dnia czekało na nas wiele atrakcji. Wędrując po 
przepięknej Bawarii, znaleźliśmy ślady polskości w Landshut. To tutaj 
co cztery lata odbywa się rekonstrukcja wesela Jadwigi Jagiellonki 
i Jerzego Bogatego. Szkoda, że nie mogliśmy w nim uczestniczyć. Na 
pamiątkę pobytu w tym pięknym mieście nasi opiekunowie od władz  

Erding otrzymali srebrną monetę z limitowanej serii wybitą w 2013 r. 
i przedstawiającą młodą parę. Kolejnym przykładem związków Bawarii 
z Polską był herb Jagiellonów wypatrzony przez naszego kolegę na 
fasadzie kościoła w centrum Monachium. Odbyliśmy rejs po   jeziorze 
na wyspę Chiemsee, gdzie zwiedziliśmy przepiękny pałac Ludwika II, 
który pragnął wybudować tam replikę Wersalu. Ponadto zwiedziliśmy 
Allianz-Arenę, doskonale bawiliśmy się na letnim torze saneczkowym 
w Blomberg. W trakcie 
naszego pobytu odwie-

Wszyscy uczestnicy na rynku w Erding
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dziliśmy redakcję gazety „Erdinger Anzenger”, a redaktor naczelny Dirk 
Ippen opowiedział nam o pracy dziennikarzy. Czekała nas też gra tere-
nowa, podczas której musieliśmy wykazać się nie tylko znajomością 
języka niemieckiego i angielskiego, ale także orientacją w terenie. Na 
stadionie szkolnym toczyliśmy naprawdę zażartą rywalizację o palmę 
pierwszeństwa, daliśmy z siebie wszystko. Po zakończeniu naszych 
zmagań czekała nas orzeźwiająca niespodzianka - lody, które były nie 
tylko nagrodą, ale i wspaniałym orzeźwieniem w gorący dzień. Dały 
nam one dużą dawkę energii, która przydała się podczas zabawy na 
największych w Europie termach GALAXY, które szczególnie zapadły 
nam w pamięci. Codziennie pyszne regionalne posiłki przygotowywały 
dla nas rodaczki od lat mieszkające w Erding i działające w chrześcijań-
skim stowarzyszeniu skupiającym Polaków.

 Ostatniego dnia naszego pobytu czekały   nas liczne zajęcia. 
Każdy z nas  wybierał ulubioną aktywność (malarstwo, taniec, muzykę, 
informatykę, kulinaria) i przygotowywał zadanie. Efekty pracy poszcze-

gólnych grup mogliśmy obejrzeć w czasie pożegnalnej kolacji (spaghetti 
było bardzo smaczne,  a taniec naszych przyjaciół rozbawił nas do 
łez).  Zadaniem dodatkowym było napisanie wiersza o naszej szkole. 
Gdy weszliśmy na koncert przygotowany przez muzyków, usłysze-
liśmy go w połączeniu ze znanym utworem zespołu Pink Floyd, to było 
naprawdę bardzo ciekawe i zaskakujące. Niezwykle miło wspominamy 
też dyskoteki, na których hitem były polskie piosenki, przy nich bawi-
liśmy się najlepiej.

 Choć spędziliśmy ze sobą tylko kilka dni, to podczas poże-
gnania niejednemu z nas łza kręciła się w oku. Miejmy nadzieję, że 
znajomości zawarte w Erding przetrwają mimo tak dużej odległości.  
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszej 
podróży – wiemy, że bez nich nie doszłaby ona do skutku, a my nie 
przeżylibyśmy takiej przygody. 

K.Bodecka, N.Kołodziejczyk, S.Materska, K.Puchała 

Zielona Szkoła
 
 W dniach 19 - 23 maja odbyła się Zielona Szkoła organizo-
wana przez p. Emilię Mirochę. Brali w niej udział uczniowie klasy ID, IB, 
IA oraz dwóch uczniów z klasy IIA. Opiekunkami były p. E. Mirocha, p. 
M. Chałek oraz p. L. Ziółkowska - Kołczewska. Uczniowie mieli okazję 
zobaczyć  Kotlinę Kłodzką oraz Czechy.

Dzień 1
 Już od pierwszej chwili wycieczki pojawiają się kłopoty. 
Musieliśmy czekać 2 godziny na przyjazd sprawnego autokaru. W końcu 
wyruszyliśmy i po jakimś czasie, który wcale się nie dłużył w miłej atmos-
ferze, dotarliśmy do Polanicy - Zdroju, gdzie razem z przewodniczką 
spacerowaliśmy po parku i degustowaliśmy leczniczą wodę mineralną. 
Następnie udaliśmy się do Dusznik - Zdroju w celu zwiedzenia parku 
oraz pijalni wód. Około 18.00 dotarliśmy do ośrodka „Marysieńka” w 
Lewinie Kłodzkim i zjedliśmy obiadokolację.

Dzień 2
 Po śniadaniu udaliśmy się do Wambierzyc, nazywanych 
dolnośląską Jerozolimą, w których zwiedziliśmy imponującą bazy-
likę i weszliśmy na Wzgórze Kalwaryjskie. Dziesiątki schodów, które 
musieliśmy pokonać, to był przedsmak tego, co nas jeszcze czekało 
– mordercza wspinaczka na Szczeliniec Wielki (ok. 700 stopni). Ten 
najwyższy w Górach Stołowych szczyt (919m n.p.m.) zrobił na nas 
ogromne wrażenie. Z tarasów widokowych mogliśmy podziwiać prze-
piękną panoramę Sudetów. W oddali widoczna była Śnieżka (najwyższy 
szczyt w Karkonoszach). Schodząc, dotarliśmy do tzw. „Piekiełka” – 
szczeliny skalnej o długości 100 m i głębokości prawie 20m, w której 
nakręcono sceny do filmu „Opowieści z Narnii: Książę Kaspian”. To 
nie koniec atrakcji. Po pokonaniu niebezpiecznej i wąskiej Drogi Stu 
Zakrętów (wielkie uznanie dla naszego kierowcy – p. Leszka) dotar-
liśmy do Błędnych Skał.  Przejście przez ten skalny labirynt, położony na 
wysokości 853m n.p.m., sprawiło nam nieco trudności, ale i dużo frajdy.  
Wieczorem wróciliśmy do ośrodka i wzięliśmy udział w dyskotece. 

Dzień 3
 Wczesnym rankiem wyruszyliśmy na całodniową wycieczkę 
do Pragi. W czasie prawie trzygodzinnej podróży pani przewodniczka 
przedstawiła nam historię Czech, przybliżyła postacie patronów i 
władców, opowiedziała o obyczajowości i mentalności Czechów. Na 
miejscu czekało nas zwiedzanie Hradczan, oglądnie zmiany warty, 
podziwianie monumentalnej katedry św. Wita. Po przejściu z Hradczan 
na Małą Stranę Mostem Karola ujrzeliśmy Rynek Staromiejski i Plac 
Wacława. Największe wrażenie zrobiła na nas panorama zabytkowej 
części Pragi skąpanej w olśniewającym słońcu. Pod koniec dnia wróci-
liśmy do „Marysieńki” w Lewinie.

Dzień 4
 Po śniadaniu wraz z przewodniczką ponownie wyjecha-

liśmy do Czech. Mieliśmy okazję zobaczyć Adrszpach, 

czyli Skalne Miasto położone po czeskiej stronie Gór Stołowych. Już na 
samym początku zwiedzania można się zakochać w tym miejscu. Oto 
wita nas szmaragdowe jeziorko otoczone bujną roślinnością. Przecha-
dzając się niespiesznie między nawet stumetrowymi skałami o wdzięcz-
nych nazwach (np. „Kochankowie”, „Słoniowy Rynek”(na zdjęciu), 
„Dywany”, „Wieża Elżbiety”) możemy podziwiać niezwykłe dzieło 
Natury. Kulminacyjnym punktem wyprawy jest opłynięcie uroczego 
jeziorka na sześćdziesięcioosobowej tratwie, nazywanej szumnie „Tita-
nikiem”, sterowanej przez śmiesznego flisaka, który trochę po czesku, a 
trochę po polsku opowiadał niestworzone historie o rzekomych miesz-
kańcach tego górskiego oczka. Dodamy jeszcze, że aby się dostać na 
spływ, musieliśmy wejść po kilkuset bardzo stromych i wąskich scho-
dach. 
 Z żalem żegnaliśmy Skalne Miasto, ale drogę powrotną do 
„Marysieńki” umilała nam myśl o zapowiadanym ognisku, podczas 
którego mieliśmy przedstawiać przygotowane w grupach scenki kaba-
retowe. Zanim jednak dotarliśmy do Lewina, odwiedziliśmy jeszcze 
Kudowę – Zdrój.

Dzień 5
 Rankiem przyjechaliśmy do Złotego Stoku. Zwiedzaliśmy 
tam Kopalnię Złota, po której oprowadzał nas przewodnik. Byliśmy 
w „Sztolni Gertruda”, mieliśmy spotkanie z Gnomem w „Chodniku 
Śmierci”, z którego zjechaliśmy przedziwną zjeżdżalnią. Weszliśmy też 
do „Sztolni Czarnej”. Aby się z niej wydostać, musieliśmy pokonać … 
schody. Po drodze podziwialiśmy jedyny w Polsce podziemny wodo-
spad oraz minęliśmy podziemny tunel prowadzący do Czech (wejście 
do niego to granica polsko – czeska). Z kopalni z zawrotną prędkością 
wywiózł nas Podziemny Pomarańczowy Tramwaj.  
 Krótko po 12.00 wyruszyliśmy w podróż powrotną do Mszczo-
nowa, do którego dotarliśmy szczęśliwie po siedmiu godzinach.
 O  zielonej Szkole można by opowiadać godzinami. Zwie-
dzanie ciekawych miejsc, wspólne posiłki i spędzanie czasu były dla 
nas bardzo odprężające. Mamy nadzieję, że w następnym roku również 
udamy się na podobną wycieczkę. 

Paulina Witalewska, Aleksandra Wiśniewska, 
wsparcie – Emilia Mirocha

MERKURIUSZ SZKOLNY
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JEŚLI ECHO ICH GŁOSÓW UMILKNIE – 
ZGINIEMY…
…to nasze hasło przewodnie projektu, w którym wzięliśmy udział 
w roku szkolnym 2012/2013. Wtedy to trzy zespoły uczniów z naszego 
gimnazjum zgłosiły się do kolejnej już edycji projektu edukacyjnego 
organizowanego cyklicznie przez Instytut Pamięci Narodowej
„O tym nie można zapomnieć… spotkania z kobietami, 
które przeszły piekło  Ravensbrück”.

Rozmawialiśmy wówczas z byłymi więźniarkami obozu 
koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück. To  była dla nas nieby-
wała, mistyczna wręcz lekcja historii… żywej historii… To, co usłysze-
liśmy od Pani Alicji Gawlikowskiej, Pani Barbary Piotrowskiej czy też 
od Pani Elżbiety Zając na długo pozostanie w naszej pamięci. Chcemy 
i będziemy pamiętać, bo będąc młodymi Polakami jesteśmy Im – 
wszystkim kobietom Ravensbrück - to winni!    Nam nie wolno zapo-
mnieć!

Materiał, który opracowaliśmy po wywiadzie z Panią Barbara 
Piotrowską, zyskał uznanie w oczach jurorów i zostaliśmy wyróżnieni! 
Dla nas to wyróżnienie było i jest tym bardziej cenne, bo byliśmy 
najmłodszą grupą projektową w tej edycji (I klasa gimnazjum…). 
Nagrodą, jakże dla nas wyjątkową i szczególną był udział w obchodach 
69 rocznicy wyzwolenia obozu w  Ravensbrück. 

2 maja 2014, dzięki IPN wyjechaliśmy do Niemiec, do 
Ravensbrück, do miejsca, o którym tyle słyszeliśmy od „naszych Pań”. 
Uczniowie z pozostałych zespołów też mogli pojechać, by spotkać 
się z więźniarkami na terenie byłego obozu koncentracyjnego, dzięki 
uprzejmości Fundacji „Ja – kobieta”.

Braliśmy aktywny udział w licznych spotkaniach towarzyszą-
cych obchodom rocznicy wyzwolenia obozu, jednakże najwięcej emocji 
wywoływały w nas spacery z naszymi Paniami i Ich opowieści pełne 
żywych wspomnień związanych z konkretnym miejscem w obozie, w 
którym my właśnie się znajdowaliśmy… „tu były rozstrzeliwane nasze 

koleżanki…”  „…krematorium…” „… tu z mamusią czekałyśmy na wyrok, 
co z nami będzie –… ale to nie był taki zwykły namiot…” „…a to jezioro 
to cmentarz… tu wysypywali prochy spalonych kobiet…”. Trudno wprost 
uwierzyć, że w tak uroczym miejscu, po jednej stronie jeziora ludzie 
wiedli zwyczajne, codzienne życie, a tu, po drugiej rozgrywało się tyle 
ludzkich dramatów i tragedii… 

Po jednej śmiech, radość, a tu, po drugiej tyle łez, rozpaczy… 
po jednej rodzina, ciepło, dom, a tu, po drugiej rodzina, ale strach, cier-
pienie… zbrodnia!

Dziś do jeziora Panie więźniarki wrzucają czerwone róże w hołdzie kole-
żankom, które zostały zamordowane w obozie. 

To był naprawdę czas niezapomnianych obrazów i przeżyć. Jesteśmy 
wdzięczni za zachęcenie nas do udziału i wspieranie podczas realizacji 
tego projektu naszym nauczycielkom, pani Annie Sawickiej oraz pani 
Anecie Dropińskiej.

 „...po tym, co zobaczyłam, usłyszałam, dotknęłam…wiem, że nie 
zapomnę…”

 (A.D.)
Zespoły projektowe:
z Panią Barbarą Piotrowską wywiad przeprowadzili Natalia Sadkowska 

oraz Adrian Studziński,
materiał opracowali Monika Jakubowska, Karolina Kempińska, Jakub 

Kwiatkowski oraz Weronika Kwiatkowska;
z Panią Alicja Gawlikowską spotkały się Magdalena Oskiera, Natalia 

Tęcza, AndżelikaWróblewska oraz Weronika Zawadzka;
z Panią Elżbietą Zając wywiad przeprowadziły Aleksandra Konca, 

Paulina Kuczborska oraz Martyna Woźniak.
Dziękujemy!W

Sukcesy plastyczne uczniów  
mszczonowskiego Gimnazjum

W drugim półroczu roku szkolnego 2013/2014 młodzież 
uczestniczyła w 2 następnych konkursach plastycznych pod kierunkiem 
p. Emilii Kurowskiej. 

Organizatorem pierwszego konkursu plastycznego była 
Kuklówka Radziejowice. Konkurs skierowany był do szkół należących 
do Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona, szkół noszących imię Józefa 
Chełmońskiego oraz szkół sąsiadujących i współpracujących ze Szkołą 
Podstawową w Kuklówce Radziejowickiej. 
Było to VIII Biennale Sztuki im. Józefa Chełmońskiego w Roku 
Chełmońskiego (w setną rocznicę śmierci artysty). Dla naszych uczniów 
był to duży sukces.  Zdobyli: 
dwa I miejsca: 
- Magdalena Maliszewska z kl. I A,

- Jagoda Ciszewska z kl. II D
II miejsce: Oliwia Wisławska z kl. II D
III miejsce: Adrian Studziński z kl. II A.

Drugim konkursem był V Konkurs Plastyczny XXI Spotkań 
Artystycznych Szkół zatytułowany ,,Pszczółka – człowieka przyjaciółka”.
Organizatorem eliminacji miejsko- gminnych był Mszczonowski 
Ośrodek Kultury. 
I miejsce zdobyła Magdalena Maliszewska z kl. I A, II miejsce otrzymał 
Adrian Studziński z kl. II A. Wyróżnienie przyznano Martynie Wiśniews-
kiej z kl. II D. 
Gratulujemy  i życzmy dalszych sukcesów.    
      E.K.

VIII Biennale Sztuki im. Józefa Chełmońskiego
I miejsce: Jagoda Ciszewska  I miejsce: Magdalena Maliszewska
II miejsce: Oliwia Wisławska  III miejsce: Adrian Studziński
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„Gdyby to jezioro przemówić mogło…”
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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

Mechatronika
 Gimnazjum im. J.A Maklakiewicza w Mszczonowie w roku 

szkolnym 2014/2015 wdroży projekt „Mechatronika jako praktyczne 
zastosowanie innowacyjnej myśli i działań uczniów gimnazjów dla 
edukacji i budowy przyszłych kadr inżynieryjno-technicznych”

 Projekt obejmuje testowanie i wdrażanie innowacyjnych 
programów nauczania dla gimnazjów w trzech komponentach: zajęcia 
techniczne z implementacją mechatroniki, mechatronika, Młodzieżowy 
Klub Techniki.

 Założeniem projektu jest wprowadzenie i szerokie zastoso-
wanie na zajęciach szkolnych najnowocześniejszego i przyszłościowego 
narzędzia edukacji, jakim są zestawy robotów skonfigurowane ze szkol-
nymi pracowniami komputerowymi. Nowatorska jest także metoda 
nauczania przez maksymalną aktywność uczniów - ich bezpośredni 
i twórczy udział w doświadczeniach i zajęciach praktycznych. Dodat-
kowo uczniowie rozwijają zdolności pracy w grupie, komunikowania się 

ze sobą, motywowania, inspirowania i innowacyjnego myślenia. Jakość 
swojej pracy doskonalić będą także nauczyciele poprzez udział w szko-
leniach.

 W ramach projektu szkoła otrzymuje na stałe kompletne 
wyposażenie pracowni mechatroniki (w tym zestawy robotów, 
komplety pomocy dydaktycznych i narzędzi dla nauczycieli i uczniów), 
treningi dla nauczycieli, obowiązkowe zajęcia techniczne z implemen-
tacją mechatroniki oraz nowy przedmiot dodatkowy: mechatronika. W 
ramach zajęć pozalekcyjnych powstanie także Młodzieżowy Klub Tech-
niki, a uczniowie będą brać udział w 3-dniowych Zawodach Robotów 
oraz seminariach odbywających się na wyższych uczelniach technicz-
nych.

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, 
realizowany przez Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w 
partnerstwie z AMB Space Education.

Atrakcyjne ceny obuwia - 
pawilon „Merkury”
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Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 
Mszczonowskim”!

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

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

Uwagi ogólne: 
1. Merkuriusz Mszczonowski jest 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 jednora-
zowe pojawienie się ogłoszenia w „Merku-
riuszu 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 Mszczo-
nowskim proszeni są o skontaktowanie się 
w tej sprawie z
Gminnym Centrum Informacji 
w Mszczonowie, 
ul. Żyrardowska 4, tel. 857 3071 
nr konta: 

48 9291 0001 0043 3879 
2000 0010

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

29 czerwca 2014r.

I MSZCZONOWSKI

FESTIWAL
ŚWIĘTOJAŃSKI

CZĘŚĆ I

12.00 - 13.00 – Msza Święta 
13.00 – inauguracja Festiwalu – Barbara Gryglewska, Dagmara Bednarek

13.10 – gościnny występ muzyków z rodziny Maklakiewiczów 
13.40 – fragmenty wspomnień o Rodzie Maklakiewiczów (cz. I)

13.55– występ uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. A. Szalińskiego w Żyrardowie 
z oddziałem w Mszczonowie pod dyrekcją Małgorzaty Rogozińskiej  

(Wystąpią: duet akordeonowy, fortepianowy,  fletowy, gitarowy, soliści - fortepian, chór)
14.30 – fragmenty wspomnień o Rodzie Maklakiewiczów  (cz. II)

14.35 – występ uczniów Szkoły Glob' Arte Wiesbaden Glob 'Arte pod dyrekcją Ewy Maklakiewicz – Weiser 
(skrzypce, gitara, wiolonczela) 

15.00 – Orkiestra OSP Mszczonów – koncert oraz przeprowadzenie gości 
do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów

CZĘŚĆ II

15.10 – Konkurs wiedzy o Rodzie Maklakiewiczów
15.30 – prezentacja multimedialna oraz zwiedzanie Izby

16.00 – podsumowanie Festiwalu oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursu 

KOŚCIÓŁ  p.w. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W MSZCZONOWIE

IZBA PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW W MSZCZONOWIE

13.45 – „Siedem czerwonych róż” J. A. Maklakiewicz – śpiew Martyna Zabłocka

Projekt „Mszczonowski Festiwal Świętojański – festiwal muzyczny”, to wydarzenie realizowane poprzez 
Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, program LEADER w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

Realizator: Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie

Stowarzyszenie LGD
iemia Chelmonskiego
Stowarzyszenie LGD
iemia Chelmonskiego
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