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Mszczonowski duet >Dwóch Panów „K”< 
zdystansował konkurencję. Józef  Grzegorz 
Kurek i Łukasz Koperski mogą mówić o pełnym 
wyborczym  sukcesie. Ich komitet wyborczy 
KWW Forum Samorządowe przeprowadził  
zwycięsko wszystkich swoich 14 kandydatów 
na radnych, natomiast sam  Józef Grzegorz 
Kurek według obliczeń uzyskał w walce o 
fotel  burmistrza ponad 85% poparcie. W 
nowej kadencji w Radzie Miejskiej  Mszczo-
nowa zasiądą: Łukasz Koperski, Mirosław 
Wirowski, Piotr Chyła,  Ryszard Stusiński, 
Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Waldemar  Suski, Marek Baumel, Andrzej 

Osial, Dariusz Olesińki, Marek Zientek,  Jerzy 
Siniarski, Renata Siwiec, Andrzej Osiński - 
wszyscy z KWW Forum  Samorządowe plus 
reprezentant KWW Mszczonowskiej Spół-
dzielni  Mieszkaniowej, dotychczasowy radny, 
Krzysztof Krawczyk. Forum  Samorządowe 
zwyciężyło też w Mszczonowie w wyborach 

do Rady Powiatu,  choć nie aż tak wyraźnie 
jak cztery lata temu. Przypomnijmy, że we  
właśnie zakończonej kadencji Forum repre-
zentowane było we władzach  powiatowych 
przez trzy osoby, natomiast teraz zdobyło o 
jeden mandat  mniej. Stało się tak dlatego, że 
kolejne dwa komitety wyborze PSL-u i  PIS-u 
osiągnęły solidne wyniki wyborcze i udało im 
się wprowadzić do  Rady po jednym swoim 
przedstawicielu. Zgodnie wynikami  w Radzie 
Powiatu z połączonych okręgów mszczonow-
skiego i  radziejowickiego zasiądą: Wojciech 
Szustakiewicz i Sławomir Myszkowski  z 
KWW Forum Samorządowego oraz Krystyna 

Pęczonek (PSL) i Klaudiusz  Stusiński (PIS). 

Na 9162 uprawnionych do głosowania w 
Gminie Mszczonów udział w wyborach  na 
burmistrza wzięło 4113 osób. Głosów nieważ-
nych w tym zdawałoby się  najprostszym 
głosowaniu na „TAK” lub „NIE” było aż 110. 
O wiele więcej  głosów nieważnych było w 
głosowaniach na radnych do Rady Powiatu  
radnych do Sejmiku Wojewódzkiego. Niestety 
wyborcy stawiali krzyżyki na  każdej stronie 
(wielostronicowych) kart wyborczych do 
obu tych ciał  samorządowych, a można było 
oddać głos tylko na jednej stronie,  popierając 
konkretny komitet. 

MM

Wyniki

WYBORY SAMORZĄDOWE

Podziękowanie
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które oddały na mnie 
głos w tegorocznych wyborach samorządowych.

Z wyrazami szacunku 
Zdzisław Banasiak

Podziękowanie
Wszystkim wyborcom z okręgu nr 5 bardzo serdecznie dziękuję za udział i
oddanie swoich głosów w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada
2014r.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Krawczyk

I Sesja rady Miejskiej w Mszczonowie miała bardzo uroczysty 
charakter. W jej trakcie zaprzysiężony został burmistrz Mszczo-
nowa, a także wszyscy nowo wybrani radni Rady Miejskiej.
Józef Grzegorz Kurek swój urząd pełni nieprzerwanie od ćwierć 
wieku, czyli od momentu powstania samorządów (w 1990r). 
Dwa lata wcześniej (1988-1990) był jeszcze naczelnikiem Miasta 
i Gminy Mszczonów. Jak podkreśla sam Józef Grzegorz Kurek, 
jest on najdłużej urzędującym burmistrzem w Polsce.
Zanim jednak doszło do złożenia ślubowań, radny senior Ryszard 
Stusiński zgodnie z obowiązującym regulaminem zaszczytnie 
poprowadził obrady do momentu wybrania Przewodniczącego 
Rady Miejskiej.
Powołana przez radnych komisja skrutacyjna w osobach radnej 
Barbary Gryglewskiej, radnego Waldemara Suskiego oraz 
radnego Mirosława Wirowskiego po ukonstytuowaniu się i 

Sesja mszczonowskiego samorządu

Inauguracyjna sesja mszczonowskiego samorządu
Sesja inauguracyjna VII kadencji Rady Miejskiej Mszczonowa odbyła się 27 listopada 2014 roku w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego. Udział w posiedzeniu oprócz nowo wybranych radnych i burmistrza Józefa Grzegorza Kurka 
wzięli: miejscowi kapłani, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych gminy oraz naczelnicy poszczegól-
nych wydziałów Urzędu Miejskiego.

Ryszard Stusiński, jako radny senior otworzył obrady sesji 
inauguracyjnej

WIEŚCI Z RATUSZA
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przeprowadzeniu tajnego głosowania członków rady oficjalnie 
ogłosiła, że 15-tu radnych jednogłośnie wybrało Łukasza Koper-
skiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej VII kadencji (lata 
2014-2018).
Łukasz Koperski, zasiada w Radzie Miejskiej od 1994 roku, zaś jej 
Przewodniczącym jest od 1996 roku, czyli już od 18 lat i trudno 
się dziwić, że to właśnie jemu powierzono kierowanie mszczo-
nowskim samorządem na kolejne 4 lata. Za tym wyborem prze-
mawiało nie tylko doświadczenie samorządowe kandydata, 
ale także to, iż był on współtwórcą wyborczego sukcesu Forum 
Samorządowego Mszczonów, które zwyciężyło w mszczonow-
skich wyborach. 
Po wyborze Przewodniczącego RM, radni również jednogłośnie 
przyjęli kandydaturę Marka Zientka i Andrzeja Osińskiego na 
wiceprzewodniczących Rady. 
Radny Marek Zientek reprezentuje okręg nr 12, w tym tereny 
sołectw Osuchów, Strzyże, Zimnice, Kowiesy, Lutkówka Kolonia, 
w Radzie zasiada od roku 2001 i był jednym z najaktywniejszych 
samorządowców byłych kadencji.
Radny Andrzej Osiński reprezentuje okręg nr 15, w tym tereny 

sołectw Lutkówka, Marianka, Nosy Poniatki, Zbiroża, Zimna 
Woda, w Radzie zasiada od 1998 roku będąc godnym reprezen-
tantem rolników z gminy Mszczonów.  
- Jest mi niezmiernie milo i jestem dumny, że po raz kolejny 

Podczas sesji ślubowanie złożył burmistrz Józef Grzegorz Kurek

Wybór przewodniczącego RM

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

zasiadam w tej radzie. 
Dziękuję za zaufanie 
przewodniczącemu i 
wyborcom. Dołożę wszel-
kich starań, aby nie 
zawieść zaufania i godnie 
reprezentować radę i inte-
resy tej gminy - podsu-
mował wiceprzewodni-
czący Marek Zientek.
Słowa podziękowania 
wyraził także wiceprze-
wodniczący Andrzej 
Osiński, który zobo-
wiązał się nie zawieść 
nikogo z radnych i swoich 
wyborców.
Po dokonanych wyborach 
przewodniczący Łukasz 
Koperski zwracając się do 
wszystkich obecnych na 
sali osób wyraził słowa 

wdzięczności zarówno do radnych, którzy kolejny raz przeka-
zali mu tak ważną i zaszczytną funkcję bycia przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Mszczonowie, a także do swoich wyborców z 
okręgu nr 1.
Także w imieniu każdego z radnych podziękował wszystkim 
wyborcom za oddane głosy. 
- To kolejny raz, 
kiedy to mieszkańcy 
zaświadczyli, że doce-
niają pracę burmistrza 
i swoich radnych. Te 
wybory pokazały, 
że warto było tyle 
lat konstruktywnie 
pracować na rzecz 
mieszkańców naszego 
miasta i gminy- mówił 
Łukasz Koperski. To 
wielki zaszczy i honor, 
ale również wielkie 
wyzwanie, z którego 
będziemy rozliczani. 
Jestem pewny, że 
wywiążemy się z tego 
zadania, które Pan 
Bóg i mszczonowski 
naród nam powie-
rzył. Będą to kolejne 
cztery lata życia 
gminy Mszczonów, 

które z całą pewnością nie pójdą na marne. Mszczonów stoi 
w przededniu ogromnej inwestycji, wielkiego dzieła które na 
zawsze wpisze się do historii naszego miasta- dodał przewod-
niczący.
Jak podkreślił Łukasz Koperski, jako szef Rady Miejskiej będzie 
kontynuował dzieło przyjaźni i konstruktywnej pracy stano-
wiące sukces gminy Mszczonów.
- To zgoda buduje, a niezgoda rujnuje i w myśl tej zasady będę 
robił wszystko, aby to zgoda gościła nadal w Mszczonowie- 
podsumował na koniec.
Z kolei burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek zadeklarował swoje zaan-
gażowanie i dołożenie wszelkich 
starań pracowników Urzędu Miej-
skiego, aby sprawnie przeprowa-
dzić wszystkie inwestycje, w tym 
głównie wesprzeć inwestorów przy 
realizacji inwestycji Park of Poland.  
 - Liczę na dobrą współpracę z 
powiatem żyrardowskim i władzami 
Mazowsza, z marszałkiem woje-
wództwa na czele bowiem ta inwe-
stycja będzie rzutowała na dalszy 
rozwój całego regionu- mówił Józef 
Grzegorz Kurek. 
Burmistrz zapewnił także,  że zrobi 
wszystko by stanowisko Burmi-
strza Mszczonowa było pełnione z 

Ogłoszenie wyników przez Komisję Skrutacyjną

Przyjęcie przez radnych kandydatury Łukasza Koperskiego na 
przewodniczącego RM

Głosowanie

Ryszard Stusińki przekazał insygnia 
władzy Łukaszowi Koperskiemu

WIEŚCI Z RATUSZA

Pamiątkowa fotografia nowowybranych władz samorządowych

Przemówienie burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka
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honorem, odwagą i pełnym zaangażowaniem.
- Musimy wprowadzić nową jakość będącą gwarancją dla miesz-
kańców, że to my dla nich jesteśmy i pracujemy. Deklaruję, że 
w dalszym ciągu będziemy pracować dla Boga, Mszczonowa i 
Mieszkańców- skonkludował Józef Grzegorz Kurek.
Uczestniczący w sesji inauguracyjnej ksiądz Tadeusz Przybylski 
podkreślił, że władze samorządowe Mszczonowa zdobyły u 
swoich wyborców coś niepoliczalnego i wielkiego czym jest 
zaufanie. 
- Na zaufanie  trzeba zapracować i zasłużyć. I waszą ciężką pracą 
na rzecz społeczeństwa udowodniliście, że w pełni na nie zasłu-
żyliście- spuentował proboszcz Przybylski.
Ważnym punktem obrad było uczczenie symboliczną minutą 
ciszy nagłej śmierci Wojciecha Horbota będącego radnym Rady 
Miejskiej Mszczonowa od 1994 roku.
- Wojciech Horbot śmiało może zostać nazwany „ojcem nowego 
Mszczonowa” bowiem pełnił on funkcję radnego w czasach 
największych przeobrażeń Mszczonowa, kiedy to podejmowano 
kluczowe dla społeczeństwa decyzje.  Wojciech Horbot był także 
wieloletnim prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Mszczo-
nowie działając na czele grupy osób chcących polepszenia 
warunków mieszkalnych mieszkańców zasobów spółdzielni- 
mówił Łukasz Koperski.

Na wniosek przewodniczącego, radni jednogłośnie stwierdzili, 
aby pośmiertnie nadać Śp. Wojciechowi Horbotowi tytuł hono-
rowego obywatela Mszczonowa.

Łukasz Nowakowski

26 listopada odszedł człowiek, który na trwałe zapisał 
się  w historii Mszczonowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 
mszczonowskiego samorządu. Wojciech Horbot przeżył pół 
wieku.
Przez ponad połowę  swego życia  był związany  z Mszczo-
nowską Spółdzielnia Mieszkaniową. Rozpoczął w niej 
pracę  w roku 1987. Najpierw pełnił odpowiedzialną 
funkcję  kierownika Gospodarki Zasobami Mieszkanio-
wymi, a od roku 1999 został prezesem Spółdzielni. Kierował 
jej pracą przez 15 długich lat.
W samorządzie Gminy Mszczonów zasiadł po wyborach w 
roku 1994. W II kadencji samorządowej pełnił funkcję  wice-
przewodniczącego Rady Miejskiej. Przez równo dwie 
dekady wpływał swą pracą  na rozwój Mszczonowa. Jego 
aktywność społeczna przypadła na okres największego 
rozkwitu miasta. Wojciech Horbot był społecznikiem, 
oddanym całym sercem temu co robił. Wrażliwy, radosny, 
kontaktowy, rozmowny – potrafił sobie zjednywać przyja-
ciół. Pielęgnował i uprawiał w swoim najbliższym otoczeniu 
to co w ludziach  najpiękniejsze.
Rok 2014 okazał się  dla niego tragiczny. Zakończył swą 
pracę w Spółdzielni, w samorządzie. Przedwcześnie odszedł. 
Każdy człowiek miewa w swoim życiu wzloty i upadki. Z 
pewnością w życiu Wojciecha Horbota więcej było wzlotów. 
Zachowajmy go w pamięci właśnie z tych  najlepszych, 
najbardziej udanych lat. Wtedy gdy udowadniał wszystkim, 
że chcieć  to móc, a  swoim uśmiechem oraz wewnętrzną 
radością tak hojnie obdarowywał: rodzinę,  przyjaciół oraz 
znajomych.

Cześć Jego Pamięci

możliwość korzystania z Internetu oraz na bieżąco wyposażane były 
w niezbędne pomoce dydaktyczne.
Jak podkreśliła dyrektor ZOPO, dzięki przeprowadzonej reorga-
nizacji szkół udało się wypracować oszczędności przekraczające 
750 tysięcy złotych, a co najważniejsze uchroniono tym samym 
mniejsze placówki przed likwidacją. Zlikwidowanie klas łączonych 
niebagatelnie wpłynęło na stworzenie lepszych warunków do nauki 
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
Wiele uwagi poświęcono również omówieniu kwestii zatrudnienia 
w szkołach i poziomu wykształcenia nauczycieli.
Zdaniem Ewy Zielińskiej rokrocznie przybywa liczba nauczycieli 
dyplomowanych i mianowanych, co wpływa na wysoki poziom 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Dyrektor omówiła także wydatki na zadania oświatowe w roku 
2013 z których wynikło, że najwięcej środków wydatkowanych jest 
na Szkoły Podstawowe (7 881 968,12 zł) i Gimnazja (3 296 314,75 
zł)  oraz Przedszkola ( 2 333 608,01 zł). Łączna kwota wydatków na 
oświatę wyniosła 15 886 470,58 złotych z czego tylko 8 598 384,00 
złotych pochodziło z rządowej subwencji.
Na zakończenie Ewa Zielińska omówiła wyniki sprawdzianu wska-
zując, że średni wynik Szkół Podstawowych gminy Mszczonów 
znacznie przewyższył średnią powiatową, a nawet wojewódzką.
Nieco gorzej wyglądała sytuacja w Gimnazjach, które wypadły 
poniżej średniej wojewódzkiej i powiatowej.
Następnie głos zabrała Mariola  Mońko, dyrektor Liceum Ogól-
nokształcącego im. Szarych Szeregów oraz Marianna Sosińska, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Mszczonowie, które omówiły wyniki 
nauczania, zdawalność egzaminu maturalnego oraz problemy 
dydaktyczno-wychowawcze.
Jak poinformowała Mariola Mońko, średni wynik tegorocznej 

matury był na poziomie 94%, a najsłabiej wypadł egzamin z mate-
matyki.  
Z kolei Marianna Sosińska podkreśliła, że zdawalność matur w 
Zespole Szkół wyniosła 81,25% w Technikum zaś 62,5% w Liceum 
Profilowanym. Dyrektor ZS omówiła także realizowane przez szkołę 
projekty unijne („Wiedza i praktyka sukcesem na rynku pracy” oraz 
„Kompetencje zawodowe drogą do sukcesu”), którymi objętych 
zostało 225 uczniów.
W podsumowaniu Ewa Zielińska podziękowała burmistrzowi Józe-
fowi Grzegorzowi Kurkowi oraz wszystkim radnym Rady Miejskiej 
w Mszczonowie za zrozumienie potrzeb oświaty wspierając ją 
finansowo, aby szkolnictwo funkcjonowało sprawnie i na dobrym 
poziomie.
- Warto podkreślić, że środki przeznaczane na gminną oświatę przez 
samorząd są ogromne, ale dzięki temu dyrektorzy nie martwią się o 
swoje szkoły, gdyż starcza na wszystko co potrzeba. To efekt wielo-
letniej pracy ludzi będących w samorządzie, dlatego liczę, że w tym 
składzie będziemy współpracować przez kolejne lata- podsumo-
wała Ewa Zielińska. 
W odpowiedzi wiele ciepłych słów w stronę grona pedagogicz-
nego skierował Łukasz Koperski, przewodniczący RM, który także 
podkreślił znaczenie wielu lat pracy w samorządzie tych samych 
ludzi, którzy byli w stanie wypracować system dający komfort pracy 
nauczycielom oraz wysoki poziom kształcenia uczniów.
- W imieniu radnych Rady Miejskiej pragnę podziękować za 4 lata 
pracy dla gminnej oświaty. Ten okres to czas nie tylko sukcesów, 
ale też ciągłej pracy nad poprawianiem tych rzeczy, które nie przy-
nosiły satysfakcji dzieciom, rodzicom, nauczycielom i nam samo-
rządowcom. Warto podkreślić, że odkąd zostałem radnym wraz z 
burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem priorytetowo kładziemy 
nacisk na polepszenie warunków pracy nauczycieli i nauki uczniom. 
Myślę, że dziś my samorządowcy i Wy jako przedstawiciele oświaty 
możemy z podniesioną głową stwierdzić, że zrealizowaliśmy nasze 
zadanie na dobrym poziomie- mówił Łukasz Koperski. 
Przewodniczący podziękował również za codzienną pracę nauczy-
cieli oraz za sprawnie poprowadzoną reorganizację szkół w gminie 
Mszczonów, dzięki której udało się uratować szkoły i zapobiec 
zamknięciu placówek, jak miało to miejsce w innych jednostkach 
samorządu terytorialnego.
Na zakończenie punktu dotyczącego oświaty Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa podziękował nauczycielom za ciężką pracę 
i gospodarność w wydatkowaniu gminnych  środków kierowanych 
na oświatę. 
Burmistrz zaapelował do dyrekcji szkół ponadgimnazjalnych o 
zaplanowanie od września przyszłego roku stworzenia klas zawodo-
wych na potrzeby inwestycji Park of Poland. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek i przewodniczący RM Łukasz Koperski

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad LI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W piątek 7 listopada 2014 roku, odbyła się LI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, będąca ostatnią sesją VI kadencji RM przypadającej na lata 
2010-2014.
Podczas obrad radni wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i 
egzaminu. Ponadto, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie, a także podjęła szereg bieżących uchwał.

Informacja o stanie oświaty w gminie Mszczonów
Ewa Zielińska, dyrektor ZOPO w Mszczonowie  szczegółowo 
omówiła realizację zadań oświatowych gminy Mszczonów za rok 
szkolny 2013/2014.
W minionym roku szkolnym gmina Mszczonów była organem 
prowadzącym dla jednego przedszkola publicznego, sześciu szkół 
podstawowych i dwóch gimnazjów.
Według Ewy Zielińskiej sieć szkół podstawowych, gimnazjów i 
przedszkoli w gminie zabezpiecza aktualne potrzeby mieszkańców. 
Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urzą-
dzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za dobry, co jest rezul-

tatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od 
kilku lat w celu poprawy estetyki, sprawności technicznej i optyma-
lizacji kosztów eksploatacji. W okresie sprawozdawczym czyniono 
stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym 
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
Szkoły charakteryzuje wysoki poziom wyposażenia w środki tech-
niczne do nauki. Wszystkie szkoły są wyposażone w pracownie 
komputerowe. Zgodnie ze współczesnymi standardami i wymo-
gami technicznymi na bieżąco wymieniany jest sprzęt kompute-
rowy. Wszystkie szkoły 
i przedszkole posiadają 

WIEŚCI Z RATUSZA

Otwarcie obrad

http://www.zs-mszczonow.edu.pl/projekty_ue/Projekt_Wiedza_i_praktyka_sukcesem_na_rynku_pracy.pdf
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udowodnienia, że gmina 
Mszczonów jest liderem w 
pozyskiwaniu nowych inwe-
storów, tworzeniu miejsc pracy oraz wdrażania innowacyjnych 
rozwiązań rzutujących na wzorowy rozwój gminy.
- Mszczonów ma szczęście, że ma takiego burmistrza. Jako miesz-
kańcy liczymy, że przez kolejne lata będzie Pan kierował mszczo-
nowskim samorządem jak miało to miejsce przez ostatnie ćwierć 
wieku. Dziś gmina stoi w przededniu ogromnej inwestycji,  która 
będzie wymagała podejmowania odważnych, szybkich i trafnych 

decyzji, które od lat czyni burmistrz Józef Grzegorz Kurek- podsu-
mował Łukasz Koperski.
Następnie przewodniczący Koperski wraz ze swoimi zastępcami 
Markiem Zientkiem i Andrzejem Osińskim oraz burmistrzem 
Józefem Grzegorzem Kurkiem wręczyli wszystkim radnym pamiąt-
kowe wspólne fotografie.

Łukasz Nowakowski

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Podjęte uchwały
Podczas LI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie radni podjęli szereg 
uchwał, w tym
uchwałę w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii i przemocy w rodzinie.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych skierowany jest do lokalnej społeczności i ma na celu okre-
ślenie zadań i zamierzeń w dziedzinie trzeźwości, przeciwdziałania 
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie, a także leczenia 
osób uzależnionych i łagodzenie skutków nadużywania alkoholu i 
narkotyków.
Główne kierunki działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych stanowi: zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i narkomanii, udzielanie rodzinom, w których występują 
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, prowa-
dzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 
rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach 
sportowych, opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.
Rada Miejska uchwaliła również  nowe zasady przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mszczonowie. Zmiana uchwały podyktowana 
została stworzeniem warunków umożliwiających większej grupie 
osób starszych i niepełnosprawnych korzystanie z usług opiekuń-
czych. Zmniejszono wielkości procentowe dochodu, stanowiące 
podstawę obliczenia odpłatności za usługi.
Ponadto, radni podjęli m.in. uchwałę w sprawie rocznego programu 
współpracy gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2015, uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, a 
także uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stano-
wiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok. W myśl 
tej uchwały dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta stano-
wiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2014 roku obni-
żono cenę skupu żyta z kwoty 69,28 zł/dt do kwoty 53,00 zł/dt. 
Ponadto, Rada Miejska podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę 
budżetową gminy Mszczonów na rok 2014 oraz uchwałę zmienia-
jącą Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Mszczonów na lata 
2014-2023.
Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej 
Komisja Rewizyjna w okresie między sesjami odbyła dwa posie-
dzenia kontrolne. W dniu 27 października komisja zebrała się w 
Urzędzie Miejskim w Mszczonowie analizując wydatki Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okres od 
stycznia do września 2014 roku. W wyniku czynności kontrolnych 
zespół stwierdził, że gospodarka finansowa komisji prowadzona 
jest prawidłowo. W dniu 31 października odbyło się posiedzenie 
kontrolne wydatków ponoszonych na bezpieczeństwo publiczne. 
Analizie poddane były wydatki z budżetu gminy przeznaczone na 
akcje gaśnicze i dodatkowe służby policji. W wyniku kontroli komisja 
nie stwierdziła nieprawidłowości.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami
W okresie miedzy sesjami wydanych zostało dziesięć zarządzeń 
dotyczących głównie powołania Miejskiej Komisji Urbanistycznej 
w Mszczonowie, powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia 
dotacji dla organizacji pozarządowych, a także powołania członków 
obwodowych komisji wyborczych. Pozostałe zarządzenia dotyczyły 
spraw finansowych i związanych z tym zmian w budżecie gminy 
Mszczonów.
Burmistrz poinformował również, że wraz z początkiem listopada 
w Mszczonowie działalność rozpoczęła firma UNIVERSIM, która 
powstała w miejscu WPRD. Nowa firma zajmować się będzie 
produkcją masy i betonów. W ramach rozwoju, zakład od wiosny 
przyszłego roku przewiduje stworzyć nowe miejsca pracy.
Ponadto, gmina zakończyła wszystkie inwestycje realizowane z tzw. 
funduszu sołeckiego natomiast pozostałe zaplanowane na ten rok 
inwestycje dobiegają już końca.
Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że budującym jest fakt, iż w tym 
roku wiele dróg gruntowych zostało utwardzonych, przez co popra-
wiła się ich przejezdność.

Sprawy różne
Łukasz Koperski, jako przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie podsumował działalność VI kadencji RM przypadającej na 
lata 2010-2014.
W swoim przemówieniu przewodniczący Koperski podkreślił, że 
w czasach afer, prywatnych interesów oraz kłótni i intryg, a nawet 
zamachów stanu, które mają miejsce w gminach na terenie kraju, 
mszczonowski samorząd wykazując się partnerstwem, wzajemnym 
zrozumieniem oraz rodzinną atmosferą jest w stanie pracować 
dla ogółu całej gminy i wszystkich mieszkańców będąc wzorem do 
naśladowania dla innych. 
- Jestem szczęśliwy, że miałem możliwość uczestniczyć i kierować 
grupą takich radnych, którzy nieraz wykazali najwyższą świadomość 
tego, po co zostali powołani, za co serdecznie Wam dziękuję- mówił 
Łukasz Koperski.
Mówię to nie tylko w imieniu własnym, ale mszczonowskiego społe-
czeństwa, bo powiedzenie, że zgoda buduje a niezgoda rujnuje to 
święta prawda, w duchu której udało się nam przez 4 lata  wypełniać 
misję do której zostaliśmy powołani. Jestem Wam za to wdzięczny 
i jestem dumny, że mogę pracować na rzecz Mszczonowa z takimi 
ludźmi- dodał przewodniczący.
Wiele ciepłych słów Łukasz Koperski skierował także do swoich 
zastępców Marka Zientka i Andrzeja Osińskiego, którzy podczas 
trwania kadencji służyli radą i pomocą. Przewodniczący podkreślił 
także, że niebagatelnym wsparciem była także rzetelna i sprawna 
praca wszystkich przewodniczących komisji Rady Miejskiej w 
osobach Barbary Gryglewskiej, Ryszarda Stusińskiego, Piotra Chyły, 
Jerzego Siniarskiego i Krzysztofa Krawczyka. 
Na zakończenie przewodniczący Łukasz Koperski raz jeszcze podzię-
kował wszystkim radnym, burmistrzowi Grzegorzowi Kozłow-
skiemu, naczelnikom i kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego 
oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy, a przede wszystkim burmi-
strzowi Józefowi Grze-
gorzowi Kurkowi za 
upór w dążeniu do 

Radni w trakcie prac

Podczas obrad II sesji RM, radni powołali trzy komisje Rady Miej-
skiej w Mszczonowie określając przedmiot ich działania oraz składy 
osobowe. Przy Radzie Miejskiej VII kadencji funkcjonować będą: 
Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa oraz 
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych.
Łukasz Koperski, jako przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że 
jednym z priorytetów powołania nowych komisji było stworzenie 

specjalistycznych zespołów ludzi w skład których weszli 
fachowcy z danych dziedzin życia. Drugim z powodów 

były kwestie organizacyjne i usprawnienie pracy członków komisji.
Korzystając z okazji przewodniczący zwrócił się z prośbą do 
burmistrza Józefa Grzegorza Kurka o dalszą wzorową współpracę 
pomiędzy radnymi a szefami poszczególnych jednostek organizacyj-
nych gminy Mszczonów i wydziałów Urzędu Miejskiego w Mszczo-
nowie. 
W podsumowaniu Łukasz Koperski życzył nowo wybranym przewod-
niczącym komisji satysfakcji z wykonywanych zadań oraz konstruk-
tywnej wspólnej pracy na rzecz całej Rady Miejskiej i Mszczonowa.
Z kolei radna Barbara Gryglewska podziękowała radnym za powie-
rzenie zaszczytnej funkcji przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych, jednocześnie deklarując, że komisja będzie pracowała 
efektywnie, merytorycznie i z pożytkiem na rzecz lokalnej społecz-
ności.
Wiele słów podziękowań do Rady skierował także radny Ryszard 
Stusińki, który jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i 
Rolnictwa podziękował serdecznie za powierzoną funkcję i zaufanie. 
- Sprawność prac komisji zależy głównie od naczelników, kierow-
ników i dyrektorów wydziałów i jednostek, którzy dane sprawy 
przedstawiają i referują podczas komisji. 
Do tej pory współpraca pomiędzy pracownikami Urzędu a Radą 
układała się wzorowo, dlatego żywię nadzieję, że w obecnej kadencji 

Obrady II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad II sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę 3 grudnia 2014 roku, odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której powołano stałe komisje Rady 
Miejskiej w Mszczonowie określając przedmiot ich działania oraz składy osobowe. Ponadto, podjęto uchwałę w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia burmistrza Mszczonowa oraz wytypowano w drodze głosowania delegata reprezentującego gminę Mszczonów 
w Związku Gmin Mazowsza Zachodniego.

WIEŚCI Z RATUSZA

Wspólne zdjęcie władz samorządowych

Łukasz Koperski,
jako przewodniczący, 

podsumował 4-letnią kadencję 
Rady Miejskiej
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sytuacja ta nie ulegnie zmianie- podsu-
mował na koniec Ryszard Stusiński.
W kolejnych punktach obrad radni  usta-
lili miesięczne wynagrodzenie burmistrza 
Mszczonowa uchwalając je na poziomie 
z ubiegłej kadencji.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek podzię-
kował radnym za przyjęcie uchwały 
deklarując, że będzie w dalszym ciągu 
pracował z jak największym zaangażo-
waniem na rzecz gminy Mszczonów, jak 
miało to miejsce do tej pory.
Ponadto, Rada w wyniku głosowania, 
jednomyślnie wybrała radnego Ryszarda 
Stusińskiego do reprezentowania gminy 
Mszczonów w Związku Gmin Mazowsza 
Zachodniego.

Łukasz Nowakowski

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W MSZCZO-
NOWIE ( lata 2014-2018)

Komisja Rewizyjna w składzie:

Krzysztof Krawczyk- Przewodniczący Komisji
Waldemar Suski- Wiceprzewodniczący Komisji
Barbara Gryglewska- Członek Komisji
Andrzej Osial- Członek Komisji
Mirosław Wirowski- Członek Komisji
Ryszard Stusiński- Członek Komisji
Piotr Chyła- Członek Komisji

Do zadań komisji należeć będzie :

- opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnio-
skiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia burmistrzowi abso-
lutorium, 
-wykonywanie kontroli zleconych przez Radę Miejską, 
- realizacja zadań zgodnie ze Statutem Gminy.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa w składzie:

Ryszard Stusiński- Przewodniczący Komisji
Jerzy Siniarski- Wiceprzewodniczący Komisji
Waldemar Suski- Członek Komisji
Robert Głąbiński- Członek Komisji
Andrzej Osial- Członek Komisji
Łukasz Koperski- Członek Komisji
Mirosław Wirowski- Członek Komisji
Renata Siwiec- Członek Komisji
Dariusz Olesiński- Członek Komisji
Andrzej Osiński- Członek Komisji
Marek Zientek- Członek Komisji
Marek Baumel- Członek Komisji

Do zadań komisji należeć będzie :

- opiniowanie planów budżetu gminy oraz zmian w budżecie gminy, 
- opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy, 
-opiniowanie nabywania i zbywania mienia komunalnego.
-opiniowanie kierunków rozwoju gminy określonych w Strategii, 
planach zagospodarowania przestrzennego i planach rocznych, 
-opiniowanie sposobu wykonywania uchwał rady i sposobu oraz 
zakresu realizacji inwestycji gminnych, 
-proponowanie podjęcia działań promujących Gminę,

Podjęcie bieżących uchwał

Radni RM w trakcie prac

Do tej pory współpraca 
pomiędzy pracownikami 
Urzędu a Radą układała 

się wzorowo, dlatego 
żywię nadzieję, że w 

obecnej kadencji sytuacja 
ta nie ulegnie zmianie- 
podsumował Ryszard 

Stusiński

-opiniowanie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
-ocena stanu porządku publicznego i przestrzegania prawa, 
-opiniowanie spraw z zakresu ochrony środowiska i nadzór nad 
należytym stanem sanitarnym, czystością i porządkiem w gminie, 
-opiniowanie spraw dotyczących rolnictwa.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych w składzie:

Barbara Gryglewska- Przewodnicząca Komisji
Piotr Chyła- Wiceprzewodniczący Komisji
Robert Głąbiński- Członek Komisji
Renata Siwiec- Członek Komisji
Jerzy Siniarski- Członek Komisji
Krzysztof Krawczyk- Członek Komisji
Dariusz Olesiński- Członek Komisji

Do zadań komisji należeć będzie:

- opiniowanie budżetu gminy w dziale kultura fizyczna, oświata i 
wychowanie, zdrowie i opieka społeczna, 

-opiniowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem 
placówek oświatowych, kultury, kultury fizycznej oraz zdrowia i 
opieki społecznej,
-koordynowanie organizacji imprez rozrywkowych i sportowych.

Barbara Gryglewska podziękowała radnym za powierzenie zaszczytnej 
funkcji przewodniczÄ cej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

Radni powołali trzy komisje Rady Miejskiej w Mszczonowie określając 
przedmiot ich działania oraz składy osobowe

28 października 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna 
Barbara Gryglewska, radna Renata Siwiec, 
radny Krzysztof Krawczyk, radny Waldemar 
Suski, radny Ryszard Stusiński, radny Dariusz 
Olesiński oraz radny Piotr Chyła, jako prze-
wodniczący Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki 
Społecznej.
Tematem posiedzenia komisji była ocena funk-
cjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Marek Baumel w imieniu Grażyny Pływaczew-
skiej, dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury szczegółowo omówił zakres i formy 
działalności Mszczonowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
Dzięki bogatej ofercie programowej i różnym 
formom aktywizacyjnym, MUTW cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców miasta i gminy Mszczonów.
Tylko w zeszłym roku wydanych zostało 97 
legitymacji studenckich, zaś podczas tego-
rocznej inauguracji roku akademickiego 
rozdano już ponad 70, a na bieżąco dopisują 
się kolejne osoby.

Zdaniem Marka Baumela, budującym jest 
fakt, że na zajęcia MUTW zapisują się cały czas 
nowe osoby.
Niezaprzeczalnie na tak duże zainteresowanie 
ma wpływ różnorodność zajęć, do których 
należą m.in.: wieczorki taneczne, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, zajęcia filmowe, zajęcia 
wokalne, zajęcia z aerobicu wodnego, gimna-
styka zdrowotna,  zajęcia Pilates, zajęcia 
plastyczne grupy „Kolor”,  zajęcia informa-
tyczne,  zajęcia z promocji zdrowia i zdrowego 
trybu życia, a także lektorat językowy. 
Na pytania radnych dotyczące grup wieko-
wych uczęszczających na mszczonowski 
uniwersytet, Marek Baumel poinformował, że 
dyrekcja MOK-u nie wprowadziła ograniczeń 
wiekowych, zatem osoba w każdym wieku 
może zapisać się na zajęcia.
Na zakończenie radna Barbara Gryglewska 
wraz z Piotrem Chyłą przewodniczącym 
Komisji Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 
podziękowali dyrekcji Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury za wspaniałą inicjatywę, jaką 
było powołanie MUTW, podkreślając, że dzia-

łanie Mszczonowskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku jest powodem do dumy dla całej 
gminy.
W dalszej części posiedzenia komisji, Barbara 
Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przedstawiła radnym 
projekt uchwały zmieniający zasady otrzymy-
wania usług opiekuńczych przez osoby starsze, 
samotne i niepełnosprawne. 
Wprowadzenie udogodnień dla osób korzysta-
jących z usług opiekuńczych było odpowiedzią 
na docierające do ośrodka sygnały.
- Pracownicy MOPS wspólnie z radnym Walde-
marem Suskim starali się wyjść naprzeciw 
problemom i wypracować najkorzystniejszy 
dla tych osób system- tłumaczyła Barbara 
Ciszewska.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 

Z prac komisji

Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży
30 października 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wice-
przewodniczący RM Andrzej Osiński, radna 
Renata Siwiec, radny Waldemar Suski, 

radny Marek Baumel, radny 
Andrzej Osial, radny Dariusz 
Olesiński oraz radna Barbara 

Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Sportu i Młodzieży.
Tematem prac komisji była analiza stanu 
gminnej oświaty. Ewa Zielińska, dyrektor 
ZOPO w Mszczonowie szczegółowo 
omówiła stan realizacji zadań oświato-
wych gminy Mszczonów w roku szkolnym 

2013.
Dyrektor przedstawiła organizację gmin-
nych szkół i placówek oświatowych 
omawiając liczbę oddziałów szkolnych 
i ilość uczęszczających do gminnych 
placówek uczniów.
Wiele uwagi poświęcono omówieniu 
spraw dotyczących zatrudnienia w szko-
łach, poziomu wykształcenia nauczycieli, a 
także zatrudnienia nauczycieli w podziale 
na stopnie awansu zawodowego.
Jak podkreśliła dyrektor Zielińska wciąż 
przybywa nauczycieli, którzy zdobyli 
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stopień nauczyciela dyplomowanego i 
posiadają wykształcenie magisterskie co 
wpływa na zwiększenie się wykwalifiko-
wanej kadry.
W ubiegłym roku gmina Mszczonów 
była organem prowadzącym dla jednego 
przedszkola publicznego, sześciu szkół 
podstawowych i dwóch gimnazjów.
Według Ewy Zielińskiej sieć szkół podsta-
wowych, gimnazjów i przedszkoli w gminie 
zabezpiecza aktualne potrzeby miesz-
kańców. Stan techniczny i funkcjonalność 
budynków oświatowych oraz urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych uznać należy za 
dobry, co jest rezultatem stałych, znacz-
nych nakładów finansowych czynionych 

od kilku lat w celu poprawy estetyki, 
sprawności technicznej i optymalizacji 
kosztów eksploatacji. W okresie spra-
wozdawczym czyniono stałe działania dla 
poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, 
w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i 
pomoce dydaktyczne.
Dyrektor omówiła także wydatki na 
zadania oświatowe w roku 2013 z których 
wynikło, że najwięcej środków wydat-
kowanych jest na Szkoły Podstawowe  
(ponad 7 mln 600 tysięcy złotych, z czego 
na wynagrodzenia osobowe 5 milionów 
300 tysięcy złotych) i Gimnazja (ponad 
3 miliony  300 tysięcy złotych, z czego 
na wynagrodzenia osobowe 2 miliony 
600 tysięcy złotych). Łączna kwota 
wydatków na oświatę wyniosła ponad  
15 milionów złotych z czego 8 milionów 
598 tysięcy złotych stanowiła subwencja 
oświatowa.
Będąc przy temacie finansów, Andrzej 
Osiński jako wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej zapytał o oszczędności wyni-
kające z przeprowadzonej reorganizacji 

szkół.
- Cały poprzedni rok szkolny, gminne 
placówki oświatowe funkcjonowały już w 
systemie po przeprowadzonej reorgani-
zacji szkół. O jakich oszczędnościach z tym 
związanych możemy mówić- pytał Andrzej 
Osiński.
W odpowiedzi Ewa Zielińska poinformo-
wała, że w wyniku reorganizacji udało 
się zaoszczędzić ponad 900 tysięcy 
złotych. Ponadto, dzięki przekształce-
niom w sposób znaczący wzrósł standard 
nauczania w szkołach, a co najważniejsze  
żadna ze szkół nie została zamknięta.
Na zakończenie radny Andrzej Osiński oraz 
radny Dariusz Olesiński pytali o możliwość 
zamontowania pomp ciepła i wymiany 
systemu grzewczego w Szkole Podsta-
wowej w Lutkówce oraz w Szkole Podsta-
wowej w Piekarach.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zapowie-
dział, że gmina wystąpi z wnioskiem o 
dofinansowanie obu inwestycji ze środków 
unijnych. 

Łukasz Nowakowski

4 listopada 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radny 
Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, radny 
Zdzisław Banasiak, radny Marek Baumel oraz 
radny Jerzy Siniarski, jako przewodniczący 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Bezpieczeństwa Publicznego.

Radni w trakcie prac komisji zajęli się 
oceną stanu dróg na terenie miasta i gminy 
Mszczonów oraz zaopiniowaniem materiałów 
na sesję.
Informację o drogach na terenie miasta i 
gminy Mszczonów przedstawiła Małgorzata 
Krześniak z Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.
Zgodnie z przedstawioną informacją w tym 
roku zrealizowano następujące inwestycje : 
-Przebudowa ulicy Niesiołowskiego w Mszczo-
nowie ( od ul. Maklakiewicza do ul. Tarczyń-
skiej) , budowa chodnika, miejsc postojowych 
oraz jezdni –wartość inwestycji 268.550,00 zł,
- Przebudowa chodnika w ulicy Tarczyńskiej 
w Mszczonowie (od ul. Tysiąclecia do Makla-
kiewicza) strona południowa wraz ze zmianą 
oznakowania ul. Tarczyńskiej, azyl dla pieszych 
–wartość  inwestycji  142.000,00 zł,  
-Budowa nawierzchni oraz chodników w  
ul.  Kościuszki, Młynarskiej, Poniatowskiego           
(część) etap II ( z 2013r.) i ulicy Spokojnej  etap 
III w Mszczonowie wraz z   budową odwod-
nienia, - wartość  inwestycji 885.000,00 zł,
- Budowa chodnika w ul. Kwiatowej jedno-

stronnego wraz z wjazdami –wartość  inwe-
stycji  88.450,00 zł, 
-Przebudowa ulicy Wspólnej we wsi Nosy 
Poniatki – Bronisławka wyrównanie istnie-
jącej nawierzchni tłuczniowej– wartość  inwe-
stycji 206.400 zł,
- Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo – 
Mściska - wyrównanie istniejącej nawierzchni 
tłuczniowej–wartość  inwestycji 267.100 zł, 
- Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy– 
wyrównanie istniejącej nawierzchni tłucz-
niowej – wartość inwestycji  146.800,00 zł,
- Przebudowa ulicy Okrężnej we wsi Osuchów 
– wyrównanie tłucznia -  wartość  inwestycji 
77.000,00  zł,
- Przebudowa ulicy Szkolnej we wsi Bobrowce 
- wyrównanie tłucznia -  wartość  inwestycji 
107.800,00  zł,
- Remont mostu w Grabcach Józefpolskich – 
inwestycja w trakcie  wyboru wykonawców, 
planowana realizacja do czerwca 2015 roku 
–wartość  inwestycji 100.000 zł,
- Przebudowa ulicy Granicznej we wsi 
Marianka . W 2013 roku został rozstrzy-
gnięty przetarg i podpisana umowa na wyko-
nanie przebudowy drogi - wartość inwestycji 
148.477,00  zł. Małgorzata Krześniak poinfor-
mowała także o inwestycjach planowanych w 
2015 roku do których należą: 
-Budowa jednostronnego chodnika z zatoką 
autobusową w ciągu drogi powiatowej nr 
4715W w miejscowości  Wręcza – wartość 
inwestycji 573.622,56 zł – wnioskowana 

kwota dofinansowania z programu PROW 
233.179 zł,  
- Budowa jednostronnego chodnika i zatoki 
postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 
4710W oraz remont nawierzchni na działce nr 
ew.79 w miejscowości Lutkówka” – wartość 
inwestycji 336.618,11 zł - wnioskowana 
kwota dofinansowania z programu PROW 
133.860 zł,  
- Przebudowa ulicy Leśnej w Adamowicach i 
Gąbie – dł. 970 mb, podbudowa tłuczniowa. 
Rów jednostronny z przepustami umowa 
podpisana w 2014 roku. Realizacja do czerwca 
2015 roku. Wartość inwestycji -199.680,00 zł.
W podsumowaniu Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa podkreślił, że w chwili 
obecnej gminne szlaki komunikacyjne są w 
dobrej kondycji, a z roku na rok stan dróg 
ulega poprawie. Tylko w 2014 roku zwiększyła 
się długość dróg o nawierzchni bitumicznej  o 
5,4 kilometra i tłuczniowej o 5,5 kilometra. 
Zdaniem burmistrza, pomimo dobrej sytuacji 
gmina przewiduje bieżącą konserwację dróg 
bowiem jest jeszcze wiele odcinków, które 
wymagają napraw i remontów.
Na zakończenie prac radni pozytywnie zaopi-
niowali projekty uchwał na najbliższą sesję 
Rady Miejskiej.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa Publicznego

6 listopada 2014r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprze-
wodniczący Andrzej Osiński, radny Ryszard 
Stusiński, radny Jerzy Siniarski, radny Marek 
Baumel, radny Krzysztof Krawczyk, radny 
Waldemar Suski oraz radny Marek Zientek, 
jako przewodniczący Komisji Budżetu i 
Mienia Komunalnego.

Radni wysłuchali Emilii Kierlanczyk, głównej 
księgowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Mszczonowie, która omówiła dochody i 
wydatki jednostki z podziałem na poszcze-
gólne obiekty sportowe.
Księgowa OSiR poinformowała, że 
plan wydatków na 2014 rok wyniósł 
3 968 211,00 złotych, z czego 3 208 311,00 
złotych kosztował kompleks basenów 
termalnych, zaś 694 656,00 zł przeznaczo-
nych zostało na halę sportową, a 65 244,00 
złotych na boiska „Orlik”.
W kolejnym punkcie posiedzenia komisji, 
Grzegorz Kozłowski, zastępca burmi-
strza Mszczonowa omówił projekt zmian 

w uchwale budżetowej na rok 2014, a 
także idące za tym zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2014- 2023.
W dalszej części posiedzenia komisji radni 
wysłuchali Jadwigę Jeznach, kierownika 
Pracowni Urbanistyczno-Projektowej, która 
podsumowała aktualność planu zago-
spodarowania przestrzennego na terenie 
miasta i gminy Mszczonów.
Aktualnie na terenie gminy obowiązują 72 
plany miejscowe, zaś od początku kadencji 
RM uchwalono 25 planów.
Obecnie blisko 30 % terenów gminy obję-
tych jest miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego, co w znaczącym 
stopniu upraszcza mieszańcom otrzymy-
wanie pozwoleń na budowę bez koniecz-
ności wcześniejszego starania się o decyzje 
warunków zabudowy.
Zdaniem Jadwigi Jeznach taki stan rzeczy 
zachęca ludzi do budowania się na terenach 
objętych miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego, a gmina Mszczonów 
wiedzie prym w opracowywaniu kolejnych 
planów na pozostałe obszary.  Dzięki temu 

w dynamicznym tempie rozrasta się nie 
tylko miasto Mszczonów, ale także tereny 
wiejskie, w tym Osuchów czy Adamowice.
Na pytanie Marka Zientka, przewodniczą-
cego Komisji Budżetu dotyczące planów 
zagospodarowania pod rozbudowę cmen-
tarza w Osuchowie, Jadwiga Jeznach poin-
formowała, że w chwili obecnej plan jest 
opiniowany, a następnie jeżeli nie będzie 
uwag do planu ze strony mieszkańców 
zostanie on wdrożony w życie.
W dalszej części komisji Łukasz Koperski, 
przekazał prośby mieszkańców dotyczące 
zamontowania oświetlenia w parku przy 
ulicy Grójeckiej oraz namalowania przejścia 
dla pieszych na ulicy Grójeckiej przy skrzy-
żowaniu z ulicą Traugutta.
W odpowiedzi Józef Grzegorz Kurek podkre-
ślił, że obie prośby są zasadne i zostaną 
zrealizowane.

Łukasz Nowakowski 

Z prac komisji

Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego oraz 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy

Głęboko poruszeni 
śmiercią

Śp.
Wojciecha Horbota
Radnego Rady Miejskiej 
Mszczonowa w latach 

1994-2014
byłego Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Mszczo-

nowie

Rodzinie i Bliskim
wyrazy serdecznego współczucia

składają
Łukasz Koperski, przewodniczący 
Rady Miejskiej wraz z Radnymi,
Burmistrzowie Józef Grzegorz 

Kurek i Grzegorz Kozłowski
oraz pracownicy Urzędu Miej-

skiego i Jednostek Organizacyj-
nych Gminy Mszczonów

26 listopada odszedł człowiek, który na trwałe zapisał 
się  w historii Mszczonowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i 
mszczonowskiego samorządu. Wojciech Horbot przeżył pół 
wieku. Przez ponad połowę  swego życia  był związany  z 

Mszczonowską Spółdzielnią Mieszkaniową. 
Rozpoczął w niej pracę  w roku 1987. Najpierw 

pełnił odpowiedzialną funkcję  kierow-
nika Gospodarki Zasobami Mieszkanio-
wymi, a od roku 1999 został prezesem 
Spółdzielni. Kierował jej pracą przez 
15 długich lat. W samorządzie Gminy 
Mszczonów zasiadł po wyborach w roku 
1994. W II kadencji samorządowej pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej. Przez równo dwie dekady 
wpływał swą pracą  na rozwój Mszczo-
nowa. Jego aktywność społeczna przy-
padła na okres największego rozkwitu 

Ostatnie Pożegnanie

Ostatnie Pożegnanie Spółdzielcy  
i Samorządowca
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miasta. Wojciech Horbot był społecznikiem, oddanym 
całym sercem temu co robił. Wrażliwy, radosny, kontaktowy, 
rozmowny – potrafił sobie zjednywać przyjaciół. Rok 2014 
okazał się  dla niego tragiczny. Zakończył swą pracę w Spół-
dzielni i  w samorządzie. Odszedł przedwcześnie. Ostatnie 
Pożegnanie  Wojciecha Horbota odbyło się 4 grudnia w 
kaplicy Parafii p.w. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie. 
Żałobną Mszę w intencji spokoju duszy zmarłego odprawił 
ksiądz proboszcz Sławomir Tulin. Wraz z nim modlili się  
członkowie najbliższej i dalszej rodziny Wojciecha Horbota, 
jego przyjaciele i znajomi, współpracownicy, samorządowcy 
oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego i jednostek samorzą-
dowych Gminy Mszczonów. Mowy pożegnalne nad trumną  
wygłosili: przewodniczący Rady Nadzorczej Mszczonowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej - Piotr Majewski i Przewodniczący 
Rady Miejskiej Mszczonowa – Łukasz Koperski.  

Poniżej zamieszczamy treść mowy pożegnalnej przewod-
niczącego Koperskiego: 

„Droga Rodzino Pogrążona w Żałobie, Wielebny Księże 
Proboszczu, Szanowni Państwo. 

Żegnamy dziś człowieka, który niewątpliwie zasłużył się 
dla mszczonowskiej samorządności. W przeciągu swego pięć-
dziesięcioletniego życia zapisał też  piękną  kartę związaną  ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową. Pełne dwie dekady był radnym 
Rady Miejskiej. Równolegle przez piętnaście  lat sprawował 
funkcję  prezesa Spółdzielni. Godził obowiązki kierującego 
pracą  Spółdzielni z powinnościami samorządowca. Dbał o 
dobro spółdzielców na forum Rady. Był bardzo skutecznym 
reprezentantem swojego środowiska. Wiele mu ono 
zawdzięcza. Wiem jak często upominał się o należytą  pozycję  
Spółdzielni wtedy, gdy w samorządzie  Mszczonowa zapadały 
kluczowe decyzje. Jego pozycja w Radzie dawała mu duże 
możliwości działania. W latach 1994-98 pełnił funkcję  wice-

przewodniczącego Rady. W późniejszych  kadencjach dzięki 
zdobytemu  doświadczeniu jego głos znaczył niezmiennie 
wiele. Mogę  śmiało stwierdzić, że obecnym i przyszłym 
radnym, reprezentującym Spółdzielnię  będzie bardzo trudno 
mu dorównać. Nie ma w tym krztyny przesady, że dla Spół-
dzielni jako samorządowiec osiągnął  wszystko co było do 
pozyskania. Ufam, że z perspektywy czasu jego zasługi jako 
radnego, a także Prezesa  zostaną  właściwie ocenione i… 
docenione.  Z pełną odpowiedzialnością mogę  dziś  powie-
dzieć, że nawet jego adwersarze, którzy w sporach o Spół-
dzielnię mieli inne zdanie niż  on-  będą w końcu musieli przy-
znać pierwszeństwo jego koncepcjom rozwoju.    

Wojciech Horbot był człowiekiem, o którym  można by 
mówić naprawdę  dużo. Ja natomiast zapamiętam go jako 
kolegę, który potrafił ująć swoją wrażliwością, poczuciem 
humoru, a przede wszystkim dobrym sercem. Te cechy 
sprawiały, że otaczający go ludzie czuli się w jego towarzy-
stwie bardzo dobrze, ale też  niejednokrotnie właśnie te 
przymioty były odpowiedzialne za to, że życie  boleśnie go 
doświadczało. Trudno jest być szlachetnym w tych czasach. 
To wyzwanie, które wiele kosztuje. Życie Zmarłego zgasło 
przedwcześnie. Gdyby był twardy, nieustępliwy i nie liczył się 
z innymi, pewnie żyłby nadal. Wrażliwość uskrzydla, ale też  
sprawia, że stajemy się mniej odporni. Odporni na życiowy  
trud i działania otoczenia.

Wojtku, dziś z wielkim bólem chylę głowę  na Twoją 
trumną, żegnając  Ciebie w imieniu: swoim, burmistrza, 
pracowników Urzędu i jednostek samorządowych, a także  
wszystkich radnych- Twoich przyjaciół, zasiadających w 
Radzie Miejskiej od roku 1994, aż do chwili obecnej.   

Cześć Twojej Pamięci, Wojtku. Spoczywaj w Pokoju. Tam 
gdzie już  jesteś potrafią  doceniać  dobroć  i szlachetność.”

  W dniach 8-9 listopada 2014 roku miało w Mszczonowie 
miejsce niecodzienne wydarzenie. W długi, jesienny weekend Klub 
Sportowy „Mszczonowianka” zaprosił wszystkich mieszkańców 
gminy Mszczonów oraz innych gmin zrzeszonych w Lokalnej 
Grupie Działania „Ziemia Chełmońskiego” na festyn sportowo-
-kulturalny „Pod sztandarem Sokoła”. Nie chodziło, oczywiście, o 
jednego z najpiękniejszych drapieżnych ptaków, a o Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, które działało w Mszczonowie w okresie 
międzywojennym. Była to elitarna organizacja, która wychowy-

wała młodzież w sportowym i patriotycznym duchu, 
propagowała aktywność fizyczną wśród dorosłych oraz 
stała się jednym z największych animatorów kultury w 

ówczesnym okresie. Dziś do jej tradycji 
nawiązuje nie tylko KS „Mszczono-
wianka”, ale prawie wszystkie dzia-
łające na terenie gminy organizacje, 
które jako Partnerzy pomagały w przy-
gotowaniach oraz uświetniły to wyda-
rzenie pokazując, że pamięć o tradycji 

jest elementem spajającym członków małych społeczności. 
 Sobotnia część festynu rozpoczęła się od pokazowego 
meczy piłki nożnej, rozegranego pomiędzy drużyną Smerfów, a więc 
najmłodszą sekcją piłkarską Klubu, a zespołem ich Rodziców, którzy, 

Śmiało można stwierdzić, że tradycją jest, iż w okolicach Miko-
łajek przypadających na dzień 6 grudnia burmistrz Józef Grze-
gorz Kurek wraz z radnymi dokonują uroczystego zapalenia 
lampek na choince, przy której rozdawane są prezenty dla 
najmłodszych mieszkańców gminy. Mikołajkowe spotkanie tym 
razem odbyło się w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
O dobrą zabawę przed wręczeniem upominków zadbała rozśpie-
wana Śnieżynka w osobie Luizy Sadowskiej, która przybyłym na 
uroczystość dzieciom proponowała szereg zabaw i atrakcji. Dzieci 
zostały wciągnięte w wir świątecznego nastroju, śpiewając nie tylko 
kolędy, ale również świetnie bawiąc się m.in. tańcząc z balonami 
oraz tworząc długi pociąg, który oplótł niemal całą halę sportową. 
Do wspólnej zabawy dołączyli również burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek, przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski oraz radni 
- Barbara Gryglewska, Renata Siwiec, Dariusz Olesiński,  Ryszard 
Stusiński i Mirosław Wirowski, a także Jadwiga Laskowska, prze-
wodnicząca gminnej komisji ds. rozwiązywania problemów alkoho-

lowych i pracow-
nicy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy 
S p o ł e c z n e j .  
Po takiej 
rozgrzewce przy-
szła pora na 
którą czekały 
wszystkie dzieci. 
W hali pojawił 
się długo ocze-
kiwany Święty 
Mikołaj (Piotr 
Sadowski), który 
wraz ze swoimi pomocnikami w osobach burmistrza, radnych oraz 
członków GKRPA i pracowników MOPS obdarował dzieci prezentami. 
Na koniec przyszła pora na robienie pamiątkowych fotografii ze 
Świętym Mikołajem, co było dla dzieci niezapomnianym przeżyciem. 
Należy zaznaczyć, że w gronie zaproszonych osób znalazły 
się zakwalifikowane przez MOPS „rodziny 3+”  oraz matki 
samotnie wychowujące dzieci.  Upominki jakie zostały 
wręczone na koniec imprezy  ufundowały mszczonowskie  firmy.  
Przy organizacji Mikołajek z władzami samorządowymi gminy 
współpracowały: MOPS, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Mszczo-
nowski Ośrodek Kultury.

Łukasz Nowakowski

KS „Mszczonowianka”

Festyn „Pod sztandarem Sokoła”   
i pod jesienną chmurą

Mikołajki

Mikołaj zagościł w Mszczonowie
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ku uciesze dzieci oraz publiczności, przegrali ze swoimi rywalami aż 
3:6. Kolejnym punktem programu był występ Fundacji „Plebania” - 
niestety został on skrócony za sprawą pogarszających się warunków 
atmosferycznych. Pogoda nie przeszkodziła jednak uczestnikom 
festynu, którzy, pomimo zimna oraz padającego deszczu zgroma-
dzili się dość licznie, by móc podziwiać pokaz akcji ratowniczej 
przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Mszczonowa. Stra-
żacy zaprezentowali zgromadzonym, jak ratowany jest przez nich 
człowiek uwięziony w samochodzie po kolizji drogowej. Uczest-

nicy mogli również dowiedzieć się, jak prawidłowo przeprowadzać 
podstawowe zabiegi resuscytacyjne u poszkodowanego. Chętni 
mogli pod okiem przeszkolonego strażaka wypróbować swoje 
umiejętności na profesjonalnym manekinie treningowym.
 W dalszej części imprezy zabawy sportowe dla dzieci i 
młodzieży zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji. Każdy uczestnik 
mógł w nich zdobyć atrakcyjne upominki – wyposażenie sportowe 
ufundowane przez OSiR. Zwycięzcy z radością wracali do swoich 
rodziców chwaląc się otrzymanymi nagrodami. Sportowe zmagania 
kontynuowała pierwsza drużyna KS Mszczonowianki, która roze-
grała mecz piłki nożnej IV ligi. Niestety, rywal, drużyna Oskar 
Przysucha, okazał się nieznacznie lepszy i zwyciężył z zespołem 
organizatora 1:0. Po zaciętym boju piłkarskim nastąpiło uroczyste 
otwarcie Festynu „Pod Standarem Sokoła”. Dokonali go przedstawi-
ciele władz samorządowych: burmistrz Józef Grzegorz Kurek, radna 
Barbara Gryglewska i radny Ryszard Stusiński, Prezes KS „Mszczo-
nowianka” Grażyna Korzonkowska oraz przedstawiciele Zarządu TG 
„Sokół” w Polsce.
W ramach kolejnego punktu festynu dzieci i młodzież do zabawy 
zaprosili harcerze mszczonowskiego Hufca ZHP, a ich rodziców – 
kabaret Czwarta Fala. Sobotnią część festynu zakończyły akcenty 
muzyczne – koncert zespołu Mister Dex oraz plenerowa dysko-
teka. Podczas całego dnia imprezy, uczestnicy mogli ogrzać się 
darmowym, ciepłym posiłkiem, podziwiać dioramę mszczonow-
skiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Strzelcy 31 pułku piechoty, 
odbyć przejażdżkę zabytkowym motocyklem, a dzieci dodatkowo 
do zabawy zachęcał fakir na szczudłach, który rozdawał słodycze i 
balony. 
Niedzielną część festynu rozpoczął mecz młodzieżowej drużyny 

Mszczonowianki z SF Warszawa, który zakończył się przegraną 
gospodarzy 2:6. Po zmaganiach sportowych, uczestnicy mogli 
posłuchać wspaniałej gry Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mszczonowie, której wierni fani licznie zgromadzili się podczas 
koncertu. Ostatni mecz podczas festynu zakończył się zwycię-
stwem drugiej młodzieżowej drużyny Mszczonowianki nad Świtem 
Warszawa. Młode piłkarskie talenty pokonały swoich rywali aż 7:0. 
Rozbudzone zmaganiami emocje swoimi żartami uspokoił kabaret 
Czwarta Fala, a w taneczny weekendowy nastrój na zakończenie 
festynu wprowadził uczestników zespół Clip-Dance. 
Tegoroczny festyn KS „Mszczonowianka” odbył sie jesienią, czyli 
w porze nietypowej. Termin ten był jednak uzależniony od dofi-
nansowania w kwocie 23 795,20 zł otrzymanego w na jego reali-
zację poprzez Działanie „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla 
małych projektów”, program LEADER w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jak podkreślił w swoim 
wystąpieniu burmistrz Józef Grzegorz Kurek, ważne jest, by orga-
nizacje pozarządowe takie, jak KS „Mszczonowianka” pozyskiwały 
na swoje działania zewnętrzne środki finansowe, ponieważ dzięki 
temu możliwe jest realizowanie większej ilości inicjatyw.  Pogoda 
w tym roku nie sprzyjała organizatorom, jednak wszyscy ci, którzy 
zdecydowali się pomimo chłodu i opadów przybyć na stadion 
Mszczonowianki z pewnością nie poczuli się zawiedzieni. 
   
Zarząd Klubu Sportowego „Mszczonowianka” składa serdeczne 
podziękowania mszczonowskim władzom samorządowym, 
Członkom Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce  
oraz wszystkim Partnerom i osobom, które pomogły w realizacji 
festynu „Pod sztandarem Sokoła”: Gminnemu Centrum Informacji 
w Mszczonowie, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, 
Fundacji „Plebania”. Miejskiemu Przedszkolu Nr 1 w Mszczonowie, 
Mszczonowskiemu Ośrodkowi Kultury, Hufcowi ZHP Mszczonów, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie, Ludowemu Klubowi 
Sportowemu Osuchów, panu Adamowi Rydzewskiemu oraz Grupie 
Rekonstrukcji Historycznej Strzelcy 31 pułku piechoty.
 

Dagmara Bednarek
Władysław Radkiewicz

Fundusze na realizację  Projektu pod nazwą   „Pod sztandarem Sokoła – festyn 
sportowo-kulturalny” pozyskane zostały przez KS „Mszczonowianka”  z Dzia-
łania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów”, program 
LEADER,  w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013.

W tegorocznych  gminnych obchodach Święta 
Narodowego w Mszczonowie uczestniczyła 
wyjątkowo liczna grupa mieszkańców. W 
godzinach porannych  na Placu Piłsudskiego 
pojawiły się  poczty sztandarowe, strażacy, 
harcerze, rekonstruktorzy z GRH „STRZELCY” 
im. 31 pSK , a także przedstawiciele samo-
rządu. Naczelnik OSP Mszczonów  Grzegorz 

Koperski złożył meldunek burmistrzowi Józe-
fowi Kurkowi o gotowości uczestniczenia w 
obchodach przez  delegacje miejscowych 
organizacji i instytucji. Następnie druh Arka-
diusz Bieńkowski  w asyście rekonstruktorek 
-Mileny Koperskiej i Beaty Sznajder dokonał 
wciągnięcia Flagi Narodowej na maszt, usytu-
owany przed ratuszem.  Po odegraniu hymnu 

wszyscy uczestnicy patriotycznej delegacji 
udali się do kościoła farnego, gdzie Mszę  
Święta w intencji  Ojczyzny koncelebrowali 
dziekan Tadeusz Przybylski (proboszcz parafii 
farnej) wraz z proboszczem Parafii p.w. Świę-
tego Ojca Pio-  ks. Sławomirem Tulinem. 
Ksiądz  dziekan dokonał powitania wszystkich 
przybyłych do świątyni, a podczas homilii 
mówił, że Polskę  należy powierzyć  Bogu, 
gdyż  tylko jego błogosławieństwo może 
zapewnić  jej pomyślność.  Nawoływał przy 

11 listopada

Obchody Święta Narodowego w Mszczonowie

tym do nieustannego pielęgnowania patriotyzmu i wpajania szacunku 
do wszystkiego co narodowe młodemu pokoleniu. 
Po Eucharystii przedstawiciele miejscowych środowisk powrócili na 
Plac Piłsudskiego, gdzie powitał ich przewodniczący Rady Miejskiej 
Łukasz Koperski. Następnie głos zabrał burmistrz Mszczonowa.  W 
swym przemówieniu przypomniał on, że o odzyskanie  wolności przed 
blisko wiekiem „walczyły   legiony Piłsudskiego. Kładli pod nią podwaliny 
tacy politycy jak Roman Dmowski, czy Ignacy Paderewski. Pracowali na 
nią  działacze ludowi z Wincentym Witosem na czele.  Przyczyniali się 
do niej socjaliści, endecy… Wszystkie stronnictwa polityczne i stany… 
niezależnie od dzielących ich różnic politycznych, czy światopoglądo-
wych.   Cały naród wytężył swe siły, aby wygrać wolność.” Burmistrz 
podkreślał, jak ważne dla dobra Ojczyzny jest zachowanie zgody naro-
dowej i kultywowanie patriotyzmu.    
-  „O tym pamiętajmy! – mówił-  O sile tego o czym teraz każą nam 
zapomnieć – o mocy  patriotyzmu!  Budujmy go, pielęgnujmy, uczmy 
o nim nasze dzieci. Bo jeśli Ducha Narodowego nam nie zbraknie, to 
Polska nadal będzie trwać  i się rozwijać.  
Gospodarz Mszczonowa przypomniał też, w jaki sposób mszczono-
wianie wnoszą  swój wkład w umacnianie kraju:  
-„Właśnie dlatego my tu lokalnie tak wielką wagę  przykładamy do 
nauki historii. Do organizowania patriotycznych uroczystości. Do  kulty-
wowania tradycji. Właśnie dlatego dbamy o nasze szkoły, 
które wychowują  i uczą  jak być  dobrym obywatelem. 
Dlatego  stworzyliśmy trzy  lokalne Izby Pamięci, w tym 
jedną  strażacką. Upowszechniamy lokalną historię. Przy-
pominamy o niej poprzez inscenizacje.  Powołaliśmy do 
życia Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne i Grupę 
Rekonstrukcji Historycznej. Właśnie dlatego MY MSZCZO-
NOWIANIE takim szacunkiem otaczamy strażacki mundur, 
który  jest symbolem służby społeczeństwu i niesienia  
bezinteresownej  pomocy innym. Dlatego wspieramy  
lokalne harcerstwo, w którym postaw pronarodowych 
uczy się naszych najmłodszych.  Dlatego tu dziś z nami 
są sztandary szkół i  organizacji społecznych. Dlatego w 
końcu przed chwilą  modliliśmy się o pomyślność naszej 
Ojczyzny w miejscowej świątyni wraz z naszymi kapła-
nami. Olbrzymia jest rola kościoła w historii Polski. W 
naszych Parafiach pamięta się o słowach Mickiewicza 
– tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest 
Polską, a Polak Polakiem”.    
-„Wiem,   że MSZCZONOWAINIE  znają znaczenie słowa 
patriotyzm – mówił dalej burmistrz.-  Wiele jest na to 
dowodów. Długo by je wszystkie wymieniać. Ostatnio w 
piękny sposób dali  wyraz swemu historycznemu zaan-
gażowaniu  miejscowi kibice sportowi,   tworząc mural, 
odwołujący się do bitwy mszczonowskiej 1939 roku. 
Każdy z nas na swój sposób pielęgnuje i podsyca Narodo-
wego Ducha, choćby poprzez dbałość o żołnierskie mogiły 
i uczenie swego dziecka, że należy na nich -  z szacunku 

dla bohaterskich przodków-  zapalać  znicze. 
Nauczyliśmy się wywieszać  flagi w święta 

narodowe. Staliśmy się gospodarni i przedsiębiorczy.  Budujemy naszą 
Małą  Ojczyznę, wspierając tym i umacniając całą Polskę. Wierzę, że 
nasza gmina jeszcze nie raz da wyraz swej polskości.”
Następnie  głos zabrał Prezes Gminny OSP dh Waldemar Suski, który 
zapowiedział dekorację  dwoma najwyższymi odznaczeniami Związku 
druhów: Mirosława Zielonkę (Złoty Znak Związku OSP RP) i Janusza 
Kozińskiego (Honorowy Medal im. Bolesława Chomicza). Po uhonoro-
waniu zasłużonych strażaków. Twórczyni Mszczonowskiej Izby Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej, a zarazem przewodnicząca Komisji Oświaty 
Rady Miejskiej – Barbara Gryglewska  wraz z burmistrzem Kurkiem 
dokonali  wręczenia nagród im. Ziemowita III, tym którzy wsparli 
działanie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego  oraz przy-
czynili się do promowania i  kultywowania lokalnej historii. „ZIEMO-
WITY” przyznano: Markowi  Tadrzakowi , Andrzejowi Mrówczyńskiemu 
i pośmiertnie Zofii Błaszczak.  Przewodnicząca Gryglewska na koniec 
swojego wystąpienia  podziękowała też  za pomoc  okazywaną   MSH – 
pani dyrektor Gminnego Centrum Informacji - Beacie Sznajder.  
Końcowym akcentem gminnych obchodów Święta Narodowego był 
krótki koncert utworów patriotycznych i narodowych  w wykonaniu 
Orkiestry Dętej OSP Mszczonów, która wystąpiła pod  przewodnictwem 
kapelmistrza Jacka Zielonki. 

Tekst: Piotr Dymecki  - GRH „STRZELCY” im.31 pSK Mszczonów 
Foto: Marek Wardak – Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne 
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W dniach  1 i 2  listopada wszystkie cmentarze toną w kwia-
tach  i blasku zniczy. Tak też  było i na naszym terenie. Dwa cmen-
tarze parafialne w Mszczonowie, cmentarz w Osuchowie, a także oba 
cmentarze w Lutkówce (katolicki i mariawicki) aż  do późnych godzin 
wieczornych pełne były odwiedzających, którzy tradycyjnie nawie-
dzali je, aby uczcić  pamięć bliskich, którzy już  odeszli. Znicze palone 
też  były przy nowych dwóch pomnikach-  w Osuchowie przy obelisku 

ofiar pożaru spichrza i w Lutkówce przy pamiątkowym kamieniu, 
poświęconym siostrze Wandzie  Boniszewskiej  -- stygmatyczce, jaka 
żyła w Lutkówce w latach 1963-66. Wszystkie mogiły żołnierskie, jakie 
znajdują  się  na lokalnych nekropoliach tradycyjnie zostały uprząt-
nięte i przyozdobione kwiatami. Miejsca pamięci , pozostające  po 
opieką Urzędu Miejskiego od lat zachwycają  wzorowym porządkiem. 
Honorowe warty przy  mogiłach żołnierzy z 1939 roku na cmentarzach 
w Mszczonowie i  w Lutkówce zaciągnęli  rekonstruktorzy z mszczo-
nowskiej GRH.  W tym roku datki na odnowienie zabytkowych mogił 
księży zbierali ministranci. 

Zachęcamy do zapoznania się  z fotoreportażem, przedstawia-
jącym jak wyglądały świąteczne dni  na nekropoliach Ziemi Mszczo-
nowskiej. Zdjęcia wykonane zostały przez: Piotra Dymeckiego i Milenę  
Koperską. 

MM 
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Mszczonów - Stary cmentarz

Mszczonów - kwatery 
wojskowe

Mszczonów

Lutkówka - Mariawici

LutkówkaLutkówka

Cmentarze i miejsca pamięci

We Wszystkich Świętych  
na cmentarzach gminy Mszczonów 
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Kamień pamiątkowy stygmatyczki siostry 
Wandy Boniszewskiej stanął niedawno 

przy kościele w Lutkówce

Mszczonów - stary cmentarzMszczonów - Msza Święta - nowy cmentarz

Osuchów

Warta honorowa przy grobie żołnierzy poległych w rejonie Lutkówki w 1939 r.
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„Być myśliwym to jakże trudne i odpowiedzialne zadanie”- tymi 
słowami (3.11) w kościele parafialnym w Lutkówce rozpoczął uroczystą 
Mszę Świętą  proboszcz Zbigniew Chmielewski.
Tradycyjnie w ramach obchodów dnia Św. Hubertusa członkowie 
dwóch kół łowieckich z Grójca (JENOT) i z Mszczonowa (LIS) przybyli 
do świątyni wraz ze swymi sztandarami i darami. Tymi darami był przy-
ozdobiony iglastymi gałązkami dzik, a także taca zebrana do myśliw-
skiego kapelusza przez Grzegorza Czarneckiego, członka koła łowiec-
kiego JENOT.
W trakcie mszy proboszcz Zbigniew Chmielewski wielokrotnie podkre-
ślił, że myśliwi błędnie uważani są za kłusowników, co jest dla nich 
bardzo krzywdzące.
Kapłan podkreślił także, że myślistwo spełnia  niezwykle potrzebną 
funkcję, a członkowie kół łowieckich pełnią odpowiedzialną rolę  w 
utrzymywaniu równowagi w przyrodzie bowiem łowczy dbają o lasy i 
zamieszkującą w nich dziką zwierzynę.
Po eucharystii wszyscy jej uczestnicy udali się na świąteczne polowanie 
w okolicy miejscowości Petrykozy. 
Zanim jednak myśliwi wyruszyli do lasu, łowczy Czesław Baranowski 
dokonał odprawy wszystkich przybyłych dzieląc liczącą 25 myśliwych 
grupę na dwie podgrupy, które spośród siebie wybrali prowadzących. 
Jednym z nich został Krzysztof Czarnecki z koła łowieckiego JENOT. 
Następnie uczestnicy przystąpili do losowania kart stanowiskowych 
oraz wytypowania tzw. „podkładaczy” czyli osób naganiających zwie-
rzynę na stanowiska myśliwych podczas polowania.
Dalej po dokonaniu wszystkich formalności i przygoto-
waniu sprzętu, myśliwi udali się do lasu.
Po zakończonym polowaniu obie grupy spotkały się na 
wspólnym apelu podczas którego oceniono rezultaty i 
wynik świątecznej wyprawy.
Tegorocznym królem polowania został Krzysztof 
Golianek z Mogielnicy koło JENOT, który upolował 
ważącego blisko 100 kilogramów dzika. 

Łukasz Nowakowski
* * *

Hubertus ma niezwykle długą tradycję. W Europie   
obchodzono go już ponoć  w  połowie XV wieku.  Do 
Polski święto zawitało w okresie saskim (XVIII wiek) i 

często zwano je  też   hubertowinami. W dwudziestoleciu międzywo-
jennym w hubertowinach uczestniczył sam prezydent Ignacy Mościcki. 
Nieodłącznymi elementami święta myśliwych  są uroczyste Msze 
Święte odprawiane w intencji pasjonatów łowiectwa, a także polo-
wania prowadzone  z zachowaniem historycznych wzorców i cere-
moniałów, w tym m.in. sygnałów łowieckich. Msze odprawiane są w 
kościołach położonych w pobliżu lasów lub nawet przy leśnych kaplicz-
kach, poświęconych patronowi myśliwych-  Świętemu Hubertowi. 
Wspomnienie tego świętego w kościele katolickim przypada właśnie na  
3 listopada.  Hubertowskie polowania najczęściej kończone są biesia-
dami przy ogniskach. Co zrozumiałe podczas takich biesiad nie może 
zabraknąć  kiełbasy z dzika  i nalewki.   

W NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Jaki związek ma Mszczonów z oglądanym od pokoleń serialem 
„Stawka  większa niż Życie”?  Otóż z Mszczonowa wywodzi się 
rodzinna firma  Koperskich „Koperski Przedsiębiorstwo Pogrze-
bowe”, która zajęła się  kompletną organizacją pogrzebu słynnego 
aktora Stanisława Mikulskiego,  odtwórcy roli Hansa Klosa w serialu 
„Stawka większa niż życie”. Pogrzeb odbył się 5 grudnia 2014 roku 
na Warszawskich Powązkach  Wojskowych  będąc   ogólnopolskim 
wydarzeniem medialnym. Ceremonia   miała charakter świecki z 
urną. 
Przedsiębiorstwo pogrzebowe „Koperski” niejednokrotnie podjęło 

się  organizacji podobnych tego typu wielkich i medialnych uroczy-
stości  pogrzebowych. 
Przypomnijmy, że mszczonowska firma zadbała także o organizację 
pogrzebu  Prymasa Seniora Józefa Glempa w styczniu 2013 roku, 
dowódcy  prezydenckiego Tupolewa - kapitana Arkadiusza Prota-
siuka i księdza  infułata Zdzisława Króla, którzy zginęli w katastrofie 
smoleńskiej, a  także aktywnie uczestniczyła w kondukcie pogrze-
bowym ofiar katastrofy,  przewożąc ciało Władysława Stasiaka, 
szefa kancelarii Prezydenta RP. Firma zajęła się również pogrzebem 
znanego dziennikarza Tadeusza Mosza,  wybitnej postaci polskiej 
kultury- Macieja Zembatego, a także wspierała  organizację 
pogrzebu płk. pilota Zdzisława Krasnodębskiego, dowódcy  legen-
darnego Dywizjonu 303. 

ŁN.  
Obszerną galerię zdjęć z tego wydarzenia można odnaleźć m.in. na 
stronie  internetowej www.wiadomości.wp.pl oraz www.se.pl

Ostatnie pożegnanie

Firma „Koperski Przedsiębiorstwo 
Pogrzebowe” zorganizowała pogrzeb  
legendarnego Hansa Klosa  

JENOT i LIS

„Być myśliwym to jakże trudne  
i odpowiedzialne zadanie” W poniedziałek 1 grudnia, tradycyjnie w godzinach od 09:00 do 13:00 

na placu przed Domem Strażaka w Mszczonowie odbyła się kolejna, 
a zarazem ostatnia w tym roku zbiórka krwi. Organizatorzy akcji (Klub 
Honorowych Dawców Krwi „Strażak” działający przy OSP Mszczonów) 
mając na uwadze przebieg wcześniejszych zbiórek, podczas których 
przybywało coraz to więcej chętnych osób, dołożyli wszelkich starań, 
aby zlikwidować problem związany z tworzeniem się kolejki chętnych 
do rejestracji. W związku z tym do Mszczonowa przyjechały aż dwa 
specjalistyczne krwiobusy.
Tym razem chęć udziału w zbiórce zadeklarowały 53 osoby, z czego 39 
osób oddało krew.
W sumie udało się zgromadzić 18 litrów i 550 mililitrów krwi, co stanowi 

bardzo dobry wynik.
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc firmie DUO-ART.

ŁN.

Z ŻYCIA GMINY

W październiku Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie została 
nieco odświeżona – wypożyczalnia biblioteki została pomalowana i prze-
meblowana, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją czytelników biblio-

teki. 
Nowe barwy nadały bibliotece przyjazny i nowoczesny klimat – kolory 
zostały skomponowane w taki sposób, aby pasowały do nowego logo 
biblioteki. 
Dzięki dotacjom Urzędu Miejskiego w Mszczonowie renowację przeszła 
również Filia w Osuchowie – wszystkie okna lokalu zostały wymienione 
na nowe, a ściany zostały pomalowane na biało.
W przyszłym roku dalsza część zmian. 

Zapraszamy serdecznie,
MBP

W dniu 13 listopada 2014 roku w sali Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
w Mszczonowie odbyła się uroczystość jubileuszowa 80-cio i 85 latków, 
członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mszczo-
nowie.
Władze miasta reprezentował Burmistrz Józef Grzegorz Kurek, który wręczył 
jubilatom kwiaty i słodycze. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy 
jubileuszowym torcie i szampanie oraz muzyce.
Tegoroczni jubilaci to:
85 lat: Mikołajczyk Mieczysława, Woźnicki Józef, Pawlak Daniela, Świderski 
Mieczysław 80 lat: Klimkowska Maria, Stelmasiak Helena, Olczak Tadeusz.

Zarząd Związku bardzo dziękuje paniom Danucie Świderskiej i Krystynie 
Olczak za duży wkład w zorganizowaniu tej podniosłej uroczystości a jubi-
latom życzy dużo zdrowia.

Jadwiga Rybińska

MOK

Okrągły jubileusz

OSP Mszczonów

Rekordowa zbiórka krwi na 
zakończenie roku

Biblioteka

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Mszczonowie
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WIZYTA STUDYJNA W MBP
„Inspirująca – motywująca” takimi słowami uczestnicy wizyty 

studyjnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie podsu-
mowali spotkanie, które odbyło się 27 października. Mszczonowska 
książnica była gospodarzem wizyty studyjnej pt. „Wszystkie drogi 
prowadzą do biblioteki – o oznakowaniu w przestrzeni i w biblio-
tece”. Wizyta studyjna zrealizowana została w ramach środków 
pozyskanych z programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. 
Przyjedź, zobacz, działaj” i Programu Rozwoju Bibliotek. 

Spotkanie w Mszczonowie było podsumowaniem projektu 
„Kierunek: Biblioteka”. Celem projektu było wdrożenie systemu 
oznakowania zewnętrznego opartego na poradniku przygoto-
wanym przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. Placówki 
w Mszczonowie i Osuchowie znalazły się w gronie 101 bibliotek z 
terenu całego kraju zakwalifikowanych w programie grantowym. 
Koordynatorem konkursu było Stowarzyszenie Odblokuj i Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Na zaproszenie gospodarzy spotkania odpowiedzieli dyrektorzy 

i pracownicy bibliotek publicznych z terenu województwa mazo-
wieckiego. Ponad 30 osób (w tym przedstawiciele bibliotek publicz-
nych z Żyrardowa, Radziejowic, Puszczy Mariańskiej i Wiskitek) 
gościło w Mszczonowie, gdzie zaprezentowano zmianę jaką w 

W NUMERZEKULTURA

 16 października odbyło się kolejne Spotkanie z pasjami. 
Gośćmi spotkania była para doskonale nam znanych dziennikarzy 
muzycznych – Maria Szabłowska i Krzysztof Szewczyk. 
 Od wielu lat oboje związani są zawodowo z Telewizją Polską i 
Polskim Radiem.

Maria Szabłowska studiowała arabistykę na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Kierunek, który studiowała był pośrednio furtką do pracy w 
mediach. Na antenie Polskiego Radia wystąpiła jako gość, opowia-
dając o wybranym przez siebie kierunku studiów. Następnie trafiła do 
programu „Studio Rytm”, gdzie zajmowała się tłumaczeniem tekstów 
piosenek. W kolejnych latach prowadziła wiele audycji muzycznych 
(„Muzyka Nocą”, „Magazyn Muzyczny Rytm”, itd.). 
W latach 80. zadebiutowała w TVP, w wakacyjnym programie „Studio 
Lato”, następnie była prowadzącą takich programów jak „Stare, nowe i 
najnowsze” oraz „Kawa czy Herbata?”.
Pani Maria jest także autorka książek: „Elvis – amerykański sen” oraz 
„Cały ten big beat”. Obecnie jest prowadzącą audycji „Muzyczna 
Jedynka” i „Leniwa Niedziela” w Radiowej Jedynce.

Krzysztof Szewczyk jest z zawodu nie tylko dziennikarzem muzycznym, 
ale również konferansjerem i tłumaczem języka szwedzkiego. Prowadzi 

tez własną firmę.
To doświadczenie pozwoliło mu na prowadzenie wspólnie z Marią 
Szabłowską audycji „Radio Rytm”, gdzie oboje zajmowali się tłumacze-
niem zagranicznych utworów muzycznych. 
Do Telewizji Polskiej trafił również w latach 80., gdzie prowadził 
wiele programów rozrywkowych („Przeboje Dwójki”, „Wideoteka”, 
„Jarmark”).
Kilka lat później tworzył program „Dozwolone od lat 40”, do którego 
następnie dołączyła jako współprowadząca Maria Szabłowska. Program 
cieszył się dużym zainteresowaniem wśród telewidzów, dlatego też 
został przekształcony w realizowany na żywo program „Wideoteka 
dorosłego człowieka”. 
Obecnie Pan Krzysztof prowadzi audycje muzyczne w Radiu Złote Prze-
boje (m. in. „Niedziela będzie dla was”).
 Goście spotkania opowiadali nam o swojej pracy w mediach, 
o swoich muzycznych pasjach, idolach, o wspólnym programie „Wide-
oteka dorosłego człowieka”, który nie był szablonowy, ale wyglądał 
niczym pogawędka najlepszych kumpli, którzy spotkali się, żeby 
porozmawiać o ulubionej muzyce. 

Zapraszamy na kolejne Spotkania z pasjami.
MBP

„Mupie Figle” 
W sobotę, 25 października odwiedził nas duet animacyjny „Mupie 
Figle”. Zajęcia zostały zorganizowane dla chętnych dzieci w wieku 5 – 7 
lat. 

Mupie Figle tworzą dwie dziewczyny – Sylwia Wiśniewska i Dorota 
Jakubowska. Sylwia jest naszą stałą bywalczynią, pracuje w wydawnic-
twie, więc z książkami jest za pan brat. Dorota z kolei interesuje się 
m.in. rękodziełem. Obie lubią i potrafią dzielić się swoimi pasjami z 
innymi. Tym razem były to dzieci :)

Zajęcia, które dziewczyny przygotowały dla chętnych kilkulatków doty-
czyły zapoznania się z miejscami które odwiedzamy na co dzień, czyli 
sklepów. 

Gdzie kupić dobre pączki? A gdzie znajdę tabletki na ból głowy? Gdzie 
kupić grabie? Ano właśnie.

„Zabawa w sklep” pokazała dzieciom czym jest apteka, księgarnia, 
cukiernia czy kwiaciarnia i jakie produkty można w nich kupić. Dzieci 
wykonały również własne witryny sklepowe, same stworzyły także 
własne listy zakupów. Zostały też zaprezentowane fragmenty książki 
wydawnictwa Ładne Halo pt. „Sklepy”.

Dziękujemy Sylwii i Dorocie za miłe zorganizowanie czasu dzieciom. 
Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę.
 

MBP

Lekcja biblioteczna w Bobrowcach
 W dniu 21.11.2014r. w Szkole Podstawowej w Bobrowcach 
odbyła się pierwsza lekcja biblioteczna.
 W ramach projektu prowadzonego przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Mszczonowie, pracownicy tejże biblioteki poprowadzili 
zajęcia dla uczniów klasy II. Dzieci na zajęciach dowiedziały się jakim 
miejscem jest biblioteka, co można w niej znaleźć i z czego skorzystać. 
Przypomniały sobie zasady obchodzenia się z książką i kulturalnego 
zachowania w bibliotece. Poznały również różnice między biblioteką 
szkolną a publiczną.
 Młodzi uczniowie czynnie brali udział w zajęciach i chętnie 
odpowiadali na pytania. Można było zauważyć, iż świat książek nie jest 
im obcy. Aby rozwijać w nich  pasję czytelniczą, MBP w Mszczonowie 

wraz z filią w Osuchowie 
udostępniły nowości 
książkowe, które dzieci 
mogą wypożyczyć w 
szkolnej bibliotece.
 Zajęcia są 
jednymi z pierwszych, 
które Miejska Biblioteka 
Publiczna w Mszczo-
nowie zamierza przepro-
wadzić do końca czerwca 
2015r.

„Do przodu żyj.” – Spotkanie z Ewą 
Bem
Gościem naszego XIV Spotkania z pasjami była p. Ewa Bem, znana i 
lubiana piosenkarka jazzowa.
Jej kariera zaczęła się w 1969 roku, kiedy to dołączyła do Grupy 
Bluesowej i wspólnie z nią koncertowała w klubie „Stodoła”. Po 
roku zadebiutowała jako solistka – występowała razem z kwartetem 
Zbigniewa Seiferta. 
W kolejnych latach jej twórczość była kojarzona z zespołem Bemibek 
(późniejsza nazwa zespołu to Bemibem).
W drugiej połowie lat 70. twórczość piosenkarki poznała publiczność 
zagraniczna. Liczne koncerty w Skandynawii, Europie Zachodniej, 
Indiach oraz liczne plebiscyty przyniosły wokalistce tytuł Piosenkarki 
Roku 1980.
Jej działalność została wyróżniona przez Jazz Forum Europejskiej 
Federacji Jazzowej – Pani Ewie nadany został tytuł pierwszej artystki 
jazzowej w Polsce i czwartej w Europie. 
Jej ostatnia (jak dotąd) płyta „Kakadu”  nawiązuje stylistyką do muzyki 
lat 70. Album ten piosenkarka pokrótce opisała tak: „To płyta natu-

ralnych brzmień i żywych muzyków, pieczołowicie wybieranych ze 
względu na ich kunszt.”
Dowiedzieliśmy się również czy Pani Ewa nadal śpiewa i dla kogo, skąd 
czerpie inspiracje i wieczny optymizm. 

ciągu ostatniego 1,5 roku przeszła Miejska Biblioteka Publiczna w 
Mszczonowie. 

Biblioteka w Mszczonowie – biblioteką zmian
Zebranych gości powitał Burmistrz Mszczonowa p. Józef Grze-

gorz Kurek, który życzył uczestnikom spotkania dużo inspiracji. 
Spotkanie przeprowadził dyrektor biblioteki – Łukasz Krzysztof 
Załęski. W przygotowanej prezentacji podsumował zmiany w 
bibliotece, które nastąpiły w ciągu ostatniego 1,5 roku. Nowe formy 
pracy – spotkania autorskie, zajęcia dla najmłodszych, warsztaty 
czy rozwijanie oferty multimedialnej w bibliotekach to jedne ze 
wprowadzonych zmian. MBP w Mszczonowie to instytucja, która 
pozyskuje środki zewnętrzne, stopniowo poprawia swoje warunki 
lokalowe. 

W Mszczonowie drogi prowadzą do biblioteki
Po prezentacji działalności biblioteki uczestnicy mieli okazję 

zapoznać się ze zrealizowanym przez bibliotekę projektem 
„Kierunek: Biblioteka”. Oprócz samej prezentacji naszych gości 

czekał też szereg zadań, m.in. prawidłowe oznakowanie przykła-
dowych placówek bibliotecznych, praca w grupach, wykorzystanie 
mapek topograficznych i wybór miejsc odpowiednich do uloko-
wania znaków pionowych, wskazujących kierunek do biblioteki. 

W ramach „dobrej praktyki” uczestnikom spotkania p. Łukasz 
Żywulski z Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie zaprezentował 
jakimi metodami można wdrożyć oznakowanie wewnątrz biblio-
teki. To co podkreślili obydwaj panowie – „robimy to dla naszych 
odbiorców – nie dla nas”. 

W podsumowaniu spotkania dyrektor MBP w Mszczonowie 
podkreślił jak ważne jest myślenie kompleksowe – „Dobry wize-
runek to połączenie kilku elementów – dobrej oferty literackiej lecz 
nie tylko, ciekawej aranżacji wnętrz i dobrego kontaktu z ludźmi – 
słuchania się w ich potrzeby.”

Mamy nadzieję, że spotkanie było początkiem nawiązania 
współpracy z innymi bibliotekami i inspiracją do dalszych zmian.

MBP

XIII Spotkanie z pasjami
Gościem czwartkowego Spotkania z pasjami była Pani Elżbieta Marusz-
czak – bibliotekarka z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. 
W swojej pracy zajmuje się głównie projektami – ich realizacją, przygo-
towaniem, a także rozliczaniem. Są to zarówno projekty lokalne i regio-
nalne jak i krajowe i międzynarodowe. Dzięki swojej pracy biblioteka 
pozyskała 200 komputerów i uzyskała miano najlepiej skomputeryzo-
wanej sieci bibliotecznej w kraju. 
Pani Elżbieta o swojej pracy mówi: „Wymyślanie rozwiązań problemów, 

znajdowanie partnerów i zaspokajanie potrzeb jest fascynujące. Bardzo 
lubię swoją pracę między innymi dlatego, że biblioteki nie sprzedają 
tylko dają: informację, wiedzę, rozrywkę, miejsce, sprzęt, rozwój, 
pomoc…”.
Działanie na rzecz innych pomaga Pani Elżbiecie w kształtowaniu 
własnych pasji i swojej ścieżki zawodowej. Stwierdzenie „lubię, gdy 
ludzie są zadowoleni” określa ją w 100 %.
Zapraszamy na kolejne Spotkania z pasjami.

MBP

KULTURA
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Rok 2014 dla mszczonowskich grup cheerleaders okazał się 
bardzo pracowitym i wymagającym czasem. Przez ostatnie 11 
miesięcy ważyły się losy całej sekcji, która w pierwszym półroczu 
2014 weszła ‚pod skrzydła’ mszczonowskich szkół: podstawowej 
i gimnazjum, które dzielnie reprezentowały. Każdy rok kalenda-
rzowy rozpoczyna nowy sezon w PSCh (Polskie Stowarzyszenie 
Cheerleaders), które równocześnie jest organizatorem cyklu 
turniejów ogólnopolskich, pt. Grand Prix Polski Cheerleaders 
oraz Mistrzostw Polski Cheerleaders, będące jednocześnie 
eliminacjami do Mistrzostw Europy w europejskiej federacji 
‚European Cheerlader Association’.
Przez 6 miesięcy sekcja rozwijała się, stale powiększając rzeszę 
swoich członków. Na koniec czerwca w 6 grupach tańczyło 
ponad 70 dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Mszczonów 
(Fresh, Fresh Dance, Fresh Junior, Freshky, Fresh Fun i Mini 
Fresh). Oprócz zajęć tanecznych, organizowane były wyjazdy 
grup starszych na turnieje taneczne cheerleaders na terenie 
całej Polski, m.in. Garwolin, Łochów, Gdynia, Płock, Zabrze, 
Kraków i Skawina. 
Do tego sekcja zapraszana była na wiele pokazów podczas 
imprez sportowych na terenie naszego powiatu, m.in ŻTC Bike 
Rice w Mszczonowie oraz Koncert charytatywny na cel Stowa-
rzyszenia Rodziców 
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „ Uśmiech Dziecka”.
Podczas wakacji sekcja również nie odpoczywała, ponieważ po 
2-letniej przerwie w trzydziestoosobowym składzie wyruszyła 
na Zieloną Szkołę Cheerleaders, której zadaniem było przygoto-
wanie zawodniczek do kolejnego sezonu tanecznego.
Po wakacjach przyszedł czas na nowe obowiązki, zarówno te 
szkolne, jak i podjęcia decyzji, gdzie sekcja umiejscowi prawnie 
swoją pozycję na terenie miasta i gminy. Dzięki zaangażowaniu 
rodziców oraz trenerki, sekcja stała się jednym z ogniw ‚Stowa-
rzyszenia Kultury Fizycznej Fresh’. Obecnie SKF Fresh jest jedną 
z organizacji pozarządowych, którego celem jest rozpowszech-
nianie rekreacji i sportu na naszym terenie, w porozumieniu i 
przy współpracy pozostałych jednostek gminy i powiatu.
Pierwsze sukcesy SKF Fresh, stanowiące kontynuację pierw-
szego półrocza 2014r. to 2 wyjazdy na turnieje cheerleaders: 
Kraków i Skawina, na których starsze grupy osiągnęły znaczące 
sukcesy. Ponadto młodzież szykuje się na kolejny sezon gdzie w 

wybrane weekandy trenują pod okiem
 p. K.Trojanowskiej inne techniki taneczne.
By wszystkie wymienione poniżej sukcesy mogły być zreali-
zowane niezbędne były zmiany: czasowe zastępstwo instruk-
tora/głównej trenerki sekcji, powołanie organizacji na zasa-
dach stowarzyszenia oraz pozyskiwania wsparcia z zewnątrz 
- to ciągłe procesy, którym staramy się sprostać bez szkody 
dla rozwoju dzieci i młodzieży. Dlatego dziękujemy wszystkim 
rodzicom i przyjaciołom sekcji, mszczonowskim szkołom  (Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum), Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w 
Mszczonowie oraz firmom: ERGON POLAND SP. Z O.O., MOSTVA 
Sp. z o.o., GEOTERMII MAZOWIECKIEJ S.A., MIM TRANS z Nowej 
Bukówki, które dzielnie nas wspierają i pomagają rozwijać 
skrzydła i talent naszych podopiecznych. Przed nami ciężki 6 
rok istnienia sekcji, w który wchodzimy z wielkim optymizmem 
i prawie setką członków Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Fresh 
w różnym wieku. 

Z cheerleaderskim pozdrowieniem
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Fresh

Osiągnięcia sekcji cheerleaders w 2014:

I miejsce (Fresh i Fresh Dance) w Otwartym Mazowieckim 
Turnieju Cheerleaders  
w Garwolinie (19.01.2014r.);
VII miejsce (Fresh) i VIII miejsce (Fresh Junior) V miejsce (Fresh 
Dance) oraz IV i VII miejsce  (duety gimnazjum) w XVII Mistrzo-
stwach Polski Cheerleaders 2014r. w Łochowie 
(15-16.03.2014r.);
IV (Fresh Junior) i II miejsce (Fresh), V miejsce (Fresh Dance) w 
Gdyńskim Festiwalu Cheerleaders (29.03.2014r.);
III, IV i V miejsce (Fresh Junior Duety),  III miejsce (Fresh Junior) 
i VI miejsce (Fresh Fun) w VI Mistrzostwach Cheerleaders 
Mazowsza w Płocku (V 2014r.);
III miejsce (Fresh Junior) i VI miejsce (Fresh Fun) w II Cheermanii 
w Zabrzu (14.06. 2014r.);
I miejsce (Fresh Junior), II miejsce (Fresh Dance i Fresh) w 
Otwartym Turnieju Cheerleaders 
w Krakowie (22.11.2014r.);
III miejsce (Fresh Dance) i V miejsce (Fresh Junior) w IX Otwartym 
Turnieju Zespołów Cheerleaders w Skawinie (29.11.2014r.)

Ogólnopolska klasyfikacja końcowa Grand Prix Polski Cheerle-
aders 2014:
Fresh Dance - I miejsce w III Grand Prix Polski Cheerleaders 2014
Fresh - II miejsce w III Grand Prix Polski Cheerleaders 2014
Fresh Junior - II miejsce w III Grand Prix Polski Cheerleaders 2014

W NUMERZEKULTURA / SPORT

Cheerleaders

PRACOWITY SEZON CHEERLEADERS 
2014 DOBIEGA KOŃCA...

Idziemy za ciosem
        Kolejne dobre spotkanie w IV Lidze rozegrali 
siatkarze UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 
w dn. 7.11.2014 w hali OSiR w Mszczonowie. 
Tym razem zwycięstwo próbowali im wyrwać 
zawodnicy UKS Mogielanki Mogielnica.
      Mecz rozpoczął się z opóźnieniem 30 min. 
ponieważ goście mieli problemy z dojazdem. 
Dalej już wszystko przebiegało zgodnie z 
planem i licznie przybyli kibice z pewnością nie 
byli zawiedzeni mimo, że mecz się nieco prze-
ciągnął.
      W pierwszym secie od początku zawodnicy 
z Mszczonowa narzucili swoje warunki gry  i 
pewnie zwyciężyli 25:20. Druga i trzecia partia 
były bardzo wyrównane i zakończyły  się remi-
sowo 27:25 i 23;25. W czwartym secie Olimpij-
czycy odzyskali inicjatywę  i postawili kropkę 
nad „i” wygrywając 25;21 a w całym meczu 3;1.
     Drużyna wystąpiła w składzie: T. Antoniak ©, 
Ł. Jasiński, D. Kacprzak,  J. Sobolewski, Sz. Miko-
łajczyk, K. Malinowski, J. Marat, W. Kosmatka, 

M. Boczkowski, M. Szymański, P. Zawadzki i M. Osiński ( trener Grze-
gorz Piątkowski).

* * *

Olimpijczyk nie zwalnia tempa.
     Kolejne bardzo dobre spotkanie rozegrali siatkarze UKS Olimpij-
czyk 2008 Mszczonów 21 listopada we własnej hali. Przeciwnikiem był 
zespół SKF Global Village Mokobody, z którym w pierwszym spotkaniu 

zwyciężyli 3; 0, ale każdy set kończył się przewagą  tylko 
2 punktów. 
       Świadomi umiejętności rywali Olimpijczycy przystą-
piliśmy do meczy skoncentrowani  i zmotywowani wcze-
śniejszymi sukcesami. Przeciwnicy jednak rozpoczęli 
bardzo  dobrze w przyjęciu zagrywki i w ataku zwycię-
żając pierwszą partię 25;21.
Nie złamało to jednak woli zwycięstwa siatkarzy z 
Mszczonowa. Zmiana taktyki zagrywki i wykorzystanie 
pełni umiejętności na siatce  przyniosły spodziewane 
efekty. Kolejne partie to zdecydowana przewaga drużyny 
Grzegorza Piątkowskiego i końcowe zwycięstwo 3 : 1   
(21;25, 25;21, 25;16, 25;22 ).
     Zespół wystąpił w składzie: T. Antoniak © - 4 pkt., D. 
Kacprzak – 11 pkt,   J. Sobolewski – 7 pkt, Sz. Mikołaj-
czyk – 1 pkt, Ł. Jasiński – 17 pkt,  M. Boczkowski – 1 pkt,  
J. Marat – 10 pkt, W. Kosmatka – 5 pkt, M. Szymański,   
P. Zawadzki, M. Osiński i D. Czarnecki.
   Tym spotkaniem zespół  zakończył mecze w Mszczo-
nowie w roku 2014. Kibicom dziękujemy za wsparcie 
i zapraszamy 16.01.2015 (UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów – KS Siatkarz Ząbki II ).

SPORT

Jeszcze jeden mecz w tym roku
      W związku z II turą wyborów (zajęta hala w Skaryszewie) mecz, który 
miał być wyjazdowy Olimpijczyk zagrał 30.11.2014 w Mszczonowie. 
Przeciwnik, UKS Olimp Skaryszew, nie należy do łatwych co potwierdza 
dotychczasowym II miejscem w  grupie rozgrywkowej IV Ligi.
    Zawodnicy Grzegorza Piątkowskiego byli świadomi tego, że będzie 
to ciężki mecz i że muszą dać z siebie wszystko aby utrzymać pozycję 
lidera grupy B. Niestety nie był to dzień zespołu z Mszczonowa. Słaba 
gra w przyjęciu zagrywki i  zbyt wielu złych wyborów w ataku uniemoż-
liwiały pokonanie rywala, który oprócz pierwszego seta, popełniał mało 
błędów własnych. Rywale zaskoczyli bardzo dobrą grą w obronie i na 
 zagrywce a Olimpijczycy niestety nie potrafili znaleźć na to sposobu i 
ostatecznie przegrali 1 ; 3 (23:25, 21:25, 25;23, 18;25)
       Cóż, każda dobra passa kiedyś się kończy. Następny mecz to inny 
rozdział  i chłopcy zrobią wszystko aby dać powody do zadowolenia 
kibicom, działaczom  a przede wszystkim sobie ( 5.12.14 mecz wyjaz-
dowy w Pionkach).
    Zespół wystąpił w składzie: T. Antoniak © (1 pkt), Ł. Jasiński (9 

pkt.), J. Marat (8 pkt.), W. Kosmatka (5 pkt.), M. Boczkowski (3 pkt.),   
D. Kacprzak (14 pkt.), J. Sobolewski (1 pkt.), Sz. Mikołajczyk (5 pkt.),  
P. Zawadzki (1 pkt.), M. Szymański, M. Osiński i D. Czarnecki.

W dniu 23 Listopada 2014 r. w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 1 
w Mszczonowie odbył się 

VII Turniej Piłki Nożnej Halowej Firm o Puchar Burmistrza Mszczo-
nowa.

Ideą organizatorów turnieju była integracja firm działających 
na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz zbiórka pieniędzy dla 
podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepeł-
nosprawnych „Uśmiech Dziecka”. 

 Do rywalizacji przystąpiły drużyny DSM Nutritional 
Products Sp. z o.o., Ergon Poland Sp. z o.o., 

OSiR

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów

OSiR

VII Turniej Piłki Nożnej Halowej Firm o 
Puchar Burmistrza Mszczonowa
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Jubileuszowa V edycja Powiatowego Konkursu „Gdzie są kwiaty z 
tamtych lat” odbyła się 30 października 
2014 r. w Muzeum Mazowsza Zachod-
niego w Żyrardowie. Tematyka konkursu 
dotyczyła historii Armii Krajowej, Szarych 
Szeregów i Żołnierzy Wyklętych. Konkurs 
składał się z egzaminu pisemnego i 
rozmowy z wymagającą komisją, w której 
zasiedli: Edward Dębiński – prezes Żyrar-
dowskiego Oddziału Armii Krajowej, 
Maciej Podbielkowski – przedstawi-
ciel wydziału dydaktycznego Muzeum 
Powstania Warszawskiego i Bogdan 
Nietrzebka – dyrektor Muzeum Mazowsza 
Zachodniego w Żyrardowie. Konkurs był 
objęty honorowym patronatem posła na 
Sejm RP p. Macieja Małeckiego i Starosty 
Powiatu Żyrardowskiego p. Wojciecha 
Szustakiewicza. Wysoki poziom wiedzy 

zaprezentowała Paulina 

Szymańska, uczennica klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. 
Szarych Szeregów w Mszczonowie, która zajęła I miejsce. Laureatka 
Konkursu oprócz upominków książkowych i dyplomu otrzymała tablet, 
ufundowany przez posła p. Macieja Małeckiego. Również dużą wiedzą 
wykazali się pozostali uczniowie naszej szkoły: Damian Kin z klasy 
drugiej i Kamil Osiński z klasy trzeciej, którzy otrzymali wyróżnienie oraz 
nagrody książkowe. Wszyscy w/w uczniowie zostali przygotowani przez 
nauczyciela historii p. Włodzimierza Graczyka.

FM Polska Sp. z o.o., Mostva Sp. z o.o. oraz Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Mszczonowie, które zagrały systemem „każdy z każdym”, z 
podziałem na dwie rundy.

Po rozegraniu wszystkich meczów i podliczeniu wyników, wyło-
niona została końcowa kolejność:

1. FM Polska Sp. z o.o. – 18 pkt  19 : 6
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie – 14 pkt 4 : 5
3. Ergon Poland Sp. z o.o. – 13 pkt 15 : 6
4. Mostva Sp. z o.o.  – 8 pkt 4 : 11
5. DSM Nutritional Products Sp. z o. o. – 4 pkt 5 : 19

Królem Strzelców Turnieju został Paweł Zabłocki z drużyny FM 
Polska Sp. z o.o., najlepszym zawodnikiem został wybrany Dariusz 
Siekierski z drużyny Ergon Poland Sp. z o.o.,  natomiast najlepszym 
bramkarzem Waldemar Suski z drużyny Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Mszczonowie.
Zwycięska drużyna FM Polska Sp. z o.o. wystąpiła w składzie – Piotr 

Majchrzak (kapitan), Łukasz Jackowski (bramkarz), Sławomir Surma, 
Damian Majchrzak, Marcin Kaczmarek, Paweł Zabłocki, Albert Chałupa, 
Filip Skrzypiec, Albert Kukieła oraz Dawid Szlaga.

Ceremonia wręczenia pucharów oraz nagród indywidualnych 
odbyła się bezpośrednio po zawodach. 

Wręczenia pucharów i statuetek za zdobyte miejsca dokonał 
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie Michał Szymański. 

Zwycięska drużyna w obecności wszystkich zebranych wręczyła 
pani Bożenie Majewskiej – prezes Stowarzyszenia Rodziców i Opie-
kunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” czek na kwotę 3 
700 zł. Wszystkim drużynom, gorąco dziękujemy za udział w turnieju i 
życzymy dalszych sukcesów sportowych.

W NUMERZESPORT / HISTORIA

To wydarzenie było prawdziwym ukoronowaniem szalenie pracowi-
tego i pełnego nowych doświadczeń roku rekonstrukcyjnego.  Odzna-
czenie HONOR i PRAWDA,  nadane przez Fundację  Lwów i Kresy Połu-
dniowo-Wschodnie,  nasza GRH otrzymała 3 grudnia  podczas oficjal-
nych, krajowych   uroczystości, poświęconych  96. rocznicy wybuchu 
Powstania Lwowskiego i  bohaterskiej walki Orląt Lwowskich. Pani 
Prezes Fundacji, a  zarazem właścicielka Muzeum Lwowa i Kresów 
Południowo –Wschodnich  Aleksandra Biniszewska  wręczając  odznaki  
HONOR i PRAWDA  podkreślała, że  zostały one nadane „porządnym 
i szlachetnym ludziom, zasłużonym dla kultywowania kresowych 
tradycji”. Organizatorami uroczystości były: Muzeum Lwowa -repre-
zentowane przesz wspomniana już   Aleksandrę Biniszewską oraz  
Centralna Biblioteka Wojskowa  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego –
reprezentowana przez jej  dyrektora  dr.  Jana Tarczyńskiego.  Patronat 
Honorowy nad obchodami objął Biskup Polowy Wojska Polskiego J.E. 
Ks. dr.  Józef Guzdek. On też  w Katedrze Polowej  WP  przy ulicy Długiej 
w Warszawie odprawił Mszę  Świętą w intencji Orląt Lwowskich. W  
wygłoszonej  homilii  wielokrotnie odwoływał się do   bohaterskiego 

zrywu Tych Najmłodszych Obrońców Ojczyzny.  Po zakończeniu  Eucha-
rystii i gali, poświęconej nagrodzonym odznaką  Prawda i Honor,  w 
katedrze   odbył się koncert okolicznościowy w wykonaniu Orkiestry 
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania  oraz solisty Opery Naro-
dowej Romualda Tesarowicza. 
Otrzymaną  odznakę  i pamiątkowy dyplom poczytujemy  za olbrzymie 
wyróżnienie. Jednak nie tylko moment  odznaczenia przyniósł nam  
wzruszenie i poczucie dumy. Po zakończeniu uroczystości, wymaszero-
wując z katedry otrzymaliśmy brawa   od znajdujących się w niej dzia-
łaczy kresowych, a także oficerów WP.  Nie sposób opisać, jak wtedy 
się  czuliśmy.  Uświadomiliśmy sobie natomiast wszyscy, że warto, było  
założyć  Grupę, warto było kultywować patriotyzm  i uczyć  się historii,  
warto było  pogłębiać  swą  wiedzę o wojsku i godzinami ćwiczyć  
musztrę… Te spontaniczne brawa , to olbrzymia nagroda, za to co już 
osiągnęliśmy, ale też  zobowiązanie, aby trwać na obranym posterunku 
i  zarażać historyczną  pasją  kolejne młode roczniki. 
 Należy jeszcze dodać, że mszczonowską reprezentację  podczas 
obchodów  zasilili harcerze z miejscowego Hufca ZHP, którzy ochotniczo 
wsparli organizatorów, podejmując się wykonywania zadań służby   
porządkowej  uroczystości.     

Tekst: Piotr Dymecki -GRH STRZELCY im. 31 pSK   
Foto: Marek Wardak –Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne 

GRH Strzelcy im. 31 pSK

ZA HONOR i PRAWDĘ Dnia 14.10.2014 r.  odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu tym wzięli udział wszyscy pracow-
nicy przedszkola oraz przedszkolaki. Dyrektor przywitała wszystkich  złożyła 
życzenia i wręczyła dyplomy pracownikom obchodzącym jubileusz pracy 
zawodowej.  Całą uroczystość uświetnił wysęp artystyczny dzieci przygoto-
wany prze grupę „Gumisie”, na które składały się wiersze i piosenki. 
 Na zakończenie wszyscy pracownicy zostali obdarowani przez dzieci z tej 
grupy kwiatami. Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej atmosferze. 

Agnieszka Rypkowska

To wydarzyło się przed 
stu laty
Sterkowiec –wieś,   licząca około tysiąca 
mieszkańców,  położona w województwie 
małopolskim, w powiecie brzeskim i w gminie 
Brzesko. Historia tej miejscowości sięga XIV 
wieku, ale to dopiero  wydarzenia z okresu 
pierwszej wojny światowej najmocniej zapi-
sały się w jej dziejach. W listopadzie 1914 
roku ruszył  rosyjski  „walec parowy”, ta ofen-
sywa miała zgnieść opór państw centralnych 
i doprowadzić  do zwycięstwa cara. Krwawe 
walki rozgorzały na całym froncie wschodnim.    
Był to czas  szczytowych powodzeń rosyjskich.  
Carska armia odzyskała  prawie całe Króle-
stwo.  Na południu zbliżała  się do Śląska,  
Krakowa,  Nowego Sącza i Limanowej. To co 
wydarzyło się  w 1914 roku w Sterkowcu było 
częścią  tej olbrzymiej operacji.  Ta  niewielka 
małopolska miejscowość  też  stała się areną  
krwawych walk. Namacalnym śladem wojen-
nych zmagań na jej terenie jest zabytkowy 

cmentarz wojenny 279 -  z grobami 40 Rosjan 
oraz  108 Austriaków z 55. i 95. pułku piechoty.   
Bitwa pod Sterkowcem rozegrała się w dniach  
20-21 listopada. Dokładnie po stu latach - 22 
listopada mieszkańcy  mogli  obejrzeć  insceni-

zację  tej bitwy. Pomysłodawcą  rocznicowych 
obchodów   był Krzysztof Bogusz - członek 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej II Brygada 
Legionów, a równocześnie mieszkaniec  Ster-
kowca. Udział w inscenizacji wzięli rekon-
struktorzy  z kilku grup. Nie zabrakło wśród 
nich   członków  GRH STRZELCY im. 31 pSK z 
Mszczonowa. Mszczonowianie wystąpili przed 
publicznością historycznego  widowiska w 
uniformach carskich piechurów. 
Całe rocznicowe,   batalistyczno- edukacyjne 
przedsięwzięcie, przygotowane w Sterkowcu 
składało się z kilku części: Mszy polowej na 
cmentarzu nr 279,  widowiska z udziałem 
rekonstruktorów,  turnieju  planszowych 
gier strategicznych „Rosyjski walec parowy” 
zrealizowanego  przez członków stowarzy-
szenia GRH 13. Pułk Piechoty „Krakowskie 
Dzieci” oraz prelekcji naukowej, połączonej  
z wystawą pamiątek z okresu I wojny Świa-
towej. 

Piotr Dymecki  
GRH STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa  

Przedszkole Nr 1

WIEŚCI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 1 

LO im. Szarych Szeregów w Mszczonowie

Kolejny sukces uczniów
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Jan Adam Maklakiewicz, jeden z najwybitniejszych kompozytorów 
XX wieku,  od 2002 roku  jest patronem naszego Gimnazjum. W 
poniedziałek minęła 115 rocznica jego urodzin. Z tej okazji odbyła się 
uroczysta akademia zorganizowana przez uczniów pod kierunkiem p. 
Bogusławy Jabłońskiej, p. Ewy Pawłowskiej, p. Emilii Kurowskiej i p. 
Jacka Zielonki. Jej celem było uczczenie pamięci Patrona wierszem, 
piosenką i muzyką. Rozpoczęła się minutą ciszy i złożeniem kwiatów 
pod pomnikiem Jana Adama. 
 W czasie poniedziałkowej uroczystości mogliśmy usłyszeć 
wiersze gimnazjalistów, którzy zgłosili się do konkursu  ,,Obraz 
poetycki Jana Adama Maklakiewicza”.
„Jan Adam Maklakiewicz” - tak zatytułowała swój wiersz uczennica 
kl.IIId Jagoda Ciszewska. Zaprezentowała go Paulina Jakubowska z 
klasy Ia.

Wiersz ,,Kantata na cztery wiatry” zaprezentowali uczniowie klasy Ia 
Piotr Jabłoński i Szymon Ciszewski.
„Dzień dobry, Panie Janie...” to tytuł kolejnego utworu wyróżnionego 
w konkursie. Wiersz ten został zaprezentowany przez Kamilę Skrzyp-
czyńską i Przemysława Kwaśniewskiego z klasy Ia.
 W dalszej części uroczystości na scenie pojawił się dziennikarz 
i… Jan Adam Maklakiewicz, który opowiedział nam o swoim życiu.

Dziennikarz: Dzień dobry, panie Maklakiewiczu.
                        Jak pan tutaj dostał się     
Maklakiewicz: Ja przelotem z gwiazdki tej.
                         Być na ziemi to mi lżej:

                         Stary szpinet, stary dwór
                         ja mam tutaj coś w C-dur
                         taką drobnostkę, proszę pana
                         w starych nutach stary śpiew
                         jesień, leci liście z drzew….

 To  miła niespodzianka i wielka radość, że możemy z panem 
porozmawiać. Uczniowie naszej szkoły, która nosi pana imię,  chcą 
uczcić rocznicę pańskich urodzin. Czy zechciałby pan opowiedzieć 
nam coś o sobie i swojej twórczości?
Miło mi słyszeć, że jestem patronem tak pięknej szkoły.
                          Zacznę od swojej rodziny. Jak słyszeliście, urodziłem się 
w Chojnacie, gdzie mój ojciec był organistą. W prowadzonym przez 
siebie chórze poznał swą przyszłą żonę, moją mamę, Rozalię Izbicką. 
Dziewięć lat później rodzice przenieśli się do Mszczonowa, gdyż 
proboszcz tutejszego kościoła zaproponował tacie posadę organisty.

 Dlaczego został pan muzykiem?
 W moim domu zawsze rozbrzmiewała muzyka. Miłością do 
muzyki zaraził mnie mój ojciec, ale talent kompozytorski otrzymałem 
od mamy.
 Gdzie uczęszczał pan do szkoły?
 Najpierw uczyłem się w Szkole Powszechnej w Mszczonowie, 
a następnie w Gimnazjum w Warszawie. Tam też mieszkałem. Naukę 
w gimnazjum przerwała mi I wojna światowa i powróciłem do 
Mszczonowa. W tym czasie założyłem chór, do którego sam zaanga-
żowałem swoich rówieśników.
W grudniu 1918 roku na pierwszą pasterkę w wolnej Polsce napi-
sałem kolędę, którą uroczyście wykonano w  mszczonowskim 
kościele parafialnym.

Wielki J.A. Maklakiewicz

Wielu ludzi poszukuje właściwej drogi w życiu.
Ty ją odnalazłeś w muzyce.
Muzyka to raj, do którego klucze
były w Twej ręce.

Jej dźwięki wrosły w \twe życie.
Już od najmłodszych lat ją tworzyłeś
i nią żyłeś.

Nie uciekałeś przed własnymi osiągnięciami.
Nie miałeś wyboru.
Musiałeś przyjąć trudne warunki życia.

Jako siedemnastolatek prowadziłeś chór w 

naszym miasteczku.
Później studia w Paryżu.
Kierowanie Filharmonią Narodową w Warszawie.
Wykłady w Wyższej Szkole Muzycznej w stolicy.

Największe sekrety ukrywałeś
w najbardziej nieprawdopodobnych
 frazach muzycznych.

Posłuchaj mnie!
Twoje nuty, jak motyle, całują
„Siedem czerwonych róż”.

Mój dziadek spogląda wtedy
w oczy babci.
Dotyka delikatnie siwych promieni

na jej głowie
i rzecze: „Przynoszę Tobie siedem czerwonych 
róż”.
Całuje w rękę
i zaczynają tańczyć.
- Dziękuję.

Nasze drogi się nie spotkały
i nie stworzyły jednej drogi.
Właśnie dzisiaj zrozumiałam,
że imię mej szkoły – 
Jan Adam Maklakiewicz – 
brzmi dumnie.
- Dziękuję.

Gimnazjum w Mszczonowie

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

 Czy pamięta pan swoją pierwszą miłość?
 Oczywiście, była to Krystyna Platerówna, córka hrabiego 
Edwarda Platera, która stała się moją muzą i której dedykowałem 
swoje młodzieńcze utwory.
 Czy kontynuował pan naukę po wojnie?
 Oczywiście ,W 1921 roku zdałem maturę, następnie uczyłem 
się w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, potem wstąpiłem do 
Państwowego Konserwatorium Muzycznego i rozpocząłem studia 
kompozytorskie.
 A jak kształtowała się pana droga zawodowa?
 Kiedy ukończyłem Konserwatorium, byłem sprawozdawcą 
muzycznym „Kuriera Porannego”. Niestety, wybuchła II wojna świa-
towa i zmieniło się moje życie. Zacząłem pracować jako pianista 
w warszawskich kawiarniach. Byłem też organistą i kierownikiem 
chóru w Kościele św. Krzyża, Dyrektorem Filharmonii w Krakowie, a 
później w Warszawie.
Przez wiele lat byłem profesorem w Państwowym Konserwatorium 

w Warszawie.
Co chciałby pan przekazać uczniom naszej szkoły?
 Swoim studentom zawsze powtarzałem: „Bądź zawsze 
wierny temu, w co wierzysz, nie ulegaj żadnym modom, które prze-
miną i mogą uwikłać cię w rozterki twórcze. Twórczość podyktowana 
szczerym natchnieniem zawsze pozostanie autentyczna.”
 Dziękuję panu za rozmowę. Na pożegnanie przygotowa-
liśmy dla pana jeszcze jedną niespodziankę. Prosimy o wysłuchanie 
wierszy, których jest pan bohaterem. Zapraszamy Gabrysię Piąt-
kowską (wiersz „Pamiętamy, Panie Maklakiewiczu”),  Paulinę Wita-
lewską (wiersz „Biografia”) oraz Julię Polak (wiersz „Wielki J. A. 
Maklakiewicz”), by zaprezentowały swoje utwory. 
Gabrysia Piątkowska, Paulina Witalewska i Julia Polak
Na zakończenie  uroczystości p. Ewa Pawłowska wręczyła dyplomy 
uczniom, którzy wzięli udział w konkursie poetyckim.
Piosenki, które usłyszeliśmy podczas występu, zaśpiewały: Weronika 
Grzybowska, Natalia Sadkowska i Żaneta Chmielewska.

O rety, jeju…, czyli
WIECZÓR ANDRZEJKOWY
w Gimnazjum
 Jak podają źródła, w ostatni wieczór przed Adwentem (w 
dzień świętego Andrzeja lub w wigilię świętego Andrzeja) wszystkie 
dziewczęta ze wsi schodziły się razem w jednej izbie, by miło spędzić 
czas. Od następnego dnia aż do Bożego Narodzenia obowiązywała 
powaga w oczekiwaniu na narodziny Pana Jezusa i przez prawie miesiąc 
nie można było urządzać zabaw i śpiewać wesołych piosenek. Święty 
Andrzej jest patronem panienek, wiec podczas tego spotkania dziew-
częta za pomocą wróżb starały się uzyskać odpowiedź na pytanie, czy w 
następnym roku wyjdą za mąż i co je czeka. Chłopcy już znali tajemnice 
przyszłości, gdyż w imieniny patronki, świętej Katarzyny, dnia 25 listo-
pada była pora wróżb dla chłopców. Natomiast „Na świętego Andrzeja 
wszystkim pannom nadzieja na szczęście i szczęśliwe rychłe zamążpój-
ście”. Dlatego dziewczęta, wróżąc sobie, prosiły: „Święty Andrzeju, daj 
mi znać, co się ze mną będzie dziać”.
Obecnie oba obrzędy zostały połączone i są obchodzone jako trady-
cyjne andrzejki. Są one dziś rozpowszechnione w całej Polsce i stanowią 
doskonały pretekst do zabawy. 
 Dla podtrzymania tradycji andrzejkowej 28 listopada 2014r. 
w mszczonowskim Gimnazjum odbył się wspaniały, magiczny wieczór, 
a wśród gości znaleźli się m.in. rodzice, nauczyciele, uczniowie i absol-
wenci. 
 Uroczystość poprowadzili: Weronika Piotrowska i Maksymi-
lian Grombik. Rozpoczęła się ona występem artystycznym przygoto-
wanym przez p. Emilię Mirochę. Główny bohater – Andrzej (Bartosz 
Skowronek) – nie miał szczęścia w miłości. Wybranka (Weronika Grzy-
bowska) go odtrąciła. Kiedy rozpaczał nad swoim losem, z pomocą 
przybyły czarownice (Wiktoria Janowska, Julia Walczyńska, Paulina 
Witalewska, Zuzanna Czyżewicz, Aleksandra Wiśniewska), które przy-
gotowały dla niego magiczny eliksir. Niestety, na ukochaną nie zadzia-
łała magia – nie otworzyła swego serca dla Andrzeja. Chłopak zadzwonił 
więc do wróżbity Wiesława (w tej roli – przewodniczący Rady Rodziców  
pan Wiesław Wilczyński), który przewidział, że w zdobyciu ukochanej 
bohaterowi pomogą łabędzie („Jezioro łabędzie” wykonali: Roman 
Antolak, Maciej Koperski, Jakub Olborski, Patryk Płuziński, Maciej 
Rużyk, Maciej Sobczak, Michał Tomaszewski, Kacper Wilczyński oraz 
trzy czarne łabędzice - nauczycielki). Niestety, także i one nie skruszyły 
lodowatego serca dziewczyny. Andrzej postanowił poszukać szczęścia 
gdzie indziej, no i trafił do „Randki w ciemno” (prowadzonej przez 
Bartosza Fedorowicza i Kacpra Chmielewskiego). Tam odnalazł praw-
dziwą miłość – Eugenię. Tymczasem poprzednia wybranka – rozżalona 
tym, że straciła adoratora – zaśpiewała „Song porzuconej”.
 Nasz bohater, Andrzej, odnalazł szczęście w miłości, a zacho-

wanie jego poprzedniej ukochanej  może świadczyć tylko 
o tym, że kobiety są pełne sprzeczności. 
 Atrakcjom nie było końca. Udało się nam zaskoczyć 

publiczność obsadą aktorską, baletem, efektami specjalnymi. 50 minut 
czystej rozrywki. I dla oka, i dla ucha. Po zakończeniu naszego show 
goście mogli posilić się w bufecie, gdzie opiekę sprawowała p. Liliana 
Ziółkowska – Kołczewska dzielnie wspierana przez Radę Rodziców 
i przedstawicieli klasy 2a. Chętni mogli udać się do salonu wróżb. By 
tradycji stało się zadość, wróżki z klasy 2c pod kierunkiem p. Jarosława 
Sawickiego przygotowały liczne zabawy andrzejkowe. Warto zaznaczyć, 
że główną dekorację wykonali uczniowie klasy 2b pod kierunkiem p. 
Moniki Chałek. Po krótkiej przerwie technicznej rozpoczęła się dysko-
teka, w czasie której młodzież wspaniale się bawiła. 
 
         Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób zaangażowali się w nasze działania. Dziękujemy 
przed wszystkim rodzicom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością 
i współorganizowali imprezę, a zwłaszcza przewodniczącemu Rady 
Rodziców - panu Wiesławowi Wilczyńskiemu za wsparcie artystyczne, 
duchowe, fizyczne i finansowe. Dziękujemy pani Dyrektor Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury Grażynie Pływaczewskiej za udostępnienie 
sprzętu nagłaśniającego oraz ekipie technicznej, bez której ten wieczór 
nie byłby tak udany. Dziękujemy sekcji tańca przy Stowarzyszeniu 
Kultury Fizycznej Fresh z Mszczonowa – grupie cheerleaderek, w której 
znalazły się uczennice ze szkoły podstawowej, gimnazjum i absolwentki 
- za dostarczenie mocnych wrażeń.
Dziękujemy nauczycielom i innym pracownikom szkoły, którzy zadbali o 
to, żeby impreza była bezpieczna. Dziękujemy też wychowawcom klas 
II- p. E. Mirosze, L. Ziółkowskiej- Kołczewskiej, J. Sawickiemu i M. Chałek 
za organizację andrzejek oraz p. A. Dropińskiej i A. Niewiadomskiej za 
odwagę. 
 Organizacja imprezy wiązała się z realizacją projektu gimna-
zjalnego „Andrzejki – integrujemy środowisko szkolne”.

Do zobaczenia za rok!
ME
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Bezpieczna droga do szkoły

               Dnia 01.10.2014 r. w Szkole Podstawowej w Mszczonowie dla 
uczniów klas I - III odbył się konkurs plastyczny pt. „Bezpieczna droga 
do szkoły”.  Głównym celem konkursu było promowanie idei bezpiecz-
nego poruszania się po drogach, szczególnie wśród dzieci rozpoczy-
nających naukę szkolną oraz uświadomienie im potrzeby poznania 
zasad  i przepisów ruchu pieszych  w drodze do i ze szkoły. Uczniowie 
wykonali bardzo ładne prace plastyczne, a jury wybrało spośród nich 
13 najładniejszych. Laureaci otrzymali nagrody, które ufundowała Rada 
Rodziców Szkoły.

Lista laureatów: 
1.	 Pawlak Amelia klasa Ia
2.	 Piotrowska Amelia klasa Ib
3.	 Wieteska Patrycja klasa Ib
4.	 Wacławek Szymon klasa Ic
5.	 Jankowska Julia klasa Id
6.	 Draniak Amelia klasa IIa
7.	 Ośka Oliwia klasa IIa
8.	 Zielonka Aleksander klasa IIa
9.	 Kapela Anna klasa IIb
10.Sałajczyk Weronika klasa IIIa
11.Sadowska Maja klasa IIIb
12.Niewolewska Patrycja klasa III c
13.Nowakowska Martyna klasa III c

Za organizację i przeprowadzenie konkursu odpowiadały: Małgorzata 
Głąbińska i  Balbina Pawłowska.

Kwiaty dla nauczycieli

W poniedziałkowy ranek 13.10.2014r. w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie zebrało się liczne grono przedszko-
laków z klas „zerowych”, uczniów z klas I- III, nauczycieli oraz rodziców.

W tym dniu uczniowie z klas drugich przygotowali uroczy-
stość z okazji „Dnia Edukacji Narodowej’, doceniając w ten sposób 
prace swoich nauczycieli, wychowawców oraz pracowników obsługi i 
administracji pracujących w naszej szkole.

Dzieci z klasy IIa i IIc przygotowane przez panie W. Dąbrowską 
i M. Gardzińską z ogromnym przejęciem recytowały wiersze i śpiewały 
piosenki opisujące życie w szkole i prace nauczyciela. Popłynęły życzenia 
i podziękowania. Zaproszeni goście zostali obdarowani własnoręcznie 
wykonanymi życzeniami i laurkami.

Dzień Edukacji Narodowej

Uroczysta akademia związana z Dniem Edukacji Narodowej 
została również przygotowana przez uczniów klas piątych. 14 paździer-
nika br. wzięli w niej udział uczniowie klas IV-VI, nauczyciele, pracow-
nicy szkoły, a także zaproszeni goście.

Akademię rozpoczęła pani Elżbieta Kubiak - dyrektor szkoły – 
która powitała wszystkich i  złożyła życzenia swoim współpracownikom. 
Następnie obejrzeliśmy ciekawy program artystyczny. Uczniowie z klas 
V c i V d  przygotowani przez wychowawców p. Małgorzatę Woźniak 
i p. Iwonę Niewęgłowską  oraz nauczyciela muzyki p. Jacka Zielonkę 
przedstawili montaż słowno-muzyczny. Były życzenia i słowa uznania 
za serdeczność, cierpliwość, wyrozumiałość i przekazaną wiedzę. Na 
twarzach zgromadzonych można było dostrzec wzruszenie i refleksję. 

 Samorząd Uczniowski  wraz z życzeniami wręczył nauczy-
cielom i pracownikom szkoły  kosz ze słodkościami. Niezwykle piękne, 
wykonane własnoręcznie  kartki z równie pięknym przesłaniem przygo-

towali uczniowie ze świetlicy. Tę niespodziankę wykonali pod kierun-
kiem p. Lidii Figat i p. Małgorzaty Zalewskiej. Życzenia przekazała 
również Rada Rodziców, a także głos zabrał ks. prałat Tadeusz Przy-
bylski.

Odwrócona lekcja

W Ramach Europe Code Week w SP Mszczonów 14 paździer-
nika br. odbyło się wspólne kodowanie uczniów i nauczycieli. 
Młodzi programiści rozwijający swoje umiejętności na zajęciach koła 
informatycznego realizują  Ogólnopolski Projekt „Mistrzowie Kodo-
wania”. Uczniowie zdobywają umiejętność programowania wyko-
rzystując program Scratch. Języki programistyczne nie są już domeną 
informatyków, a narzędziem, które pozwala uczniom rozwijać myślenie 
kreatywne, doskonalić umiejętności analityczne, nadążać za postępem 
techniki i z owoców tego postępu świadomie korzystać. Programowanie 
stało się – obok języka ojczystego i jednego języka obcego – trzecim 
językiem, który każdy człowiek powinien znać choć na podstawowym 
poziomie, by rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany.
Ideą, która przyświecała inicjatywie wspólnego programowania, było 
pokazanie możliwości wykorzystania programu do nauki różnych 
przedmiotów, wskazanie jak pożyteczne może okazać się znajomość 
programu.

Tym razem to uczniowie odkrywali przed nauczycielami 
tajemnice programowania w Scratchu. Wspólnie stworzyliśmy  gry 
edukacyjne do wykorzystania na różnych przedmiotach. Projekt nazwa-
liśmy „Odwrócona lekcja”, gdyż prowadziła ją uczennica klasy piątej Ola 
Dropińska, natomiast pozostali uczniowie byli asystentami nauczycieli 
wspierając ich swoimi umiejętnościami programistycznymi. Scena-
riusz opracowali uczniowie z koła informatycznego. Nad poprawnością 
merytoryczną czuwała Małgorzata Woźniak, która na co dzień pracuje z 
„Mszczonowskimi Mistrzami Kodowania”.

Informacje o działaniach „Mszczonowskich Mistrzów Kodo-

wania” dostępne są na fanpagu: https://www.facebook.com/mszczo-
nowscy.mistrzowie oraz na blogu edukacyjnym: http://spotkaniainfor-
matyczne.blogspot.com/

Październik miesiącem bibliotek szkolnych

W każdy wtorek, by uczcić święto bibliotek na dużej przerwie organizo-
wane były konkursy dla uczniów klas młodszych i starszych. Nad ułoże-
niem zadań,  przebiegiem konkursów, sprawdzeniem prac - czuwali 
uczniowie z Klubu Czytelnika wraz z opiekunem panią Elżbietą Grzy-
bowską. Dzieci i młodzież za prawidłowo wykonane polecenie wyko-
nane w jak najkrótszym czasie otrzymywali słodkie nagrody.  

       W pierwszy wtorek października – 
            słodkie nagrody otrzymali:
                       z klas II – III:
1. miejsce – Gołyńska Gabriela  IIIa
2. miejsce – Łuczyńska Martyna IIIa
3. miejsce – Niewolska Patrycja IIIc
                      z klas IV – VI:
1. miejsce – Soból Zuzanna              IVa
2. miejsce – Wisławska Martyna    VId
3. miejsce – Ziółkowska Anna      IVc

       W trzeci wtorek października  –  

            słodkie nagrody otrzymali:
                       z klas II – III:
1. miejsce – Gołyńska Gabriela   IIIa
2. miejsce – Niewolska Patrycja IIIc
3. miejsce – Węgrowska Julia   IIb
                      z klas IV – VI:
1. miejsce – Wijatyk Karol              Vd
2. miejsce – Soból Zuzanna            IVa 
3. miejsce – Jabłońska Natalia    IVa    

  W ostatni wtorek października  – 
            słodkie nagrody otrzymali:
z klas II – III:
1. miejsce – Krakowiak Filip                 IIIa
2. miejsce – Nowakowska Aleksandra IIIa
3. miejsce – Tomaszewski Łukasz  IIa
                      z klas IV – VI:
1. miejsce – Korzeniewski Leonard  Vd
2. miejsce – Majewska Wiktoria              Vd 
3. miejsce – Wiśniewski Jakub                 Vd

Wizyta u weterynarza

       Uczniowie kl. II B wraz z wychowawczynią Małgorzatą Zgórzak 
wybrali się z wizytą do weterynarza p. Izabeli Papis, która prowadzi 
Przychodnię Weterynaryjną w Mszczonowie. Zajęcia te stano-
wiły podsumowanie cyklu lekcji „Zwierzęta wokół nas”. Podczas 
spotkania dzieci dowiedziały się jakimi zwierzakami opiekuje  się 
p. weterynarz, poznały narzędzia i przyrządy medyczne konieczne 
w jej pracy, obejrzały salę zabiegową i salę do badań RTG. Wielką 

ciekawość wzbudziła czaszka lisa, którą każde chętne dziecko 
mogło dotknąć  i dokładnie obejrzeć. Uczniowie przeprowadzili 
wywiad z p. weterynarz i uzyskali odpowiedzi na najbardziej 
nurtujące pytania. Na zakończenie spotkania wszyscy podziękowali 
za ciekawą lekcję i wręczyli samodzielnie przygotowane prace 
plastyczne.
                      

„Dobre maniery na co dzień”

26.11.2014 r. o godz. 800 w bibliotece szkolnej odbył się konkurs 
czytelniczy dla uczniów klas trzecich i czwartych naszej szkoły zaty-
tułowany:
    „Dobre maniery na co dzień”.
Dotyczył znajomości książki Grzegorza Kasdepki „Bon czy ton 
savoir-vivre dla dzieci”.  
Należało zwrócić uwagę również na:
1. używanie zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, 
proszę,  dziękuję, przepraszam,
2. poprawne zachowanie się w szkole: stosunek do osób starszych, 
odpowiedni     strój, zachowanie na lekcji, na przerwie, na dysko-
tece, na wycieczce,kontakty   z kolegami  i koleżankami,
3. poprawne zachowanie się w miejscach publicznych: w sklepie, 
w autobusie,  w bibliotece, w teatrze, rozmowy przez telefon,
4. poprawne zachowanie się przy stole: nakrywanie do stołu, 
siedzenie przy stole, spożywanie posiłków, rozmowy.

Konkurs przygotowała i poprowadziła p. E. Grzybowska. 
W jury zasiadły: wicedyrektor szkoły Ewa Osińska, nauczyciel 
Wioletta Dąbrowska, psycholog Agata Bogucka-Nowak.

Konkurs obejmował 12-naście różnych konkurencji: m.in. łączenie 
znaczeń słów z ich wyjaśnieniem, dopisywanie pod ilustracją 
odpowiednich zwrotów grzecznościowych, wskazanie prawidłowej 
rozmowy prowadzonej przez telefon, rozwiązywanie testu poprzez 
wybór z proponowanych odpowiedzi, rozpoznawanie komuni-
katów poprzez właściwe ułożenie sztućców na talerzu itp. 

I miejsce zajęły ex aequo klasy: IIIB i IVD zdobywając 31,5 
punktów.
II miejsce zajęli uczniowie klasy IVA z ilością 30 punktów,  zaś 
III miejsce przypadło ex aequo uczniom z klasy IVC i IIIA - uzbierali 
27 punktów.
Na IV miejscu uplasowała się klasa IVB zdobywając 24,5 punktów.  
Ostatnie miejsce zajęła klasa IIIC zdobywając 21,5 punktów.  

Za trud włożony w przygotowanie do konkursu każdy uczestnik 
otrzymał słodki upominek.
Zwycięskie drużyny zostaną nagrodzone książkami i dyplomami na 
najbliższym apelu. 
                        Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

czyli jak to u nas było z wyborami…
krok pierwszy. Kandydaci do Rady samorządu uczniowskiego2014/2015
1. Cezary Dębski - Uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. 
Mariana Lipskiego w Osuchowie. Należy do młodzieżowej sekcji stra-

żackiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Osuchowie.
Program wyborczy: równość dla wszystkich; organizacja 

większej ilości imprez: dyskotek, ognisk; wyjazdy do kina; konkursy; 
zawody sportowe dla wszystkich, w tym zawody strażackie. 
Hasło wyborcze: „Głosuj na tego, co pomocy i uśmiechu nie szczędzi”.
2. Patrycja Woźniak - Uczennica klasy VI szkoły Podstawowej im. Ks. 
Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie.
Program wyborczy: taneczne godziny wychowawcze; więcej imprez; 
dobra organizacja; każdy będzie mógł się wypowiedzieć podczas Debat 
Samorządowych; Dzień dziecka z rodzicami! Ponadto jestem miła i 
mama wiele ciekawych pomysłów.
3. Weronika Wójcik - Uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie. Lubi przygotowywać prezentacje 
multimedialne oraz nagrywać krótkie filmiki.
Program wyborczy: postaram się o więcej wycieczek rekreacyjnych i 
dyskotek; zorganizuję więcej konkursów. Zrobię wszystko, by poszerzyć 
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ZSP Osuchów

Krok po kroczku do samorządności, 

SP w Mszczonowie

Wieści ze Szkoły Podstawowej  
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wasze zainteresowania językami, np: polskim i angielskim.
4. Julia Wojtczak - Uczennica klasy V Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. 
Mariana Lipskiego w Osuchowie. Przewodnicząca klasy w roku szkol. 
2013/2014.
Program wyborczy: organizacja turniejów, konkursów; więcej wycie-
czek, dyskotek; muzyka na przerwach; dzień bez zadania domowego; 
kontynuacja akcji :”szczęśliwy numerek”; ciekawe gazetki, Dni z wycho-
wawcą, kiermasz ciast. Przewidziane pikniki, wycieczki piesze i rowe-
rowe. 
Hasło wyborcze: „Razem stwórzmy lepszą szkołę”.
5. Bogdan Rzepecki - Uczeń klasy V Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. 
Mariana Lipskiego w Osuchowie. Wiceprzewodniczący klasy w roku 
szkol. 2013/2014.
Program wyborczy: dobra organizacja pracy; chęć niesienia pomocy 
innym; zwiększona ilość imprez szkolnych: dyskotek, akademii; wyjazdy 
do kina; wycieczki. 
Hasło wyborcze: „Szanowny wyborco, głosując na mnie wybierasz 
człowieka z zasadami”.
6. Nikola Siedlecka - Uczennica klasy V Szkoły 
Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego 
w Osuchowie. Klasowy skarbnik w roku szkol. 
2013/2014.
Program wyborczy: jesienno-zimowe dyskoteki 
i wiosenne pikniki; zawody sportowe, ciekawe 
konkursy, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, 
wycieczki rowerowe i piesze. 
Hasło wyborcze: „Zagłosuj mądrze, zagłosuj na 
mnie”.
7. Kinga Kustosz - Uczennica klasy IV Szkoły 
Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w 
Osuchowie. Przewodnicząca klasy w roku szkol. 
2013/2014.
Program wyborczy: konkretny plan działania 
oparty o wasze propozycje; dyskoteki i bale; 
dużo konkursów przedmiotowych i dotyczących 
waszych zainteresowań. 
Hasło wyborcze: „Honorowa, pracowita, kole-
żeńska - zagłosuj na to, co ważne”.

8. Klaudia Wojtyszczak - Uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie.
Program wyborczy: urozmaicone kanapki na szkolnej stołówce; pomoc 
koleżeńska; muzyka na przerwach; mniejsza ilość pracy domowej. 
Hasło wyborcze: „Zagłosuj na mnie, bo warto”!
9. Aleksandra Gawlińska- Uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. 
Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie.
Program wyborczy: filmy w szkole; zabawy i dyskoteki, dużo akcji dla 
uczniów, np. szczęśliwy numerek, biała karta. 
Hasło wyborcze: „Zmień na dobre swój los i oddaj na mnie
Krok drugi. Podobnie jak w roku ubiegłym nasza szkoła przystąpiła do 
ogólnopolskiej 
akcji CEO „Samorządy mają głos 2014”. 
Rozpoczęliśmy od ogłoszenia akcji, a następnie uczniowie zgłaszali 
swoje kandydatury. Kiedy zebraliśmy plakaty wyborcze, zaprezentowa-
liśmy je na parawanach, na górnym korytarzu. I tak dzień po dniu oglą-

dano, czytano propozycje dziewięciorga samorzą-
dowców,
którzy rywalizują fair play o zaszczytne funkcje w 
Samorządzie Uczniowskim szkoły podstawowej.
A już za chwilę wybory....Wyborcy 8 paździer-
nika 2014r. zagłosują na tego kandydata, którego 
program wyborczy trafił w ich poglądy.
Krok trzeci. W Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. 
Mariana Lipskiego w Osuchowie wybrano nowe 
władze uczniowskie:
przewodniczący - Cezary Dębski
zastępca przewodniczącego -Weronika Wójcik
sekretarz - Kinga Kustosz
Opiekunem SU została - p. Dominika Jankowska
Rzecznikiem Praw Ucznia wybrano - p. Dominikę 
Jankowską
Tak przebiegało głosowanie w naszej szkole...
zdjęcia oddadzą nastrój i emocje.

Opiekun SU: Dominika Jankowska

Szkolna akcja „Sprzątania Świata” 
w ZSP Osuchów w roku szkolnym 
2014/2015
W piątek 19 września b.r. w Zespole Szkół Publicznych w Osuchowie 
odbyła się szkolna akcja „Sprzątanie Świata”. Na piątej godzinie 
lekcyjnej wszyscy uczniowie ZSP uczestniczyli 
w apelu przygotowanym przez uczniów klasy I a, II a, II b  pod kierun-
kiem pani Emilii Kowalczyk - nauczycielki geografii. 
Celem apelu było:
-przekazanie uczniom informacji  związanych z akcją sprzątania świata 
w Polsce i na świecie,
-kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw i zachowań, 
-zwracanie uwagi na problemy ekologiczne, zmiana mentalności wśród 
uczniów tj. starać się zapobiegać zjawisku ekonomii jednorazowego 
użytku,  
-wpajanie szacunku wobec innych ludzi, wobec ich postaw ekologicz-
nych, 
-zwrócenie uwagi na hasło przewodnie ogólnopolskiej akcji Sprzątanie 
Świata: „Turysto dbaj o środowisko”.
Uczniowie ponadto w czasie apelu  zaprezentowali wiersz związany z 
tą akcją. Przedstawili wykonaną na tablicy gazetkę tematyczną, która 
znajduje się w świetlicy szkolnej. 
Po zakończeniu części oficjalnej i wysłuchaniu ekologicznego hitu 
„Wake Up Amerika” sławnej wokalistki Miley Cyrus uczniowie wszyst-
kich klas wraz z opiekunami ruszyli na wielkie sprzątanie terenu szkol-

nego i przyszkolnego pod ogólnopolskim  hasłem 
„ TURYSTO DBAJ O ŚRODOWISKO”.
Na kilka dni przed szkolną akcją „Sprzątania Świata” tj. w dniach od 
11-18 września  pani Emilia Kowalczyk ( nauczyciel geografii) i pani 
Ewa Ludwiak (nauczyciel biologii) zorganizowały wśród uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum indywidualny konkurs ekologiczny na najcie-
kawsze hasło przewodnie tej akcji. Spośród zgłoszonych haseł doko-
nano wyboru trzech pierwszych miejsc:  
Szkoła Podstawowa
I miejsce zdobyła uczennica klasy  IV Klaudia Jakubczak 
Hasło: „Hej uczniaki!!! Dbajcie o rzeki, to będziecie mieli gdzie łowić 
ryby. Dbajcie o lasy, to będziecie mieli gdzie łowić grzyby”.
II miejsce zdobył uczennica klasy IV Klaudia Wojtyszvczak
Hasło: „Posprzątaj Ziemię, Ziemia będzie dbać o Ciebie”.
III miejsce zdobyła uczennica klasy  V Małgorzata Berlińska
„Nasza planeta to nasza odpowiedzialność”.
Gimnazjum 
Uczniowie otrzymali dyplomy z wyróżnieniem
- uczennica klasy  IIIa Karolina Ossolińska:
„Jeśli Ziemię czystą chcesz mieć, na sprzątanie raz dwa śpiesz!!!”.
- uczeń klasy II a Olaf Petrykowski: 
„Sprzątaj razem z nami świat, bądź z naturą za pan brat”.
- uczeń klasy III a – Adam Kłosiewicz
„Sprzątanie świata nie boli, a pomóc Ziemi pozwoli”
Wszyscy uczestnicy konkursu  podczas apelu otrzymali dyplomy i 
słodkie niespodzianki.

MERKURIUSZ SZKOLNY

„Masz Talent!”
Śpiewali, tańczyli, zgadywali, odpowiadali na pytania... 
Ale kto? Nowi uczniowie, których przywitaliśmy w naszych 
szkolnych murach 1 września. Przez dwa miesiące poznawali 
szkołę, nauczycieli, starszych kolegów i koleżanki...
Aż wreszcie przyszedł ten dzień! 5 listopada 2014 roku po 
raz kolejny tradycyjnie odbyły się otrzęsiny, tym razem  pod 
hasłem „Masz Talent!”. Przygotowaniem i organizacją tej 
uroczystości zajęli się uczniowie klas IIA i IIB wraz z wycho-
wawcami.
Podczas uroczystości w konkurencjach wzięło udział 30 
uczniów klas pierwszych naszego gimnazjum, w czasie których 
mogli wykazać się zaskakującą pomysłowością, nieodkrytymi  
talentami, humorem i nieopisaną odwagą. Wszystkie osią-
gnięcia oceniało jury w składzie: dyrektor szkoły - p. Urszula 
Gowin, wychowawca kl .I - p. Joanna Bednarska oraz wycho-
wawcy kl. II - p. Agata Grzybowska, p. Krzysztof Kurzepa.
Klasy drugie przygotowały bardzo dużo zabaw, przy których 
świetnie bawiły się nie tylko pierwszoklasiści, lecz także 
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy wspierali 

trochę stremowanych uczestników. 
Po zakończonej akademii dyrektor szkoły p. Urszula Gowin 
oficjalnie przyjęła nowych uczniów do wspólnoty szkolnej, 
wręczając każdemu dyplom oraz słodki upominek. 

Agnieszka Zielińska (klasa IIb)

W Oddziale Przedszkolnym przy ZSP w Osuchowie 12 listo-
pada 2014r. odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka.

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

Punktem kulminacyjnym uroczystości był akt pasowania, 
którego dokonała dyrektor ZSP w Osuchowie  Urszula Gowin. 
Każde dziecko otrzymało na pamiątkę „Dyplom Pasowania na 

Przedszkolaka” oraz drobny upominek. 

Po części oficjalnej na uczestników spotkania 

czekał poczęstunek przygo-
towany przez dumnych ze 
swych pociech rodziców.  
Dzieci też były dumne i 
z wielkim entuzjazmem 
rozmwiały między sobą o tym 
wspaniałym wydarzeniu...  

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

Marzena Taras

„Wyjątkowy Dzień 
Papieski w naszej 
szkole... „
15 października 2014 roku obchodziliśmy 
XIV Dzień Papieski,lecz był on wyjątkowy 
dla nas wszystkich. Odwiedził nas Ksiądz 
biskup Andrzej Franciszek Dziuba,k-
tóry odbywał wizytację w naszej parafii. 
Wraz z nim przybyli: proboszcz parafii 
Św. Stanisława BM  w Osuchowie- ks. 
Jerzy Witkowski, dziekan parafii Św. Jana 
Chrzciciela w Mszczonowie- ks. Tadeusz 
Przybylski i sekretarz Jego Ekscelencji- ks. 
Andrzej  Sylwanowicz.

Gościa powitała pani dyrektor Urszula 
Gowin, reprezentacja gimnazjum, szkoły 
podstawowej i przedszkola. Uczniowie 
przedstawili krótką akademię upamięt-

niająca postać  papieża Jana Pawła II 
pod hasłem „Świętymi bądźcie”. Oprócz 
recytacji usłyszeliśmy też śpiew  naszych 
szkolnych talentów. Występ przygoto-
wało również przedszkole, które zachwy-
ciło biskupa pięknym śpiewem,tańcem i 
grą na instrumentach.
Na koniec Ksiądz biskup krótko przemówił 
do zgromadzonych i udzielił paster-
skiego błogosławieństwa. Przybyli goście 
wraz z Radą Pedagogiczną i udali się na 
poczęstunek przygotowany przez Radę 
Rodziców.

Agnieszka Zielińska,
uczennica klasy II b
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W dniu 4 listopada 2014 r. o godz. 10.00 odbyło się uroczyste paso-
wanie i ślubowanie na ucznia klasy I. Przygotowania do uroczy-
stości trwały od początku roku szkolnego. Wychowawczyni Hanna 
Żukowska zapoznała i wdrażała swoich uczniów do pełnienia różnych 
obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole. Klasa I 
przygotowała na ten dzień część artystyczną, aby zaprezentować swoje 
umiejętności przed licznie zgromadzoną publicznością. Od samego 
rana w tym dniu panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie pozosta-
łych klas byli ubrani w stroje galowe. Specjalnie na ten dzień wyko-
nano dekoracje, przygotowano sprzęt nagłaśniający a wszystko po to, 
aby ślubowanie pierwszaków wypadło uroczyście. Wreszcie nadszedł 
moment rozpoczęcia. Pani Dyrektor Grażyna Frelik powitała gorąco 
rodziców, nauczycieli, uczniów, a szczególnie kl. I. Dzieci były bardzo 
przejęte swoim występem i z wielkim zaangażowaniem prezentowały 
swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne. Wiele „zamieszania” 
narobiły: Dobra i Zła Wróżka oraz Duszek. Oni to przedstawili wiele 
zadań dla pierwszaków. Należy przyznać, iż pierwszaki poradziły sobie 
doskonale. Jednym z zadań było wypicie jednej łyżki soku z cytryny i 
zaprezentowanie pięknego uśmiechu, ale i to nie było dla dzielnych 

pierwszaków problemem. Po zakończonej części artystycznej wszyscy 
zaśpiewali hymn , następnie w podniosłej atmosferze uczniowie złożyli 
uroczyste ślubowanie, po czym nastąpiła najważniejsza chwila – paso-
wanie. Pani dyrektor ogromnym ołówkiem pasowała na ucznia każde 
dziecko. Miłym akcentem dla pierwszaków były upominki , którymi 
obdarowali  ich pozostali uczniowie szkoły. Rodzice również włączyli 
się w uroczystość i przygotowali poczęstunek. Ten dzień pierwszakom 
na długo zostanie w pamięci.

Hanna Żukowska

Z wizytą w stolicy
 „Proszę Pani, kiedy będzie 21 października, kiedy jedziemy?” 
Takie pytanie padało często z ust dzieci, kiedy dowiedziały się o plano-
wanej wycieczce do Warszawy.
Mijały dni, dzieci nie mogły się doczekać tego „innego” dnia.  Wreszcie 
nadszedł 21 października .
Wszyscy zjawili się w dniu wyjazdu pod szkołą, 
punktualnie o godzinie 7.00. Po odczytaniu 
listy obecności przez kierownika wycieczki, 
wszyscy zajęli miejsca w autokarze. Wszystkie 
dzieci były bardzo rozradowane. Czekała 
przecież Warszawa,a program wycieczki był 
naprawdę atrakcyjny i napięty!
Zgodnie z harmonogramem najpierw 
udaliśmy się do kina w Jankach. Tam obejrze-
liśmy film „Pudłaki” opowiadający o miłych, 
zabawnych, a zarazem dziwnych stwor-
kach zamieszkujących  podziemia pewnego 
miasta. Nie będziemy zdradzać dokładnej 
fabuły filmu, ale szczerze go polecamy.
Następnie pojechaliśmy na ulicę Woro-
nicza, gdzie zwiedzaliśmy TVP. Pan, który był 
naszym przewodnikiem po obiekcie pokazał 
nam studia, gdzie nagrywane są znane i 
lubiane programy: „Pytanie na śniadanie”, 
„Tomasz Lis na żywo”, „Sprawa dla reportera”, 
czy „Świat się kręci”.  
W odwiedzanych studiach nie zabrakło sesji 
zdjęciowej. Chcieliśmy uwiecznić się 

w miejscach, gdzie na co dzień przebywają znane twarze. Mieliśmy 
także okazję zwiedzić małe muzeum, ukazujące jak na przełomie lat 
zmieniała się telewizja.
Po emocjonującej wizycie w siedzibie TVP, z niegasnącym zapałem 
udaliśmy się do warszawskiego zoo. Tam czekali na nas „gospodarze”: 
wielki hipopotam, ospałe słonie, leniwe małpy i szympansy, władcze 
lwy, kolorowe ptaki, przerażające krokodyle, powodujące ciarki pająki 

oraz wiele innych fascynujących i zaskakują-
cych zwierząt.
Dzieci biegały od jednej zagrody do drugiej, od 
klatki do klatki i wypatrywały niesamowitych 
zwierząt. Radości nie było końca.
Niestety czas upływał nieubłaganie. Zbliżał 
się koniec naszej wtorkowej eskapady. Z licz-
nymi wrażeniami, pamiątkami i znakomitymi 
humorami, wyruszyliśmy w drogę powrotną 
do szkoły.
Emocje i wrażenia związane z wycieczką 
jeszcze długo towarzyszyły dzieciom.  
Naszą wizytę w Warszawie należy uznać za 
bardzo udaną. Na długo zapisze się w pamię-
ciach  małych wycieczkowiczów. Nie tylko 
tylko zobaczyli wiele ciekawych miejsc, czy 
zrobili pamiątkowe zdjęcia, ale także wzboga-
cili swoje doświadczenia.  Na pewno jeszcze 
odwiedzimy naszą stolicę. Obecnie szykujemy 
się do kolejnego wyjazdu, tematycznie związa-
nego ze Świętami Bożego Narodzenia.

Joanna Małecka

Dzień 15 października  zapisał się w tegorocznej historii naszej 
szkoły jako dzień wyjątkowy. Gościliśmy niezwykłą Osobę – 
Księdza Biskupa diecezji łowickiej, Andrzeja Franciszka Dziubę. 
Od samego rana wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły z niecier-
pliwością oczekiwali Wielkiego Gościa. Czuło się atmosferę wiel-
kiego święta.
Ksiądz Biskup zawitał do nas o godz. 10.00. Po uroczystym powi-
taniu przez panią Dyrektor 
i Radę Rodziców nasz Gość wziął udział w apelu upamiętniającym 

SP w Bobrowcach

Pasowanie na ucznia

Teatrzyk „Pajacyk”
W dniu 22.X.2014 w Miejskim Przedszkolu Nr1 w Mszczonowie 
najstarsza grupa „Gumisie”, do której uczęszczają 5-letnie przedszko-
laki debiutowały z premierowym przedstawieniem na motywach baśni 

L. Krzemienieckiej „O gęsiareczce Kasieni i cudownych listkach Pani 
Jesieni”. Dzieci pod nazwą grupa teatralna „Pajacyk” wspaniale przy-
gotowane przez panią Ewę Kowalczyk w pięknych kostiumach, o które 
zadbali rodzice zaprezentowały swoje aktorskie zdolności. Przedszko-
laki z przekonaniem pokazały kto porwał gąski i jakie czary pomogły je 
odnaleźć. 
Inscenizację zakończył taniec integracyjny „kasztanki”, w którym brała 
udział cała społeczność przedszkolna.
Następnego dnia podczas gumisiowych obchodów „Dnia Rodziny” w 
godzinach popołudniowych w/w spektakl teatralny w wykonaniu dzieci 
obejrzeli ich bliscy. Obfitujące w ogrom wrażeń popołudnie zakoń-
czyły warsztaty, do których z zapałem przystąpiły przedszkolaki wraz 
ze swoimi rodzicami, a które dotyczyły kukiełkowych wariacji czyli „co 
można zrobić z ziemniaka”. 
Wszystkim bardzo się podobały występy małych artystów. Dzieci zostały 
nagrodzone gromkimi brawami.  

Renata Sosnowska

MERKURIUSZ SZKOLNY

osobę Wielkiego Papieża, Jana Pawła II, który w tym roku wołał do 
nas ,,Świętymi bądźcie!” 
Po apelu ksiądz Biskup wygłosił krótkie przemówienie i popro-
wadził modlitwę w intencji uczniów, ich rodziców i pracowników 
szkoły.
Po części oficjalnej nastąpił czas na świętowanie przy wspólnym 
stole. Rodzice przygotowali skromny poczęstunek, którym podjęli 

naszego Gościa. Przy stole toczyły się miłe rozmowy – ksiądz 
Biskup był żywo zainteresowany historią szkoły w Bobrowcach i 
życiem codziennym mieszkańców.
Gdy czas wizyty dobiegł końca nasz Gość wpisał się do szkolnej 
kroniki i pozostawił kilka miłych upominków dla szkoły.

Ewa Baumel

 

Pięćdziesięciu nowych, pełnoprawnych 
przedszkolaków ma od końca października 
mszczonowskie Przedszkole Miejskie nr 1. 
Uroczystości pasowania w dwóch grupach 
trzylatków odbyły się 27 i 28.10. Maluchy 
z grup MISIE i KRASNALE podeszły do 
pasowania z pełną powagą. Powtarzały 
za panią dyrektor Iwoną Gołyńską  słowa 
ślubowania. Obiecywały być: posłuszne, 

miłe, pomocne… Następnie podchodziły do 
swych wychowawczyń i pani dyrektor, aby 
odebrać  pasowanie wielkim ołówkiem i 
otrzymać pamiątkowy dyplom oraz drobne 
pamiątki.  Warto dodać, że dzieci z każdej  z 

grup tuż  przed  ceremoniami  pasowania 
przedstawiły specjalnie przygotowane 
programy artystyczne. Rodzice oklaskiwali 
swe pociechy i wykonywali pamiątkowe 
zdjęcia. Po zakończeniu oficjalnych części 
uroczystości maluchy zapraszały swych  
rodziców do grupowych  sal, gdzie odby-
wały się drobne poczęstunki. Był to  czas na 
wzajemnie poznanie się rodziców z  przed-
szkolnymi  wychowawcami. Wychowaw-
czyniami grupy „Misie” są:  Elżbieta Kłopo-
towska i Małgorzata Nalej. „Krasnalami” 
opiekują się  natomiast: Marzena Puchała, 
Ewa Kowlaczyk i  Agnieszka Kasprowicz.

MM

W dniu 12 listopada 2014r. odbyła się akademia poświęcona wydarze-
niom, jakie miały miejsce 11 listopada 1918 roku.
Jak wszyscy wiemy, jest to odzyskanie niepodległości przez Polskę po 
123 latach niewoli.
Przypomnieli nam o tym w montażu słowno-muzycznym  uczniowie 
klasy III.
W postać dziadka, który opowiada o tamtych wydarzeniach, wcielił się 
uczeń Mateusz Kok, a w rolę wnuczka Dominik Brzemiński. Narratorem 
była Sylwia Czarnecka.
O trudnych chwilach Polaków i radości z odzyskania niepodległości 
opowiadali, recytując wiersze: Kamil Stępień, Klaudia Sokołowska, 
Mateusz Szlaga, Przemek Markiewicz i Wiktoria Krawczyk.
Długo w uszach uczestników rozbrzmiewały słowa pieśni patriotycznych 
śpiewanych przez dzieci, takich jak: „Piechota”, „Legiony” czy „Rota”.
Aby uczcić pamięć Polaków, którzy polegli za Ojczyznę uczeń Patryk 
Sadowski zapalił pod symbolicznym krzyżem znicz.
Na koniec wszyscy zaśpiewali hymn „Mazurek Dąbrowskiego”.
Była to piękna lekcja patriotyzmu w wykonaniu młodego pokolenia.
Montaż słowno-muzyczny został przygotowany pod kierunkiem pani 
dyrektor Grażyny Frelik, a pięknych pieśni patriotycznych uczyła wycho-
wawczyni  klasy III pani Aneta Piasecka.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Pasowanie na 
PRZEDSZKOLAKA
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Komunikat
Wydziału Gospodarki Gminnej Urządu Miejskiego  

w Mszczonowie

Jeśli ktoś rozpoznaje któregoś z piesków i mógłby wskazać 
właściciela, lub zechciałby zaadoptować któreś  z tych zwierząt,  
proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 605-614-092. 

Zojka to 1,5 roczna suczka odłowiona w miejscowości 
Lublinów. Jest łagodna w stosunku do ludzi. Energiczna, lubi 
zabawę. Potrafi chodzić na smyczy.

Fiodo został odłowiony w miejscowości Marianka. To średniej 
wielkości piesek w wieku ok. 3 lat. Jest przyjaźnie nastawiony 
do ludzi. Potrafi chodzić na smyczy.

Zojka

Fiodo

W NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY OGŁOSZENIA / REKLAMY

„Uśmiech Dziecka”

Rozkład zajęć 
terapeutycznych 
w świetlicy rok 

2014/2015

Poniedziałki
13: 00 – 14: 00 Zajęcia 
teatralno – muzyczne

Wtorki
9: 00 – 12: 00 Zajęcia 
rehabilitacyjne

Środy
9: 50 – 10: 35 Zajęcia 
katechetyczne
13: 00 – 14: 00 Zajęcia 
plastyczne

Zajęcia kulinarne raz w 
miesiącu 14:20
Czwartki
8: 30 – 11: 30Zajęcia 
rehabilitacyjne

Piątki
Dni wolne od zajęć

 Prezes Stowarzyszenia
 Bożena Majewska

Pragnę serdecznie podziękować radnym Rady 
Miejskiej, Burmistrzom ,pracownikom Urzędu 
Miejskiego oraz wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ceremonii pogrzebowej mojej Mamy 

Śp. Haliny Wirowskiej
 

Z wyrazami szacunku  
Mirosław Wirowski

SKLEP JUBILERSKI
Mirosława 
Wirowskiego
(Nowy Rynek 17)

zaprasza  
do skorzystania z 10% świątecznej promocji 
na wyroby ze złota i srebra

 

KRAJOZNAWCZO-NARCIARSKIE                
ZIMOWISKO "ZIMA BEZ NUDY" 

17-23 STYCZNIA 2015 r. 

PROGRAM 
              NARTY: na pobliskich stokach na początek i jeśli już sprawdzimy Wasze 
umiejętności to na wyższych partiach gór i bardziej zróżnicowanych trasach. 
Uczestnicy podzieleni są ze względu na stopień zaawansowania w jeździe. W obozie 
mogą wziąć udział zarówno początkujący, średniozaawansowani, jak i świetnie dający 
sobie radę z deskami. 
PROGRAM KRAJOZNAWCZY:                                                                                
-kulig i ognisko z kiełbaskami, 
-dyskoteka - nie przy muzyce góralskiej chyba, że bardzo będziecie chcieli, 
-karaoke/Randka w ciemno/Bal karnawałowy – zaprezentujecie swoje umiejętności 
wokalne, taneczne                                                                                                             
-wycieczki do Wisły, Koniakowa, Ustronia, Istebnej, Bielsko-Białej podczas 
których pozwiedzamy najciekawsze atrakcje, zobaczymy między innymi: Muzeum 
Beskidzkie, Narciarstwa, Trofeum A. Małysza, Muzeum Koronki, Skocznie A. Małysza, 
Pałac Prezydencki, zaporę wodną oraz popluskamy się w Parku Wodnym. 
-zimowe forum sunsportowe: zorganizujemy wieczory trudnych pytań i mądrych 
odpowiedzi, wesołych zagadek i śmiesznych rozwiązań.                                                                  
-turnieje gier zespołowych (piłkarzyki, ping-pong rzutki, szachy, warcaby i mnóstwo 
innych), 
-nocny maraton filmowy, 
-zabawy w śnieżne rzeźby, 
-saneczkarska sztafeta drużynowa, 
-jazda na byle czym. 

Zakwaterowanie; Dom Wypoczynkowy KONTAKT w Wiśle; pokoje 3-6 osobowe z 
pełnym węzłem sanitarnym i część pokoi z TV.                                            
Wyżywienie; 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja. Śniadania 
i kolacje w formie szwedzkiego stołu. Herbata dostępna całą dobę.                  
Dojazd; Autokar                                                                             
Wiek uczestnika; od 5 do 12 lat                                                          
Koszt; 920zł                                                              

 

Zaprasza Ania Kawecka ZAPISY W SIEDZIBIE PLACÓWKI, WIĘCEJ INFORMACJI 
POD NUMEREM TELEFONU 46 819 00 50 
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W NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY

Wynajmę 
dom  

w centrum 
Mszczonowa

Tel. 602-537-943      
Tel. 601-853-606

NAPRAWA 
LODÓWEK, 

ZAMRAŻAREK,
LAD I SZAF 

CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

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”

SKLEPY SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWE
 zapraszają na świąteczne zakupy:

- Karp świeży oraz pyszne domowe ciasta świąteczne już od 22 grudnia w sprzedaży
 

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

Atrakcyjne ceny obuwia - 
wyprzedaż w pawilonie „Merkury”

SPRZEDAM:
- Budynek po ciastkarni w Żabiej Woli z działką  
   o pow. 1369m2 - cena 299.000  zł 
 tel. 606 389 428
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka -  
   cena 249.000 zł
- IVECO 75 E 14 - IZOTERMA - tel. 694 129 283
- Regał chłodniczy R 18 2002r. dł. 184, szer. 84, wys. 
202 cm -  cena 1.500 zł. 
 tel. 694 929 537

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Pomieszczenia: handlowo-usługowe na parterze 

oraz biurowe na II piętrze pawilonu “Hermes” w 
Mszczonowie - tel. 606 389 428

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

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

OGŁOSZENIA / REKLAMY

Żabia Wola - segmenty: cena 1780 zł/m2

Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I+II piętro

lub części usługowej na parterze
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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.
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