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W posiedzeniu komisji uczestni-
czyli: wiceprzewodniczący RM Marek 
Zientek, radna Renata Siwiec, radny 
Krzysztof Krawczyk, radny Jerzy Siniarski, 
radny Robert Głąbiński, radny Dariusz 
Olesiński, radny Piotr Chyła oraz radna 
Barbara Gryglewska jako przewodni-
cząca Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych.

Tematem posiedzenia komisji była 
analiza projektu kalendarza imprez spor-
towych w 2015 roku oraz omówienie 
funkcjonowania OSiR w rozbiciu na 
basen, lodowisko, halę sportową oraz 
kompleks boisk „Orlik”.
Zaproszony na posiedzenie komisji 
Michał Szymański, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mszczonowie szcze-
gółowo przedstawił zakres działalności 
obiektów sportowych wchodzących w 
skład OSiR-u, poświęcając szczególną 
uwagę omówieniu dwóch projektów z 
dofinansowaniem unijnym polegających 
na uatrakcyjnieniu oferty turystycznej 
świadczonej przez kompleks basenów 
Termalnych.
Są to projekty pn. „Rozbudowa produktu 
turystycznego pn. Weekend z Termami 
Mszczonów” oraz „Powiększenie i uatrak-
cyjnienie oferty turystycznej produktu 
Weekend z Termami Mszczonów”.
Realizacja tych projektów zakończy 
się w terminie do 30 czerwca 2015 
roku. Całkowity koszt realizacji obydwu 
projektów wyniesie 1.586.703 zł, 
zaś dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego 

wyniesie 1.065.087 złotych.
Produkt turystyczny ”Weekend z 
Termami Mszczonów”, po zakończeniu 
realizacji projektów, będzie oferował:
- 8 wytyczonych i oznakowanych tras 
rowerowych na terenach poszczegól-
nych gmin i łącznej długości 145,5 km,
- 3 wytyczone i oznakowane trasy 
piesze na terenie Gminy Mszczonów 
do spacerów z kijkami nordic-walking o 
łącznej długości 29,5 km,
- 2 wytyczone i oznakowane trasy do 
biegów narciarskich w kompleksie 
leśnym przy stawach Św. Anny o długości 
4 km,
- nieodpłatne wypożyczalnie nart, kijków 
nordic – walking i rowerów,
- mapy z zaznaczonymi trasami rowero-
wymi, pieszymi i narciarskimi,
- przewodniki z opisami poszczególnych 
tras,
- mapy poszczególnych gmin wraz z 
informacjami o każdej z nich,
- infokioski w każdej gminie z informa-
cjami o produkcie turystycznym,
- organizację, corocznych rajdów rowe-
rowych oraz biegów ulicznych w Mszczo-
nowie.
Ponadto w ramach projektów, Termy 
Mszczonowskie zostaną dodatkowo 
wyposażone w:
- zewnętrzną, całoroczna saunę i grotę 
solną oraz 2 zewnętrzne, całoroczne 
wanny z hydromasażem,
- 2 dodatkowe bramki kasowe,
- plac zabaw ze sztuczna nawierzchnią 
oraz siłownię zewnętrzną,
- 200 zewnętrznych szafek basenowych 
dla klientów,
- dodatkowe 44 miejsca parkingowe,
- wyposażenie pokoju dla matek z 
małymi dziećmi oraz przebieralni dla 

osób niepełnosprawnych,
- instalację do odzysku 
ciepła ze zrzucanej z 
basenów wody geoter-
malnej,
- 8 stanowisk dla przyczep 
campingowych z możliwo-
ścią podłączenia do wody i 
energii elektrycznej.
W dalszej części posie-
dzenia komisji radni zapo-
znani zostali z kalendarzem 
imprez sportowych na 
bieżący rok.

Michał Szymański wymienił szereg 
imprez sportowo-rekreacyjnych organi-
zowanych na terenie gminy Mszczonów, 
do których należą m.in. turniej hokeja na 
lodzie, grand prix w tenisie stołowym, 
turnieje piłki siatkowej i nożnej,  rajdy 
rowerowe w ramach produktu turystycz-
nego „Weekend z Termami Mszczonów”, 
grand prix gminy Mszczonów w lekko-
atletyce, a także liczne turnieje i zawody 
w ramach akcji „Lato w mieście 2015”, 
turniej piłki nożnej halowej firm o 
nagrody burmistrza Mszczonowa oraz  
bieg sylwestrowy z Termami Mszczonów.
Zdaniem dyrektora na uwagę zasługuje 
fakt, że z roku na rok wzrasta zaintere-
sowanie zarówno obiektami sportowymi 
znajdującymi się w kompleksie OSiR- u, 
a także imprezami sportowymi, w tym 
głównie rajdami rowerowymi i biegami.
- Warto się pochwalić, że mamy coraz 
liczniejszą grupę osób zapisujących 
się chociażby na wiosenne i jesienne 
rajdy rowerowe. Stała grupa liczy już 
ponad130 osób i cały czas przybywają 
nowe osoby. Niebywałym zaintereso-
waniem cieszy się także turniej hokeja 
na lodzie oraz uliczny bieg sylwestrowy 
- tłumaczył Michał Szymański.
W podsumowaniu Barbara Gryglewska, 
jako przewodnicząca Komisji Oświaty i 
Spraw Społecznych podziękowała dyrek-
torowi Michałowi Szymańskiemu za 
ogromne zaangażowanie na rzecz sportu 
na terenie miasta i gminy Mszczonów, 
zwracając szczególną uwagę na bogatą 
ofertę świadczoną przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.
- Budującym jest fakt, że coraz więcej 
ludzi zaangażowanych jest w uprawianie 
sportu, a my jako samorząd robimy 
wszystko, aby wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom i potrzebom lokalnej społeczności- 
mówiła radna Barbara Gryglewska.
W części poświęconej sprawom różnym 
radny Robert Głąbiński zaproponował, 
aby w przyszłoroczny kalendarz imprez 
sportowych wpisać turniej piłki ręcznej, 
która niegdyś była flagową dyscypliną 
Mszczonowa.
W odpowiedzi dyrektor Szymański 
zapewnił, że na terenie gminy działają 
grupy trenujące tę dyscyplinę sportu 
w związku z czym pomysł wprowa-
dzenia do kalendarza imprez sporto-
wych turnieju szczypiornistów jest w 
pełni zasadny. 

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych



4       Merkuriusz Mszczonowski    luty 2015 / nr 2 (231)

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Z Markiem Zientkiem, 
wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 

w Mszczonowie oraz członkiem Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa rozmawia 

Łukasz Nowakowski.

Panie prze-
wodniczący, z 
końcem stycznia 
bieżącego roku 
odbyła się V 
sesja Rady Miej-
skiej w Mszczo-
nowie, na której 
radni podjęli 
szereg bieżących 
uchwał, w tym 

uchwałę budżetową gminy Mszczonów 
na rok 2015 oraz uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
gminy na lata 2015- 2023.
Proszę powiedzieć jak ocenia Pan tego-
roczny budżet i plan finansowy gminy 
Mszczonów?
- Z ogromnym uznaniem i pełen satys-
fakcji muszę stwierdzić, że gminny budżet 
na rok 2015, został opracowany w sposób  
racjonalny i perspektywiczny. 
To żadne novum w naszej gminie, bowiem 
to dzięki prowadzonej od początku lat 
90-tych polityce finansowej burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka, ostatnie 25 lat 
wolności gospodarczej i samorządności 
to czas  ciągłego rozwoju i sukcesu gminy 
Mszczonów.
Samorząd Mszczonowa od początku 
transformacji ustrojowej największy 
nacisk kładł na konstruowanie proinwe-
stycyjnych planów budżetowych , a nie 
konsumpcyjnych. 
Myśląc perspektywicznie gmina co roku 
na inwestycje przeznacza  od 20% do 50 
% środków zaplanowanych po stronie 
wydatków.
Dzięki tak prowadzonej polityce inwesty-
cyjnej i skutecznemu pozyskiwaniu inwe-
storów budżet gminy Mszczonów w ciągu 
ostatnich 25 lat wzrósł aż pięciokrotnie 
z 10 do przeszło 50 milionów złotych, a 

Mszczonów stał się  jednym z najdyna-
miczniej rozwijających się miast w Polsce.

A jak wygląda kondycja finansowa gminy 
w 2015 roku?
- Jeżeli chodzi o rok bieżący to gminny 
budżet zakłada dochody w wyso-
kości 53.380.938 zł, z czego dochody 
bieżące stanowią kwotę 46.343.773 
zł, zaś dochody majątkowe kwotę  
7.037.165 złotych.
W ramach dochodów bieżących 
podatki i opłaty lokalne stanowią kwotę 
29.958.668 zł, subwencja oświatowa 
kwotę 8.768.270 zł, dochody z przezna-
czeniem na pomoc społeczną kwotę 
3.070.500 zł, zaś dochody z działal-
ności w ramach kultury fizycznej kwotę  
2.689.000 złotych.
W ramach dochodów majątkowych 
kwota 6.987.165 zł stanowi dofinanso-
wanie unijne do realizowanych w 2015 
roku projektów.
Co do wydatków to budżet zamyka 
się w kwocie 55.107.636 zł, z czego 
wydatki bieżące  stanowią kwotę  
41.230.255 zł, zaś wydatki majątkowe 
kwotę 13.877.381 zł, co stanowi 25,18% 
wydatków ogółem.

Jakie pozycje w budżecie absorbują 
najwięcej wydatków?
- W zasadzie  co roku mamy podobny 
scenariusz. Najwyższe pozycje wydat-
kowe w budżecie stanowią: „Oświata 
i wychowanie” z kwotą 16.021.543 zł, 
„Gospodarka komunalna i ochrona środo-
wiska”  z kwotą 15.229.538 zł, „Pomoc 
społeczna” z kwotą 4.768.736 zł i „Kultura 
fizyczna”  z kwotą 4.326.941 złotych.
W wydatkach budżetu zaplanowane 
zostały także między innymi takie 
pozycje jak tzw. „janosikowe” w kwocie  
300.971 zł, czy też „Fundusz sołecki” w 
kwocie 455.021 złotych.
W ramach wydatków majątkowych 
zaplanowano środki na realizację miedzy 
innymi takich  zadań jak: moderni-
zacja oczyszczalni ścieków (8.836.994 
zł), dotacja dla ZGKiM na realizację 
kanalizacji sanitarnej w Wymysłowie 
z  okolicznymi  miejscowościami i 
wodociągu w Wygnance i Osuchowie  
(3.589.700 zł), budowa chodnika we Wręczy  
(574.000 zł), budowa chodnika w 
Lutkówce (337.000 zł), opracowanie 
dokumentacji technicznej dla uzbrojenia 
terenów inwestycyjnych (113.898 zł) oraz 

powiększenie oferty turystycznej  mszczo-
nowskich Term (197.200 zł) i wyposażenie 
sauny i groty solnej (120.000 zł).

Czy wymienione przez Pana inwestycje 
są jedynymi, które będą realizowane w 
tym roku?
- Tak jak wielokrotnie informował 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek, gmina 
Mszczonów w przypadku zakończenia 
i rozliczenia finansowego do końca 
czerwca tego roku trwających już inwe-
stycji, finansowanych ze środków unij-
nych, będzie mogła  ustalić i zaplanować 
w budżecie wydatki na kolejne, najpil-
niejsze zadania inwestycyjne.   
Oczywiście pilną potrzebą jest kwestia 
naprawy i modernizacji gminnych dróg.
W naszej gminie inwestycje drogowe 
to priorytet. Jednak dopiero wiosną 
będziemy mogli ocenić w jakim faktycznie 
stanie są nasze drogi po dość mokrej 
zimie.
Warto podkreślić także, że  samorząd 
Mszczonowa widząc problemy miesz-
kańców partycypuje w kosztach napraw 
dróg powiatowych, których bieżące 
utrzymanie i remonty należą do zadań 
własnych i obowiązków żyrardowskiego 
starostwa, a nie naszych.
Niestety jest nam coraz trudniej, bowiem 
samorządy z roku na rok obarczane 
są nowymi zadaniami i obciążane tym 
samym kolejnymi wydatkami, na które 
musimy znaleźć środki w gminnym 
budżecie.
Jednym z ostatnich przykładów jest narzu-
cenie jednostkom samorządu terytorial-
nego wygospodarowania dodatkowych 
środków na opłacenie oświetlenia dróg 
krajowych, obwodnic  i dróg serwisowych 
znajdujących się na terenie danej gminy, 
co powinno być obowiązkiem Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Są 
to niemałe kwoty w skali roku i powinny 
zostać w gminnym budżecie na potrzeby 
mieszkańców.

Na zakończenie rozmowy, jako że rozma-
wiamy po raz pierwszy odkąd został 
Pan wiceprzewodniczącym VII kadencji 
Rady Miejskiej, pragnę serdecznie 
pogratulować i życzyć Panu kolejnych 
samorządowych sukcesów, a w tym 
dalszej determinacji i uporu w dążeniu 
do rozwoju Osuchowa i przyległych do 

Wywiad

Racjonalna polityka 
finansowa gwarancją 
stabilności i sukcesu 
samorządu
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Z Andrzejem Osińskim, 
wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej 

w Mszczonowie rozmawia Łukasz 
Nowakowski.

Panie Przewodniczący ostatnimi czasy 
wiele się mówi o przeobrażeniu Mszczo-
nowa, który będąc niegdyś mało rozpo-
znawalnym miasteczkiem przeistacza się obecnie w prężnie 
działający ośrodek logistyczno-przemysłowy oraz wspaniałą 
bazę rekreacyjno-sportową. 
Czy uważa Pan, że dzięki odważnie prowadzonej polityce 
gospodarczej władz Mszczonowa, miasto słusznie zyskało 
przydomek - „Tygrys Mazowsza”?  

- Niezaprzeczalnie tak,  bowiem gmina Mszczonów jest jedną 
z najdynamiczniej rozwijających się jednostek samorządu tery-
torialnego w Polsce.
Jednak sukces naszego samorządu to efekt długoletniej pracy, 
realizowanie wieloletnich planów i założeń przez sprawdzony 
zespół ludzi w osobie burmistrza Józefa Grzegorza Kurka oraz 
członków Rady Miejskiej.
W tym miejscu warto z całą stanowczością podkreślić, że tak 
duży skok rozwojowy gminy to także zasługa naszych miesz-
kańców, którzy od wielu lat obdarzają zaufaniem i wybierają na 
swoich reprezentantów tych samych radnych.
Jako samorząd staramy się rozwijać gminę poprzez realizo-
wanie inwestycji. Niestety w obecnych czasach coraz trudniej 
pozyskać środki zewnętrzne, a gminne budżety sukcesywnie 
uszczuplane są wydatkami na nowe zadania- narzucane samo-
rządom przez rząd.

Jakie kroki w związku z tym podejmuje samorząd Mszczo-
nowa?

- Z całą pewnością staramy się nie dopuścić do impasu, dlatego 
wykorzystujemy nasze strategiczne położenie przy skrzyżo-
waniu dróg krajowych nr 8 Warszawa – Katowice oraz trasy 
tranzytowej nr 50 Wschód – Zachód.
Dzięki tak dogodnej lokalizacji zabiegamy o inwestorów, którzy 
na terenie gminy lokalizują swoje firmy. W związku z tym gmina 
uzbroiła kolejne tereny inwestycyjne tworząc nową 18 hekta-

rową dzielnicę przemysłową w pobliżu firmy PKL 
„KERAMZYT”.

Teren ten w przyszłości będzie stanowił kolejną dzielnicę prze-
mysłową oprócz istniejącej już 300 hektarowej, którą dyspo-
nuje miasto.
Obecnie na terenie gminy powstają kolejne nowoczesne 
zakłady przemysłowe, które w perspektywie czasu stworzą 
dodatkowe miejsca pracy i zasilą w znaczący sposób gminny 
budżet.
Mówiąc o wykorzystywaniu przez gminę położenia  nie 
możemy pominąć kwestii źródeł geotermalnych, stanowiących 
naturalne bogactwo Mszczonowa.
To właśnie z tego względu powstał pomysł o stworzeniu w 
Mszczonowie profesjonalnej bazy rekreacyjno- zdrowotnej na 
wzór kompleksu w niemieckim mieście Erding.
W chwili obecnej obiekt mszczonowskich TERM jest rozbudo-
wywany i unowocześniany na potrzeby mieszkańców i odwie-
dzających nas gości, szczególnie z aglomeracji warszawskiej i 
łódzkiej.
W wyniku pozyskiwanych przez samorząd Mszczonowa 
środków unijnych w latach 2010-2011 nastąpiło wykreowanie 
produktu turystycznego  ”Weekend z Termami Mszczonów”.
W roku bieżącym realizowane są dwa kolejne projekty z dofi-
nansowaniem unijnym polegające na uatrakcyjnieniu oferty 
turystycznej świadczonej przez ten produkt turystyczny.
W tym miejscu warto także przypomnieć, że Geotermia Mazo-
wiecka przy udziale konsorcjum, w skład którego wchodzi: 
gmina Mszczonów, SGGW,  Komitet Badań Naukowych, AGH 
z Krakowa i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska będą 
ubiegać się o możliwość stworzenia w Mszczonowie Centrum 
Innowacji i Nowych Technologii w zakresie energii odnawial-
nych. 
Ponadto, w ramach realizowanego przez Geotermię Mazo-
wiecką projektu, przebadane zostaną mszczonowskie źródła 
geotermalne pod względem właściwości zdrowotnych i reha-
bilitacyjnych. Jeżeli badania wyjdą pozytywnie to gmina będzie 
mogła wystąpić do Ministerstwa Zdrowia o ustanowienie w 
Mszczonowie sanatorium o nazwie Mszczonów Zdrój.
Co więcej w najbliższym czasie planowanie jest wybudowanie 
obok mszczonowskiego kompleksu pierwszego w Polsce delfi-
narium, które będzie służyło głównie do celów rehabilitacyjno-
-zdrowotnych.

W takiej sytuacji pozostaje mi tylko życzyć Państwu- jako 
samorządowcom dalszych sukcesów i osiągania kolejnych 
samorządowych celów, które będą miały wpływ na polep-
szenie warunków życia mieszkańców gminy.

- Pragnę zapewnić, że nasi mieszkańcy zawsze byli i są dla nas 
bezwzględnym priorytetem, dlatego w ramach możliwości 
będziemy robić wszystko, aby gmina Mszczonów była najlep-
szym do zamieszkania i inwestowania samorządem w Polsce.

Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję również 

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

Wywiad

W pełni wykorzystujemy dane nam 
szanse

niego miejscowości. 
- Dziękuję za miłe słowa, jednak chcę  
podkreślić, że nie mógłbym działać 
na rzecz mieszkańców mojego okręgu 
wyborczego, gdyby nie  zaufanie jakim 

mnie obdarzyli podczas ubiegłorocznych 
wyborów. Jestem ogromnie wdzięczny 
moim wyborcom, że kolejną kadencję 
będę mógł im służyć, dbać o nasze 
miejscowości i starać się rozwiązywać 

problemy, których na wsiach jest wiele. 
Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję.
Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję również

Rozmawiał Łukasz Nowakowski
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Wykreowanie tego produktu nastąpiło w latach 2010-2011 
poprzez realizację projektu z dofinansowaniem ze środków unij-
nych. 
W latach 2014 – 2015 realizujemy dwa kolejne projekty z dofi-
nansowaniem unijnym polegające na uatrakcyjnieniu oferty 
turystycznej świadczonej przez ten produkt turystyczny.
Są to projekty pn. „Rozbudowa produktu turystycznego pn. 
Weekend z Termami Mszczonów” oraz „Powiększenie i uatrak-
cyjnienie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami 
Mszczonów”. 
Realizacja tych projektów zakończy się w terminie do 30 czerwca 
2015 r. Całkowity koszt realizacji obydwu projektów wyniesie 
1.586.703 zł, zaś dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wyniesie 
1.065.087 zł.
Liderem w/w projektów jest Gmina Mszczonów, zaś Partne-
rami Powiat Żyrardowski, Miasto Żyrardów oraz Gminy Żabia 
Wola, Radziejowice i Puszcza Mariańska. Produkt turystyczny 
”Weekend z Termami Mszczonów”, po zakończeniu realizacji 
projektów, będzie oferował:
- 8 wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych na terenach 
poszczególnych gmin i łącznej długości 145,5 km,
- 3 wytyczone i oznakowane trasy piesze na terenie Gminy 
Mszczonów do spacerów z kijkami nordic-walking o łącznej 
długości 29,5 km,
- 2 wytyczone i oznakowane trasy do biegów narciarskich w 
kompleksie leśnym przy stawach Św. Anny o długości 4 km,
- nieodpłatne wypożyczalnie nart, kijków nordic – walking i 
rowerów,
- mapy z zaznaczonymi trasami rowerowymi, pieszymi i narciar-
skimi,
- przewodniki z 
opisami poszczegól-

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Z Ryszardem Stusińskim, przewodniczącym 
Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 

rozmawia Łukasz Nowakowski.

Panie Przewodniczący podczas V sesji Rady 
Miejskiej w Mszczonowie, która odbyła 
się 21 stycznia 2015 roku Rada Miejska 
w Mszczonowie uchwaliła szereg bieżą-
cych uchwał w tym m.in. uchwałę doty-
czącą planu pracy Rady Miejskiej oraz 
planów pracy Komisji Budżetu, Rozwoju i 
Rolnictwa, Komisji  Oświaty i Spraw Społecz-
nych oraz Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
Jako Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, 
proszę przybliżyć, jakie tematy i sprawy będą przedmiotem prac 
członków tego zespołu.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miejska co roku w 
drodze uchwały podejmuje wiążącą decyzję o przedmiocie zadań i 
prac działających przy RM komisjach.
Głównymi zagadnieniami i tematami poruszanymi przez członków 
komisji, której jestem przewodniczącym są kwestie związane z istot-
nymi dla mieszkańców sprawami  do których należą m.in. ocena 
stanu bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie miasta 
i gminy, ocena stanu sanitarnego i ochrony środowiska, a także 
priorytetowa dla nas wszystkich analiza stanu dróg i oświetlenia. 
Członkowie komisji zajmą się również oceną działalności jednostek 
organizacyjnych gminy Mszczonów, w tym także kontrolą i analizą 
wydatków budżetowych.

Z przedstawionego zakresu zadań wynika, że będzie to pracowity 
rok, bowiem przedmiot prac komisji nie należy do łatwych. Czy 
właśnie z tego między innymi powodu było podjęcie decyzji o 
stworzeniu liczniejszego zespołu ekspertów w Komisji Budżetu, 

Rozwoju i Rolnictwa?
- Radni podczas obrad II sesji Rady Miejskiej (3 grudnia 2014 roku) 
powołali trzy komisje, z czego zakres prac nie zmieniony został tylko 
w Komisji Rewizyjnej.  
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 organiza-
cyjne i usprawnienie pracy członków komisji.

Czy uważa Pan, że stworzenie zespołów specjalistów w każdej z 
komisji wpłynie na sprawność pracy i podejmowanie merytorycz-
nych decyzji?

- W Radzie Miejskiej zasiadam od 1994 roku. W trakcie poprzednich 
kadencji piastowałem funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji Gminy oraz byłem wiceprzewodni-
czącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Kultury, Zdrowia i 
Opieki Społecznej.
W związku z tym z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, 
że jako radni Rady Miejskiej dokładamy wszelkich starań, aby 
składy osobowe komisji stanowiły zawsze merytoryczne zaplecze 
ekspertów dla całej Rady. Dlatego też podczas obrad Rady Miejskiej, 
każdy z przewodniczących danej komisji przedstawia merytoryczną 
opinię swojego zespołu na temat każdej z omawianych uchwał i 
składanych na sesji sprawozdań. Jest to szalenie istotne, gdyż przed 
podjęciem danej uchwały, członkowie komisji mają możliwość 
wnikliwej analizy każdego z projektów uchwał, co znacznie ułatwia 
podejmowanie uchwał podczas sesji.
Warto także podkreślić, że sprawność prac komisji zależy także od 
naczelników wydziałów oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych 
gminy Mszczonów, którzy dane sprawy, w tym głównie projekty 
uchwał omawiają i referują podczas prac każdej komisji.
Odkąd jestem radnym współpraca pomiędzy pracownikami gminy 
a członkami komisji układała się wzorowo, dlatego jestem przeko-
nany, że w obecnej kadencji RM, sytuacja ta nie ulegnie zmianie.

Dziękuję za rozmowę

- Dziękuję również
Rozmawiał Łukasz Nowakowski

Produkt turystyczny

Produkt turystyczny  
”Weekend z Termami Mszczonów”

Wywiad

Powołaliśmy zespoły ekspertów
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nych tras,
- mapy poszczególnych gmin wraz z informacjami o każdej z nich,
- infokioski w każdej gminie z informacjami o produkcie tury-
stycznym,
- organizację, corocznych rajdów rowerowych oraz biegów ulicz-
nych w Mszczonowie.
Ponadto w ramach projektów, Termy Mszczonowskie zostaną 
dodatkowo wyposażone w:
- zewnętrzną, całoroczna saunę i grotę solną oraz 2 zewnętrzne, 
całoroczne wanny z hydromasażem,
- 2 dodatkowe bramki kasowe,
- plac zabaw ze sztuczna nawierzchnią oraz siłownię zewnętrzną, 
- 200 zewnętrznych szafek basenowych dla klientów,
- dodatkowe 44 miejsca parkingowe,
- wyposażenie pokoju dla matek z małymi dziećmi oraz przebie-
ralni dla osób niepełnosprawnych,
- instalację do odzysku ciepła ze zrzucanej z basenów wody 
geotermalnej, 

- 8 stanowisk dla przyczep campingowych z możliwością podłą-
czenia do wody i energii elektrycznej.
Pełne informacje o produkcie turystycznym można otrzymać 
na stronie internetowej www.weekendztermami.eu oraz w 
Punkcie Informacji Turystycznej na obiekcie Term.

Łukasz Nowakowski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2007-2013.

Szanowni Państwo
 Mszczonowskie Gminne Centrum Informacji przygoto-

wało anonimową ankietę, której celem jest zebranie 
informacji, potrzebnych do opracowania konkretnej oferty szko-
leniowej. Pragniemy, aby propozycje przyszłych szkoleń, jakie 
zamierzamy organizować, były zgodne z  Państwa oczekiwa-
niami. 
 GCI organizacją  szkoleń zajmuje się w ramach swojej 
działalności statutowej. Dzięki oferowanym przez nas kursom,  
jako mieszkańcy Gminy Mszczonów, a także osoby pracujące 
na terenie Gminy, otrzymujecie Państwo  szansę pogłębiania 
swej wiedzy oraz poszerzania kwalifikacji, co znacząco zwiększa 
Wasze  szanse na zdobycie atrakcyjnych miejsc pracy. Tym 
samym Gminne Centrum Informacji przeciwdziała pogłębiania 
się  na terenie Gminy problemu bezrobocia. 
 W roku bieżącym zamierzamy  ubiegać się o dotacje unijne 
dla nowych  projektów szkoleniowych (kursów zawodowych).
Chcemy, aby były one jak najlepiej dopasowane do rozwijają-
cego się na naszym terenie przemysłu oraz powstających lokalnie 
inicjatyw usługowych. Szczególnie zależy nam na tym, żeby nale-
życie przygotować mieszkańców, zainteresowanych, znalezie-

niem zatrudnienia w obiektach, mającego niebawem 

powstać,  podmszczonowskiego „WATERWORLD OF POLAND” 
(popularnie zwanego -Aquaparkiem we Wręczy). Inwestycja ta  
znacząco wpłynie na aktywizację rynku pracy w całym regionie 
Mazowsza Zachodniego i będzie wymagała dużego zaangażo-
wania kapitału ludzkiego. Szacunkowa liczba nowych miejsc 
pracy,  związanych z funkcjonowaniem pierwszego etapu inwe-
stycji „WATERWORLD OF POLAND”, wynosić będzie ok. 1.100 
osób,  a docelowo po realizacji wszystkich etapów „Park of 
Poland”(Aquapark plus inne obiekty parku rozrywki) wyniesie 
około 4.000 osób. Priorytetem inwestora i Gminnych Władz 
Samorządowych jest aby praca,  świadczona na potrzeby inwe-
stycji, była wykonywana przede wszystkim przez osoby,  zamiesz-
kałe w naszym regionie. Będzie, to kluczowa kwestia dla całego 
powiatu żyrardowskiego, gdzie wg danych GUS (na koniec 
października 2014 r.) stopa bezrobocia wynosiła, aż  15,6%. 
Ankieta dostępna jest także na portalu  
www.gci.mszczonow.pl oraz w siedzibie Gminnego 
Centrum Informacji przy ulicy Żyrardowskiej 4.

Serdecznie zachęcamy do udziału w ankiecie.
Pracownicy Gminnego Centrum Informacji  

w Mszczonowie
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Już w lipcu br. w mszczonowskiej dzielnicy przemysłowej 
otwarty zostanie nowoczesny, wielkopowierzchniowy 
magazyn liczący blisko 50 tys. m2 powierzchni.
Docelowo w obiekcie zatrudnienie znajdzie około 400 
osób, głównie magazynierów, logistyków, operatorów 
wózków widłowych i kierowców. 

Firma P3 Logistic Parks, wyspecjalizowany właściciel, 
deweloper i zarządca europejskich obiektów logistycz-
nych, odda obiekt do użytku firmie ID Logistics – obec-
nemu klientowi i międzynarodowemu dostawcy usług w 
zakresie logistyki kontraktowej. Obiekt, który powstaje 
w Mszczonowie,  będzie dopasowany do indywidualnych 
potrzeb najemcy.
Podczas uroczystego otwarcia budowy magazynu 
(12.02.2015r), Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logi-
stics w Polsce, podkreślił, że z uwagi na sentyment do 
Mszczonowa i wzgląd na wzorową współpracę inwe-
storów z samorządem, cieszy się, iż  kolejny magazyn 
Auchan powstanie właśnie w Mszczonowie.
- Zdecydowaliśmy się na wybudowanie naszego maga-
zynu w parku P3 Mszczonów, ponieważ znajduje się on  w 
niedalekiej odległości od Warszawy oraz posiada bezpo-
średni dojazd do sieci dróg obsługujących regionalne 
miasta Polski. Są to więc doskonałe warunki do prowa-
dzenia  dystrybucji na terenie całego kraju. Kolejnym 
argumentem przemawiającym za tą lokalizacją było to, 
że region ten posiada bogate zaplecze wykwalifikowanej 
kadry.  W końcu, doceniając dotychczasową współpracę 
i nasze partnerskie relacje z firmą P3, wiedzieliśmy, że 
będą w stanie dostarczyć nam obiekt  zgodny  z naszymi 
wymaganiami- oznajmił Yann Belgy.
Z kolei Piotr Bzowski, reprezentujący firmę P3 Logistic 

Parks, wyraził podziękowanie burmistrzowi Józefowi 
Grzegorzowi Kurkowi, za ogromne wsparcie i zaufanie.
- Cieszę się, że Mszczonów pokazał, że ma potencjał w 
pracownikach i w dalszym rozwoju. Bez osoby burmi-
strza Józefa Grzegorza Kurka i bez obwodnicy Mszczo-
nowa byśmy niewiele zrobili, a Mszczonów nie byłby tak 
rozwinięty jak jest teraz. Mam nadzieję, że będziemy go 
dalej wspólnie rozwijać- mówił Piotr Bzowski.
Wiele ciepłych słów powiedział także Andrzej Wroński, 
dyrektor Krajowy P3 Polska, który podkreślił, że z uwagi 
na ogromny potencjał Mszczonowa istnieje realna możli-
wość wybudowania kolejnych wielkopowierzchniowych 
magazynów.
- Nasz park w Mszczonowie posiada doskonały potencjał 
jako multimodalne centrum transportowe. W tej loka-
lizacji dysponujemy bankiem gruntu, który umożliwia 
nam wybudowanie ponad 180 000 m2 dodatkowych 
obiektów magazynowych- dodał Andrzej Wroński.
Uczestniczący w otwarciu budowy, Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa zapewnił, że na potrzeby inwe-
storów i kontrahentów gmina Mszczonów jest w stanie 
zapewnić wyszkoloną kadrę pracowników w postaci 
doświadczonego zespołu ludzi z branży logistycznej 
i przemysłowej, a także absolwentów z klas o profilu 
logistycznym stworzonych w Zespole Szkół Średnich w 
Mszczonowie. 
Burmistrz oznajmił także, że samorząd będzie starał 
się wpłynąć na zmodernizowanie trasy nr 12, co ma 
usprawnić komunikację drogową, a także w perspek-
tywie budowy gigantycznej inwestycji –Aquaparku 
będzie zaangażowany w powstanie pasażerskiej komu-
nikacji kolejowej, która zwiększy możliwości dotarcia do 
magazynów, pracownikom z najbliższych okolic.
- Zawsze możecie nam mnie liczyć, a moja skuteczność 
jest duża i będę robił wszystko, żeby tak dalej było- 
oświadczył na koniec Józef Grzegorz Kurek, burmistrz 
Mszczonowa.

Łukasz Nowakowski

Inwestycja

W Mszczonowie powstaje 
nowoczesny magazyn ID Logistics

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, realizując 
kolejny - tym razem muzyczny - projekt, dofinansowany ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
uruchomiło bezpłatne zajęcia umuzykalniające dla miesz-
kańców miasta i gminy Mszczonów. Będą się one odbywać, 
nie gdzie indziej, jak w zmodernizowanym budynku Izby 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Pomysł wprowadzenia 
tych zajęć jest naturalną kontynuacją pielęgnowania tradycji 
artystycznych, zapoczątkowanych przez ten znany Ród. 

Na lekcje nauki gry na gitarze, saksofonie, pianinie, trąbce, 
akordeonie, perkusji, keyboardzie, a nawet harmonijce 
zapisało się do tej pory kilkadziesiąt osób, w tym dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe. Co ciekawe, zainteresowanie zaję-
ciami okazała również grupa lokalnych seniorów, z których 
najstarszy ma 71 lat.

Jak przyznaje Beata Sznajder, dyrektor Gminnego Centrum 
Informacji, w chwili obecnej zarejestrowanych jest blisko 70 
uczestników, zaś z każdym dniem przybywają kolejne osoby 
chcące pobierać naukę gry na instrumentach.  Tak duże zain-
teresowanie bezpłatnymi zajęciami przerosło oczekiwania 
samych organizatorów. Chcąc jednak dać szansę również 
osobom, które spóźniły się z zapisem, utworzono listy rezer-
wowe. Jak twierdzi Beata Sznajder, najwięcej chętnych zapi-
sało się  na lekcje gry na gitarze. Dużą popularnością cieszą 
się także pianino, keyboard i perkusja.

- Po przeprowadzonym naborze byliśmy pozytywnie zasko-
czeni faktem, że nasza propozycja wzbudziła tak duże zain-
teresowanie lokalnej społeczności. Taka sytuacja świadczy 
o tym, że Mszczonów to miasto, w którym w dalszym ciągu 
drzemie muzyczny duch - podkreśla dyrektor GCI. Dodaje 
również, że przyszli adepci muzyki znajdują się pod opieką 
doświadczonych muzyków i pedagogów, także tych, którzy 
prowadzą zajęcia w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, współ-
pracującym z realizatorem przedsięwzięcia. 

Dzięki zajęciom umuzykalniającym mieszkańcy miasta i gminy 
Mszczonów, mają szanse zrealizować swoje pasje, marzenia 
oraz rozwinąć często ukryte talenty muzyczne, jakimi niegdyś 
wykazywali się wielcy mszczonowianie z rodziny Maklakiewi-
czów.
Ponadto, stworzenie tak niebywale atrakcyjnej propozycji, w 
sposób znaczący wpłynie na  zwiększenie oferty  kulturalnej 
gminy oraz umożliwi realizację zadań założonych w planie 
rozwoju działalności kulturalnej.

Zajęcia odbywają się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewi-
czów przy ulicy Kościuszki 1 w Mszczonowie. Swoim zakresem 
obejmują one lekcje teoretyczne (kształcenia słuchu, audycje 
muzyczne, lekcje o Rodzinie Maklakiewiczów etc.) oraz 
zajęcia praktyczne (indywidualne lekcje z instrumentów, 
próby chóru oraz zespołów kameralnych).

Łukasz Nowakowski

W dniu 24 stycznia 2015 roku w sali balowej OSP w 
Mszczonowie bawili się członkowie i sympatycy Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, na corocznej 
„Zabawie Noworocznej”.
Przybyło 80 osób oraz zaproszeni goście: ks. dziekan 
Tadeusz Przybylski i ks. Jan Lewandowski z parafii św. 
Jana Chrzciciela, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej p. Barbara Ciszewska oraz Radna powiatu 
żyrardowskiego p. Krystyna Penczonek.
Spotkanie rozpoczął chór „Słoneczko” pod kierunkiem p. 
Honorat Oskiery, śpiewem kolęd, wprowadzając wszyst-
kich w nastrój świąteczno-noworoczny. Następnie życzenia 

złożyli zaproszeni goście. Zabawa upłynęła w radosnej i 
miłej atmosferze. Wszyscy emeryci zapomnieli o swoich 
chorobach i problemach zdrowotnych z którymi zmagają 
się na co dzień radośnie witając Nowy 2015 rok.

Jadwiga Rybińska

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Noworoczna zabawa  

GCI

Czujesz muzykę? – czy Mszczonów 
okaże się kuźnią muzycznych 
talentów?

Z ŻYCIA GMINY
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Liczba członków mszczonowskiego Klubu Honorowych Dawców 
Krwi STRAŻAK wciąż się powiększa. 1 lutego w Domu Stra-
żaka spotkali się oni na zebraniu,  podsumowującym swoją 
ubiegłoroczną działalność.  Spotkanie otworzył prezes Robert 
Klimkowski, a następnie głos przekazał wiceprezesowi Emilowi 
Koperskiemu, który zapoznał wszystkich  przybyłych z infor-
macjami dotyczącymi klubowych wydarzeń z roku 2014 oraz 
planami na rok obecny. Jako kolejna do klubowiczów zwróciła 
się skarbnik Karolina Cieślik, odczytując  sprawozdanie finan-
sowe za rok 2014. Podczas zebrania Zarząd Klubu reprezento-
wała też sekretarz Katarzyna Matyjas. W obradach uczestniczyli 
ponadto  prezes OSP Mszczonów Janusz Legięcki oraz naczelnik 
Grzegorz Koperski.  
Mszczonowski Klub HDK zrzesza obecnie  53 członków, w tym 
11 wspierających. Krwiodawcami w przeważającej części są  
strażacy, choć do Klubu mogą  także należeć osoby spoza OSP. 
Klubowicze w ostatnim roku zorganizowali  pięć  zbiórek krwi, 
podczas których uzyskano imponujący wynik  - 83,25 litrów.  
Zbiórki, przeprowadzane  w specjalnie do tego celu przygoto-
wanym  ambulansie,  odbywały się zawsze przy Domu Strażaka. 
Zainteresowanie oddawaniem krwi  było tak duże, że  Zarząd 
Klubu doprowadził do tego, iż  ostatnio do Mszczonowa zaczęły 
już przyjeżdżać jednocześnie dwa ambulansy. To znacznie 
usprawnia całą akcję. Dzięki temu krwiodawcy są obsługiwani 
sprawniej i szybciej.  W roku 2015 planowanych jest kolejnych 
sześć zbiórek w następujących terminach: 6 luty, 10 kwietnia, 12 
czerwca, 7 sierpnia, 2 października oraz 11 grudnia. 
Klubowicze podczas zebrania zastanawiali się nad zasadnością  

pozostawiania w strukturach Polskiego Czerwonego 
Krzyża. Zdaniem krytykujących członkostwo w PCK 
nie daje żadnych korzyści, a rodzi jedynie koniecz-

ność opłacania składek, które można by spożytkować  na inne 
potrzeby klubowe. Dyskutujący nie kryli rozczarowania tym, 
iż krwiodawstwo nie jest obecnie doceniane tak jak to było 
przed laty. Wyrazili jednak nadzieję, że być  może warto jeszcze 
poczekać na zmianę nastawienia  decydentów i  ostatecznie 
zdecydowali odłożyć w czasie decyzję o opuszczeniu PCK. Klubo-
wicze postanowili też  być bardziej aktywni w poszukiwaniu 
sponsorów oraz członków wspierających. W trakcie  zebrania 
specjalne podziękowania skierowane zostały za dotychczasową 
współpracę do: Adama  Narożnego, Jarosława Wiśniewskiego,  
firmy reklamowej „DuoArt” z Mszczonowa oraz Zarządu  OSP 
w Mszczonowie. Wszyscy wymienieni  aktywnie wspierają dzia-
łalność Klubu i umożliwiają jego dalsze funkcjonowanie. Każdy 
kto chciałby dołączyć do grona wspierających mszczonowskich 
krwiodawców proszony jest o kontakt telefoniczny z prezesem 
Robertem Klimkowkim  (tel.669 054 493) lub wiceprezesem 
Emilem Koperskim (Tel. 603-696-644)

MM

Podczas uroczystego spotkania (22.01.2015r) zorganizo-
wanego przez Biuro Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
woj. mazowieckiego, gmina Mszczonów została wyróż-
niona okolicznościową statuetką, za wzorową współpracę z 
Oddziałem Wojewódzkim ZOSP RP województwa mazowiec-
kiego w ramach wyposażenia OSP Mszczonów w wysokiej 
jakości sprzęt i umundurowanie w roku 2014.
W imieniu burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka 
statuetkę odebrała Mieczysława Korzonkowska, podin-
spektor p.poż. w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie wraz 
z Mirosławem Zielonką, komendantem gminnym OSP w 
Mszczonowie.
Oprócz gminy Mszczonów wyróżnione zostały: gmina Wiskitki  
powiat żyrardowski i Sobienie Jeziory powiat otwocki, a także 
następujące Ochotnicze Straże Pożarne: Marki powiat woło-
miński, Ursus powiat warszawski i Skuły powiat grodziski.

W konferencji  udział 
wzięli przedstawi-
ciele samorządów i 
oddziałów ZOSP RP, 
prezesi OSP, komen-
danci gminni ZOSP RP 
oraz komendanci PSP 
z dziesięciu powiatów 
około warszawskich.
Warto podkreślić, że 
gmina Mszczonów tylko 
w roku ubiegłym wydała 
na zakup specjalistycz-
nego umundurowania 
ochrony osobistej stra-
żaka blisko 150 tysięcy 
złotych, co potwierdza, 
że Ochotnicza Straż 
Pożarna z Mszczonowa 
jest jedną z najlepiej 
wyposażonych jedno-
stek KSRG w Polsce.

Łukasz Nowakowski

OSP Mszczonów

Gmina Mszczonów wyróżniona 
przez Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP

OSP Mszczonów

Krwiodawcy liczą na wsparcie  

Z ŻYCIA GMINY
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W ubiegłym roku Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne 
realizowało projekt  „Zapomniana bitwa – zapomniana kultura. 
Kresowiacy w boju o mazowiecki Osuchów w 1939 roku”, który 
był finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Składał 
się  on z kilku działań,  z których najpoważniejszym i najbardziej 
spektakularnym była odbyta w dniu 19 października insceni-
zacja Szarży pod Osuchowem. Niewątpliwie, to co zaprezento-
wali rekonstruktorzy na polanie osuchowskiego lasu podziałało   
bardzo sugestywnie na wyobraźnię  młodych widzów, gdyż pod 
wpływem widowiska grupa młodzieży z terenu Gminy Mszczo-
nowskiej  zdecydowała się przystąpić  do konkursu plastycz-
nego, zatytułowanego „Zastąp Kossaka – namaluj szarżę pod 
Osuchowem”. Konkurs  ten był nie tylko częścią  projektu, ale 
też swoistego rodzaju jego podsumowaniem. Nadesłano na 
niego wiele ciekawych prac, wykonanych różnymi technikami. 
Komisja konkursowa w składzie:  Barbara Gryglewska - prze-

wodnicząca, Piotr 
Dymecki- sekre-
tarz oraz Beata 
Sznajder – człon-
kini  Komisji, miała 
nie lada problem 
z dokonaniem 
oceny wszystkich 
dzieł sztuki. Osta-
tecznie jurorzy 
zdecydowali  o 
przyznaniu pierw-
szego miejsca   
Marcinowi  Wójto-
wiczowi. Drugie 
miejsce zajęła 
– Magdalena 
M a l i s z e w s k a . 
Natomiast trzecia 
nagroda przypadła 
w udziale Karolinie 

Konkurs

Zastąpili Kossaka

W piątek 6 lutego, w godzinach od 09:00 do 13:00 na placu 
przed Domem Strażaka w Mszczonowie została zorgani-
zowana pierwsza w tym roku zbiórka krwi, o której bez 
wątpienia można powiedzieć, że była rekordową.
Jak podkreślają sami organizatorzy akcji (Klub Honorowych 
Dawców Krwi „Strażak” działający przy OSP Mszczonów), 
pomimo zimowej aury, lutowa zbiórka cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród młodzieży. Fakt 
ten zasługuje na szczególne wyróżnienie, że tyle młodych 
osób wyraża chęć pomocy i oddania cząstki siebie, aby 
pomóc innej osobie. 
Podczas pierwszej w tym roku akcji chęć udziału zadeklaro-
wały 73 osoby, z czego 44 osoby oddały krew.
W sumie udało się zgromadzić 19 litrów i 800 mililitrów krwi, 

co jest rekordem mszczonowskiej zbiórki.
Kolejna zbiórka 10 kwietnia. 
Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc w wydruko-
waniu plakatów firmie DUO-ART z Mszczonowa.

ŁN

OSP Mszczonów

Blisko 20 litrów krwi- podczas 
pierwszej w tym roku zbiórki krwi

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Jak postarać  się o idealnego mężczyznę? Wystarczy być  czaro-
dziejką  i mieć  specjalną  czarodziejska  różdżkę, która potrafi przy-
wołać  mężczyznę  na próbę…i  to takiego, co to jeszcze swoje walory 
zareklamuje… śpiewająco. Kto nie wierzy, że to takie proste, niech 
obejrzy komedię  muzyczną  w reżyserii Jana Kazimierza Siwka „Mr 
Wszystko i jego Czarodziejka”. W rolę  uroczej czarodziejki,  podczas 
mszczonowskiego spektaklu,  wcieliła się  Viola Arlak, znana, choćby 
z tak popularnej komedii jak RANCZO, w którym grała żonę  wójta. 
Śpiewający Mr Wszystko, to Andrzej Kuba Kubacki tenor, śpiewak 

estradowy, parodysta, a przy tym aktor. Jak się okazuje, 
posiadając tak  rozliczne talent  nie jest trudno uwodzić  

Kempińskiej. Wyróżnienia otrzy-
mali: Roman Antolak i Cezary 
Dębski.  Gala konkursowa, 
podczas której wręczono nagrody 
zwycięzcom i wyróżnionym 
odbyła się w dniu 16 stycznia 
w sali szkoleniowej Gminnego 
Centrum Informacji. Poprowadziła 
je przewodnicząca Gryglewska, 
która złożyła szczere gratulacje 
wszystkim młodym artystom za ich 
twórczy trud i historyczne zainte-
resowania. W trakcie uroczystego 
podsumowania głos zabrała tez  
pani Magdalena Podsiadły, przed-
stawicielka Gminnego Centrum 
Informacji, które to wspierało 
Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne przy realizacji projektu 
FIO. Poniżej zamieszczamy zdjęcia 
zwycięskich prac plastycznych.   

MM

Graficzne Preludium – tak zatytułowana jest kolejna wystawa, 
prezentowana w Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury. Prace, jakie są  na niej eksponowane,  zostały wyko-
nane przez artystów amatorów z Pracowni Plastycznej Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Skierniewicach.  Linoryty, mono-
typie i gipsoryty, pokazane w Małej Galerii MOK-u, to jedynie 
niewielki fragment kolekcji dzieł skierniewickiej grupy, której 
przewodzi plastyk  Anna Pokora. Uczestnicy, jej zajęć  realizują 
się również w zakresie tkaniny artystycznej,  batiku, sitodruku, 
malarstwie  i street art-cie. Anna Pokora wraz z trzema człon-
kiniami swej artystycznej grupy wzięła udział w wernisażu, 
jaki odbył się w MOK-u  w piątek 16 stycznia. Efektów działal-
ności  - podczas otwarcia wystawy- gratulowali jej  osobiście 

dyrektor Grażyna Pływaczewska, kierownik Marek Baumel, 
a także opiekunka Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury Anna Lipińska – Broda. 

MM

MOK

Graficzne PRELUDIUM 

MOK

Mr Wszystko i jego Czarodziejka

KULTURA
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kobiety…nawet te znające się na  czarach. Dlatego też  tytułowa 
Czarodziejka z wielu wcieleń śpiewającego mężczyzny składa sobie 
po kawałku, w cudowny sposób,  jednego Mr Wszystko-  czarują-
cego, romantycznego, eleganckiego, męskiego i szarmanckiego. 
Panie oglądające spektakl są  nim zachwycone. Watki komediowe, 
romantyczne piosenki, a przede wszystkim ten IDEALNY, który 
jednak okazuje się nie jakimś  mitycznym stworem, ale mężczyzną 
z krwi i kości i to jeszcze na wyciągnięcie ręki. Na wyciągnięcie ręki 
dosłownie, gdyż  zaraz po spektaklu, jaki odbył się  w sali wido-
wiskowej MOK_u, wszyscy – publiczność i aktorzy – udali się  na 
poczęstunek do sali klubowej, w której można - przy drobnym co 
nieco-   porozmawiać  z  twórcami sztuki. 

Reżyser widowiska Jan Kazimierz Siwek, to poeta, satyryk i bajko-
pisarz, który ponadto zajmuje się tworzeniem pieśni i piosenek. 
Wkład w uatrakcyjnienie jego widowiska wniósł też  Krzysztof 
Ibisz, który nagrał  specjalnie na potrzeby spektaklu Krzysztofory 
Ibiszowe, czyli żartobliwe zapowiedzi kolejnych, śpiewających 
wcieleń Andrzeja  Kuby Kubackiego.
Mszczonowski spektakl „Mr  Wszystko…” odbył się we wtorek 20 
stycznia. Artystom  za rozbawienie publiczności podziękowała 
osobiście dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska, która wspólnie 
z kierownikiem MOK-u Markiem Baumelem, obdarowała ich 
ponadto symbolicznymi różami.  

MM

To już tradycja, że w okresie ferii zimowych gminne jednostki 
organizacyjne starają się wyjść naprzeciw nudzie i przygotować 
dla mieszkańców miasta i gminy nietuzinkowy i pełen atrakcji 
program.
W tym roku mszczonowianie podczas ferii  nie mogli narzekać 
na brak rozrywek.
Propozycje, jakie przygotowały dla nich trzy miejskie placówki 
– Mszczonowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
i Miejska Biblioteka Publiczna były skierowane zarówno dla 
dzieci, młodzieży, jak też dla osób dorosłych. 
Mszczonowski Ośrodek Kultury wraz z Miejską Biblioteką 
Publiczną stworzyli niebywałą ofertę feryjną pn. „MAGICZNA 
SIŁA PRZYJAŹNI I NATURY” na przykładzie powieści - „TAJEM-
NICZY OGRÓD”.

To właśnie na podstawie tej słynnej książki Frances Hodgson 
Burnett zorganizowane zostały projekcie filmów, zajęcia 
teatralno-filmowe, warsztaty plastyczne, a także zorganizowane 
przez Bibliotekę wspólne układanie puzzli i granie w „plan-
szówki” z audiobookiem w tle.

MOK

Podsumowanie feryjnego szaleństwa, czyli 
mszczonowska akcja „Zima w mieście”

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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W bibliotece odbywały się także zajęcia literackie i plastyczne 
podczas których powstawały zakładki do książek.
We wspólnie przygotowanym programie nie zabrakło również 
poranków filmowych, zajęć muzyczno-ruchowych, zajęć gry 
na trąbce i gitarze, warsztatów integracyjno-logopedyczno-
-plastycznych, a także oferty zajęć dla pasjonatów gier kompu-
terowych. Ponadto, tradycyjnie już dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym uczestniczyli w zajęciach wokalnych grupy VOICE i 
WOKALIZA.
Trafionym pomysłem okazały się także nauka tańca jazzowego, 
bale karnawałowe dla dzieci i karaoke dla młodzieży. 
Dużym zainteresowaniem jak co roku cieszyły się również 
występy estradowe w MOK w wykonaniu artystów teatru 
ART-RE z Krakowa.
Mszczonowski Ośrodek Kultury nie zapomniał także o dorosłych 
mieszkańcach, którzy mieli możliwość nadrobienia zaległości z 
kinematografii przychodząc na nocne seanse kinowe.

Dużo atrakcyjnych zajęć mieli także studenci z Mszczonowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Dyrekcja MOK-u przygotowała szereg różnorodnych zajęć z 
gimnastyki zdrowotnej (rehabilitacyjnej), sesje  kondycyjno- 
gimnastyczne (wzmacniające mięśnie  i spalające tkankę tłusz-
czową), aerobik wodny na TERMACH, PILATES, lektoraty języ-
kowe i zajęcia informatyczne  prowadzone w pracowni kompu-
terowej Gminnego Centrum Informacji, warsztaty plastyczne 
zatytułowane „Tajemniczy ogród”, zajęcie zespołu wokalnego 
„Słoneczko”, a także zabawy taneczne „W gorących rytmach 
karnawału” w sali klubowej MOK.    
Wielbiciele aktywnego spędzania wolnego czasu korzystali 
natomiast z propozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji. W obiekcie 
miejskiej hali sportowej codziennie odbywały się zajęcia spor-
towe. Dziewczęta i chłopcy mogli pod okiem wykwalifikowa-
nych instruktorów dać upust energii podczas gry w piłkę siat-
kową oraz piłkę ręczną. Oczywiście cały czas czynne też było 
lodowisko na TERMACH. 

Tekst: Łukasz Nowakowski
Foto: Mszczonowski Ośrodek Kultury

KULTURA
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* * * KOMUNIKAT * * *
ZBIÓRKA ODPADÓW 

WIELKOGABARYTOWYCH
Burmistrz Mszczonowa zawiadamia, że w marcu 2015r. 
zorganizowana będzie na terenie Gminy Mszczonów 
zbiórka następujących odpadów:
a) przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, 
rozpuszczalniki, oleje odpadowe,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: telewizory 
i monitory sprzęt audiowizualny (radia, sprzęt wideo) 
sprzęt komputerowy i telefoniczny (komputery, drukarki, 
faksy, telefony) elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki, 
itp.) sprzęt oświetleniowy (żarówki)
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe: pralki, 
lodówki, kuchenki, mikrofalówki odkurzacze, czajniki 
elektryczne, tostery

e) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które 
powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewy-
magających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia 
zamiaru prowadzenia robót do starosty (do 1m3),
f) zużyte opony (do 5 sztuk),
g) tekstylia, w tym ubrania,
h) pakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, 
powstałe w gospodarstwie domowym (nie będą odbie-
rane opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach 
używanych do produkcji rolniczej, ogrodniczej, sadowni-
czej).

Aby odpady zostały odebrane sprzed nieruchomości, 
należy zgłosić adres nieruchomości, ilość i rodzaj 
odpadów
w terminie do 13 marca 2015r.
pod numerami telefonów: (0-46) 858-28-34, (0-46) 
858-28-30 lub u sołtysa wsi (w przypadku terenów wiej-
skich).

„Zakochani są wśród nas” tak śpiewali  młodzi artyści Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury podczas walentynkowego koncertu, jaki 
odbył się 14 lutego w Dniu Zakochanych.  Koncert pod takim właśnie 
tytułem został zorganizowany przez Grupę Wokalną Voice, prowa-
dzoną przez Piotra i Luizę Sadowskich, a także Grupę Tańca Jazzo-
wego Marty Lesiewicz. Współpraca obu formacji dała efekt w postaci  
niezapomnianego popołudnia pełnego nastrojowych utworów, 
poświęconych najpiękniejszemu  z wszystkich uczuć – MIŁOŚCI. 
Brawa, jakie usłyszeli wykonawcy wszystkich utworów były ze wszech 
miar zasłużone.  Interpretacje, znanych, romantycznych   przebojów, 
jakie  prezentowali stały na bardzo wysokim poziomie, a niejedno-
krotnie były nawet lepsze od oryginałów. Szczere gratulacje.  MM  

Biblioteka, to dobre miejsce do spędzenia WALENTYNEK. Ktoś  nie 
wierzy? A jednak .   Dowiódł tego przesympatyczny  Duet Animacyjny 
MAŁPIE FIGLE , czyli Dorota Jakubowska i Sylwia Wiśniewska, zapra-
szając  14 lutego do Miejskiej Biblioteki  całą gromadkę dzieciaków, 
zakochanych w książkach.  Duet przy współudziale dyrekcji  Biblioteki 
Publicznej już  od października  2014 organizuje cykl zajęć,  popula-
ryzujących dobrą literaturę dla najmłodszych.  Walentynkowa odsłona 
cyklicznych spotkań, nosiła tytuł „Co mówi serce?” i była poświęcona 
niezwykłemu słoniowi, bohaterowi książki „Pomelo jest zakochany”,  
autorstwa  Ramona Bădescu, z ilustracjami  Benjamina Chaud. Podczas 
zajęć dzieciaki wysłuchały treści książki, następnie dyskutowały z 
prowadzącymi  o tym jak wyrażamy uczucia. Uczestnicy zajęć  uczyli 
się też jak  okazywać emocje, poprzez prace plastyczne. Wszystkie 
zajęcia  animacyjne,  organizowane przez Duet MAŁPIE FIGLE,  to nauka 
kreatywnego myślenia i propagowanie czytelnictwa wśród najmłod-

szych.  Nazwa duetu pochodzi od znanego wiersza Jana Brzechwy. 
Kolejne  spotkania z najmłodszymi czytelnikami, jakie w Miej-

skiej Bibliotece poprowadzą   Dorota Jakubowska i Sylwia Wiśniewska 
odbędą się: 28 marca (tytuł: „Gdzie chowamy tajemnice”, pełne 
zagadek spotkanie z książką  „Skrytki” wydawnictwa Ładne Halo), 
18 kwietnia (tytuł: „Czemu zebra leży na ulicy”, drogowe spotkanie 
z książką   „Pies z ulicy Bałamutów” wydawnictwa MUZA), 16 maja 
(tytuł: „Jak smakuje życie na wsi?”, kulinarne  spotkanie z książką  
„Anatomia farmy” wydawnictwa ENTLICZEK) i 13 czerwca (tytuł: „Co 
kryje kosmos?”, międzyplanetarne spotkanie z książką  „Profesor 
Astrokot odkrywa kosmos” wydawnictwa ENTLICZEK)

MM

Biblioteka Publiczna

BIBLIOTEKA dla ZAKOCHANYCH –  
14 lutego i nie tylko  

MOK

WALENTYNKI

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA

http://www.zakamarki.pl/autorzy/autor/index/?id=25
http://www.zakamarki.pl/ilustratorzy/ilustrator/index/?id=10
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 Gminne szkoły nie od dziś słyną z wielu utalentowa-
nych uczniów. Potwierdzają to liczne dyplomy i nagrody za 
osiągnięcia, które można podziwiać w szklanych gablotach i na 
ścianach. Kolejną okazję do pochwalenia się swoją pasją otrzy-
mali uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich z terenu Gminy 
Mszczonów dzięki dwóm ogłoszonym pod koniec 2014 roku 
konkursom. Pierwszy z nich nosił nazwę „Malownicze piękno 
Ziemi Mszczonowskiej” i polegał na uwiecznieniu w dowolnej 
formie artystycznej piękna zabytków architektonicznych bądź 
przyrodniczych Ziemi Mszczonowskiej, najciekawszych lub 
najbardziej malowniczych miejsc. Konkurs „Ziemia Mszczo-
nowska z legendą w tle” skierowany był z kolei do młodych 
adeptów sztuki literackiej. Ich zadaniem było zebranie i opisanie 
lokalnych legend, przekazów dotyczących genezy nazwy Mszczo-
nowa czy też miejscowości wchodzących w skład Gminy lub 
innych opowieści związanych z historią Ziemi Mszczonowskiej. 
 Obydwa konkursy zostały rozstrzygnięte wraz z końcem 
stycznia, a uroczyste wręczenie nagród miało miejsce w siedzibie 
Gminnego Centrum Informacji. Niestety, z powodu ferii zimo-
wych, nie wszyscy mogli pojawić się na uroczystym rozstrzy-
gnięciu konkursów, pozostali odebrali swoje upominki w później-
szym terminie. W imieniu organizatora, Gminy Mszczonów, 
nagrody uczestnikom oraz autorom najlepszych prac wręczyły 
członkinie konkursowego jury: Marianna Sosińska – dyrektor 
Zespołu Szkół w Mszczonowie, nauczycielka jeżyka polskiego 
oraz Barbra Gryglewska – radna Rady Miejskiej, emerytowana 
nauczycielka historii. W zespole trzyosobowej Komisji Konkur-
sowej znalazła się także dyrektor Gminnego Centrum Informacji 
– Beata Sznajder.
 Wręczając nagrody obie członkinie jury podkreśliły, 
że cieszy ich nie tylko ilość, ale także jakość zgłoszonych prac. 
Zgromadzeni na sali uczestnicy odebrali także podziękowania 
za swój trud oraz zaangażowanie w zgłębianie dziejów Ziemi 
Mszczonowskiej oraz jej walorów. Jak podkreśliła radna Barbara 
Gryglewska, Komisja Konkursowa stanęła przed trudnym zada-
niem, i choć musiała wybrać najlepsze spośród zgłoszonych 
prac, wszyscy uczestnicy mogą się czuć zwycięzcami, ponieważ 
uczynili krok w kierunku rozwoju swoich talentów, a przy okazji 
mogli pogłębiać wiedzę o swojej „małej Ojczyźnie”. 
  Laureatami konkursu literackiego „Ziemia Mszczo-
nowska z legendą w tle” zostali:
I miejsce - Karolina Kempińska
II miejsce – Katarzyna Wojciechowska
III miejsce – Kryspin Sobol
 Autorami najlepszych prac w ramach 
konkursu plastycznego „Malownicze piękno 
Ziemi Mszczonowskiej” byli:
I miejsce – Klaudia Guciewska
II miejsce – Aneta Pruszyńska
III miejsce – Martyna Wiśniewska
Wyróżnienia – Magdalena Maliszewska i 
Jagoda Ciszewska.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali karty upomin-
kowe do zrealizowania w salonach sieci Empik 
o wartości 200, 150 i 100 zł, a każdy z uczest-

ników pamiątkowy dyplom i zestaw 
z promocyjnymi gadżetami Gminy 
Mszczonów. Dodatkową nagrodą 

dla uczestników będzie zamieszczenie ich prac w kolejnej edycji 
albumu o Ziemi Mszczonowskiej, którego egzemplarze będą 
mogli oni odebrać w siedzibie GCI.
 Obydwa konkursy zostały zrealizowane w ramach 
Projektu „Wydanie albumu pt: Ziemia Mszczonowska - Moja 
Mała Ojczyzna”, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 
39 949,44 zł poprzez Działanie „Wdrażanie lokalnej strategii 
rozwoju dla małych projektów”, program LEADER w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dagmara Bednarek 

Konkurs

Nagrodzono lokalne talenty

KULTURA
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Ach, co to były za ferie! W ciągu tych dwóch tygodni nasi młodzi 
uczestnicy wykonali wspaniałe zakładki do książek, brali udział 
w zajęciach plastyczno-literackich, na których przedstawione 
zostały książki pt. „Zabawny ptaszek” oraz „Był gdzieś haj taki 
kraj. Była gdzieś taka wieś”. Na warsztatach dzieci wykonały 
własne flipbooki, dowiedziały się jak zamieniać własne wady 
w zalety, poznały najdłuższe nazwy geograficzne i nazwy miast,  
wykonały własną mapę wsi oraz wymyśliły jej nazwę (nie do 
powtórzenia!). W środy nasza biblioteka organizowała pokazy 
filmowe. 
Uroczystym zakończeniem ferii była zabawa pod nazwą „Tajem-
niczy ogród – Cały świat jest ogrodem. Wieczorne zabawy z 

książką w bibliotece”. Zajęcia spotkały się z dużym zaintereso-
waniem ze strony rodziców jak i dzieci – na nasze zajęcia stawiło 
się aż 18 uczestników!
Tematem zajęć był „Tajemniczy ogród” autorstwa Frances 
Hodgson Burnett , więc nasza biblioteka stała się tego wieczoru 
magicznym ogrodem. Jednak najpierw, aby dostać się do 
ogrodu, trzeba było znaleźć klucz! Po intensywnych poszukiwa-
niach dzieci przedostały się przez drzwi. 
Kolejnym etapem było wejście do labiryntu i znalezienie haseł 
do „Krzyżówki w kwiatki”. Następnie robiliśmy sałatkę owocową 
– nasi młodzi uczestnicy zabawy stali się poziomkami, truskaw-
kami, bananami I wspólnie mieszaliśmy wybrane składniki. 
Po zrobieniu „sałatki” dzieci wykonały w grupach mapy ogrodu. 
Na zakończenie zajęć przygotowano uroczysty piknik. Wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że wieczorne zajęcia z książką w bibliotece 
były udanym przedsięwzięciem.

Biblioteka Publiczna

Ferie zimowe już za nami

Ofiarowanie Pańskie – święto chrześcijańskie,  obchodzone 2 
lutego, upamiętniające ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni 
Jerozolimskiej, nazywane też  Świętem Matki Bożej Gromnicznej.  
W tym samym dniu w Kościele powszechnym przypada Światowy 
Dzień Życia Konsekrowanego, ustanowiony przez papieża Jana 
Pawła II. 
Msze Święte odprawiane 2 lutego rozpoczynają się  od poświę-
cenia gromnic. Po zakończeniu Eucharystii wierni zmierzają z zapa-

lonymi świecami do swych domów, 
aby zgodnie z tradycją  uczynić ich 
dymem symboliczny znak krzyża. W 
przeszłości znak krzyża  wypalało się 
na tragarzu, jednej z belek stropo-
wych drewnianej chaty. Dziś najczę-
ściej krzyż czyniony jest nad drzwiami 
wejściowymi do mieszkań. 
Krótki fotoreportaż wykonany został w 
mszczonowskiej  kaplicy pw. Świętego 
Ojca Pio. 

MM

Uroczystość

MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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Mszczonów , dnia  02 luty  2015 roku

P O D Z I Ę K O W A N I A
 W imieniu własnym, Burmistrza Mszczonowa 
oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  składam podziękowania na ręce 
Dyrektorów, Prezesów i wszystkich pracowników 
za pomoc w dofinansowaniu paczek choinkowych 
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich, 
wielodzietnych i niepełnosprawnych. Dzięki Waszemu 
altruizmowi udało się zebrać 18 000,00 zł, zabawki 
oraz paczki zrealizowane we własnym zakresie 
sponsorów.  W roku 2014 ze szczodrości sponsorów 
skorzystało 265  osób.

PODZIĘKOWANIA DLA:
1. Dyrektora – Andrzeja Wrońskiego oraz 
wszystkich pracowników SPV Elara Investment Sp. z 
o.o.,
2. Prezesa – Wojciecha Dudkiewicza oraz wszyst-
kich pracowników MOSTVY,
3. Dyrektora - Adama Lange  oraz wszystkich 
pracowników  YKK,
4. Prezesa – Marka Balcera oraz wszystkich 
pracowników GEOTERMII MAZOWIECKIEJ,
5. Właścicieli - Bogusława i Magdaleny Lis oraz 
wszystkich pracowników firmy produkującej meble  
–  LIS MEBLE,

6. Prezesa – Antoniego Podniesińskiego oraz 
wszystkich pracowników  Centrum Wolnocłowego 
Wschód – Zachód,
7. Firmy oraz wszystkich pracowników – Jero-
nimo Martins Dystrybucja S.A. Centrum Dystrybu-
cyjne - Mszczonów,
8. Radnego Marka Zientka wraz z żoną Zdzi-
sławą Zientek,
9. Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w 
Mszczonowie – Iwony Gołyńskiej oraz 
wszystkich pracowników,
10. Dyrektora - Piotra Niedzieli oraz wszystkich 
pracowników - Firmy DSM Nutritional Products,
11. Firmy „Urbanistyka” w Wiskitkach oraz 
wszystkich pracowników,
12. Dyrektora – Grażyny Pływaczewskiej oraz 
wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Mszczonowie,
13. Dyrektora – Michała Szymańskiego oraz 
wszystkich pracowników „Term – Mszczonów”,
14. Firmy DHL Expres Poland HUB WA w 
Warszawie oraz wszystkich pracowników,
15. Przewodniczącej oraz członkom Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

w imieniu własnym i pracowników
Kierownik MOPS

Barbara Ciszewska

         Kolejne zwycięstwo w walce o III Ligę odnieśli siat-
karze UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów w piątek 16. 01. 
2015. Tym razem do Mszczonowa przyjechał KS Siatkarz  
Ząbki II.
       Mimo, że w pierwszej rundzie mszczonowianie poko-
nali rywala 3 ; 0 to przekonali się,  że w siatkówce nie ma 
dwóch takich samych meczy.
       Początek zapowiadał, że pewnie uda się zwyciężyć 
po raz drugi. Rywal tylko  na początku seta postraszył 
skutecznością, ale wraz z jego rozwojem musiał   uznać  
przewagę Olimpijczyka ( 25:17). Druga partia była 
bardziej wyrównana lecz i tym razem to zespół z Mszczo-
nowa postawił kropkę nad „ i” wygrywając 26:24.
      W trzecim secie przeciwnik postawił wszystko na 
jedną kartę i to mu się opłacało. Po dwóch kolejnych 
partiach stan się wyrównał 2 ; 2.  Dodać trzeba, że 
niemały udział w tym miał sędzia, który nie poradził 

sobie z opanowaniem emocji i swoimi decy-
zjami wprowadził bardzo dużą nerwowość w 
obydwu drużynach.

      Tie-break to powrót do bardzo dobrej gry zespołu 
Grzegorza Piątkowskiego i pewne zwycięstwo 3 ; 2 
(25;17, 26;24, 22;25, 21;25, 15;7 )
       Zespół wystąpił w składzie: T. Antoniak © (12 pkt.), D. 
Kacprzak (13 pkt),  J. Sobolewski (9 pkt), K. Malinowski (1 
pkt), Ł. Jasiński (6 pkt), J. Marat (13 pkt),  M. Boczkowski 
(10 pkt), W. Kosmatka (3 pkt), P. Zawadzki (4 pkt), M. 
Szymański  i M. Osiński (L).

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów

Kolejne zwycięstwo

KULTURA / SPORT
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 Członkowie GRH STRZELCY im. 31 pSK podczas ferii 
zimowych poprowadzili w pruszkowskiej Szkole  Podsta-
wowej nr  9 cykl „Spotkań z historią”.  W ich trakcie członek 
grupy Dariusz Jańczy, przy wsparciu młodszych rekon-
struktorów  Macieja Żelazowskiego, Michała Daroszew-
skiego oraz  Piotra Jańczego,  zapoznał  uczniów  z wybra-
nymi epizodami z: Powstania Styczniowego 1863, Wojny 
Obronnej 1939 oraz Powstania Warszawskiego 1944.  Cykl 
zajęć  feryjnych został zorganizowany i  poprowadzony  
przy współpracy z Muzeum DULAG 121 w Pruszkowie.  

Jego przedstawicielka  Agata 
Mirosz  podczas  swych wystą-
pień w przystępny sposób  zazna-
jamiała uczestników spotkań z 
tragiczną  historią  obozu przej-
ściowego, jaki w 1944 roku i na 
początku roku 1945 funkcjonował  
na terenie dawnych Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowego 
w Pruszkowie. 
 Wspólne przedsięwzięcie 

miało pobudzić u pruszkowskiej młodzieży zaintereso-
wanie  lokalną historią, a także zachęcić  do odwiedzania  
miejscowego muzeum  i korzystania z oferty grupy rekon-
strukcyjnej. Temu celowi służyły między innymi pokazy 
filmów z inscenizacji, organizowanych przez STRZELCÓW 
w latach 2013-2014.  Podczas spotkań odbył się ponadto 
konkurs recytatorski „Katechizm polskiego dziecka”. Jego 
uczestnicy zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami. 

Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK 
Mszczonów) 
Foto: SP nr 9

       Kolejne spotkanie w IV Lidze zakończyło się zwycię-
stwem siatkarzy UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów. W 
piątek (6.02.2015) do Mszczonowa przyjechała drużyna 
MMKS Mińsk Mazowiecki.
     Mecz rozpoczął się bardzo dobrze bo Olimpijczykom 
szybko udało się zdobyć przewagę 
 i zwyciężyć w pierwszej partii 25:14. Drugi set to całko-
wicie odmienna historia.
 Rozkojarzenie, mało skuteczna gra w ataku i przyjęciu 
zagrywki oraz przeciwnik, któremu
 udawały się wszystkie zagrania  to przyczyna, że Mińsk 
zwyciężył 25:13.
 Siatkarze G. Piątkowskiego pozbierali się dość szybko 
i w kolejnych dwóch setach nie daliśmy szans rywalom 
zwyciężając pewnie 3 ; 1 (25:14, 13:25, 25:19, 25:14). 
Było to ostatnie spotkanie fazy grupowej rozgrywane w 
Mszczonowie.
        Drużyna wystąpiła w składzie: T. Antoniak © (3 pkt), 
Ł. Jasiński (9 pkt),  D. Kacprzak (9 pkt), K. Malinowski (2 
pkt), Sz. Mikołajczyk (6 pkt), J. Marat (12 pkt),
 M. Boczkowski (1 pkt), W. Kosmatka (2 pkt), P. Zawadzki, 
M. Szymański (3pkt)  i M. Osiński (L).
        Sukcesem zakończył się również występ w meczu 
półfinałowym Grodziskiej  Amatorskiej Ligi Siatkówki. 

Zawodnikom z Mszczonowa drogę do finału próbowała
 zamknąć drużyna NETS, z którą w grupie wygrali 3;2 po 
bardzo wyrównanym  spotkaniu. Tym razem również  
górą byli Olimpijczycy i wygrali pewnie 3;1. W finale
 przeciwnikiem będzie UKS Virtus Wiskitki. Mecz odbę-
dzie się w Grodzisku  Mazowieckim 14.02.2015 o godz. 
18.00. ZAPRASZAMY.
     Drużyna wystąpiła w składzie: T. Antoniak ©, Ł. 
Jasiński, Sz. Mikołajczyk,  K. Malinowski, W. Kosmatka, J. 
Marat, M. Boczkowski, P. Zawadzki i M. Osiński. 
     Więcej informacji na stronie klubu( WWW.uksmsz-
czonow.pl.tl)

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów

Ciągle skuteczni

GRH STRZELCY im. 31 pSK

FERIE z HISTORIĄ

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT / HISTORIA
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 Pruszkowskie obchody 152. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego zostały zorganizowane przez 
żbikowską  Parafię  Niepokalanego Poczęcia NMP oraz 
lokalny oddział Polski Niepodległej. Koordynatorem  
obchodów  był Dariusz Jańczy, który do współpracy, przy 
całym  przedsięwzięciu zaprosił także rekonstruktorów z 
mszczonowskiej GRH „STRZELCY” im. 31 pSK. 

 Uroczystości rozpoczęto przy mogile powstańca 
Jana Rosenberga, który spoczywa  na żbikowskim cmen-
tarzu grzebalnym. Mimo chłodu i deszczu -wieczorem  
22 stycznia-  w tym szczególnym miejscu pojawiło się 
wielu pruszkowian. Wśród przybyłych była między innymi 
Małgorzata Bojanowska- dyrektor 
lokalnego Muzeum Dulag 121. 
Uczestnicy nastrojowego spotkania 
nie czuli jednak chłodu.  Ich serca 
rozgrzewały się  przy gorącym,  
patriotycznym przemówieniu 
Dariusza Jańczego, pochodniach 
rozpalonych przez rekonstruktorów, 
a  także dźwiękach Hymnu Naro-
dowego oraz  pieśni „Z dymem 
pożarów…”, jaką odśpiewała młoda 
artystka  Marysia Seroka. Symbolicz-
nego zapalenia znicza  na powstań-
czej mogile dokonała rekonstruk-
torka, odziana w czarną  suknię z 
epoki-   Beata Sznajder.  Zupełnie 
spontanicznie kilkakrotnie uczest-
nicy uroczystości skandowali  zawo-
łanie „Cześć i chwała- BOHATEROM”.   
Na koniec odbył się  apel poległych 
i  salwa honorowa,  oddana dla  
uczczenia wszystkich poległych 
Powstańców Styczniowych. 

 W drugiej części obchodów ich uczestnicy wzięli 
udział we Mszy Świętej w intencji  Ojczyzny   i Boha-
terów Powstania. W  żbikowskim kościele odprawił ją sam 
proboszcz, ks. prałat Józef Tchórz. Warto zaznaczyć, że  
duszpasterz Żbikowa  już nie pierwszy raz sprzyja  histo-
rycznym inicjatywom, jakie rodzą    się  wśród jego parafian, 
dzięki czemu wokół Parafii zaczyna się gromadzić coraz 
liczniejsza grupa patriotycznie nastawionej młodzieży.  
Zmierzających na Mszę  Świętą   wiernych witali, stojący 
w przed świątynią rekonstruktorzy z zapalonymi pochod-
niami.  W samych drzwiach kościoła stały kobiety w czar-
nych sukniach, typowych dla czasu Powstania Stycznio-
wego (żałoba narodowa). Oprawę muzyczną  rocznicowej 
Mszy Świętej zapewniła Orkiestra Dęta  „Pruszkowianka”, 
grająca   pod dyrekcją  Adama Malcherka. 
 

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

Foto: Marek Wardak - Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne 

Mszczonowianie pamiętają  o swym 
Powstańczym Naczelniku  

W ramach uroczystych obchodów 152. rocznicy  wybuchu 
Powstania Styczniowego, członkowie GRH STRZELCY im. 31 pSK  
udali się na rocznicową  Mszę Świętą, odprawioną w niedzielę  

GRH STRZELCY im. 31 pSK

Modlitwa za Bohaterów Powstania 
Styczniowego 

HISTORIA
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18 stycznia,   w kościele farnym pw. Świętego Jana Chrzci-
ciela w Mszczonowie.  Rekonstruktorzy przybyli do mszczo-
nowskiej fary w uniformach powstańczych i  zaciągnęli 
wartę honorową   przy tablicy ks. proboszcza Władysława 
Polkowsiego- który w 1863 roku był Powstańczym Naczel-
nikiem Miasta.   Mszę w intencji tego  Bohatera, a także 
innych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej, uczestniczą-
cych w Powstaniu Styczniowym,  odprawił ks. Jan Lewan-
dowski. Po Eucharystii o odwadze i zasługach swego wiel-
kiego poprzednika mówił też  wiernym obecny proboszcz 
ks. prałat Tadeusz Przybylski. Mieszkańców Mszczonowowa,   

wychodzących z powstańczej Mszy, rekonstruktorzy poże-
gnali, tworząc szpaler z zapalonymi pochodniami. Była to 
forma podziękowania i oddania szacunku  wszystkim, którzy 
tego dnia zechcieli się modlić  za Bohaterów  Powstania  
Styczniowego. 

Tekst: Piotr Dymecki GRH STRZELCY im. 31 pSK z 
Mszczonowa 

Foto: Marek Wardak Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne  

W hołdzie Bohaterom 
152. rocznicę  wybuchu Powstania Styczniowego 
mszczonowscy rekonstruktorzy  uczcili udziałem w 
dwóch wydarzeniach, odbytych w dniach  17 i 18 
stycznia, czyli w sobotę i niedzielę,   poprzedzające 
rocznicową datę 22 stycznia.   
17 stycznia w Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce 
miał miejsce wieczór powstańczy, w którym uczestni-
czyli:  działacze kresowi,  lokalni patrioci, artyści oraz 
przedstawiciele samorządu.  Rozpoczął się on  insce-
nizacją pt. „Pożegnanie oddziału powstańczego 1863” 
przygotowaną przez  członków  GRH STRZELCY im. 31 
pSK z Mszczonowa  przy współudziale przedstawicieli  
takich grup jak: GRH Gloria Victis z Czastar, Bractwa  
Rycerskiego  „Chorągiew Piesza Grodu Radziejów”, 
Stowarzyszenia  CHROBRY I i  GRH Bractwa Rycer-
skiego „Złoty Krzyż” ze Zduńskiej Woli, a także przy 
nieocenionym wsparciu  Sławomira Samojłowicza- 
zaprzyjaźnionego rekonstruktora z Warszawy, który 
odegrał rolę  pułkownika, starego wiarusa, zagrze-
wającego powstańców do walki o wolność  Ojczyzny.  
Widowisko zostało utrwalone przez kamerę TVP 
Polonia. Dyrektor  Muzeum Aleksandra Biniszewska 
oglądała je wspólnie ze znaną aktorką Emilią 
Krakowską. W dalszej części wieczoru powstańczego 
w dworze, w jakim mieści się Muzeum Lwowa, miały 

jeszcze  miejsce:  koncert utworów patriotycznych, a 
także degustacja kresowych  potraw. 
W niedzielę  18 stycznia mszczonowscy rekonstruk-
torzy udali się  na rocznicową  Mszę Świętą, odpra-
wioną w kościele farnym pw. Świętego Jana Chrzci-
ciela. Członkowie grupy przybyli do mszczonowskiej 
fary w uniformach powstańczych i  zaciągnęli wartę 
honorową   przy tablicy ks. proboszcza Władysława 
Polkowsiego- który w 1863 roku był Powstańczym 
Naczelnikiem Miasta.   Mszę w intencji tego  Bohatera, 
a także innych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej, 
uczestniczących w Powstaniu Styczniowym,  odprawił 
ks. Jan Lewandowski. Po Eucharystii o odwadze i 
zasługach swego wielkiego poprzednika mówił też  
wiernym obecny proboszcz ks. prałat Tadeusz Przy-
bylski. Mieszkańców Mszczonowowa,   wychodzą-
cych z powstańczej Mszy, rekonstruktorzy pożegnali, 
tworząc szpaler z zapalonymi pochodniami. Była to 
forma podziękowania i oddania szacunku  wszystkim, 
którzy tego dnia zechcieli się modlić  za Bohaterów  
Powstania  Styczniowego. 

Tekst: Piotr Dymecki GRH STRZELCY im. 31 pSK z 
Mszczonowa 

Foto: Marek Wardak Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEHISTORIA
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Dnia 12.12.2014r. odbyło się spotkanie Bożonarodzeniowe w gr. 
MISIE. Dzieci przed licznie zgromadzoną publicznością  zapre-
zentowały program artystyczny. Maluchy do występu zostały 
przygotowane przez wychowawczynie p. Małgorzatę Nalej i p. 
Elżbietę Kłopotowską. Misie tańczyły i śpiewały między innymi 
przy piosenkach „ Gwiazdka”, „ Parami, parami”, „Mikołaj jedzie 
samochodem”, oraz recytowały wiersze.
Następnie śpiewały i tańczyły z rodzicami. Po części artystycznej 
wychowawczynie zaprosiły dzieci i rodziców na słodki poczę-
stunek do swojej sali. W miłej i ciepłej atmosferze upłynęło 
wieczorne spotkanie.

Agnieszka Kasprowicz

   Młodzież zawsze poszukiwała i będzie poszukiwać 
autorytetów wśród ludzi starszych. Coraz częściej zaczynamy 
rozumieć, że to jak świat jest urządzony teraz, jest wynikiem 
działań poprzednich pokoleń. Chcemy ich poznawać, 
rozmawiać z nimi. Podświadomie szukamy w tych rozmowach 
wyjaśnienia  przyczyn współczesnych problemów świata, ale 
także wzorców ponadczasowych i uniwersalnych zachowań. 
Często rozmowy zamieniają się w dyskusje, porównywanie 
stanu obecnego pewnych rzeczy z ich dawnym stanem.
 Centrum Edukacyjne IPN im. Janusz Kurtyki „Przy-
stanek historia” już po raz piąty realizuje projekt edukacyjny „O 
tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które prze-
szły piekło obozów i łagrów”, w którym rok rocznie biorą udział 
byłe więźniarki obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück. Jego 
głównym celem jest sporządzenie przez uczniów szkół gimna-
zjalnych                      i ponadgimnazjalnych notacji zawiera-
jącej relacje świadków historii – byłych więźniarek obozów. W 
bieżącej edycji projekt został rozszerzony o historie więźniów 
innych niemieckich obozów koncentracyjnych oraz sowieckich 
łagrów i miejsc zesłań na terenie ZSRR. Zwrócono  także uwagę 
na dostarczenie uczniom wiedzy na temat dwóch typów władzy 
totalitarnej – nazizmu                        i komunizmu.   
 Idea przedsięwzięcia 2 lata temu dotarła także do nas 
- uczniów Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczo-
nowie i trwale zapisała się w programie naszej szkolnej aktyw-
ności. 19 listopada 2014 r. dziewczęta z klasy 3a naszego gimna-
zjum, wspierane przez ucznia Liceum im. Szarych Szeregów 
– Jakuba Kwiatkowskiego – spotkały się z Panią Alicją Kubecką. 
Rozmowa odbyła się w IPN – owskiej bibliotece i od początku 
przebiegała w bardzo przyjemnej atmosferze. Pani Alicja obok 
wspomnień z pobytu w obozie opowiedziała m. in. o przedwo-
jennych czasach, kiedy była harcerką oraz zwróciła uwagę na 
siłę przyjaźni, która odgrywała bardzo ważną rolę        w rzeczy-
wistości obozowej . Dała nam również lekcję o tym, że narodu 
niemieckiego nie powinniśmy nienawidzić, tylko utrzymywać z 
nim stosunki oparte na wzajemnej życzliwości.
 Dwa tygodnie później, 3 grudnia, kolejna grupa 
uczniów gimnazjum – Julia Siekierska, Magdalena Oskiera, Karo-

lina Kempińska i Adrian 
Studziński – zaprosiła 
Panią Hannę Walczuk 
na wizytę do Muzeum 
Więzienia „Pawiak” 
oraz na krótką 
rozmowę do kawiarni. 
Pani Hanna okazała 
się być niezwykle 
serdeczną i otwartą 
osobą. Oprowadzając 
nas po muzeum bez 
końca opowiadała nie 
tylko o swoim życiu 
obozowym. Ważną 
część spotkania stano-
wiły relacje o tym, jak 
stopniowo zmieniał się 
wygląd Warszawy po II 
wojnie światowej.
 Z niecierpli-
wością oczekujemy następnego spotkania, podczas którego 
sporządzimy notację w formie wywiadu.
W tym miejscu chcemy podziękować burmistrzowi Mszczonowa, 
Panu Józefowi Kurkowi, który udostępnił nam transport i pokrył 
koszty dojazdu na to spotkanie. Jesteśmy bardzo wdzięczni!
 Zarówno Pani Alicja, Pani Hanna jak i inne więźniarki 
regularnie spotykają się na zebraniach Koła Ravensbrüczanek 
oraz wielokrotnie wyjeżdżają na spotkania z uczniami               w 
szkołach niemieckich. Dlaczego więc ważne jest dla byłych 
więźniów obozów koncentracyjnych przekazanie swoich wspo-
mnień? W odpowiedzi na to pytanie na jednym z seminariów, 
realizowanych w ramach projektu, Pan Stanisław Zalewski - 
prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów  Politycznych Hitle-
rowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych - zaznaczył, jak 
istotne jest to, żeby wydarzenia z okresu II wojny światowej 
nigdy się nie powtórzyły.
 Pozostaje nam tylko docenić fakt, że świadkowie historii 
chcą przekazywać nam swoje wspomnienia, przedstawiać 
sposób odbierania i doświadczania świata oraz wartości, jakimi 
się kierują. Cieszy nas również przychylność władz miasta, które 
zawsze starają się wspierać uczniów mszczonowskich szkół.

Magdalena Oskiera

MERKURIUSZ SZKOLNY

Przedszkole Miejskie nr. 1

Spotkanie

Gimnazjum

W poszukiwaniu autorytetów w historii 
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Grudzień w Przedszkolu Miejskim obfitował w spotkania 
okolicznościowe związane z tematyką Bożonarodzeniową. 
Styczeń zaś, a zwłaszcza pierwsza jego dekada, to czas 
kiedy przedszkolaki świętowały Dzień Babci i Dziadka. 
Każda z grup począwszy od najmłodszych Krasnali i 
Misiów poprzez Biedronki, Kotki i Słoneczka przedstawiały 
przygotowaną część artystyczną, na którą składały się 
piosenki, wiersze, a niekiedy i tańce. Dzieci podziękowały 
w ten sposób swym kochanym Babciom i Dziadziusiom za 
ich obecność, cierpliwość i zrozumienie. Wręczyły również 
wykonane przez siebie upominki jako wyraz swej miłości 
do Nich. Gumisie przygotowaną inscenizację przedstawiły 
w mszczonowskim MOK-u. Rodzice z poszczególnych grup 
podjęli zaproszonych przez dzieci i wychowawczynie gości 
słodkim poczęstunkiem. Dziękujemy wszystkim Babciom i  

Dziadkom za przybycie, jednocześnie składając Im najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i samych pomyśl-
nych dni.

Renata Sosnowska 

Dnia 8 grudnia 2014r. w Miejskim Przedszkolu nr. 1 
w Mszczonowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu 
Bożonarodzeniowego pt. „Gwiazdka”. Pomysłodawcą 
i organizatorem tego przedsięwzięcia była pani 
Marzena Puchała.
   Tego dnia w godzinach przedpołudniowych zaprosiła 
wszystkie dzieci wraz z wychowawcami do sali widowi-
skowej, w której znajdowała się choinka udekorowana 
w własnoręcznie wykonane gwiazdki. Każda gwiazdka 
była inna, jedyna i niepowtarzalna. Wykonano je 
z papieru, makaronu, kaszy, wstążek, styropianu, 
drewna, masy papierowej itp.
   Na początku spotkania swoje umiejętności wokalne, 
recytatorskie i taneczne zaprezentowała gr. Krasnali. 
Następnie dzieci miały możliwość uczestniczenia w 
wielu ciekawych zabawach, między innymi „Szukamy 
gwiazdki”, „Zaprzęg Św. Mikołaja”. Z uwagą słuchały 
opowieści o Świętym Mikołaju. Następnie przedszko-
laki złożyły uroczyste przyrzeczenie w którym między 
innymi obiecywały, że będą grzeczne, że będą słuchały 
się rodziców i pań w przedszkolu. w dalszej części 
spotkania wysłuchały krótkiego listu od Świętego 
Mikołaja i otrzymały od nadawcy listu po cukierku.
   W godzinach popołudniowych do przedszkola 
przybyli rodzice wraz z dziećmi, którzy brali udział w 
konkursie. Przybyłych gości powitała pani dyrektor 
Iwona Gołyńska. Następnie pani Marzena Puchała 
przedstawiła kryteria, według których oceniane były 
prace. Kolejnym punktem programu był krótki występ 
grupy „Krasnale”. W dalszej części pani dyrektor razem 

z panią Marzeną Puchałą wręczyły przedszkolakom 
dyplomy i drobne upominki.  
   Spotkanie upłynęło w miłej i ciepłej atmosferze.
I miejsce zajęły następujące osoby:
- Dawid Gieryszewski lat 3-gr Krasnale
- Kacper Ptasiński       lat 5-gr Gumisie
- Gabrysia Badyńska  lat 5-gr Słoneczka
- Bartek Świderski      lat 3-gr Misie
- Gracjan Zacharski    lat 4-gr Kotki
- Pola Kłopotowska    lat 4-gr Biedronki
Ponadto przyznano 6 drugich miejsc, 6 trzecich miejsc 
i 6 czwartych miejsc. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i nagrody.
                                                                                                  

Agnieszka Kasprowicz

Przedszkole Miejskie nr. 1

Dzień Babci i Dziadka

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Mimo braku „zimy” podczas wyjazdu do Wisły, nie traci-
liśmy ani chwili. Na stoku białego puchu było wystarczająco 
na tyle, że każdy miał okazję pojeździć codziennie na nartach. 
Codzienne dwugodzinne zajęcia z instruktorami pozwoliły 
wszystkim nauczyć się zjeżdżania po białych stokach. Program 
został zrealizowany w 105 %. Rano narty popołudniami wyjazdy 
a wieczorami zabawy. Wycieczki do Pszczyny, Koniakowa, 
Istebnej, Ustronia czy na zakończenie odwiedzenie Bielsko-
-Białej wszystkim się podobały. Każdego dnia na uczestników 
trzydziestoosobowego zimowiska czekało mnóstwo atrakcji, 
pyszne jedzonko na stołówce i uśmiechnięte ciocie kontrolujące 
porządki w pokojach...
 Odwiedziliśmy Chatę Kawuloka, zwiedziliśmy Muzeum 
Beskidzkie, podziwialiśmy czekoladowego „Małysza”, pospace-
rowaliśmy po Skansenie w Pszczynie, obejrzeliśmy bajki w Studio 
Filmów Animowanych, zjedliśmy „góralskie seki” na deptaku, 
popływaliśmy w Gołębiewskim, wjechaliśmy „na Malinkę”, 
kupiliśmy koronki z Koniakowa i bardzo dobrze się bawiliśmy. 

Wieczorami bawiliśmy się wspólnie w Ośrodku Kłos. Odbyła się 
Randka w ciemno, Festiwal Piosenki Zimowej, śluby i wesele, 
Bal Karnawałowy, seanse filmowe, skecze i piosenki oraz duża 
dawka śmiechu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólny wyjazd i zapra-
szamy na kolejne:)

Anna Kawecka

W tym roku przypadł 10 lutego 2015 roku. Tegoroczne obchody 
DBI odbywały się pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”, 
które nawiązuje do wzięcia czynnego udziału wszystkich użyt-
kowników w kreowanie sieci oraz treści, jakie są w niej obecne. 
Podczas tegorocznych obchodów DBI zwróciliśmy też uwagę na 
to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci 
do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy 
- ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Inter-
necie. Każdy podczas serfowania w Sieci powinien pamiętać o 
szanowaniu innych jej użytkowników i respektowaniu ich praw.
Organizatorem szkolnej  akcji była pani Małgorzata Woźniak. Od 
samych drzwi widać było, że świętujemy. W szatni ustawione 
było stanowisko multimedialne wokół, którego rzędy ławeczek 
wypełniały się uczniami. W czasie przerw można było oglądać 
filmy o tematyce promującej bezpieczne korzystanie z Inter-
netu. Z racji tego, że Internet łączy pokolenia, happening objął 
swym zasięgiem także dorosłych, którzy odwiedzili w tym dniu 
nasza szkołę

Wieści ze Szkoły 
Podstawowej  
w Mszczonowie
14.01.2015 r. o godz. 1200 w bibliotece 
szkolnej odbył się konkurs czytelniczy dla 

uczniów klas szóstych naszej 
szkoły zorganizowany we 

współpracy z Biblioteką Publiczną pod                     
hasłem:  „MA APETYT NA CZYTANIE”
zatytułowany:
Złoty chłopak, czy  szatan?

Dotyczył znajomości treści książki „Szatan 
z siódmej klasy” oraz podstawowych 
faktów z biografii Kornela Makuszyń-
skiego.

 
Konkurs przygotowała i poprowadziła kol. 
E. Grzybowska. 
W jury zasiadły:  
bibliotekarz Biblioteki Publicznej Natalia 
Syndybał, bibliotekarka Ewa Bińkowska, 
pedagog Jolanta Wacławek.

Drużynę A reprezentowali uczniowie 

SP w Mszczonowie

W każdym roku w naszej szkole obchodzimy 
„Dzień Bezpiecznego Internetu”

Smerfolandia

Smerfy w Wiśle

MERKURIUSZ SZKOLNY
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klasy VIA:
                     Kuran Wiktor
                     Szymańska Zofia
                     Wasik Karolina
Drużynę B stanowiły uczennice klasy VIB:

                     Kiełczewski Patryk
                     Kleczkowska Daria
                     Sobol Zuzanna

Drużynę C prezentowały uczennice klasy 
VIC:
     Badowski Jakub
     Swaczyńska Emilia
     Wieszczycki Paweł,

zaś jako dryżyna D udział wzięli 
uczniowie klasy VID:
     Laskowska Zuzanna
     Pietrzak Patrycja
     Zalewski Sebastian

Konkurs obejmował 16-naście różnych 
konkurencji: m.in. test, krzyżówkę, 
wykreślankę, rozumienie frazeologi-
zmów, uzupełnianie tekstu z lukami. 
Konkurencje intelektualne przeplatało 
jedno zadanie sprawnościowe: przeno-
szenie Francuza. 
I miejsce zajęli uczniowie  z klasy VIC  , 
zdobywając 64 punkty.
II miejsce zajęli uczniowie klasy VID  z 
ilością 54,5 punkta,  
zaś  III miejsce przypadło uczniom z klasy 
VIA - uzbierali 47 punktów.
Za trud włożony w przygotowanie do 
konkursu każdy uczestnik otrzymał słodki 
upominek.
Wszystkie drużyny zostaną nagrodzone 
książkami i dyplomami. 
Nagrody i słodkie upominki zaku-

pione zostały 
przez Bibliotekę 
Publiczną. 

15 stycznia 2015r. 
został rozstrzy-
gnięty I Szkolny 
Konkurs Matema-
tyczny dla uczniów 
klas IV – VI „MATE-
MATYCZNY KALEN-
DARZ 2015”.  
Należało przygo-
tować kalendarz na 
2015r. z elemen-
tami matematycz-
nymi.
  Praca miała być wykonana dowolną 
techniką, estetycznie i samodzielnie 
przez ucznia.
Celem konkursu było kształto-
wanie umiejętności korzystania                                      
z kalendarza oraz wypowiadania się w 
wybranych technikach plastycznych na 
płaszczyźnie i w przestrzeni.
Nagrody ufundowali : firmy: Sklep 
Papierniczy „Papirus”, Pracownia 
Reklamy „DUO ART” Krzysztof WOJT-
CZAK, Hurtownia Akcesorii Meblowych 
„PABLOSS”  Paweł Oskiera, Pracownia 
Reklamy „Reklamownia” Grzegorz Bień-
kowski. 
Dziękujemy za wsparcie dla działań 
szkoły.

Wyniki konkursu Matematyczny Kalen-
darz 2015
Oceny celujące z matematyki i nagrody 
otrzymali:
I miejsca 
 Julia Wacławek 5a

 Michał Stelmach 5b
 Kinga Biała 5c
II miejsce 
Julia Dąbrowska 4c
 Anna Ziółkowska 4c
 Daria Kinapfel 5c
III miejsce
 Inga Popławska 5c
Wyróżnienia
Michał Koziński 4c
Wiktoria Siekierska 5a
Dagmara Gajda 5a 
Aleksandra Wieteska 5c
Mateusz Jakubiak 5d
Oceny bardzo dobre z matematyki i 
upominki otrzymali:
Anna Boczyńska 4b
Wiktor Łach 4b
Mateusz Radkiewicz 4b
Mariusz Wincentka 4d
Julia Kurek 5a
Julia Grzejszczak 5b
Zuzanna Szuplewska  5b
Natalia Sałajczyk 5d
Paulina Skowrońska 6c
Wszystkim uczniom gratulujemy.

W piękny zimowy dzień, jakim była środa, 4 lutego, do Szkoły 
Podstawowej w Lutkówce zaproszono członków Polskiego 
Związku Łowieckiego z koła myśliwskiego „Jenot”, aby prze-
prowadzili niekonwencjonalną lekcję obrazującą to, co jest 
związane z ich pracą społeczną. Okazuje się, że myśliwi, nawet 
jeśli nie mają broni na ramieniu, a za towarzyszy tylko łagodne 
myśliwskie psy, robią wrażenie i to, co mówią, jest słuchane z 
wielkim zainteresowaniem.
– Panowie z koła „Jednot” współpracują z nami od wielu lat i 
nieomal co roku są organizowane z nimi spotkania. To dzisiejsze 

ma być czymś wyjątkowym i organizowanym w terenie – powie-
dział przed spotkaniem dyrektor szkoły Grzegorz Olczak. Na 
wędrówkę z myśliwymi wybrało się ponad 50 uczniów z klas IV, 
V i VI. Ich opiekunkami były wychowawczynie: Agnieszka Kwiat-
kowska, Monika Własiuk i Małgorzata Gołuch, które podobnie 
jak ich uczniowie, były aktywnymi uczestniczkami tej szcze-
gólnej lekcji. Wszyscy obowiązkowo byli ubrani w kamizelki 
odblaskowe ufundowane szkole przez firmy Betronika i Ergon. 
Przed szkolnym budynkiem myśliwi – pomysłodawcy lekcji przy-
rodniczej: Krzysztof Czarnecki, Julian Prytcki i Grzegorz Czarnecki 
– wyjaśnili rolę, jaką odgrywa ich związek w ochronie zwierząt 
dziko żyjących. Na początku panowie poczęstowali zebranych 
myśliwską kiełbasą z dzika. Tak wzmocniona dziatwa ze swoimi 
nauczycielami i dyrek-
torem szkoły udali 

Szkoła Podstawowa w Lutkówce

Zimowa lekcja przyrody z myśliwymi

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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się do odległego ok. pół kilometra paśnika dla zwierząt. W tym 
miejscu widać było, że podczas tegorocznej zimy zwierzęta nie 
są aż tak głodne, gdyż dzień wcześniej dostarczone tutaj poży-
wienie jeszcze nie do końca zostało zjedzone. Okazało się, że 
najczęściej z tego paśnika korzystają sarny, zające, bażanty, 
ale do jadła podchodzą też dziki i borsuki, a bywa, że również 
jenoty. Takich miejsc, gdzie zimą jest dokarmiana zwierzyna 
w okręgu łowieckim koła „Jenot”, jest kikadziesiąt. Pan Julian 
wyjaśniał, że rolą myśliwych jest zadbanie o to, aby zwierzęta w 
środowisku przyrodniczym były odpowiednio selekcjonowane, 
co regulują odpowiednie przepisy. Polowania mogą się odbywać 
tylko w określonych sezonach i przy ścisłym zachowaniu limitu 
odstrzału.
Z dużym zaciekawieniem spotkały się opowieści pana Krzysz-
tofa, który jest właścicielem kilku psów myśliwskich. Te uczestni-
czące w spotkaniu były niepozorne, ale za to bardzo skuteczne, 
np. Sadam jest w stanie buszować w jamie borsuka i lisa, aby je 
stamtąd wypłoszyć, a potem wstawić na linię strzału swojemu 
myśliwemu. Mrożące w krew w żyłach była opowieść pana 
Krzysztofa, kiedy podczas niedawnego polowania spotkał się 
oko w oko z potężnych dzikiem i tylko dzięki temu, że w ostat-
niej chwili oddał celny strzał do pędzącego zwierzęcia, wyszedł 
cało z tej opresji. Dlatego ostrzegał słuchaczy, aby nie ryzykowali 
spotkania z dzikim zwierzęciem, a już na pewno nie podchodzili 
do rodziny dzików z małymi warchlakami.
Teraz jest sezon polowania na bażanty, które dosyć szybko się 
rozmnażają, ale członkowie PZŁ również mają swoje hodowle i 
wzbogacają tymi ptakami środowisko przyrodnicze.
Kilkukilometrowa wędrówka uczniów nauczycieli i myśliwych 
trwała około trzech godzin. Zapewne wszyscy zapamiętają na 
długo tę szczególną lekcję, podczas której dowiedzieli się, że 
myśliwi są bardzo potrzebni, gdyż inaczej kto inny by regulował 

środowisko zwierzęce w sposób nieprzemyślany. O kłusowni-
kach prowadzący tę lekcję niewiele mówili, ale pewnie dlatego, 
że w naszym regionie to zjawisko występuje marginalnie.
Uczniowie i nauczyciele byli mile zaskoczeni, że tak blisko nich 
jest tyle wspaniałych miejsc, które nawet i zima są niezwykle 
malownicze. Natomiast gospodarze którzy zabrali na tę 
wędrówkę, obiecali, że pokażą wiele innych równie niezwykłych 
zakątków.
Na zakończenie wykonano zdjęcie do szkolnej kroniki i do 
albumu związku łowieckiego. Natomiast sam finał nie mógł być 
inny jak ognisko, przy którym można było się ogrzać po wielo-
godzinnej wędrówce i posilić pyszną kiełbasą. Na pożegnanie 
wszyscy powtarzali „Darz Bór” – tradycyjne powitanie myśli-
wych, którzy w ten sposób witają się, żegnają się lub życzą sobie 
powodzenia .

Tadeusz Sułek

 W dniu 11 lutego 2015 roku w Szkole Podstawowej w 
Bobrowcach odbył się bardzo uroczysty Dzień Babci i Dziadka. 
Święto poprzedzały przygotowania dzieci, wspomaganych przez 
nauczycieli, do zaprezentowania swych umiejętności przed ukocha-
nymi seniorami. Udekorowano salę gimnastyczną, rodzice zaan-
gażowali się w przygotowanie poczęstunku, a najmłodsi wykonali 
piękne upominki.
 O 9  w szkole zawitali dziadkowie i babcie. Zostali oczy-
wiście powitani przez panią dyrektor Grażynę Frelik i zaproszeni na 
część artystyczną. Jako pierwsze zaprezentowały się wnuczęta z klas 
starszych, czyli I, II i III – prezentujące przedstawienie jasełkowe  i 
wspomagane przez panie: Ewę Baumel, Agnieszkę Kwiatkowską oraz 
Ewelinę Olesińską. Na scenie królowały anioły, diabełki i pasterze, 
niosąc noworoczne przesłanie życia zwróconego na rodzinę  
i najbliższych. Kolejne atrakcje zafundowały seniorom młodsze 
dzieci. Przedszkolaki, pod opieką pani Teresy Liszewskiej, śpiewały 
i tańczyły. Następnie pierwszaki, pod przewodnictwem pani Hanny 
Żukowskiej, zaprezentowały się w scence oraz śpiewach. Uczniowie 

klas II i III, z pomocą pań Joanny Małeckiej oraz Ange-

liki Woźniak śpiewali i recytowali wiersze. Warto tu wspomnieć  
o angielskich przyśpiewkach i wierszykach, w których to uczniowie 
byli wspomagani przez panią Renatę Bystrzycką. Na zakoń-
czenie części artystycznej wszyscy uczniowie odśpiewali  Sto lat  
w języku angielskim oraz po polsku i wręczyli ukochanym babciom 
i dziadkom dzbanuszki, kwiaty z krepiny, lurki i ogromne buziaki 
połączone z życzeniami zdrowia, szczęścia. W ogólnej radości  
i w dźwięku braw zaproszono seniorów na poczęstunek i zabawę 
taneczną.

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

Dzisiaj jest Dzień Babci i Święto 
Dziadziusia

MERKURIUSZ SZKOLNY
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”…balony lecą w górę,
jest karnawał, dzieci tańczą,
gra muzyka przebierańcom …”
14 stycznia 2015r. w Szkole Podstawowej w Bobrowcach odbyła 
się zabawa karnawałowa dla dzieci. Pięknie udekorowany kory-
tarz przypominał prawdziwą salę balową. Ściany przyozda-
biały piękne prace plastyczne dzieci i kolorowe balony. Nad 
właściwym 
i bezpiecznym przebiegiem zabawy czuwali nauczyciele oraz 
rodzice.
W tym dniu każde dziecko mogło spełnić swoje marzenia, wcie-
lając się w postać z ulubionej bajki, książki czy filmu. Pomysłów 
na wspaniały strój nie brakowało. Można było spotkać księż-
niczki, wróżki, Zorro, Cygankę, Pszczółkę Maję, pielęgniarkę, 
Muszkietera, Indianina  oraz wiele innych znanych postaci.
Zabawę poprowadziły Panie: Hanna Żukowska, Angelika 
Woźniak oraz Joanna Małecka.
Na tej wyjątkowy dzień przygotowano wiele ciekawych zabaw 
muzyczno - ruchowych: taniec z balonami, taniec z krzesełkami 
oraz konkursów: „jaka to melodia?’, „mumia”, „najładniejszy 
taniec” i „najfajniejszy strój”. Na zwycięzców oczywiście czekały 
słodkie nagrody.
Podczas zabawy tradycyjnie wybrano Królową i Króla balu. 
Jury, składające się z rodziców miało naprawdę trudny wybór. 
Po burzliwej dyskusji wybrano zwycięzców. Zostali nimi: Sofiya  
Didych oraz Wojtek Jankowski; oboje z oddziału przedszkolnego. 
Miłym akcentem, który zakończył zabawę było przybycie Świę-

tego Mikołaja. Jak zwykle, Mikołaj nie zapomniał przywieść ze 
sobą worków wypełnionych okazałymi paczkami dla naszych 
milusińskich. Po zaśpiewaniu piosenki lub recytacji wiersza 
każde dziecko otrzymywało od wspaniałego Gościa torbę pełną, 
tak uwielbianych łakoci. 
Podczas całej zabawy można było korzystać z poczęstunku, który 
został przygotowany przez rodziców naszych podopiecznych. 
Ten dzień śmiało można nazwać wspaniałym i udanym; długo 
będziemy o nim pamiętać. Wszyscy bawili się znakomicie, nie 
brakowało uśmiechów i okrzyków radości. 
Z nadzieją i radością czekamy na kolejną zabawę karnawałową, 
która już za rok!

Joanna Małecka 

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor, Grono pedagogiczne, 
Pracownicy szkoły i Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Bobrow-
cach składają serdeczne 
podziękowania: 
Panu Waldemarowi Kaźmier-
czakowi - prezesowi Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Bobrow-
cach  za wypożyczenie sali na 
zabawę karnawałową 
i Pani Beacie Wasilew-
skiej- przewodniczącej Rady 
Rodziców, państwu  Jolancie i 

Grzegorzowi Brzemińskim, pani 
Dorocie Każmierczak, państwu 
Katarzynie i Dariuszowi Gron-
kiewiczom, pani Małgorzacie 
Dębowskiej  za organizację 
imprezy karnawałowej
oraz pani Monice Siedleckiej, 
pani Marioli Swaczyńskiej,  
pani Agacie Major, panu Krzysz-
tofowi Słomińskiemu, pani 
Beacie Ryl za okazaną pomoc w 
przygotowaniu zabawy karna-
wałowej.

Serdecznie dziękujemy

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY / REKLAMY



               Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.
      Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisław
      Komorowski, a patronat medialny: miesięcznik AGROme-
chanika, oraz telewizja interaktywna AgroNews com.pl, AGRO 
SERWIS, TVP1 i dwutygodnik Zielony Sztandar.

Celem konkursu jest promocja zasad 
ochrony zdrowia i życia w gospodar-
stwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:
• Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi,
• Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego,
• Państwowa Inspekcja Pracy,
• inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa pracy
w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn rolniczych o 
ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu.

W konkursie mogą brać udział 
osoby pełnoletnie prowadzące 
produkcyjną działalność rolniczą, 
ubezpieczone w KRUS. Konkurs 
przebiegać będzie w trzech 
etapach: regionalnym, woje-
wódzkim i centralnym.
Rolnicy zainteresowani udziałem 
w Konkursie powinni wypełnić 
formularz zgłoszeniowy dostępny 
w PT i OR KRUS, w prasie, na 
stronie internetowej KRUS oraz 
w przedstawicielstwach współor-
ganizatorów i patronów medial-
nych. 
Wypełniony i podpisany formu-
larz należy złożyć do najbliższej 
Placówki Terenowej KRUS w 
nieprzekraczalnym terminie do 
31 marca 2015r.
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Konkurs KRUS

XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

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. 

Drops- przesympatyczny 
piesek, który od niedawna 
daje się głaskać i dopiero 
zaczyna ufać ludziom. Drops 
jest zaszczepiony, odroba-
czony, odpchlony. Chodzi na 
smyczy (tel. 605-614-092)

Lucek to ok. 2-3 letni piesek. 
Chodzi na smyczy, uwielbia 
przytulanie.Jest łagodny i 
bardzo radosny. Jest odroba-
czony, odpchlony, zaczipowany 
i zaszczepiony (tel. 605-614-
092)

Nestor to ok. 7 letni pies, 
który  nie widzi i boi się ludzi. 
Jednak  daje się głaskać i przy-
tulać. Boi się smyczy. Pierwsze 
dni w nowym miejscu mogą 
być trudne dla  Nestora, ale 
szybko poznaje teren i dosko-
nale się w nim porusza. Nestor 
bardzo potrzebuje swojego 
domu i swojego pana (tel. 
605-614-092).

Saba, - 3 –letnia duża i piękna 
suka w typie leonbergera. 
Bardzo łagodna,  karna i 
grzeczna. Chodzi na smyczy. 
Saba jest wysterylizowana, 
zaszczepiona, odrobaczona 
(tel. 605-614-092)

OGŁOSZENIA / REKLAMY
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Twój jeden procent może znaczyć tak wiele...
Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie 

Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”

„Jeden procent” to jedyny podatek, o którym każdy może 
zdecydować, na co go przeznaczyć. Każdy podatnik może 
zdecydować czy swój podatek przeznaczy państwu, czy 
skorzysta z możliwości przekazania go na rzecz organizacji pożytku 
publicznego.
Czy zdecydowali już Państwo, na jaki cel przeznaczycie 1% 
swojego podatku? 
Prosimy, wesprzyjcie Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”. Dzięki Państwa pomocy 
zrobimy jeszcze więcej.
Dlaczego przekazać 1% swojego podatku właśnie nam?
Opiekujemy się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z terenu 
miasta i gminy Mszczonów.
Dzieci mają zajęcia w świetlicy terapeutycznej działającej 
przy szkole podstawowej. Są to zajęcia teatralne, taneczne, 
rehabilitacyjne, gry, zabawy integracyjne, lekcje religii, wycieczki.
W zajęciach świetlicy uczestniczą dzieci niepełnosprawne i 
wolontariusze oraz dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i z 
gimnazjum.
Dla większości dzieci świetlica to jedyne miejsce, gdzie mogą się 
spotkać z rówieśnikami.
Kto może przekazać 1% podatku?
• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność 

gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki 
podatku

Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2015r.
• podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym 

podaje wysokość kwoty, czyli 1% podatku, nazwę organizacji 
i numer jej wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

• wpłata nie może być większa niż 1 procent podatku
• podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji
• organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazuje 

jej 1% - dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana 
kwota

• urząd skarbowy musi przekazać wskazane pieniądze do 
końca lipca

Jak przekazać 1% podatku na Stowarzyszenie Rodziców i 
Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”
W odpowiedniej rubryce formularza PIT proszę wpisać nazwę 
organizacji:
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
„Uśmiech Dziecka”
Bank Rawski Oddział Mszczonów
Nr konta: 20 9291 0001 0041 3914 2000 0010
NIP: 8381706065  KRS: 0000105222 
 REGON: 017464953
Nawet niewielką kwotę warto przekazać, ponieważ z wielu kilkuzłotowych 
wpłat może uzbierać się znacząca suma.

Twój 1% - nasz uśmiech. DZIĘKUJEMY :-)

BEZPIECZNIE NA WSI 
– ZWIERZAKI TO NIE 
PLUSZAKI !
Już po raz kolejny Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego organizuje Ogól-
nopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów 
szkół podstawowych, pn. 

„Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie 
pluszaki!’’

Konkurs przebiegać będzie we współorga-
nizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, 
zainteresowanymi jednostkami samo-
rządu terytorialnego i udziałem lokalnych 
mediów.
Celem Konkursu jest promowanie pozy-
tywnych zachowań związanych z pracą i 
zabawą w gospodarstwie rolnym a także 
rozbudzenie i rozwój wrażliwości este-
tycznej oraz indywidualnych zdolności 
twórczych wśród najmłodszych miesz-
kańców wsi. W tym roku KRUS zwraca 
uwagę na bezpieczeństwo pracy przy 
obsłudze zwierząt gospodarskich.

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS 
w Warszawie i podległych mu Placówek 
Terenowych, Konkurs przebiega w 2 
etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczest-
nikami Konkursu mogą być uczniowie szkół 
podstawowych klas 0-VI, w dwóch kate-
goriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II 
grupa: klasy IV-VI). 
Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie 

dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do 
właściwej miejscowo Placówki Terenowej 
KRUS.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie 
pracy plastycznej w formacie A-3, w 
dowolnej technice, o tematyce związanej 
z zapobieganiem wypadkom z udziałem 
zwierząt gospodarskich.
Na laureatów obu etapów konkursu 
czekają nagrody rzeczowe. Prace 
plastyczne laureatów trzech pierwszych 
miejsc etapu wojewódzkiego z każdej 
kategorii wiekowej niniejszego konkursu 
wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji 
Konkursu można uzyskać w Placówkach 
Terenowych KRUS oraz w Oddziale Regio-
nalnym KRUS w Warszawie a także na 
stronach internetowych urzędów gmin.

PT KRUS Żyrardów
ul. Okrzei 58
96-300 Żyrardów
tel. (46)855 28 51
e-mail: zyrardow@krus.gov.pl
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Punkty sprzedaży artykułów spożywczo - przemysłowych

ŻABIA WOLA  - TYLKO 25 KM
OD WARSZAWY

2Żabia Wola - segmenty: cena 1980 zł/m  
(cena wraz z działką)

 Istnieje możliwość nabycia części mieszkalnej:  
I + II piętro 

lub części usługowej na parterze.
 

tel. 606 389 428

www.shu-mszczonow.pl
shumszczonow@neostrada.pl

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

DO WYDZIERŻAWIENIA:
1. Lokal użytkowy dostosowany do prowadzenia  

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

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

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

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

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

Bazy obrotu rolnego  w Mszczonowie i Żabiej Woli oferują w 
konkurencyjnej cenie: opał, nawozy, środki ochrony roślin 
inf. 694 129 283 , 46 – 8578222

Wyprzedaż materiałów budowlanych w Mszczonowie  po znacznie 
obniżonej cenie 694 129 283, 695 103 412

Znaczne obniżki cen obuwia 
zimowego w pawilonie "Merkury”

SKLEPY SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWE
 zapraszają do zakupu w atrakcyjnych cenach świeżych owoców 

 i warzyw oraz pysznych ciast domowych

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

PAWILON MERKURY W MSZCZONOWIE ZAPRASZA: 
WYPRZEDAŻ W DZIALE OBUWNICZO-TEKSTYLNYM

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

SPRZEDAM:
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka -  
   cena 249.000 zł - tel. 606 389 428
- SKLEP W KORYTOWIE - tel. 606 389 428
- SKLEP W ŻELECHOWIE - tel. 606 389 428
- 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. Wydzierżawię lub sprzedam bazę magazynową  

w Mszczonowie, ul. Grójecka  606 389 428 
2. Pomieszczenia: handlowo-usługowe na parterze 

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

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

4. Lokal gastronomiczny z wyposażeniem 
Mszczonów ul. Warszawska 6/8 
tel. 606 389 428

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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