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 od 1 KWIETNIA do 31 MAJA 

Od 1 do 31 maja 2015 roku 
odbędzie się druga tura głoso-
wania internautów mająca na 
celu wyłonienie kolejnych 20 
zwycięskich lokalizacji spośród 
zgłoszonych do Konkursu miej-
scowości. 
W wyniku głosowania (dane 
zwycięskiej lokalizacji oraz 
uczestnika będące zwycięzcą 
Konkursu) zostaną opubliko-
wane na stronie Organizatora,  
w dniu 1 maja 2015 roku  
(I tura głosowania) oraz w dniu  
1 czerwca 2015 roku (II tura 
głosowania).

W tym roku niepowtarzalne 
Podwórko NIVEA powstanie  
w 40 lokalizacjach w całej 
Polsce. Wspólnie sprawmy, 
aby Rodzinne Miejsce Zabaw,  
powstało właśnie  
w Mszczonowie.
Szczegółowe informacje doty-
czące regulaminu i głosowania 
w konkursie znajdują się na 
stronie: 
http://www.nivea.pl/podworko
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Informacja na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
na terenie miasta i gminy Mszczonów
Zaproszony na sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie komendant 
powiatowy PSP w Żyrardowie  st. bryg. mgr inż. Andrzej Oklesiński 
omówił stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie 
powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy 
Mszczonów.
Gmina Mszczonów z uwagi na dużą ilość obiektów produkcyjno 
– magazynowych oraz na swoją lokalizację przy trasie Warszawa-
-Katowice /nr-8/ i trasie międzynarodowej /nr 50/ Wschód – 
Zachód, a także w sąsiedztwie Centralnej Magistrali Kolejowej i 
trasy kolei towarowej Słubice-Terespol, posiada III stopień zagro-
żenia pożarowego.
Zdaniem Andrzeja Oklesińskiego dzięki odpowiednim zabezpie-
czeniom przeciwpożarowym oraz rozbudowanej infrastrukturze 
w postaci wodociągów oraz dróg dojazdowych, stan ochrony 
przeciwpożarowej na terenie gminy Mszczonów można uznać za 
dobry.
W roku 2014 na terenie gminy Mszczonów odnotowano spadek 
ilości pożarów w stosunku do wzrostu ilości miejscowych zagrożeń.
W zeszłym roku w gminie Mszczonów zanotowano 126 zdarzeń z 
czego 68 stanowiły wyjazdy do miejscowych zagrożeń, zaś 48 do 
pożarów. Pozostałe 10 zanotowanych zdarzeń to alarmy fałszywe. 

W skali całego powiatu zanotowano 1022 zdarzeń z czego 506 to 
miejscowe zagrożenia, a 450 to pożary. 
Z przedstawionych danych wynikło, że na terenie gminy 
Mszczonów najbardziej mobilną jednostką jest OSP Mszczonów, 
włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Zdaniem st. bryg. Andrzeja Oklesińskiego jednostka z Mszczo-
nowa  wykazuje się celującą mobilnością i gotowością bojową 
oraz bardzo dobrym wyposażeniem porównywalnym do jedno-
stek Państwowej Straży Pożarnej.
Taki stan rzeczy przekłada się na wyjazdowość druhów z Mszczo-
nowa. Tylko w roku ubiegłym OSP Mszczonów wyjeżdżała do 
różnego typu zdarzeń aż 116 razy.
Komendant podkreślił także, że druhowie z Mszczonowa podczas 
przeprowadzanych inspekcji gotowości bojowej wykazują się 
wzorową postawą otrzymując najwyższe oceny.
Wśród wyróżnionych jednostek znalazły się także OSP Grabce 
Towarzystwo, OSP Zbiroża, OSP Osuchów oraz OSP Wręcza.
W podsumowaniu Andrzej Oklesiński podziękował strażakom z 
gminy Mszczonów za wzorowe działanie i partnerską współpracę.
Następnie, podinspektor Mieczysława Korzonkowska z Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie omówiła realizację zadań w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej w gminie Mszczonów za 2014 rok, 
zwracając szczególną uwagę na szkolenia druhów oraz zakup 
specjalistycznego umundurowania, sprzętu oraz wozów bojo-
wych.
W roku 2014 przeszkolonych zostało 58 druhów, którzy odbyli 
szkolenie podstawowe ratowników, kurs udzielania pierwszej 
pomocy medycznej, kurs naczelników i dowódców, kurs kiero-
wania ruchem drogowym, kurs ratownictwa technicznego, kurs z 
zakresu: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, a także uzyskali certyfi-
kację ratownictwa technicznego.
Jeżeli chodzi o inwestycje,  zakupiono ubrania bojowe oraz sprzęt 
pożarniczy w tym:  używany samochód pożarniczy marki Tatra 
z pojemnością 14 tysięcy litrów wody, drabiny specjalistyczne, 
prądownice, węże, piłę spalinową, hydronetki wodne, pompę 
szlamową, agregat, kominiarki, pasy bojowe, hełmy, radiotele-
fony, platformę ratowniczą, kurtynę wodną, latarki specjalistyczne 
oraz  mundury dla Orkiestry Dętej.

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 4 marca 2015 roku, odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie na której radni wysłuchali 
informacji na temat stanu  przeciwpożarowego oraz bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy 
Mszczonów, a także podjęli bieżące uchwały.

Radni podczas obrad VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Przewodniczący RM Łukasz Koperski wraz z wiceprzewodniczącymi 
Markiem Zientkiem i Andrzejem Osińskim
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W OSP Mszczonów- wykonano instalację elektryczno- odgro-
mową, w  OSP Bobrowce i we Wręczy zainstalowano klimatyzację 
i wentylację w salach konferencyjnych, w OSP Bobrowce  przepro-
wadzono remont garażu, wykonano tynki wewnętrzne i posadzkę.
Zakupiono także umundurowania dla członków OSP Grabce Towa-
rzystwo i OSP Wręcza.
W OSP Zbiroża wykonano roboty murarskie i malarskie sali konfe-
rencyjnej.
Natomiast w OSP Piekary zamontowano nową przesuwną bramę 
wjazdową oraz zakupiono100 sztuk krzeseł do sali konferencyjnej.
Należy zaznaczyć, iż większość prac zostało wykonane przez stra-
żaków ratowników we własnym zakresie i częściowo z własnych 
środków.
Ogólny budżet przeznaczony w 2014 roku na wydatki w strażach 
wyniósł blisko 510 tysięcy złotych.
Druh Waldemar Suski, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego OSP RP w Mszczonowie poinformował o posiedzeniach 
zarządu w roku 2014, wskazując, że w roku ubiegłym odbyły się 4 
spotkania zarządu i 3 posiedzenia prezydium zarządu.
Prezes Waldemar Suski wymienił również szereg podejmowanych 
inicjatyw, w tym zorganizowanie eliminacji gminnych i powiato-
wych w ramach ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej.
Zdaniem druha prezesa niebywałym wydarzeniem było wzięcie 
udziału jednostki OSP Mszczonów w zawodach sportowo-pożarni-
czych na szczeblu wojewódzkim, co jest ogromnym wyróżnieniem 
i prestiżem dla samych druhów i jednostki.
Głos zabrał również dh Grzegorz Koperski, naczelnik OSP 
Mszczonów, który w imieniu zarządu i członków OSP w Mszczo-
nowie podziękował władzom samorządowym za wsparcie finan-
sowe i merytoryczne, w tym za nowy sprzęt i umundurowanie 
oraz sfinansowanie szkoleń druhów.
Naczelnik podziękował także za zakup samochodu bojowego 
marki IVECO, a także montaż klimatyzatorów w sali konferencyjnej 
OSP. 
Ponadto, druh wspomniał, że w roku ubiegłym z własnych środków 
zakupiono samochód marki Ford Transit, a ze środków KSRG zaku-
piono katamaran do ratownictwa wodnego.
Grzegorz Koperski poinformował także, że istnieje potrzeba 
zakupu specjalistycznej sprężarki do napełniania powietrzem 
aparatów ochrony dróg oddechowych  oraz urządzenia do badania 
szczelności masek.
Dzięki takiemu wyposażeniu druhowie będą mogli na bieżąco 
szkolić się z używania aparatów ODO podczas zbiórek szkolenio-
wych, co wpłynie na pewność ratownika podczas pracy w tego 
typu urządzeniu w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych.

- Co to za strażak- ratownik, 
który założy aparat powietrzny 
raz na pół roku. Potrzebujemy 
się szkolić i podnosić nasze 
kwalifikacje. Ratownik musi 
być obeznany z używaniem 
aparatu ODO, bo to wpływa 
na bezpieczeństwo strażaka 
podczas akcji- tłumaczył 
zasadność zakupu Grzegorz 
Koperski.
W odpowiedzi radny Mirosław 
Wirowski podziękował druhom 
za ich służbę podkreślając, 
że ratownicy narażając swoje 
życie podczas akcji muszą czuć 
się pewnie, dlatego potrzebują 
na bieżąco się szkolić z wyko-
rzystaniem aparatów powietrz-
nych. Zdaniem radnego zakup 
sprężarki jest w pełni zasadny, 
bowiem wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa ratowników.

Z kolei radna Barbara Gryglewska podkreśliła, że strażacy nie tylko 
chronią i zapewniają bezpieczeństwo, ale mają ogromny wkład w 
wychowanie młodzieży będącej w szeregach straży. 
- To jest szalenie istotne, że dzięki podejmowanym inicjatywom, 
jak zbiórki krwi i szkolenia wpływacie na kształtowanie wzorowych 
postaw życiowych tych młodych ludzi, za co Wam serdecznie dzię-
kuję- mówiła Barbara Gryglewska.
W podsumowaniu Łukasz Koperski, podziękował wszystkim stra-
żakom za ciężką służbę na rzecz społeczeństwa, gratulując ochot-
nikom za ogromne zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji.
- Za takie zaangażowanie należą się pochwały, bowiem druhowie 
chcą się rozwijać i nieść pomoc poszkodowanym na szerszą skalę. 
Chcę zapewnić, że Rada Miejska i burmistrz przedyskutują temat 
wsparcia finansowego wnioskowanego zakupu sprężarki i urzą-
dzenia do badania szczelności masek- tłumaczył Łukasz Koperski.

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

Krzysztof Puszcz, komendant komisariatu Policji w Mszczonowie 
omówił stan bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Mszczonów 
omawiając dane statystyczne za rok 2014.
Funkcjonariusz w kilku zdaniach przedstawił siedem kategorii 
najczęściej popełnianych przestępstw z których podobnie jak 
w latach ubiegłych największy problem stanowią kradzieże i 
włamania oraz uszkodzenie mienia.
Zdaniem Krzysztofa Puszcza miniony rok należy uznać za spokojny 
pod względem ilości zdarzeń.
Komendant dziękując burmistrzowi Mszczonowa i Radzie Miej-
skiej podkreślił, że dzięki wsparciu finansowemu władz Mszczo-
nowa, funkcjonariusze mają do dyspozycji przekazane przez 
gminę na podstawie umowy użyczenia nieoznakowane pojazdy, a 
także mogą pełnić służby ponadnormatywne, które pokrywane są 
w całości z budżetu gminy.
Zdaniem komendanta takie służby mają ogromne znaczenie 
głównie podczas zabezpieczania imprez masowych organizowa-
nych na terenie miasta i gminy Mszczonów, a także w ramach 
dodatkowych patroli, które wpływają na zwiększony poziom 
bezpieczeństwa.
Korzystając z okazji 
radny Krzysztof Kraw-
czyk, podziękował za 

Druh Waldemar Suski, prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-

Gminnego OSP RP w Mszczonowie

Przedstawiciele gminnych jednostek OSP
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działania prewencyjne i wychowawcze przeprowadzane przez 
dzielnicowego wśród młodych ludzi. 
- To ciężka praca dzielnicowego, który wypracował konstruktywny 
system działania na rzecz poprawy ładu i porządku na osiedlach 
mieszkalnych, za co należą się ogromne podziękowania- mówił 
Krzysztof Krawczyk.
Radny Mirosław Wirowski, pytał o możliwość instalacji monito-
ringu, który w znaczący sposób wpłynąłby na poprawę bezpie-
czeństwa w mieście.
W odpowiedzi Krzysztof Puszcz, przyznał, że kamery są skutecznym 
narzędziem, jednak trzeba zdawać sobie sprawę z ogromnego 
kosztu obsługi takiego systemu. 
Łukasz Koperski, jako przewodniczący RM pytał o skutki likwidacji 
posterunku policji w Radziejowicach i automatycznej obsłudze 
gminy Mszczonów i Radziejowice przez komisariat w Mszczo-
nowie.
Funkcjonariusz zapewnił, że wprowadzona reorganizacja nie wpły-
nęła na pogorszenie stanu bezpieczeństwa w Mszczonowie.
W podsumowaniu uczestniczący w sesji Dariusz Sipak, komendant 
powiatowy policji w Żyrardowie podkreślił, że najwięcej prze-
stępstw dokonywanych jest na terenie miasta Żyrardowa, które 
stanowią 70% wszystkich zdarzeń.
Policja w Mszczonowie zaś wykazuje się wysoką skutecznością 
zarówno na terenie gminy Mszczonów jak i Radziejowice.
Komendant Dariusz Sipak oznajmił również, że optymistycznym 
akcentem jest perspektywa budowy nowej siedziby policji w 
Mszczonowie, która w końcu będzie na miarę Mszczonowa.
Szef komendy powiatowej zwrócił także uwagę na priorytetowe 
potraktowanie współpracy na linii Mieszkaniec- Policja, co w 
konsekwencji w znaczący sposób wpływa na wzrost bezpieczeń-
stwa.
Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa podziękował funk-
cjonariuszom za dobrą współpracę, prosząc o wzmożenie działań 
policji w kwestii karania kierowców TIR-ów, którzy pomimo 
zakazów poruszania się po gminnych drogach łamią przepisy. 
Burmistrz stwierdził także, że niedopuszczalnym jest, aby samo-
chody ciężarowe były parkowane przy prywatnych posesjach.
Jak poinformował burmistrz, zgodnie z ustaleniami pomiędzy 
władzami samorządowymi Mszczonowa a Komendą Wojewódzką 
Policji, gmina jeszcze w tym roku przekaże z własnego budżetu 
500 tysięcy złotych na budowę   nowego komisariatu policji w 
Mszczonowie, przy ulicy Warszawskiej.
W budynku obecnego komisariatu będzie znajdował się Dom 
Dziennego Pobytu dla osób starszych wymagających całodziennej 
opieki.
W uzupełnieniu Łukasz Koperski, podziękował funkcjonariuszom 
za przybycie, zapewniając, że samorząd w dalszym ciągu będzie 
wspierał policję, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest dla władz 
Mszczonowa bezwzględnym priorytetem.

Podjęte uchwały

Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie, radni podjęli 
szereg uchwał, w tym m.in. uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Marków- Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, 
Grabce Józefpolskie oraz sporządzenia zmiany Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów.
Radni w wyniku głosowania uchwalili również uchwałę zmienia-
jącą uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2015 oraz 

wiążącą się z tym dokumentem uchwałę zmieniającą 

Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Mszczonów. Ponadto 
jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie ustalenia składów 
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej, a także w sprawie diet 
dla członków RM.

Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej

Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
poinformował, że 22 lutego br. zespół kontrolny odbył posie-
dzenie w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie analizując spłacal-
ności podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 
oraz podatku rolnego za rok 2014. W wyniku kontroli, komisja nie 
stwierdziła żadnych nieprawidłowości.
Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami
W okresie między sesjami zostały wydane dwa zarządzenia, które 
dotyczyły powołania komisji do konkursu ofert na wykonanie w 
2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione 
podmioty zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w obszarach turystyki i krajoznawstwa.
Burmistrz poinformował, że aktualnie trwają intensywne prace 
nad opracowaniem i przygotowaniem propozycji i wniosków 
odnośnie inwestycji na które gmina chce pozyskać środki unijne z 
nowego rozdania na lata 2014-2020.
Aktualnie, po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami, 
opracowywany jest projekt nowej organizacji ruchu w ulicy 
Szkolnej i Sportowej w Mszczonowie, który czeka jeszcze na opinię 
policji.
W kwestii inwestycji Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że prowa-
dzone przez gminę projekty realizowane są zgodnie z założonym 
planem.
Jedyną bolączką jest budowa kanalizacji na terenie Badowa Dańki, 
Sosnowicy i Wymysłowa, która z wielu powodów jest  opóźniona.
Przy sprzyjającej pogodzie rozpoczną się prace związane z równa-
niem dróg i bieżącymi naprawami zniszczonych przez zimę 
odcinków. 
Firma Global Park, stała się właścicielem zbiornika wodnego po 
wyrobisku kruszywa we Wręczy. Pozyskanie tego obszaru stworzy 
dodatkowe możliwości rozbudowy inwestycji Park of Poland.
Ponadto inwestor, który wybuduje delfinarium w Mszczonowie 
stał się już właścicielem gruntu przy mszczonowskich Termach i 
rozpoczął proces ubiegania się o stosowną dokumentację w celu 
rozpoczęcia inwestycji.

Sprawy różne

Łukasz Koperski, jako przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie poinformował, że wraz z początkiem bieżącego roku zgłosił 
stanowisko, aby uczcić w Mszczonowie obchody 25-lecia samo-
rządności w Polsce.
W związku z tym podczas obrad VI sesji, Rada Miejska zapropo-
nowała zorganizować uroczystości będące świętem wszystkich 
mieszkańców miasta i gminy Mszczonów.  
W celu przygotowania obchodów 25-lecia samorządności powo-
łano Komitet Organizacyjny Obchodów pod kierownictwem 
Łukasza Koperskiego- przewodniczącego RM obecnej kadencji, 
w skład którego weszli: przewodniczący Rady Miejskiej kadencji 
1990-1994, wiceprzewodniczący RM obecnej kadencji, radni, a 
także burmistrz Mszczonowa, przedstawiciele wszystkich organi-
zacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Mszczonów, przed-
stawiciele duchowieństwa z parafii miasta i gminy Mszczonów, a 
także dyrektorzy trzech jednostek organizacyjnych: MOK, OSiR i 
GCI.

Łukasz Nowakowski
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Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 25 marca 2015 roku, odbyła się VII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali informacji z 
oceny stanu ochrony środowiska na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów. 
Ponadto radni podjęli szereg bieżących uchwał, w tym uchwałę w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ocena stanu ochrony środowiska na terenie powiatu żyrar-
dowskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy 
Mszczonów. 
Krzysztof Zawadzki, dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zdał sprawozdanie 
ze stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Mszczonów 
uwzględniając stan powietrza atmosferycznego, rekultywację 
wyrobisk, poziom hałasu oraz gospodarkę odpadami komunal-
nymi.
Zdaniem Krzysztofa Zawadzkiego odnotowuje się poprawę jakości 
powietrza atmosferycznego oraz znaczny spadek hałasu z uwagi 
na wyprowadzenie  ruchu tranzytowego z miasta kierując go na 
obwodnicę Mszczonowa.
W kwestii dotyczącej rekultywacji dyrektor podkreślił potrzebę 
zagospodarowania wyrobisk pokopalnianych znajdujących się na 
terenie gminy Mszczonów. Jednym z rozwiązań jest kierunek rolni-
czego zagospodarowania tego terenu. 
Na pytanie radnego Andrzeja Osiala dotyczące możliwości zrekul-
tywowania wyrobisk poprzez naturalne zalanie ich wodą, dyrektor 
poinformował, że jest to jedna z  form rekultywacji wymagająca 
ciągłego monitorowania i ochrony zbiornika przed zanieczyszcze-
niem, gdyż istnieje prawdopodobieństwo przenikania wody do 
domowych studni, z których czerpana jest woda pitna.
Wiele uwagi poświęconej zostało omówieniu spraw związanych z 

gospodarką odpadami komunalnymi.
Zdaniem dyrektora Zawadzkiego problematycznym staje się 
rosnąca wciąż ilość odpadów i związane z tym koszty ich utylizacji.
Jednym ze sposobów uniknięcia podwyżek za odbiór śmieci jest 
budowa specjalistycznego zakładu przetwarzania odpadów.
W wyniku merytorycznej dyskusji wiceprzewodniczący RM Andrzej 
Osiński prosił o wyjaśnienie na jakiej podstawie uruchomiono 
funkcjonowanie składowiska opadów w miejscowości Słabomierz 
(gmina Radziejowice).
W odpowiedzi Krzysztof Zawadzki zakomunikował, że zgodnie z 
decyzją Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego 
przedłużona została działalność składowiska w miejscowości 
Słabomierz do 30 czerwca 2016 roku. Obecnie wysypisko zlokali-
zowane na gruncie gminy Radziejowice przyjmuje kamienie, gruz, 
ziemię i odpady  niebiodegradowalne.
Radny Mirosław Wirowski poruszył także temat związany z zanie-
czyszczaniem powietrza przez przydomowe kotłownie.
- Głównym czynnikiem zanieczyszczenia powietrza w Mszczonowie 
jest palenie w przydomowych kotłowniach niekonwencjonalnym 
paliwem w tym miałem, plastikiem i czym się tylko da. Zwracam 
się z prośbą o pomoc finansową i merytoryczną- mówił Mirosław 
Wirowski. Wiem, że najlepszym sposobem byłaby wymiana tych 
pieców, ale czy istnieje inna forma wpłynięcia na zmniejszenie 
tego niekorzystnego zjawiska-pytał radny Mirosław Wirowski.
W uzupełnieniu Krzysztof Zawadzki podkreślił, że skala problemu 
jest ogromna, a tego typu zanieczyszczenia w znaczny sposób 
wpływają na rozwój różnego rodzaju powikłań zdrowotnych.
- Musimy mieć świadomość, że tylko z jednego domu paląc w nim 
całą noc powodujemy większą emisję szkodliwych substancji do 
atmosfery niż wszystkie spalarnie w Europie przez cały rok- wyja-
śniał dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Żyrardowie.
Uczestniczący w obradach burmistrz Józef Grzegorz Kurek zasuge-
rował, że gmina przewiduje dofinansować mieszkańcom wymianę 
starych pieców węglowych na piece gazowe lub olejowe.
- Jeżeli na terenie naszej gminy powstałby zakład utylizacji 
odpadów to będziemy w stanie z  pozyskanych oszczędności i 

Radni podczas obrad VII sesji Rady Miejskiej

Otwarcia obrad dokonał przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski
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podatku CIT dopłacić do wymiany pieców lub dopłaty do zakupów 
oleju opałowego- zapewnił burmistrz.
Jeśli nie będzie zakładu utylizacji to w perspektywie czasu ceny za 
odbiór śmieci będą takie jak w Europie, z tymże tam nie płaci się 
10 zł tylko dużo, dużo więcej. Musimy podjąć decyzję czy nas na to 
będzie stać- dodał włodarz gminy.
W dalszej części dyskusji radny Andrzej Osial pytał o możliwości 
pozyskania dofinansowania na budowę przydomowych oczysz-
czalni ścieków.
Józef Grzegorz Kurek wyjaśnił, że jednym ze sposobów jest pozy-
skanie przez gminę środków z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni pod warun-
kiem, że zbierze się minimum 50 właścicieli u których powstałaby 
inwestycja. Drugim z wariantów jest pozyskanie wsparcia finanso-
wego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska przez firmę, 
która byłaby wykonawcą  oczyszczalni w danym gospodarstwie.
Trzecim rozwiązaniem jest ubieganie się  o 50 % dofinansowanie 
bezpośrednio z gminy. 
W punkcie dotyczącym oceny stanu ochrony środowiska głos zabrał 
również Marek Balcer, prezes Geotermii Mazowieckiej S.A., który 
zdał sprawozdanie z działalności zakładu za rok 2014, podkreślając, 
że w bieżącym roku mija 20-lecie funkcjonowania spółki.
Spółka posiada sześć ciepłowni, w tym: w  Ożarowie Mazowieckim, 
Błoniach, Żyrardowie, dwie w Chodakowie, a także flagowy zakład 
w Mszczonowie. 
W roku 2014 dokonana została modernizacja węzłów cieplnych 
należących do Geotermii Mazowieckiej oraz wymiana liczników 
ciepła. Zainstalowane zostały także nadajniki do pomiarów sieci 
cieplnej.
Prezes Marek Balcer wspomniał także o szeregu projektów badaw-
czych w które zaangażowana jest Geotermia. 
W listopadzie 2014 roku Geotermia Mazowiecka wspólnie z 
konsorcjum: Państwowym Instytutem Geologicznym, AGH i innymi 
udziałowcami wygrała  konkurs pn. „Badanie i uzdatnianie wód 
geotermalnych dla potrzeb leczniczych oraz poszukiwania rzad-
kich pierwiastków”,  ogłoszony przez Narodowe Centrum Badania 

i Rozwoju. W projekcie uczestniczy także 
Geotermia Uniejów i Podhalańska.
Celem programu jest opracowanie 
systemu w zakresie obróbki fizycznej 
wody tak, żeby mogła ona służyć, jako 
woda lecznicza.
Kolejny z projektów zakłada stworzenie w 
Mszczonowie centrum naukowo- eduka-
cyjnego w zakresie energii odnawialnej. 
W ramach przedsięwzięcia powstanie 
laboratorium energetyki odnawialnej. 
Partnerami projektu jest Politechnika 
Warszawska i SGGW, Geotermia Mazo-
wiecka i gmina Mszczonów. W perspek-
tywie istnieje możliwość utworzenia w 
Mszczonowie studiów zamiejscowych 
tych dwóch uczelni.
W podsumowaniu tej części obrad,  
Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu 
żyrardowskiego podkreślił, że stan środo-
wiska naturalnego na terenie gminy 
Mszczonów na przestrzeni minionego 
ćwierćwiecza uległ niepodważalnemu 
przeobrażeniu. Wprowadzone przez 
władze samorządowe rozwiązania, w tym 

wybudowanie oczyszczalni ścieków, skanalizowanie i gazyfikacja 
gminy, a także likwidacja kotłowni węglowych na rzecz ekologicz-
nych źródeł geotermalnych wpłynęły na znaczną poprawę środo-
wiska.
Starosta podkreślił także, że gmina Mszczonów była pionierem i 
wzorem dla innych samorządów w obszarze segregacji odpadów.
- Mszczonów wyprzedził przepisy zawarte w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, wprowadzając innowacyjny jak na 
tamte czasy system na swoim terenie- mówił z uznaniem Wojciech 
Szustakiewicz. Gratuluję władzom samorządowym Mszczonowa 
sukcesu dotyczącego wprowadzenia wszystkich tych zmian- dodał 
starosta.

Podjęte uchwały

Radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Radni zadecydowali, aby zachować obowiązujące stawki, przedłu-
żając czas obowiązywania taryf na okres od dnia 01.04.2015r. do 
dnia 31.03.2016r.

Taryfa opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Mszczonów:

Wysokość opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki:

Wyszczególnienie Grupa I Grupa II Grupa III

1. Cena wody w zł/m3 netto 2,76 3,94 -

2. Cena usługi odprowadzania 
i oczyszczania ścieków  
w zł/m3 netto

4,72 7,62 15,84

 
Pozostałe usługi: 

Taryfowa grupa 
odbiorców Wyszczególnienie Stawka 

netto
Jednostka 

miary

Odbiorca usługi

Stawka opłaty za 
przyłączenie do 
urządzeń wodociągo-
wych*

130,56 Szt.

Odbiorca usługi

Stawka opłaty za 
przyłączenie do 
urządzeń kanalizacyj-
nych*

125,93 Szt.

 
*stawka wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych 
przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług, zawierająca koszty 
dojazdu oraz robocizny. Do wyżej ustalonych stawek należy doli-
czyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy 
najmu nieruchomości oraz uchwałę w sprawie przyjęcia corocz-
nego  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mszczonów. Podjęto 
także uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mszczonów 
na rok 2015 .

W trakcie sesji głos 
zabrał Wojciech 
Szustakiewicz, 

starosta powiatu 
żyrardowskiego
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Radni wyrazili zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy 
funduszu sołeckiego w 2016 roku.
W tym punkcie obrad Łukasz Koperski, jako przewodniczący RM 
pytał o współczynnik dzielenia środków między sołectwami.
- Proszę wskazać algorytm  podziału środków funduszu sołeckiego 
na poszczególne sołectwa oraz o wskazanie uśrednionej kwoty 
przekazywanej co roku dla danego sołectwa- wnioskował Łukasz 
Koperski.
W odpowiedzi Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy Mszczonów 
oznajmiła, że formuła określająca wysokość funduszu sołeckiego 
ustalona jest w ustawie o funduszu sołeckim, zgodnie z którą 
dochody bieżące gminy dzielone są przez liczbę mieszkańców 
danego sołectwa.  Średnia kwota przypadająca na sołectwo w 
skali roku oscyluje między 10 a15 tysięcy złotych. 
W uzupełnieniu wiceprzewodniczący Andrzej Osiński podkreślił, 
że da się zauważyć, iż środki z funduszu sołeckiego są dobrze 
pożytkowane. 
- Niezaprzeczalnie widać, że stan dróg na terenach wiejskich się 
poprawił. Ludzie w sołectwach najlepiej wiedzą, co im potrzeba 
dlatego zasadne jest utrzymanie funduszu- podsumował radny.
Radny Andrzej Osial, jako sołtys sołectwa Wręcza poinformował, 
że środki z funduszu sołeckiego jego sołectwa przeznaczane są na 
Szkołę Podstawową i Ochotniczą Straż Pożarną we Wręczy.
Z kolei radna Renata Siwiec, sołtys Badowo- Mściska podkreśliła, 
że środki w jej sołectwie skierowane są głównie na naprawy i 
modernizacje dróg oraz rowów melioracyjnych.  

Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej

Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
poinformował, że w okresie między sesjami odbyła dwa posie-
dzenia kontrolne. W dniu 19 marca 2015 roku zespół kontrolny 
odbył posiedzenie w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mszczonowie 
i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej analizując gospodarkę 
finansową obu instytucji. W wyniku kontroli, komisja nie stwier-
dziła żadnych nieprawidłowości.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami

W okresie między sesjami wydane zostały trzy zarządzenia, które 
dotyczyły spraw budżetowych gminy Mszczonów.
Burmistrz poinformował, że gmina Mszczonów zaangażowała się 
w projekt którego fundatorem jest Starostwo Powiatowe i Szpital 
w Żyrardowie, w ramach którego będą prowadzone bezpłatne 
badania krwi dla osób 35+. Odbędą się także darmowe konsultacje 
z lekarzami w celu omówienia wyników badań. Jest to niepowta-
rzalna szansa dla wszystkich osób, które na co dzień nie mają czasu 
i możliwości profilaktycznie się przebadać.
Burmistrz zwrócił także uwagę na pojawienie się kolejnych miejsc 
dzikich wysypisk śmieci w lasach. 
Z uwagi na nadejście wiosny rozpoczęły się już bieżące naprawy 
dróg po zimie.
Niestety  unieważniony został przetarg na grotę solną w kompleksie 
Term Mszczonów. Przyczyną była wygórowana cena i brak wyko-
nawców na tego typu inwestycję.
Józef Grzegorz Kurek zakomunikował również, że 30 marca 
br. samorząd Mszczonowa będzie gościł Josefa Wunda- inwe-
stora, który ustali szczegóły techniczne i organizacyjne budowy 
Aquaparku, w tym wytyczenie budynku głównego oraz dróg dojaz-
dowych.

Burmistrz zaapelował także o wzięcie udziału w akcji Podwórko 
NIVEA.
Celem akcji jest stworzenie Rodzinnego Miejsca Zabaw, które 
powstanie w miejscowościach, z największą ilością głosów. 
Dlatego to przede wszystkim od mieszkańców zależy, czy plac 
zabaw wybudowany zostanie właśnie w ich miejscowości.
Głosowanie rusza od 1 kwietnia i trwać będzie do końca maja br. 
Mieszkańcy miasta i gminy Mszczonów będą mogli głosować na 
nowoczesny plac zabaw, który powstałby na terenie skweru przy 
ulicy Jeżynowej w Mszczonowie.
Zgodnie z regulaminem konkursu od 1 do 30 kwietnia 2015 roku 
odbędzie się pierwsza tura głosowania internautów za pośred-
nictwem strony http://www.nivea.pl/podworko mająca na celu 
wyłonienie 20 (dwudziestu) zwycięskich miast spośród lokalizacji 
biorących w udział w Konkursie.
Od 1 do 31 maja 2015 roku odbędzie się druga tura głosowania 
internautów mająca na celu wyłonienie kolejnych 20 zwycięskich 
lokalizacji spośród zgłoszonych do Konkursu miejscowości. 
W wyniku głosowania (dane zwycięskiej lokalizacji oraz uczestnika 
będące zwycięzcą Konkursu) zostaną opublikowane na stronie 
Organizatora, w dniu 1 maja 2015 roku ( I tura głosowania) oraz w 
dniu 1 czerwca 2015 roku (II tura głosowania).
Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i głosowania w 
konkursie znajdują się na stronie organizatora konkursu: http://
www.nivea.pl/podworko.

Sprawy różne
Radny Mirosław Wirowski zwrócił się z propozycją stworzenia 
specjalnej oferty cenowej dla wszystkich mieszkańców miasta i 
gminy Mszczonów w korzystaniu z kompleksu TERM.
- Receptą na to jest obniżenie biletu wstępu na baseny termalne  
o połowę bowiem aktualna cena jest dla niektórych mieszkańców 
ceną zaporową. Niższa cena biletu spowoduje, że zamiast jednej 
osoby na Termy przyjdą dwie, a może i trzy. Efekt będzie niewspół-
mierny, gdyż dzięki temu więcej mieszkańców zyska zdrowie, 
relaks i odpoczynek- wnioskował radny Mirosław Wirowski.
Proponuję, żeby taki system funkcjonował od jesieni do lata, gdyż 
logicznym jest, że w sezonie letnim obiekt musi zarobić na siebie- 
dodał radny Wirowski.
Radny zwrócił także uwagę, żeby w sezonie letnim wprowadzić 
bonusy cenowe dla mieszkańców od godziny 18.00 a nie 20.00, jak 
ma to miejsce do tej pory.

Łukasz Nowakowski

Koleżance
JADWIDZE WÓJCIK

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

BRATA

składają
Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie

oraz koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

http://www.nivea.pl/podworko
http://www.nivea.pl/podworko
http://www.nivea.pl/podworko
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2 marca 2015r 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz 
Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprze-
wodniczący RM Andrzej Osiński, radny Ryszard Stusiński, radna 
Barbara Gryglewska, radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, 
radny Marek Buamel, radny Waldemar Suski, radna Renata 
Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny 
Andrzej Osial, radny Krzysztof Krawczyk oraz radny Piotr Chyła. 
Tematem posiedzenia połączonych komisji było zaopiniowanie 
projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej oraz sprawy 
różne.
Radni wysłuchali Ewę Zielińska, dyrektor Zespołu Obsługi 
Placówek Oświatowych oraz Teresę Koszulińską, naczelnika 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego, które szczegółowo omówiły 
bieżące materiały będące w porządku obrad RM.
Wśród omawianych projektów uchwał znalazły się m.in. zmiany 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków- 
Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce 
Józefpolskie, a także zmiany dotyczące przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Mszczonów.
Będąc przy temacie omawiania zagospodarowania gminy, radny 
Mirosław Wirowski podkreślił, że wszelkie plany władz samorzą-
dowych dotyczące zabudowania terenu przy mszczonowskich 
Termach muszą być zgodne z charakterem tego miejsca.
- Nie wyobrażam sobie, aby teren przy kompleksie basenów 
Termalnych zagospodarować w sposób inny niż do celów rekre-
acyjnych tudzież pod dalszą rozbudowę obiektu- tłumaczył Miro-
sław Wirowski.
W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz Kurek oznajmił, że teren 
przy Termach przeznaczony jest pod rozbudowę kompleksu.
- Mamy plany, aby w przyszłości zintegrować z aktualną ofertą 

Term, centrum rehabilitacji i delfinarium. 
Istnieje także perspektywa powstania Apart 
Hotelu dla kuracjuszy- wyjaśniał burmistrz 
Mszczonowa.
Głos zabrał także Marek Zientek, wiceprze-
wodniczący RM, który pytał o plan zagospo-
darowania przestrzennego dla Osuchowa, 
w tym głównie pod rozbudowę cmentarza 

parafialnego w tej miejscowości.
- Rozbudowa cmentarza w Osuchowie, to nie tylko priorytet 
Osuchowa, ale całej gminy. Jest to bowiem sprawa bardzo ważna 
i to nasz wspólny interes, aby jak najszybciej załatwić wszelkie 
sprawy formalne związane z tym przedsięwzięciem- apelował 
Marek Zientek.
Proszę o niezwłoczne zajęcie się tym tematem, bo dalszy proces 
przekształcenia lasów państwowych pod nekropolię będzie 
czasochłonny i kosztowny- dodał wiceprzewodniczący.
Następnie uczestniczący w posiedzeniu komisji, Grzegorz 
Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa przedstawił zamiany 
w budżecie gminy Mszczonów na rok 2015 oraz w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej.
Zmiany w obu dokumentach wynikły z przesunięć finansowych w 
paragrafach zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Wśród nowych pozycji wydatkowych znalazły się m.in. zakup 
wiat przystankowych, zabezpieczenia środków na zakup i montaż 
klimatyzatorów w sali konferencyjnej OSP Mszczonów, a także 
budowę chodnika w miejscowości Wymysłów.
Korzystając z możliwości Łukasz Koperski, przewodniczący Rady 
Miejskiej zwrócił się z prośbą o zakup i montaż tablic ogłoszenio-
wych.
- Jest kilka miejscowości, gdzie nie ma tablic ogłoszeniowych. 
Jedną z takich wsi są między innymi Grabce Józefpolskie- tłuma-
czył Łukasz Koperski.
Z kolei radny Andrzej Osial, pytał o dofinansowanie przebudowy 
centrum wsi Wręcza i Lutkówka.
W odpowiedzi Grzegorz Kozłowski oznajmił, że gmina Mszczonów 
w dalszym ciągu czeka na decyzję Urzędu Marszałkowskiego w 
kwestii zakwalifikowania obu projektów do dofinansowania. 
Zdaniem burmistrza Kozłowskiego, do końca marca bieżącego 
roku powinno zapaść ostateczne rozstrzygnięcie.
Radni pozytywnie zaopiniowali także projekt uchwały dotyczący 
zmian w składach osobowych komisji Rady Miejskiej oraz diet dla 
radnych.
W dalszej części posiedzenia komisji, radni wspólnie z burmi-
strzami Józefem Grzegorzem Kurkiem i Grzegorzem Kozłowskim 
dyskutowali nad propozycjami realizacji inwestycji drogowych z 
nowego rozdania środków unijnych na lata 2014-2020.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa oraz 
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

WIEŚCI Z RATUSZA
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18 marca 2015r 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz 
Koperski, wiceprzewodniczący RM Marek Zientek, wiceprze-
wodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Jerzy Siniarski, radny 
Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, 
radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław 
Wirowski, radny Andrzej Osial oraz radny Ryszard Stusiński, jako 
przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. 
Tematem posiedzenia komisji była ocena stanu sanitarnego 
oraz ocena stanu ochrony środowiska na terenie miasta i gminy 
Mszczonów. Radni  zaopiniowali także projekty uchwał na 
najbliższą sesję Rady Miejskiej.
Janina Sitek, naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie przedstawiła informację dotyczącą 
stanu środowiska oraz działań w zakresie ochrony środowiska. 
Naczelnik skrupulatnie omówiła zagadnienia związane z wodo-
ciągami, kanalizacją oraz systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi.
Zgodnie z przedstawionym raportem gmina Mszczonów posiada 
sieć wodociągową o łącznej długości (bez przyłączy) 199,45 km. 
Do budynków doprowadzonych jest łącznie 2117 sztuk przy-
łączy. Gmina zwodociągowana jest w 88%.
Z sieci wodociągowej korzysta około 9 962 mieszkańców. Stan 
sieci wodociągowej oceniany jest jako dobry, a jakość dostar-
czanej wody spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie 
jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 
Na terenie gminy funkcjonuje 7 ujęć wody podziemnej w miej-
scowościach: Mszczonów, Badowo-Mściska, Marków Towarzy-
stwo, Piekary, Osuchów, Badowo-Dańki i Lindów.
Jeżeli chodzi  zaś o kanalizację to z sieci kanalizacyjnej korzystali 
dotychczas tylko mieszkańcy miasta Mszczonów –802 podpi-
sane umowy w mieście, natomiast po wybudowaniu kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Grabce Józefpolskie w roku 2013, 
do końca 2014 roku podpisano 48 umów na odprowadzanie 
ścieków z tej wsi. Pozostali mieszkańcy, gromadzą ścieki w zbior-
nikach bezodpływowych lub w przydomowych oczyszczalniach 

ścieków. W gminnej ewidencji widnieje 
1832 zbiorników bezodpływowych i 25 
przydomowych oczyszczalni ścieków.
Kolejnym tematem było omówienie 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Koszty odbioru i zagospoda-
rowania odpadów komunalnych z  nieru-

chomości zamieszkałych z terenu gminy Mszczonów oraz koszty 
zakupu worków, pojemników i innych materiałów niezbędnych 
do obsługi systemu w roku 2014 wyniosły 880.054,63 złotych. 
Dla porównania od 1 stycznia br. wyliczone przez operatora 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi wzrosły aż do 1.377.662,23 złotych w skali całego 
roku, co jest przyczyną wyższych cen utylizacji odpadów w 
Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych oraz droższego transportu.
Następnie głos zabrał Grzegorz Ludwiak, dyrektor Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie, który 
omówił zakres działalności zakładu w zakresie: wydobycia, 
uzdatniania i sprzedaży wody pitnej, oczyszczania ścieków, 
eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wywozu 
nieczystości stałych i płynnych, a także innych usług na rzecz 
miasta i gminy.
Na pytanie Łukasza Koperskiego, przewodniczącego RM doty-
czące gwarancji zapewnienia wystarczającej ilości wody na 
potrzeby mieszkańców i inwestycji Park of Poland , dyrektor 
Grzegorz Ludwiak zapewnił, że w tym celu ujęcie wody w 
Markowie Towarzystwo zostanie zmodernizowane i dosto-
sowane do wszelkich wymogów, zapewniając wodę zarówno 
lokalnym mieszkańcom jak i na potrzeby inwestycji.
Korzystając z okazji wiceprzewodniczący RM Marek Zientek 
zwrócił się z prośbą o przebadanie wodociągu w Osuchowie z 
uwagi na pojawienie sią piasku w wodzie.
Dyrektor ZGKiM zapewnił, że zakład ustali przyczynę problemu, 
nie wykluczając możliwości przepłukania sieci.
W podsumowaniu Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa 
poinformował, że gmina będzie ubiegała się o środki zewnętrzne 
na dofinansowanie mieszkańcom wymiany starych pieców 
węglowych na nowoczesne. Ponadto samorząd w dalszym ciągu 
będzie dofinansowywać właścicieli, którzy zdecydują się na 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków tzw. bio-bloków.
Po przedstawionych sprawozdaniach radni zaopiniowali 
projekty uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej, w tym 
uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 
od obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu nieru-
chomości, w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2016 roku i zmian w 
uchwale budżetowej gminy Mszczonów na rok 2015.
Ponadto radni pozytywnie przyjęli coroczny  program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie gminy Mszczonów.
Radny Mirosław Wirowski, pytał o ilość odłowionych w roku 
ubiegłym bezpańskich psów oraz o miejsce do którego są wywo-
żone.
W odpowiedzi Janina Sitek, poinformowała, że w roku ubie-
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Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

WIEŚCI Z RATUSZA

24 marca 2015r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna 
Renata Siwiec, radny Krzysztof Kraw-
czyk, radny Jerzy Siniarski, radny Robert 
Głąbiński, radny Dariusz Olesiński, radny 
Andrzej Osial, radny Piotr Chyła oraz radna 
Barbara Gryglewska jako przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
Tematem posiedzenia komisji była ocena 
działalności Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych za 2014 
rok.
Jadwiga Laskowska, jako przewodnicząca 
GKRPA w Mszczonowie szczegółowo 
omówiła działalność Komisji wykazując 
podejmowane inicjatywy oraz związane z 
tym wydatki.
Komisja w ubiegłym roku odbyła 21 
spotkań, podczas których  członkowie 
zajęli się rozpatrzeniem podań w sprawie 
nadużywania alkoholu i przemocy, a także  
w sprawie pomocy finansowej. Komisja 
wystosowała także szereg wniosków do 
biegłych (psycholog i psychiatra) oraz do 
sądu.
W ramach działalności prewencyjnej 
zorganizowane zostały spektakle dla szkół 
podstawowych, gimnazjalnych oraz śred-
nich z terenu gminy.
Ponadto, Komisja sfinansowała doży-
wianie dzieci w postaci kanapek w szkołach 
podstawowych i gimnazjum z terenu wiej-
skiego oraz w gimnazjum w Mszczonowie 
oraz dzieci ze świetlicy środowiskowej. 
Łączny koszt dożywiania wyniósł ponad 41 
tysięcy złotych.
Komisja współpracuje ze szkolnym psycho-
logiem i pedagogiem w Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w 
Mszczonowie i w Osuchowie, 
Poradnią Leczenia Uzależnień w 
Żyrardowie oraz Komisariatem 
Policji w Mszczonowie.
Prowadzone  są także zajęcia 
dla osób uzależnionych od alko-
holu i współuzależnionych.
W podsumowaniu radna 
Barbara Gryglewska pytała o 

ilość osób uzależ-
nionych od alko-

holu oraz o czas trwania terapii.
- Z uwagi na wciąż rosnący problem z 
uzależnieniem od alkoholu naszego społe-
czeństwa, proszę wskazać jak wygląda sytu-
acja w Mszczonowie – pytała radna Barbara 
Gryglewska. 
W odpowiedzi Jadwiga Laskowska poinfor-
mowała, że liczba osób, które korzystają z 
pomocy komisji od lat jest na podobnym 
poziomie. Stwierdza się jednak fakt, że 
osoby korzystające z poradni zgłaszane są 
przede wszystkim przez rodziny alkoholików 
i policję. Zdaniem przewodniczącej Jadwigi 
Laskowskiej zdarzają się sytuacje, kiedy po 
trwającej miesiącami terapii osoby uzależ-
nione od alkoholu wracają do nałogu.
- Alkoholizm to bardzo trudna do wyle-
czenia choroba, bowiem osoby uzależ-
nione często nie widzą u siebie żadnego 
problemu- tłumaczyła Jadwiga Laskowska. 
W dalszej części posiedzenia radni wysłu-
chali sprawozdania Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej dotyczącego realizacji 
zadań z zakresu pomocy społecznej za okres 
styczeń-grudzień 2014 roku.
Członkowie komisji zapoznani zostali z zada-
niami i budżetem MOPS w roku 2014, który 
wynosił blisko 5 milionów złotych. Środki 
wydatkowane zostały głównie na świad-
czenia, zasiłki i fundusz alimentacyjny.
W ramach swojej działalności Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej  prowadzi  
specjalistyczne poradnictwo prawne oraz 
psychologiczne, które świadczone jest przez 
radcę prawnego oraz przez psychologa 
osobom i rodzinom pomocy społecznej, 
wykazującym potrzebę wsparcia w rozwią-

zywaniu swoich problemów życiowych. 
Korzystając z okazji, radni pytali o liczbę 
osób korzystających z usług MOPS-u oraz 
o pracę asystentów rodziny i ściągalność 
alimentów.
- Czy liczba osób wspieranych przez ośrodek 
utrzymuje się na tym samym poziomie, czy 
wzrasta-pytała radna Barbara Gryglewska.
- Na czym polega praca asystenta rodziny 
oraz czy ich działalność przynosi wymierne 
korzyści- pytali radny Dariusz Olesiński i 
radny Robert Głąbiński.
Z kolei radny Jerzy Siniarski pytał o spła-
canie alimentów i funkcjonowanie funduszu 
alimentacyjnego.
W odpowiedzi pracownicy MOPS uświado-
mili, że z roku na rok wzrasta ilość wypła-
canych świadczeń na pomoc społeczną, co 
jest niepokojące.
W kwestii dotyczącej asystentów rodziny 
radni zostali poinformowani, że co roku 
ogłaszany jest konkurs w wyniku którego 
wybierane zostają osoby na asystentów 
rodziny. Zadaniem tych osób jest wspie-
ranie rodzin, które nie radzą sobie życiowo, 
a przede wszystkim pomoc dzieciom z 
tychże rodzin.
Jeżeli chodzi o działanie funduszu alimen-
tacyjnego, to po dwóch miesiącach bezsku-
tecznej egzekucji alimentów od rodzica, 
istnieje możliwość uzyskania prawa do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Po 
przyznaniu takiego uprawnienia fundusz 
każdego miesiąca wypłaca sumę odpowia-
dającą wysokości rzeczywiście zasądzonych 
alimentów.
Nie oznacza to jednak, że z tą chwilą kończy 
się zobowiązanie niepłacącego rodzica. 
Gmina podejmie szereg działań, aby zdyscy-
plinować rodzica do płacenia. W tym celu 
przeprowadza wywiad środowiskowy, aby 
ustalić sytuację dochodową i zawodową 

dłużnika, jego stan zdrowia, a 
także przyczyny niepłacenia. 
Gdy dłużnik nie jest zatrud-
niony, gmina zobowiąże go do 
zarejestrowania się w urzędzie 
pracy jako bezrobotny i poin-
formuje urząd o potrzebie jego 
aktywizacji zawodowej. 
Rokrocznie MOPS odnoto-
wuje zaległości w płaceniu 
alimentów w wysokości około 
50 tysięcy złotych.

Łukasz Nowakowski

głym odłowionych zostało około 25 bezdomnych psów, które 
w większości trafiły do schronisk w Józefowie i Skierniewicach. 
Zdaniem naczelnik Janiny Sitek, gmina w pierwszej kolejności 
stara się jednak przygotować zwierzęta do adopcji, co cieszy się 
dość dużym zainteresowaniem.
Następnie członkowie komisji jednomyślnie podjęli uchwałę w 
sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-

wadzania ścieków.
Radni zadecydowali, aby zachować obowiązujące stawki, prze-
dłużając czas obowiązywania taryf na okres od dnia 01.04.2015r. 
do dnia 31.03.2016r.

Łukasz Nowakowski
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Na tematy związane z bieżącą działalno-
ścią Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
rozmawiamy z radną Barbarą Gryglewską, 

emerytowaną nauczycielką historii, 
lokalną działaczką, współorganizatorką 

wielu wydarzeń historycznych oraz współ-
twórczynią Izby.

Pani Barbaro, z całą 
pewnością nie jest 
Pani osobą anoni-
mową w Mszczo-
nowie. Jest to przede 
wszystkim zasługa 
Pani niesamowitej 
aktywności prospo-
łecznej polegającej 

głównie na promowaniu lokalnej historii. 
W tym celu przed laty powstało Mszczo-
nowskie Stowarzyszenie Historyczne 
oraz lokalne muzea historii, bo chyba tak 
można nazwać Izbę Pamięci Ziemi Mszczo-
nowskiej oraz Izbę Pamięci Rodziny Makla-
kiewiczów. 
Proszę powiedzieć jak to się stało, że 
rodzinny dom rodu Maklakiewiczów dziś 
znów promieniuje muzyką?

- Żeby odpowiedzieć na to pytanie należy 
wrócić pamięcią wstecz i wyraźnie podkre-
ślić, że kilkanaście lat temu, kiedy zrodził się 
pomysł zrewitalizowania kamienicy Makla-
kiewiczów, zamieszkałej niegdyś przez całe 
pokolenia tego utalentowanego rodu, nikt 

wówczas nie myślał, że Izba będzie mieściła 
się w tak pięknie odrestaurowanym 
budynku, emanującym melodią.
Taki stan rzeczy to zasługa władz samo-
rządowych Mszczonowa oraz Gminnego 
Centrum Informacji pod kuratelom którego 
jest Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.
To właśnie ogromne zaangażowanie Beaty 
Sznajder, dyrektor GCI oraz pracowników 
centrum w promocję tego miejsca zaowo-
cowało rozpoznawalnością IPRM. 
Jedną z form promocji było zorganizowanie 
w czerwcu ubiegłego roku 
I Mszczonowskiego Festiwalu Świętojań-
skiego, który zapisał się w kartach historii 
Mszczonowa jako wspaniała inicjatywa 
ciesząca się ogromnym uznaniem.
Trzeba pamiętać, że założeniem powstania 
Izby Pamięci Rodu Maklakiewiczów było 
stworzenie miejsca w którym mieszkańcy 

Wywiad

Dom Maklakiewiczów znów emanuje muzyką

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

!!!UWAGA MIESZKAŃCY!!!
ZAGŁOSUJ NA NOWOCZESNY PLAC ZABAW

 W MSZCZONOWIE
(Teren skweru przy ulicy Jeżynowej)

GŁOSUJEMY
 od 1 KWIETNIA do 31 MAJA 

za pośrednictwem strony  
 

http://www.nivea.pl/podworko 
 

wybierając lokalizację Mszczonów ulica Jeży-
nowa

Każdego dnia będziesz mógł oddać jeden głos.

Od 1 kwietnia mieszkańcy miasta i gminy 
Mszczonów będą mogli wziąć udział w akcji 
Podwórko NIVEA i zagłosować, aby nowoczesny 
plac zabaw powstał właśnie w Mszczonowie. 

To wyjątkowe Rodzinne Miejsce Zabaw powstanie w 
miejscowościach, które zbiorą najwięcej głosów. 
Dlatego to przede wszystkim od mieszkańców zależy, 
czy plac zabaw wybudowany zostanie właśnie w ich 
miejscowości.

W pierwszym etapie konkursu, zgłoszona została 
lokalizacja- teren skweru przy ulicy Jeżynowej w 
Mszczonowie, na którą można oddawać głosy 
za pośrednictwem strony http://www.nivea.pl/
podworko już od 1 kwietnia.

Zgodnie z regulaminem konkursu od 1 do 30 kwietnia 2015 
roku odbędzie się pierwsza tura głosowania internautów 
za pośrednictwem strony http://www.nivea.pl/podworko 
mająca na celu wyłonienie 20 (dwudziestu) zwycięskich 
miast spośród lokalizacji biorących w udział w Konkursie.
Od 1 do 31 maja 2015 roku odbędzie się druga tura głoso-
wania internautów mająca na celu wyłonienie kolejnych 
20 zwycięskich lokalizacji spośród zgłoszonych do Konkursu 
miejscowości. 
W wyniku głosowania (dane zwycięskiej lokalizacji oraz 
uczestnika będące zwycięzcą Konkursu) zostaną opubliko-
wane na stronie Organizatora, w dniu 1 maja 2015 roku  
(I tura głosowania) oraz w dniu 1 czerwca 2015 roku (II tura 
głosowania).

W tym roku niepowtarzalne Podwórko NIVEA powstanie  
w 40 lokalizacjach w całej Polsce. Wspólnie sprawmy, aby 
Rodzinne Miejsce Zabaw,  powstało właśnie w Mszczo-
nowie.
Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu i głoso-
wania w konkursie znajdują się na stronie: http://www.
nivea.pl/podworko

ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW DO CZYNNEGO GŁOSO-
WANIA NA LOKALIZACJĘ W MSZCZONOWIE

Każdy głos może okazać się decydujący ! 

http://www.nivea.pl/podworko
http://www.nivea.pl/podworko
http://www.nivea.pl/podworko
http://www.nivea.pl/podworko
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Z Józefem Grzegorzem Kurkiem, 
burmistrzem Mszczonowa na tematy 
dotyczące obniżenia stawek za odbiór 

śmieci, 
rozmawia Łukasz Nowakowski.

Panie burmistrzu od 1 stycznia bieżącego roku, w wyniku 
wciąż rosnących kosztów za transport i utylizację odpadów, 
gmina Mszczonów poniosła o 50% wyższe wydatki za 
system gospodarowania odpadów komunalnych, niż miało 
to miejsce w okresie od 1lipca 2013 do końca 2014 roku 
(pierwszy okres funkcjonowania tzw. ustawy „śmieciowej”). 
W związku z tą podwyżką, wzrosła także cena odbioru śmieci 
od mieszkańców.
Proszę powiedzieć z czego wynikają podwyższone opłaty i czy 
mieszkańcy mogą być pewni, że obowiązująca cena już nie 
wzrośnie?
- Niestety, wraz z podpisaniem kolejnej umowy z firmą wywożącą 
śmieci narzucone zostały nam nowe stawki za odbiór śmieci, 
które wzrosły aż o 50% w stosunku do dotychczas obowiązują-
cych cen. Nasi mieszkańcy płacą teraz około 30% więcej niż przez 
pierwsze 1,5 roku funkcjonowania tzw. ustawy „śmieciowej”.  
Chciałbym podkreślić, że na koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadów komunalnych skła-
dają się: koszty odbierania, transportu, zbie-

rania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
Od 1 stycznia br. wyliczone przez operatora koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wzrosły aż do 
1.377.662,23 złotych w skali całego roku. Wpływy pozyskane z 
opłat ponoszonych przez mieszkańców, zgodnie z ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w całości pokrywać muszą koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunal-
nymi. Innymi słowy gmina nie może ani dokładać, ani zarabiać 
na tym systemie. Wyliczony ogólny koszt pokrywany jest z indy-
widulanych opłat za odbiór śmieci od każdego z mieszkańców. 
W celu pokrycia kosztów funkcjonowania systemu zapropo-
nowano, aby miesięczna stawka opłaty za gospodarowania 
odpadami komunalnymi wynosiła 20,00 zł od mieszkańca 
w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w 
sposób selektywny oraz 10,00 zł do mieszkańca w przypadku, 
gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 
 
Czy mieszkańcy mogą być pewni, że obowiązujące stawki nie 
wzrosną?
- Aktualnie obowiązujące w gminie Mszczonów stawki są niemałe, 
ale nie możemy wykluczyć, że w przyszłości nie będą one rosły. 
Wynika to z szeregu absurdów i braku dostosowania ustawy do 
rzeczywistości.
Jednym z takich przykładów jest fakt, że odpady z gminy 
Mszczonów zgodnie z przepisami muszą być wywożone do 
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
w Warszawie, a nie w pobliskim Pukininie pod Rawą Mazo-
wiecką. Taki stan rzeczy generuje koszt transportu śmieci, 
co w konsekwencji bije po kieszeni naszych mieszkańców.   
To właśnie odległość naszej gminy do Instalacji w Warszawie 
i związana z tym wysoka opłata za transport mają wpływ na 

miasta i gminy Mszczonów, będą mieli 
szansę zrealizować swoje pasje, marzenia 
oraz rozwinąć często ukryte talenty 
muzyczne, jakimi niegdyś wykazywali się 
wielcy mszczonowianie z rodziny Maklakie-
wiczów.

Czy właśnie w tym celu uruchomione 
zostały w IPRM bezpłatne zajęcia  umuzy-
kalniające dla mieszkańców miasta i gminy 
Mszczonów? 

- Oczywiście tak. Pomysł wprowadzenia 
tych zajęć jest naturalną kontynuacją pielę-
gnowania tradycji artystycznych, zapocząt-
kowanych przez ten znany Ród.
W tym właśnie celu Gminne Centrum Infor-
macji, realizując projekt dofinansowany 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, zakupiło instrumenty 
muzyczne i uruchomiło lekcje nauki gry na 
gitarze, saksofonie, pianinie, akordeonie, 
perkusji, oraz keyboardzie.
Już w trakcie prowadzenia naboru okazało 
się, że pomysł ten jest strzałem w przysło-

wiową dziesiątkę wzbudzając ogromne 
zainteresowanie lokalnej społeczności, 
co świadczy o tym, że Mszczonów jest 
miastem, w którym w dalszym ciągu 
drzemie muzyczny duch.
Jestem szczęśliwa, że dziś kamienica rodziny 
Maklakiewiczów tętni życiem, a przez mury 
znów przebija się muzyka. To ogromny 
sukces samorządu Mszczonowa i powód 
do dumy dla całej naszej gminy. Jest mi 
niezmiernie miło, że tak bliska mi rodzina 
Maklakiewiczów, z którą od wielu lat jestem 
w przyjacielskich stosunkach doczekała 
się uświetnienia tego domu- ich domu, od 
którego wszystko się zaczęło.

Pani Barbaro, z uwagi na fakt, że rozma-
wiamy o Rodzinie Maklakiewiczów, której 
członkiem był znany aktor Zdzisław Makla-
kiewicz, proszę przybliżyć nam szczegóły 
powstania biografii artysty napisanej 
w tym roku przez córkę aktora – Martę 
Maklakiewicz.

- Muszę przyznać, że wielokrotnie rozma-

wiałam z córką aktora -Martą Maklakie-
wicz na temat pomysłu napisania przez nią 
biografii jej ojca- Zdzisława Maklakiewicza.
Cieszę się, że w końcu udało się napisać i 
wydać książkę, która dla wielu osób może 
być fantastycznym źródłem wiedzy na 
temat tego szalenie uzdolnionego aktora.
Książka Marty Maklakiewicz pt. „Maklak. 
Oczami córki”, odkrywa wiele rodzinnych 
tajemnic, informując jakim ojcem, mężem 
i synem był Zdzisław Maklakiewicz, a także 
dlaczego został aktorem filmowym a nie 
teatralnym. Wszystko to opisane jest w 
sposób niezwykle barwny bowiem takie też 
życie prowadził Zdzisław Maklakiewicz.
Uważam, że każda książka jest warta uwagi 
dlatego zachęcam do ich czytania, a cytując 
wielką polską poetkę Wisławę Szymborską 
mogę zaświadczyć, że „Czytanie książek to 
najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość 
wymyśliła”. Zachęcam zatem do lektury.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

Wywiad

Czy doczekamy się niższych opłat za śmieci?

WIEŚCI Z RATUSZA

http://pisz.wm.pl/241699,Czy-doczekamy-sie-nizszych-oplat-za-smieci.html
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Wraz z końcem lutego (26.02.2015r) w Urzędzie Miejskim w 
Mszczonowie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka z przedstawicielami 34 sołectw z terenu 
całej gminy. Jak co roku była to świetna okazja do zapoznania się 
z planami gminy na bieżący rok oraz wspólnego przedyskutowania 
problemów z którymi borykają się mieszkańcy wsi.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek, jako gospodarz spotkania 
serdecznie powitał zebrane na naradzie sołtysów osoby, gratulując 
jednocześnie wszystkim sołtysom, którzy w wyniku tegorocznych 
wyborów, zdobyli zaufanie mieszkańców i mandat do piastowania 
funkcji sołtysa wsi.    
Burmistrz podziękował także za konstruktywną współpracę dotych-
czasowym sołtysom, którzy w tym roku zakończyli swoją kadencję. 

Numery porządkowe posesji
Jednym z pierwszych punktów narady z sołtysami było omówienie 
kwestii związanej z częstym brakiem numerów porządkowych 
posesji. Taki stan rzeczy przysparza wiele problemów, bowiem 
zdarzają się częste przypadki niedostarczania korespondencji przez 
nową firmę pocztową.
Burmistrz Mszczonowa zaapelował, aby każde gospodarstwo było 
oznaczone stosowną tabliczką z numerem nieruchomości, bowiem 
to wpływa także na bezpieczeństwo samych domowników, gdyż 
brak numeru domu oznacza niemożność zlokalizowania posesji 
chociażby przez wezwane pogotowie ratunkowe.
Ze swojej strony gmina na każdym skrzyżowaniu zamontuje 
specjalne oznaczenia z nazwą ulicy, wsi i gminy, które ułatwią loka-
lizację i poruszanie się po gminnych miejscowościach szczególnie 
osobom zamiejscowym. 

Drogi
Burmistrz podkreślił, że pilną potrzebą jest kwestia naprawy i 
modernizacji gminnych dróg wykonanych metodą tłuczniową.
Niestety po dość mokrej zimie widać, że część z tych dróg wymaga 
naprawy, szczególnie w miejscach, gdzie nie ma odwodnienia.
Sołtysi zostali poproszeni o bieżące informowanie Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie o nowopowsta-
łych ubytkach w jezdniach. 
Przy sprzyjającej pogodzie wszystkie te drogi zostaną wyrównane. 
Burmistrz zaapelował także o zgłaszanie do Powiatowego Zarządu 
Dróg w Żyrardowie i Starostwa problemów z przejezdnością przez 
drogi powiatowe, bowiem gmina odpowiedzialna jest tylko i 
wyłącznie za gminne szlaki komunikacyjne.
- Samorząd Mszczonowa widząc problemy mieszkańców partycy-
puje w kosztach napraw dróg powiatowych, których bieżące utrzy-
manie i remonty należą do zadań własnych i obowiązków żyrar-
dowskiego starostwa, a nie naszych, gdyż pod jurysdykcją gminy 
są tylko i wyłącznie drogi gminne- tłumaczył Józef Grzegorz Kurek. 
Państwo sami winni 
informować starostwo 

Spotkanie

Narada z sołtysami

ogólną cenę narzuconą nam przez operatora. W ostatnim roku 
wzrosły też ceny przyjęcia odpadów przez Regionalne Instalacje 
Odpadów Komunalnych, na które jako samorząd nie mamy 
żadnego wpływu. 
Czy istnieje jakikolwiek sposób i szansa, żeby mieszkańcy nie 
musieli obawiać się wzrostu opłat za odbiór śmieci?
- Samorząd Mszczonowa stara się wypracować 
możliwe rozwiązania, które zahamowałyby tak 
mocno odczuwalny wzrost opłat za odbiór odpadów. 
W związku z tym zaistniał pomysł, aby w pobliżu Przed-
siębiorstwa Kruszyw Lekkich „KERAMZYT” , powstał 
zakład mechaniczno-biologiczny odpadów komunal-
nych, przetwarzający śmieci metodą hydroseparacji. 

Czy taka inwestycja jest w pełni bezpieczna dla mieszkańców i 
środowiska i na czym polega proponowana technologia?

Analizowane przedsięwzięcie usytuowane by było poza obsza-
rami objętymi ochroną, w tym strefami ochrony ujęć wody i 
obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz 
objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o ochronie przyrody.
Proponowana technologia jest zintegrowanym sposobem prze-
twarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

W trakcie procesu odseparowane, czyszczone i 
oddzielone zostają surowce wtórne oraz przy użyciu 
unikalnej hydromechanicznej i biotechnicznej tech-
nologii produkowany jest biogaz, stabilizat oraz woda. 
Dzięki takim rozwiązaniom wpływamy na zmniejszenie ilości 
odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska, 
ograniczenie emisji metanu i innych gazów cieplarnianych 
powstających na składowiskach odpadów, ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych, 
a także na ograniczenie obciążeń dla środowiska związanych z 
deponowaniem odpadów na składowiskach.
Korzystając z możliwości pragnę podkreślić, że perspektywa 
budowy w naszej gminie specjalistycznego zakładu mecha-
niczno-biologicznego w znaczący sposób wpłynie na obniżenie 
cen za odbiór śmieci. Musimy mieć świadomość, że jeżeli w 
dalszym ciągu będziemy wywozić odpady do Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych koszty zwią-
zane z transportem i odbiorem śmieci będą sukcesywnie rosły. 
Dlatego warto skorzystać z kolejnej szansy jaką obdarza nas 
los, abyśmy stali się samowystarczalną gminą, a nasi miesz-
kańcy zostali odciążeni finansowo.
 
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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w Żyrardowie o problemach z drogami powiatowymi, gdyż taka 
forma aktywności z Państwa strony wpłynie na szybszą reakcję 
Powiatowego Zarządu Dróg- dodał burmistrz.
Jak podkreślił szef mszczonowskiego ratusza, gmina Mszczonów w 
przypadku zakończenia i rozliczenia finansowego do końca czerwca 
bieżącego roku realizowanych ze środków unijnych inwestycji, 
będzie mogła zaplanować w budżecie wydatki na kolejne, najpil-
niejsze zadania inwestycyjne, w tym budowę dróg asfaltowych.   

Inwestycje w gminie
Burmistrz oświadczył, że aktualna kadencja przypadająca na lata 
2014-2018 to okres ostatnich lat pozyskiwania środków europej-
skich na inwestycje twarde, dlatego gmina Mszczonów będzie 
starała się maksymalnie wykorzystać te możliwości.
Samorząd zamierza skończyć wodociąg na terenie gminy. W 
planach jest także dalsza rozbudowa kanalizacji. 
Najbliższe cztery lata to także czas ostatnich możliwości uzyskania 
dofinansowań ze środków zewnętrznych na drogi. Do pozyskania są 
3 miliony złotych, które w całości przeznaczone zostaną na gminne 
arterie. 
W pierwszej kolejności będą modernizowane szlaki komunika-
cyjne, które spełniają określone parametry techniczne według 
wytycznych do ubiegania się o dofinansowanie. W dalszej kolej-
ności samorząd przystąpi do budowy pozostałych dróg w całości 
finansowanych z budżetu gminy.

Sprawy różne
Burmistrz poinformował, że 
jeżeli są problemy w sołec-
twach z którymi nie radzą 
sobie mieszkańcy istnieje 
możliwość zgłoszenia takich 
spraw podczas posiedzeń 
Komisji Rady Miejskiej w 
Mszczonowie, gdzie meryto-
rycznie wspólnie z władzami 
gminy można wypracować 
wiążące rozwiązania.
W uzupełnieniu Andrzej 
Osiński, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej przy-
pomniał, że mieszkańcy 
mają możliwość zgłaszać się 
z problemami bezpośrednio 
do radnego ze swojego 
okręgu wyborczego.
- Są sprawy, które można 
rozwiązać wprost u danego 

radnego reprezentującego interesy swoich miesz-

kańców podczas prac Komisji i obrad Rady Miejskiej. Z reguły 
mieszkańcy znają swoich radnych, wiedzą, gdzie oni mieszkają i 
mają do nich numery kontaktowe. Zachęcam zatem do bezpośred-
niego kontaktu z nami- mówił Andrzej Osiński.
Ponadto, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zaapelował, żeby 
sołtysi na bieżąco wywieszali ogłoszenia samorządowe na tablicach 
informacyjnych w każdym z sołectw, co ułatwi komunikację na linii 
Urząd- Mieszkaniec. 
Józef Grzegorz Kurek prosił sołtysów o przekazanie właścicielom 
nieruchomości informacji o potrzebie przycinania odrostów drzew 
i krzewów rosnących bezpośrednio przy ogrodzeniach prywatnych 
posesji, co wpływa na ogólny wizerunek każdej miejscowości.
Gmina będzie sukcesywnie wycinała topole przy drogach gmin-
nych, które straciły stateczność. W pierwszej kolejności będą wyci-
nane te drzewa, które bezpośrednio zagrażają budynkom miesz-
kalnym i bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Sołtysi poinformowani zostali także o możliwości zgłaszania szkód 
spowodowanych przez dzikie zwierzęta bezpośrednio do właści-
wego organu. Numery kontaktowe można znaleźć w oficjalnym 
serwisie gminy Mszczonów www.mszczonow.pl w zakładce ZGŁA-
SZANIE SZKÓD I AWARII.
Z kolei Krzysztof Puszcz, komendant komisariatu policji w Mszczo-
nowie podziękował sołtysom za dotychczasową konstruktywną 
współpracę, prosząc o dalszą wzorową kooperację z funkcjonariu-
szami, która znacznie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców.
Następnie Agnieszka Sulikowska reprezentująca placówkę terenową 
KRUS w Żyrardowie poinformowała, że z roku na rok zmniejsza się 
wypadkowość wśród mieszkańców wsi z terenu gminy Mszczonów, 
co jest efektem zwiększonej świadomości z istniejących zagrożeń. 
Sołtysi zapoznani zostali także z informacją dotyczącą organizowa-
nych przez KRUS konkursów, których celem jest zwiększenie wiedzy 
w zakresie bezpieczeństwa na wsi.
Pracownik KRUS-u zachęcała do czynnego udziału w konkursach, 
w tym zaangażowania się w V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla 
Dzieci pn. „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!” Zgło-
szenie udziału szkoły w Konkursie dokonywała szkoła do dnia 10 
marca bieżącego roku do właściwej miejscowo Placówki Terenowej 
KRUS.

Łukasz Nowakowski

NOWI SOŁTYSI:  

EMIL MATYJAS - SOŁTYS SOŁECTWA BADOWO-DAŃKI
ANNA NOWAK - SOŁTYS SOŁECTWA CIEMNO-GNOJNA
EDYTA BAREJ - SOŁTYS SOŁECTWA OLSZÓWKA-NOWY DWOREK
SYLWESTER LEGIĘCKI - SOŁTYS SOŁECTWA GĄBA

Za dotychczasową współpracę 
pamiątkowy upominek otrzymał Pan 
Józef Obłeckowski  były sołtys Ciemno 

Gnojnej

WIEŚCI Z RATUSZA

http://www.mszczonow.pl
http://www.mszczonow.pl/1772,zglaszanie-szkod-i-awarii.html
http://www.mszczonow.pl/1772,zglaszanie-szkod-i-awarii.html
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W sobotę 28 lutego odbył się pogrzeb śp. druha Romana Popław-
skiego.  W jego ostatniej drodze wzięli udział krewni, znajomi, a  
także przyjaciele z  mszczonowskiej jednostki OSP oraz sąsiednich 
jednostek strażackich.  W pogrzebie uczestniczyli także  komen-
dant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier  
Andrzej Oklesiński  oraz komendant gminny OSP dh Waldemar 
Suski.  Mszę żałobną  odprawili w koncelebrze:   ojciec  Wiesław  
Kot z Niepokalanowa wraz ks. Sławomirem Tulinem- kapelanem 
strażaków ochotników.  W kondukcie żałobnym  za trumną  zmar-
łego jechało czternaście wozów straży pożarnych. W drodze na 
cmentarz kondukt przejechał przed mszczonowskim Domem 
Strażaka. Dźwięk syren, jaki się wtedy rozległ,  był dla zmarłego  
wyrazem hołdu, złożonym przez  kolegów. 
Druh Roman Popławski -jak o nim powiedział w mowie poże-
gnalnej prezes Waldemar Suski -był od zawsze oddanym stra-
żakiem. OSP była jego pasją.  Do mszczonowskiej jednostki 
wstąpił w 1973 roku. Był też  związany z zawodową strażą 
pożarną. Pracował w Wojewódzkiej Komendzie w Skierniewi-
cach,  a następnie w Komendzie Powiatowej w Żyrardowie. Na 
emeryturę  odszedł w stopniu starszego ogniomistrza. Był długo-
letnim prezesem i naczelnikiem honorowym OSP Mszczonów, 

a także  członkiem Zarządu Oddziału Miejsko -Gminnego  oraz  
Zarządu Oddziału Powiatowego OSP. Za oddaną  strażacką  służbę  
został uhonorowany: Złotym Znakiem Związku OSP,  medalami 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” (złotym, srebrnym i brązowym), 
medalem „Za Zasługi we Współzawodnictwie”,  a także odznaką  
„Strażak Wzorowy”. Brał czynny udział w licznych akcjach gaśni-
czych i prewencyjnych, wciąż  podnosząc swoje kwalifikacje stra-
żackie. Przez całe swoje życie sumiennie realizował strażacką 
dewizę „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”. 

MM

W dniu 18 lutego  Placówka Tere-
nowa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Żyrardowie wspólnie z 
Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego  zorganizowała dla rolników, 
domowników, oraz osób związanych ze 
środowiskiem wiejskim szkolenie w   Sali 
OSP w Bobrowcach .
Pracownik  KRUS przekazał uczestnikom 
informacje  o zasadach bezpiecznej pracy 
w gospodarstwie rolnym, z uwzględnie-
niem wypadkowości na terenie gminy 
Mszczonów.

 
Spotkanie zakończyło się konkursem 
testowym za znajomości zasad BHP w 
gospodarstwie rolnym. Laureaci konkursu 
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane 
przez KRUS.

Wszyscy uczestnicy  mogli zaopatrzyć się 
w  materiały popularyzatorskie promu-
jące bezpieczeństwo pracy  na terenach 
wiejskich, a także w kalendarze na rok 
2015.

Laureatami konkursu  „Pracuj 
bezpiecznie” zostali:
I miejsce - Aneta Szczepańska z miejsco-
wości Zimnice
II miejsce  -  Marcin Siniarski z Bobrowiec
III miejsce  -  Dariusz Wojciechowski z 
miejscowości Małachowszczyzna

Ponadto komisja ustaliła, iż na wyróż-
nienie zasłużył
Stanisław Madzikowski- z Małachowsz-
czyzny

PT KRUS Żyrardów

KRUS

Finał konkursu „Pracuj 
bezpiecznie”

Ostatnia droga

Pożegnanie zasłużonego STRAŻAKA

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Z myślą o przedsiębiorcach i osobach 
planujących rozpocząć działalność  
gospodarczą publikujemy pomocne w 

prowadzeniu firmy informacje 
i zagadnienia z zakresu: 
- administracyjno-prawnych aspektów 
zakładania i prowadzenia  
działalności gospodarczej, 
- możliwości uzyskania finansowania z 
różnych źródeł, 

- prawo ochrony konkurencji, ochrona 
własności intelektualnej, 
- system jakości ISO 9001 i HACCP, 
- wymogi ochrony środowiska w 
działalności przedsiębiorstw, 
- korzystanie z bazy CEIDG i platformy 
ePUAP.

http://mazowia.eu/
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
pn. 8.00-18.00, wt. – pt. 8.00 – 16.00; Infolinia: 0 801 101 101
tel.: 22 542 23 08 , 22 542 22 73, 22 542 22 77, 22 542 24 38

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa; pn. - pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-14.00; 
tel. 22 626 06 32/33, 22 745 05 46

http://roefs.pl/

Krajowy Ośrodek EFS
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

tel.: 22 378 31 00, fax.: 22 201 97 27

http://parp.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, Infolinia: 0 801 33 22 02

tel.: 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 fax: 22 432 86 20
info@parp.gov.pl

http://www.akademiaparp.gov.pl/
Akademia PARP Instytut Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o. 

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
msp@akademiaparp.gov.pl

infolinia: 0 801 444 677, pn. - sob. 8.00-20.00, fax: 22 5816 301

https://www.biznes.gov.pl/
Infolinie dla przedsiębiorców:

Krajowa Informacja Podatkowa: 801 055 055 lub 22 330 03 30
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 801 400 987 lub 22 560 16 00

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia – Zielona Linia: 
(22) 19524

https://prod.ceidg.gov.pl/

Pytania techniczne i uwagi związane z funkcjonowaniem systemu infor-
matycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) : ceidg@mg.gov.pl

Wydział Postępowań Administracyjnych CEIDG: 22 693 59 61 od pn. do pt. 
w godz. od 8:15 do 16:15;  Krajowa Informacja Podatkowa MF: Infolinia 

czynna pn. do pt. ;  w godz. 7:00 - 18:00; z tel. stac.: 801 055 055, z tel. 
kom.: 22 330 0330;  Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: Infolinia pn. do 
pt. w godz. od 7:.00 do 18:00; z tel. stac. i kom.: 801 400 987 lub 22 560 

16 00
http://www.mfpk.com.pl/

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Ul. Mycielskiego 20, 04-379 Warszawa
tel. 22 840 32 35, fax. 22 840-32-53

biuro@mfpk.com.pl

Biuro czynne w godzinach 8.00-16.00

KĄCIK DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

mailto:punkt_kontaktowy@mazowia.eu
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://roefs.pl/
http://parp.gov.pl/
mailto:info@parp.gov.pl
http://www.akademiaparp.gov.pl/
mailto:msp@akademiaparp.gov.pl
https://www.biznes.gov.pl/
http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/kip/kontakt
http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=8
http://zielonalinia.gov.pl/
https://prod.ceidg.gov.pl/
mailto:ceidg@mg.gov.pl
http://www.mfpk.com.pl/
mailto:biuro@mfpk.com.pl
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http://www.mrfp.pl/
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

ul. Hoża 86, (lokal 209), 00-682 Warszawa

Sekretariat: sekretariat@mrfp.pl 
tel. 22 890 13 10, fax 22 890 13 11

Biuro Obsługi Klienta w godzinach 8.00 – 16.00
II p. lok. 211, tel. 22 890 04 26, pozyczki@mrfp.pl

http://www.zpwim.pl/
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza 

ul. Świętojerska 24, 00-202 Warszawa 
tel. 22 887 64 20/21 fax 22 887 64 22 

zpwim@zpwim.pl

http://centrum-dialogu.org.pl/
Europejskie Centrum Przedsiębiorczości 

ul. Kopernika 34, 00-336 Warszawa,  
tel. 22 826 37 00

http://zswp.pl
Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości 

ul. Nowy Świat 8/4, 96-300 Żyrardów 
tel./fax: 46 855 48 34, kom 509 183 500 
specjalista@zswp.pl, fundusz@zswp.pl

http://www.inwestycjawkadry.info.pl/
Infolinia: 0 801 808 108

info@inwestycjawkadry.pl
Czynna w dni powszednie od 8:00 do 17:00

http://wup.mazowsze.pl/
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 

01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 - tel. 22 578 44 00, fax 22 578 44 07 
01-402 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 10a - tel. 22 532 22 00, wup@wup.

mazowsze.pl

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy
www.obserwatorium.mazowsze.pl; obserwatorium@wup.mazowsze.pl

poniedziałek - piątek 8.00 – 16.00.

http://www.eures.praca.gov.pl/
Doradcy EURES z kilku krajów Unii Europejskiej

są dostępni online na portalu EURES
pn. 9:00-11:00/ wt. 9:00-11:00/ śr 12:00-14:00

czw. 11:00-13:00/ pt. 13:00-15:00

http://www.pup-zyrardow.pl/
ul. Limanowskiego 45, 96-300 Żyrardów

tel.: 46 855 42 58, fax: 46 855 38 12, Infolinia: 0-800-155-100
wazy@praca.gov.pl, sekretariat@pup-zyrardow.pl

Czynne 8:00-16:00, Przyjęcia interesantów: 8:15-15:10, Rejestracja: 8:15-
14:00

http://zielonalinia.gov.pl/
Infolinia dla klientów urzędów pracy: 22 19524; Infolinia dla połączeń 

zagranicznych: 0048 22 19524;  Numer dla połączeń internetowych: 85 
748 16 22; 85 748 16 31

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne
Służb Zatrudnienia Zielona Linia; ul. Cieszyńska 3a, 15-371 Białystok; tel. 

19524, faks 85 74 81 629; kontakt@zielonalinia.gov.pl

http://psz.praca.gov.pl/

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEDLA PRZEDSIĘBIORCÓW

http://mrfp.pl/sekretariat@mrfp.pl
mailto:pozyczki@mrfp.pl
http://www.zpwim.pl/
mailto:zpwim@zpwim.pl
http://centrum-dialogu.org.pl/
http://zswp.pl
mailto:specjalista@zswp.pl
mailto:fundusz@zswp.pl
http://www.inwestycjawkadry.info.pl/
mailto:info@inwestycjawkadry.pl
http://wup.mazowsze.pl/
mailto:wup@wup.mazowsze.pl
mailto:wup@wup.mazowsze.pl
http://www.obserwatorium.mazowsze.pl/
mailto:obserwatorium@wup.mazowsze.pl
http://www.eures.praca.gov.pl/
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=eures&lang=pl&catId=9968&parentCategory=3
http://www.pup-zyrardow.pl/
mailto:wazy@praca.gov.pl
mailto:sekretariat@pup-zyrardow.pl
http://zielonalinia.gov.pl/
mailto:kontakt@zielonalinia.gov.pl
http://psz.praca.gov.pl/
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

02 marca 2015 r. w OSP w Wilczorudzie odbyło 
się Walne Zebranie Związku Sadowników RP 
Oddział Pniewy, w którym licznie uczestniczyli 
członkowie oraz zaproszeni goście: Krajowy 
Duszpasterz Sadowników  - Ks. Kanonik 
Wojciech Kołakowski , Ks. Prałat – Zbigniew 
Chmielewski, Prezes Związku Sadowników RP 
– Mirosław Maliszewski, Wójt Gminy Pniewy 
– Wiesław Nasiłowski,Radny Sejmiku Mazo-
wieckiego-Leszek Przybytniak, Policjanci z 
Komendy Powiatowej w Grójcu – Radosław 
Kaczmarek, Agnieszka Wójcik, Paweł Korczak, 
Andrzej Komorowski, Dariusz Lewiński oraz 
Policjant z Posterunku Polucji w Mszczonowie 
– Paweł Czarnecki, Pracownicy Biura Związku 
Sadowników RP – Agnieszka Dywan oraz Alek-
sandra Wargocka, a także Aleksandra Wielgos. 
Spotkanie otworzył i powitał zebranych Prezes 
ZS RP o/Pniewy – Krzysztof Czarnecki. Prze-
wodniczącym zebrania został Aleksander 
Grzeszczyk. Następnie wybrano członków 
Komisji uchwał i wniosków – Wiesława 
Pawlaka, Piotra Słojewskiego i Grzegorza 
Adamskiego. Na sekretarzy spotkania wybrano 
Elżbietę Pawlak i Marzenę Rosołowską. 
Sprawozdanie Zarządu za ostatni rok złożył 
Krzysztof Czarnecki. W swoim wystąpieniu 
wymienił kilka inicjatyw podjętych w 2014 
roku. Powiedział miedzy innymi o tym, że wpro-
wadzone embargo przez Federację Rosyjską 
na polskie jabłka zmusiło do podjęcia działań 
mających na celu obronę interesów sadow-
ników RP. Związek Sadowników postanowił 
ukazać złą sytuację w sadownictwie, poprzez 
demonstracje i zgromadzenia zarówno w Bruk-
seli jak i na terenie całego kraju – pikieta 14 
października w Mszczonowie, demonstracje 
11 września i 04 listopada w Warszawie. 
Powiedział również o organizacji pielgrzymki 
sadowników na Jasną Górę, która odbyła się 
w czerwcu. Przy tym podziękował za zaanga-
żowanie Ks. Kanonika Wojciecha Kołakow-
skiego oraz Krystyny Grzeszczyk. Mówił także 
o uroczystych obchodach XV-lecia ZSRP, które 
odbyły się 12 czerwca 2014 r. w Mszczonowie. 
W tym miejscu podziękował Burmistrzowi 
Mszczonowa – Józefowi Kurkowi – za pomoc 
w negocjacjach z firmą PANORAMA, Grzego-
rzowi Adamskiemu za dostarczenie truskawek 
oraz grupie producentów – MAZOVIA GARDEN 
z Osuchowa za wpłatę na organizację uroczy-
stości. 
Poinformował zebranych o tym, że od marca 
2014 r. wspólnie z Mirosławem Maliszewskim 
są członkami Grupy Roboczej do spraw Cydru i 
Perry. Grupa została powołana z trzech organi-

zacji: Polskiej Rady Winiarskiej, Krajowej Unii 
Producentów Soków i Związku Sadowników 
RP. Zadaniem Grupy Roboczej jest przeko-
nanie parlamentarzystów do zmiany ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu 
alkoholizmowi. Grupa Robocza chce, aby 
reklamowanie cydru i perry było na tej samej 
zasadzie co piwo. W tym celu Grupa Robocza 
odbyła kilkanaście spotkań, min. w Minister-
stwie Rolnictwa, w Sejmie z zespołem Parla-
mentarnym Posłów do spraw Wolnego Rynku. 
Prezes ZSRP o. Pniewy wspomniał także o 
tym, że w grudniu brał udział w konferencji 
w PAP organizowanej przez firmę WÓDKA 
WYBOROWA na temat wprowadzenia na 
rynek nowego gatunku wódki o samku jabł-
kowym. Poinformował także o tym, że w tym 
roku dobiegła końca 3-letnia kampania infor-
macyjno-reklamowa JABŁKA KAŻDEGO DNIA 
prowadzona w Rosji i na Ukrainie. Ponadto 
15 września Prezes brał udział w wyjeździe 
do Moskwy, gdzie odbywały się targi World 
Food Moscow. Polska zrobiła bardzo dobre 
wrażenie na handlowcach rosyjskich. W lutym 
bieżącego roku również przedstawiciele ZSRP 
udali się do Moskwy w celu podsumowania i 
zakończenia prowadzonych kampanii. W tym 
czasie odbywały się tam targi spożywcze, 
gdzie mieliśmy swoje stoisko. W sierpniu w 
2014 r. w naszym gospodarstwie była tele-
wizja Rosyjska, a w listopadzie Szkocka. 
Ponadto w 2014 r. ZSRP o. Pniewy uczestni-
czyły w Mistrzostwach Sadowników w piłce 
nożnej. W zawodach brało udział 12 zespołów 
z całej Polski. Pniewy zajęły trzecie miejsce. 
Na zakończenie podziękował wszystkim 
zebranym za bardzo dobrą współpracę i zaan-
gażowanie. 
Finanse oddziału omówiła Agnieszka Krze-
mińska, która występowała  w imieniu Stani-
sława Krzemińskiego. Natomiast sprawoz-
danie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył 
Ryszard Karbowiak. Komisja Rewizyjna złożyła 
wniosek o udzielenie absolutorium Zarzą-
dowi. 
Wszyscy obecni jednogłośnie udzielili absolu-
torium Zarządowi Związku Sadowników RP o. 
Pniewy oraz Komisji rewizyjnej. 
Następnie dokonano wyboru delegatów na 
krajowe walne zebranie sadowników. Delego-
wani zostali:
Adam Karbowiak
Andrzej Pietrzak
Marcin Wieszczycki
Adam Domasiewicz
Wiesław Pawlak

Aleksander Grzeszczyk
Piotr Słojewski
Grzegorz Adamski
Krzysztof Czarnecki
Michał Penczonek
Wiesław Gaik. 

Następnie zabrał głos Prezes ZSRP o. Pniewy 
Krzysztof Czarnecki, który przypomniał 
obecnym, że w tym roku mija 15-lecie utwo-
rzenia Związku Sadowników w Pniewach 
i z tej okazji chciałaby podziękować kilku 
osobom, które współpracowały i angażowały 
się w pomoc Związkowi. Podziękował wraz 
z wręczeniem dyplomu,  Wójtowi Gminy 
Pniewy -  Wisławowi Nasiłowskiemu, Burmi-
strzowi Mszczonowa -  Józefowi Kurkowi ( w 
jego imieniu odebrał podziękowanie Andrzej 
Osiński), Ks. Kanonikowi Wojciechowi Koła-
kowskiemu, Prałatowi Ks. Zbigniewowi Chmie-
lewskiemu, OSP Wilczoruda, biurze Związku 
Sadowników, Pierwszemu Prezesowi Związku 
Sadowników o. Pniewy – Aleksandrowi 
Grzeszczykowi, redaktorom: Tadeuszowi 
Sułkowi z „Życia Żyrardowa”, Piotrowi Dymec-
kiemu oraz Łukaszowi Nowakowskiemu z 
„Merkuriusza Mszczonowskiego”, Romanowi 
Świstakowi z „Okolicy”, za napoje  PEPSI-COLA 
General Bottlers Sp. z o.o., Podziękował także 
Prezesowi Głównemu Związku Sadowników 
RP Mirosławowi Maliszewskiemu, któremu 
wręczył pendrajwa z prezentacją ze wspo-
mnień 13 lat działalności ZSRP. Mirosław Mali-
szewski w swoim wystąpieniu podziękował za 
przygotowany film, który bardzo go zaskoczył. 
W swojej wypowiedzi opowiedział o polskim 
sadownictwie i perspektywach na najbliższe 
lata. Przedstawił przyszłościowe rynki zbytu 
polskich jabłek, przede wszystkim skupił się na 
Chinach. Opowiedział, jak wygląda handel na 
świecie, jakie kraje najwięcej kupują i jakich 
odmian. Na tle tych wszystkich aspektów, 
przedstawił jak taka sytuacja oddziałuje na 
sprzedaż polskich jabłek. 
Na zakończenie wystąpili Agnieszka Wójcik, 
Radosław Kaczmarek oraz Paweł Korczak, 
którzy prowadzą akcję „Bezpieczny Sadownik”. 
Ma ona na celu przestrzec sadowników 
przed zagrożeniami na jakie mogą natrafić, 
tj. kradzieże, wypadki. Przedstawili jak prze-
ciwdziałać nieszczęściom. Zachęcili do współ-
pracy z policją, która jest po to, aby przede 
wszystkim pomagać. 
Komisja uchwał i wniosków zgłosiła wniosek 
podwyższenia składki członkowskiej ze 
względu na konieczność wynajęcia nowego 
biura siedziby ZSRP. 
Po wystąpieniach oraz sprawozdaniu komisji 
uchwał i wniosków obrady zamknął przewod-
niczący – Aleksander Grzeszczyk. 

Sekretarz oddziału Pniewy                                                                                                                                 
Marzena Rosołowska        

Zebranie

Walne zebranie Związku Sadowników RP oddział Pniewy
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Spotkania wyjazdowe
Nasi pracownicy znów w rozjazdach. Tym razem odwiedziliśmy 

Szkołę Podstawową we Wręczy. Dla klasy pierwszej i drugiej przy-
gotowaliśmy zajęcia z książeczkami wydawnictwa Widnokrąg „Był 
gdzieś haj, taki kraj” oraz „zabawny ptaszek”. 

Dnia 20 lutego 2015r. uczniowie szkoły podstawowej poznali 
niezwykłe postaci: ptaszka, którego nikt nie dostrzegał, złośliwą 
muchę tse - tse, hipopotama co miał zamek z błota i mieszkańców 
kraju Alibajdadzikafrajdawtomigraj. 

Podczas zajęć zostały przeczytane książeczki i mogliśmy troszkę 
na ich temat porozmawiać. Zostały zadane trudne pytania: Jak 
możemy wykorzystać nasze słabe strony?, Czy jesteśmy tole-
rancyjni?, Czy należy dbać o miejsce, w którym się mieszka? Co 
możemy zrobić dla innych?

Dzieci pięknie przyozdobiły naszego niewidzialnego bohatera, 
czyli zabawnego ptaszka oraz w ramach „pracy domowej” dostały 
do dokończenia kartki pocztowe z kraju Alibajdadzikafrajdawtomi-
graj. 

 Czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie 

Miejska Biblioteka Publiczna we Mszczonowie przygotowała nową  
propozycję  dla najmłodszych czytelników. „W świecie baśni” tak 
nazywa się  właśnie rozpoczęty cykl spotkań dla dzieci i ich rodziców, 
który prowadzi Ewa Michalska. Młodzi pasjonaci bajek i baśni spotkali 
się  w bibliotece po raz pierwszy w sobotę  28 lutego. Kolejne spotkanie 
wyznaczone zostało za miesiąc. W trakcie lutowej przygody z baśnią 
dzieci: wybierały swoje najbardziej ulubione utwory, zastanawiały się  
co to jest bajka, rozpoznawały obrazki z najpopularniejszych bajkowych 
historii, a także układały puzzle z bohaterami swoich baśniowych idoli. 
We wszystkim maluchom pomagały ich mamy. Były też one zachęcane 
do tego, aby jak najwięcej czytać  swoim pociechom. Dzieciaki po zaję-
ciach wychodziły z biblioteki uśmiechnięte i obiecywały sobie, że na 
pewno spotkają się w bibliotece za miesiąc. 

MM

Miejska Biblioteka Publiczna we Mszczonowie

Baśniowa biblioteka 

Podwójne spotkanie autorskie  
z Wojciechem Widłakiem
W piątek 6 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej gościł Pan Wojciech 
Widłak - polski pisarz, tworzący książki dla dzieci, znany szczególnie 
dzięki serii o Panu Kuleczce. 
Współpracuje z wydawnictwem edukacyjnym „Nowa Era”, przez ostat-
nich kilka lat współredagował także miesięcznik dla rodziców „Dziecko”, 
w którym ukazywały się jego artykuły i opowiadania. 
Piątkowa wizyta rozpoczęła się o 9:30 w czytelni bibliotecznej, następnie 
o 11:30. Na pierwsze spotkanie przybyły dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Piekarach pod opieką Pań Bogumiły Zygier i Jolanty Zdulskiej; na 
drugie - uczniowie klas I i II ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce pod 
opieką Jadwigi Goczyńskiej, Bożeny Pitt i Agnieszki Walczyńskiej. 
Pan Widłak krótko o sobie opowiedział, zaprezentował fragmenty 
swoich książek, dzieci wykonały również z jego pomocą małą panto-
mimę. Następnie nasi mali goście musieli użyć własnej wyobraźni – Pan 
Wojciech przygotował specjalny worek, w którym było wiele różnych 
rzeczy. Wylosowane zostały m.in. okulary, które za pomocą dziecięcej 
wyobraźni stały się klepsydrą, muchą, huśtawką, namiotem, etc. 
Autor przyznał, ze wyobraźnia i pomysłowość są niezbędne w 
tworzeniu książki.  Ważne są również oddziałujące na nas bodźce oraz 
samo otoczenie – ponieważ wszystko, co na nas wpływa może zrodzić 
w naszych głowach dobry pomysł.

Spotkanie było bardzo pouczające. Na zakończenie autor podpisywał 
swoje książki, wpisywał się również do szkolnych „Zeszytów Lektur”, 
które dzieci zabrały ze sobą. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Spotkanie z prawdziwym talentem 
To był niezwykły wieczór dla wszystkich mszczonowskich fanów 

twórczości Barbary Rybałtowskiej. Wszechstronnie uzdolniona pisarka, 
piosenkarka, autorka tekstów piosenek, aktorka i zarazem malarka- 4 
marca w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie opowiadała o 
swoim życiu i twórczości. Bogatym życiorysem Barbary Rybałtowskiej 
można by obdzielić nawet kilka osób.  Stał się on nawet  kanwą  dla  
całego cyklu powieści. Swe pełne zaskakujących wydarzeń dzieje pisarka  
wplotła w wątki  poczytnej SAGI,  składającej się z sześciu części: „Bez 
pożegnania”, „Szkoła pod baobabem”, „Koło graniaste”, „Mea Culpa”, 
„Czas darowany nam” i „ Jak to się skończy”. Barbara Rybałtowska jako 
dziecko wraz z matką, jak wielu Polaków podczas II wojny światowej,  
została wywieziona na Syberię. Tułaczy los odcisnął na niej piętno, 
które zaciążyło na całej późniejszej twórczości artystycznej. 
Ten niezwykły wieczór miał jednak wymiar optymistyczny, gdyż Pani 
Barbara okazała się bardzo radosną osobą, która wręcz „zaraża” 
otoczenie swoją wesołością. 
Autorka wielu powieści i biografii mówi sama o sobie: „ Przed laty w 
środowisku chałturników mojej praepoki krążyła o mnie taka dykte-
ryjka: „Śpiewa, tańczy, recytuje, pisze teksty i stepuje”.  
To prawda – Barbara Rybałtowska jest niewątpliwie osobą mającą 
nieumiejętność poświęcenia się tylko jednej pasji. Przez 7 lat tańczyła 
w Zespole Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”, śpiewała, występowała w 
teatrze, brała udział w wielu podróżach artystycznych. Jej pasją jest 
również malarstwo.

Inne  powieści Barbary Rybałtowskiej, to: „Kuszenie Losu”, „Magia 
przeznaczenia”, „Przypadek sprawił” i” Romanse w Paryżu”. Oprócz 
tego napisała też ona  cztery biografie: Barbary Brylskiej, Barbary 
Wrzesińskiej, Ireny Jarockiej oraz połączoną -  Igi Cembrzyńskiej oraz 
Andrzeja Kondratiuka.  Najbardziej znaną z  piosenek, jaka wyszła spod 
pióra nietuzinkowej artystki   jest „Nie warto było” z repertuaru Reginy 
Pisarek. Dopełnieniem jej działalności pisarskiej  można niewątpliwie 
nazwać  stworzenie   dwóch  sztuk teatralnych: „Próba u Poli Negri” 
(monodram z piosenkami Poli Negri) oraz „Fantazyja Rybałtowska” 
(sztuka nawiązująca do staropolskiej tradycji Rybałtów).

MM + MBP

Małpie Figle na Walentynki
Walentynki jak wiadomo są powszechnie znane jako Święto Zakocha-
nych, jednak tego dnia miłość została ukazana nieco inaczej. Zajęcia, 
które poprowadził dobrze nam już znany duet animacyjny Małpie Figle 
rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12:00. Animatorki Sylwia i Dorota 
przedstawiły jednego ze swoich ulubionych bohaterów książkowych – 
słonia ogrodowego o imieniu Pomelo. 
Dzięki książce autorstwa R. Bădescu nasi młodzi uczestnicy warsztatów 
dowiedzieli się m.in. czy słoń może się zakochać? I co najbardziej kocha 
w ogrodzie, w którym mieszka?
Książeczka „Pomelo jest zakochany” pokazała nam różne oblicza 
miłości, a także inne uczucia. Miłość bowiem przejawia się nie tylko w 
stosunku do osób. 

Tradycyjnie po przeczytaniu 
książki dzieci zabrały się za 
prace plastyczne. Tym razem 
zadaniem uczestników było 
wykonanie własnej „twarzy” 
z papieru, która będzie przed-
stawiała określone emocje: 
złość, radość, smutek, itp.
Dzieci wykonały również 
własne orgiami - żabki. 
Zapraszamy na kolejne, 
marcowe figle – 28 marca. 
Czeka nas pełne zagadek 
spotkanie z książką „Skrytki”.

MM

KULTURA

Spotkanie z pasjami – Hanna Bakuła
Gościem czwartkowego wideo spotkania była 
powszechnie znana malarka, pisarka i publi-
cystka Hanna Bakuła.
Pani Hanna jest absolwentką wydziału malar-
stwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 
1981 r. podjęła decyzję o wyjeździe za granicę. 
Przez 8 lat mieszkała w Nowym Jorku, gdzie 
zdobyła wiele prestiżowych nagród, pracowała 
jako projektant kostiumów i scenograf. 
W 1990 roku powróciła do Warszawy. Rozpo-
częła stałą współpracę z miesięcznikiem dla 
panów „Playboy”, do którego pisała felietony 
oraz miesięcznikiem „Uroda” do której pisała 

12 lat.
Obecnie Pani Bakuła współpracuje z portalem internetowym Wirtualna 
Polska.
Spod jej pióra wyszło 15 książek, z których dwie powieści zyskały 
miano bestsellerów: „Jak stracić przyjaciół” – poradniki astrolo-
giczne, „Instrukcję obsługi”- zbiór osobistych ankiet stu znanych 
osób, „Bandanę”- poradnik dla młodzieży. „Seks na kredyt”- felietony 
z Playboya, „Ostatni Bal- listy do Agnieszki Osieckiej”- wspomnienia 
z ich niezwykłej przyjaźni, powieść – „Idiotka”, „Tajski masaż”- zbiór 
nowojorskich opowiadań, „Świr Nowojorski”- album o punkach z lat 
80 i „Hazardzistkę”- kultową powieść o artystach z czasów Gierka, oraz 
„Sekrety”, zbiór esejów wydanych wspólnie z Anną Majewską i Anną 

Ibisz, „ Hanię Banię”- powieść autobiograficzną o dzieciń-

stwie, „Hanię Banię- królową samby”, o czasach szkoły podstawowej, „ 
Hanię Banię- tornado seksualne”- o szkole średniej. Na początku roku 
ukazała się powieść o Nowym Jorku i Warszawie, 
„ Idiotka wraca”. 
W 1997 roku Hanna Bakuła ufundowała imienną Fundację Hanny 
Bakuły. Fundacja zajmuje się pomocą dzieciom z domów dziecka w 
Kielcach i na Gołotczyźnie. Corocznie odbywa się zorganizowany przez 
Fundację Festiwal Muzyki Franciszka Schuberta w Warszawie, w którym 
biorą udział najwybitniejsi artyści polscy i zagraniczni.
Prywatnie możemy dowiedzieć się o Pani Hannie, że bardzo lubi podró-
żować – głównie do Nowego Jorku, z którym jest bardzo związana. 
Mieszka w Wilanowie. Jej hobby jest również jazda na rowerze.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piosenkarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aktor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Malarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regina_Pisarek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regina_Pisarek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pola_Negri
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Tegoroczne powiatowe eliminacje kolejnej 
edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły 
się  13 marca w Mszczonowskim Domu Stra-
żaka. 
Uczestniczyła w nich młodzież, która przeszła 
etapy gminne konkursu  w swoich rodzimych 
jednostkach OSP lub szkołach.  
W tegorocznym turnieju udział wzięło siedem-
nastu młodych pasjonatów pożarnictwa, 
którzy rywalizowali ze sobą w trzech katego-
riach wiekowych: szkoła podstawowa, gimna-
zjum oraz szkoła ponadgimnazjalna. Najlepsi 
wywalczyli sobie awans do etapu wojewódz-
kiego konkursu. 
Nad prawidłowym przebiegiem  rywali-
zacji  czuwało jury, złożone z utytułowanych i 
doświadczonych strażaków. Przewodniczącym 
składu sędziowskiego  był młodszy brygadier 
Piotr Grzelecki, reprezentujący  Państwową Straż Pożarną w Żyrar-
dowie. 
W gronie  jurorskim znaleźli się także: dh Mirosław Zielonka, komen-
dant gminy OSP w Mszczonowie, dh Waldemar Suski, prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Mszczonowie, dh 
Danuta Banaszkiewicz, prezes OSP Puszcza Mariańska, dh Krzysztof 
Sobczyk, prezes OSP Bartniki oraz dh Jacek Lipiński, przewodniczący 
Gminnej Komisji Rewizyjnej w Mszczonowie.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych zakwalifikowano do finału niżej 
wymienionych uczestników eliminacji  GMINNYCH.
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1.	 MATEUSZ  KURAN              -  OSP  MSZCZONÓW - 9 pkt.
2.	 PATRYK  MAJEWSKI - OSP  MSZCZONÓW - 6 pkt.
3.	 .JAKUB  KAŁUŻNY.  - SZ. PODST. PUSZCZA  MARIAŃSKA.- 10 pkt.
4.	 .WIKTORIA  SŁUPSKA  - SZ. PODST. WALERIANY -11  pkt.
5.	 MATEUSZ ŚMIGIELSKI            - Z SZ.-PRZEDSZ. w  BARTNIKACH    – 9 pkt.
II grupa wiekowa (gimnazja)
1.	 SEBASTIAN  SOBOLEWSKI    - OSP  MSZCZONÓW -11 pkt.
2.	 KAROLINA  TYBURCZY           - GRABCE  TOW.  – 8 pkt.
3.	 MACIEJ  KOPERSKI                  - OSP  MSZCZONÓW – 8 pkt.
4.	 ALICJA  ŚWIDEREK                  -Z SZ GIM. w  BARTNIKACH    -  14.pkt.
5.	 BARTŁOMIEJ BANASZKIEWICZ     - Z SZ. GIM. w BARTNIKACH   – 12 pkt. 
6.	 PATRYCJA  PIETRZKOWSKA          - Z SZ. GIM. w BARTNIKACH   – 13 pkt.    
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. ANDZELIKA  KORNACKA  - OSP  MSZCZONÓW  - 13 pkt.
2. BARTŁOMIEJ  LEGIĘCKI         - OSP  MSZCZONÓW  - 13 pkt.
3. ARKADIUSZ  DANIELIK             - OSP  MSZCZONÓW – 12 pkt.

4.DAWID  OWCZARSKI  - L.O. w PUSZCZA  MARIAŃSKA- 11 pkt.    
5.PAULINA  PLEBAN  - L.O. w PUSZCZA  MARIAŃSKA -10 pkt.
6 .NATALIA KRZEMIŃSKA - L.O. w PUSZCZA  MARIAŃSKA  -12 pkt.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przed-
stawia się następująco:
I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)
1. JAKUB KAŁUŻNY  -   OSP PUSZCZA MARIAŃSKA – 17 PKT.             
2.MATEUSZ ŚMIGIELSKI – OSP PUSZCZA MARIAŃSKA – 14 PKT.                      
3.WIKTORIA SŁUPSKA – OSP PUSZCZA MARIAŃSKA – 12 PKT.
4. MATEUSZ KURAN – OSP MSZCZONÓW – 11 PKT.
5. PATRYK MAJEWSKI – OSP MSZCZONÓW – 7 PKT.
II grupa wiekowa (gimnazja)
1.MACIEJ KOPERSKI – OSP MSZCZONÓW – 18 PKT.
2.PATRYCJA PIETRZYKOWSKA – OSP BARTNIKI – 15 PKT.
3.KAROLINA TYBURCZY- OSP GRABCE TOWARZYSTWO- 15 PKT.            
4.ALICJA ŚWIDEREK – OSP PUSZCZA MARIAŃSKA – 15 PKT.                        
5.BARTŁOMIEJ BANASZKIEWICZ- OSP PUSZCZA MARIAŃSKA – 14 PKT.            
6. SEBASTIAN SOCHACKI- OSP PUSZCZA MARIAŃSKA- 12 PKT.                                    
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. BARTŁOMIEJ LEGIENCKI – OSP MSZCZONÓW- 20 PKT.
2. ANGELIKA KORNACKA – OSP MSZCZONÓW- 15 PKT.  
3. ARKADIUSZ DANIELIK- OSP MSZCZONÓW – 15 PKT.           
4. DAWID OWCZARSKI – LO PUSZCZA MARIAŃSKA – 13 PKT.  
5. PAULINA PLEBAN – LO PUSZCZA MARIAŃSKA- 13 PKT.                       
6. NATALIA KRZEMIŃSKA- LO PUSZCZA MARIAŃSKA – 8 PKT.            

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Łukasz Nowakowski

OSP

Młodzież na medal

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA

„Nogi, nogi roztańczone…” czyli studium baletu w rysunkach  
autorstwa Anny Pokory. Cała Mała Galeria Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury   zmieniła się  dzięki twórczości tej niezwykłej 
artystki  w królestwo piruetów. Narysowane postacie wydają  się  
naprawdę  tańczyć. Wystarczy tylko dynamicznie omieść wzro-
kiem całą  galerię, aby ulec wrażeniu, że jesteśmy w centrum bale-
towego spektaklu. 

W sobotę  7 marca wraz z autorką  prac  otwarcia wystawy 
dokonali: kierownik MOK-u Marek Baumel i opiekunka Małej 
Galerii Anna Lipińska- Broda. W wernisażu uczestniczyli tez  miej-
scowi pasjonaci malarstwa, z Grupy Plastycznej KOLOR, jaka działa 

w ośrodku pod przewod-
nictwem Anny Lipińskiej 
–Brody. 

Anna Pokora jest absol-
wentką  Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi. Od 1993 
roku uprawia samodzielną  
działalność artystyczną  w 
dziedzinie rysunku, a także: 
malarstwa, grafiki projek-
towej i wydawniczej  oraz 
tkaniny drukowanej. Jej 
dorobkiem artystycznym 
jest kilkadziesiąt pozycji 
wydawniczych o 
tematyce popularno-

MOK

Roztańczona GALERIA
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-naukowej Oficyny Wydawniczej „Multico” oraz rysunki publiko-
wane na łamach takich magazynów ogrodniczych jak:  „Kwietnik”, 
„Działkowiec” i  „Ogrody”. Swoją artystyczną  pasją  dzieli się  z 
młodymi adeptami malarstwa, prowadząc warsztaty plastyczne 
dla dzieci i młodzieży w Miejskim Ośrodku Kultury w Skierniewi-
cach. Jest też  związana ze skierniewickim Młodzieżowym Centrum 
Kultury. 

Wystawę  prac Anny Pokory w MOK-u będzie można podziwiać  
do 7 kwietnia 

MM

KULTURA

 Sekcja tańca cheerleaders z Mszczonowa nie dawno kończyła 
sezon sukcesami w III Grand Prix Polski Cheerleaders 2014 (wszystkie 
grupy zajęły II miejsca w ogólnopolskiej klasyfikacji w swoich dywizjach 
i kategoriach wiekowych), a z końcem lutego na jej koncie pojawiły się 
kolejne trofea. 
Na Otwartych Mistrzostwach Warszawy Zespołów Cheerleaders w dniu 
28 lutego 2015r. Mszczonów godnie reprezentowały 4 zespoły: Fresh 
Ergon, Fresh Dance, Fresh Junior i Freshky. W tym roku kalendarzowym 
grupa Fresh Ergon przeszła już do kategorii ‚senior’ (pow.16 rż.), co 
wymusza  na zespole dalsze doskonalenie się w obrębie dywizji cheer 
dance, w której startuje. Ale dzięki przygotowaniu na Zielonej Szkole 
Cheerleaders (VIII 2014r.) oraz częstym treningom w tygodniu oraz 
w weekandy dziewczęta bez problemu uplasowały się na II miejscu. 
Równie dobrze wypadły pozostałe zespoły: grupa Fresh Junior (pom 
dance) podzieliły sukces swoich starszych koleżanek  i również zakoń-
czyły turniej na II miejscu w kategorii junior młodszy, zaraz za zespołem 
z Zielonki (k.Krakowa). Bardzo dobry start w nowym sezonie zaliczyła 
grupa Freshky (kl. III -IV), które w finale zajęły ostatecznie V miejsce. 
Nie mogło zabraknąć sukcesu jeszcze jednego zespołu, tj. Fresh Dance, 
który przyzwyczaił nas do III miejsca, ale w końcu „dziewczyny lubią 
brąz”.
Przed nami długi i bardzo pracowity sezon, pełen niespodzianek, 
sukcesów ale pewnie i porażek. 
Już dzisiaj zapraszamy na pokazy taneczne podczas meczów piłki siat-

kowej grupy seniorów na hali sportowej w Mszczonowie oraz koncert 
z okazji 5-lecia pracy sekcji cheerleaders na terenie Mszczonowa oraz 
całej Polski.
Dzięki wsparciu Miasta i Gminy Mszczonów (dofinansowanie w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach 
szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych 
dyscyplinach sportowych), zewnętrznym i wewnętrznym sponsorom 
oraz rodzicom, możliwe jest dalsze rozwijanie pasji dzieci i młodzieży w 
sekcji tańca cheerleaders. Ogromne podziękowania ślemy do naszych 
Przyjaciół, którzy nigdy nie zamykają przed nami drzwi, kiedy potrze-
bujemy ich pomocy: firmie Ergon Poland Sp. z o.o. (główny sponsor 
zespołu seniorek), Mostva S.A., Geotermia Mazowiecka S.A., After-
market (fundator strojów tanecznych dla grup Fresh Junior i Freshky), 
Mim Trans - naszego stałego, niezastąpionego krajowego przewoźnika.

Z cheerleaderskim pozdrowieniem
Zarząd SKF Fresh

Sekcja tańca cheerleaders

Nowy sezon - kolejne sukcesy - nowe 
wyzwania
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       Pierwszy 
mecz play 
off walki o III 
Ligę MWZPS  
za nami. 
W piątek 6 

marca UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów podejmował 
we własnej hali KS Żyrardo-
wiankę Żyrardów. Początek 
meczu nie był dla Olimpij-
czyków korzystny ponieważ 
przeciwnik zagrał bardzo 
skutecznie a gospodarzy 
sparaliżowała stawka meczu. 
Tego seta Żyrardowianka 
wygrała 25:18. Mszczonowscy 
zawodnicy nie spuścili głów, 

a wręcz ożywili się, narzucając w kolejnej partii swoje warunki 
i utrzymali ten stan do końca meczu. Skuteczniejsza zagrywka i 
dobre wybory w ataku pozwoliły zwyciężyć 3:1 
( 18;25, 25;23, 25;20, 25;17 ).
         Zespół wystąpił w składzie: Ł. Jasiński (21 pkt), D. Kacprzak 
(12 pkt),  J. Marat (10 pkt), J. Sobolewski (8 pkt), W. Kosmatka (6 
pkt), P. Zawadzki (5 pkt),  Sz. Mikołajczyk (2 pkt), M. Boczkowski 
(2 pkt), T. Antoniak © (1 pkt), M. Szymański, M. Osiński (L) i D. 
Czarnecki (L). 
    Specjalne podziękowania dla zespołu Fresh Junior z SKF Fresh za  
uatrakcyjnienie meczu 
pokazem tańca. 
    Spotkanie rewanżowe 
13.03.2015 w Żyrar-
dowie ( hala OSiR) godz. 
20.00.
   Więcej na stronie www.
uksmszczonow.pl.tl

UKS Olimpijczyk 2008 

Pierwszy krok zrobiony

III liga coraz bliżej
         Kolejne spotkanie play off walki o III ligę MWZPS rozegrali siat-
karze UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów.
 Był to mecz rewanżowy z drużyną KS Żyrardowianka Żyrardów, 
który odbył się  13.03.2105 w Żyrardowie.
        Początek meczu był dla Olimpijczyków bardzo pomyślny i 
dość łatwo osiągnęli prowadzenie 1;0. W drugiej partii gospodarze 
podjęli walkę i zdołali wyrównać stan meczu 1;1. Zespół Grzegorza 
Piątkowskiego, który do awansu potrzebował wygrać 
2 sety, został wyraźnie podrażniony. Miało to odbicie w kolejnej 
partii gdzie gospodarze nie byli w stanie podjąć walki z bardzo 
dobrze grającymi Olimpijczykami.
Set wygrany 25;12 i awans do dalszych gier przypieczętowany.
     W kolejnych partiach na boisku zaprezentowali się zawodnicy 
rezerwowi, którzy podjęli walkę lecz nie zdołali pokonać rywala.
     Ostatecznie mecz wygrał zespół z Żyrardowa 3;2 (20;25, 25;20, 

12;25, 25;19, 15;10) lecz 
to Olimpijczyk ma więcej 
powodów do radości 
gdyż gra dalej w play off 
(pierwsze spotkanie 3;1 dla 
siatkarzy z Mszczonowa) .
      Kolejnego przeciwnika 
wyłoni mecz rewanżowy 
SPS Volley Ostrołęka- UKS 
Mogielanka Mogielnica 
(15.03.2105). Pierwsze spotkanie 3;0 dla Mogielnicy.
         Zespół wystąpił w składzie: Ł. Jasiński (17 pkt), D. Kacprzak 
(14 pkt),  J. Marat (15 pkt), J. Sobolewski (14 pkt), W. Kosmatka (4 
pkt), P. Zawadzki (1 pkt),  Sz. Mikołajczyk, M. Boczkowski (6 pkt),  
T. Antoniak © , M. Szymański, K. Malinowski, M. Osiński (L). 

   Więcej na stronie 
www.uksmszczonow.

pl.tl

        

Ostatnie spotkanie fazy grupowej siatkarze 
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów rozegrali 
22.02.2015 w Skaryszewie. 
       UKS Olimp Skaryszew to lider  grupy B i 
do tej pory przegrał tylko 
 jedno spotkanie. Mszczo-
nowiacy potrzebowali co 
najmniej dwóch punktów 
aby  być pewnym II miejsce 
w grupie dającego lepszą 
pozycję przed play-off.
     Pierwszy set w znaczącej 
części to spora przewaga 

gospodarzy. Dopiero w drugiej
 fazie tej partii udało się zmniejszyć  prze-
wagę lecz to nie uchroniło przed przegraną 
22:25.
      Dwie zmiany na boisku i sety drugi i 
trzeci to zdecydowana przewaga zespołu 
Grzegorza Piątkowskiego oraz zwycię-
stwa 25:16 i 25:15. Gospodarze świadomi 
tego jak bardzo potrzebują choćby 1 pkt. 
(pewne I miejsce w grupie) rzucili na 
boisko wszystko co mieli najlepsze i zdołali 
zwyciężyć 25:17. Piąta partia to znowu popis 

Olimpijczyka i ostatecznie 
 zwycięstwo 3:2 (22;25, 25:16, 25:15, 17:25, 
15:10) 
     Drużyna wystąpiła w składzie:  
D. Kacprzak (18 pkt), J. Marat (15 pkt),   
T. Antoniak © (13 pkt), Ł. Jasiński (10 pkt), 
W. Kosmatka (4 pkt),  P. Zawadzki (3 pkt),  
M. Boczkowski (1 pkt), Sz. Mikołajczyk (1 
pkt),  M. Osiński (L) i D Czarnecki (L).
   Przeciwnikiem  zespołu z Mszczonowa 
w pierwszej rundzie play-off będzie zespół   
PNH Warszawa.

TABELA gr.B (na dzień 22.02.2015)
Drużyny, które uzyskują awans do play-off.

Drużyna
Ilość

rozegranych
spotkań

Z P SETY PUNKTY
MIEJSCE

W
GRUPIE

UKS Olimp  Skaryszew 11 9 2 29;12 27 I
UKS Olimpijczyk 2008  Mszczonów 12 10 2 32;17 26 II

SKF Globom Village  Mokobody 11 8 3 26;15 23 III
UKS Mogielanka  Mogielnica 12 4 8 22;27 15 IV

Max. liczba meczy – 12, runda zasadnicza do 28.02.2015.  

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA

UKS Olimpijczyk 2008

Drugie miejsce dla 
Mszczonowa
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Wspieramy siatkarzy z Bełchatowa
    
 W środę 11 marca liczna grupa uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół 
w Mszczonowie oraz miłośników siatkówki z Mszczonowa ( 35 osób ) 
uczestniczyła w wyjeździe do Łodzi na mecz LIGI MISTRZÓW:

PGE SKRA Bełchatów – SIR Safety Perugia
    Mecz ten był spotkaniem rewanżowym. W pojedynku we Włoszech 
lepsi byli gospodarze, którzy zwyciężyli 3;2. Drużyna SKRY aby awan-
sować do Turnieju Finałowego, który odbędzie się 28-29.03.2015 w 
Berlinie, musiała mecz w Łodzi wygrać.
      Tak też się stało. Po bardzo zaciętym spotkani, wspierani przez 10 
tys. kibiców w Atlas Arenie, to siatkarze z Bełchatowa uzyskali awans 
wygrywając 3; 1.
       Pomysłodawcą zorganizowania grupy kibiców z naszego miasta był 
Grzegorz Piątkowski- nauczyciel wychowania fizycznego.  

SPORT

Kolejny krok w kierunku III ligi
        Kolejne bardzo dobre spotkanie rozegrali siatkarze UKS Olimpij-
czyk 2008 Mszczonów
 w dniu 22.03.2015 . Przeciwnikiem półfinałowego meczu play off 
walki o awans do III ligi MWZPS  był zespół SPS Volley Ostrołęka 
(zwycięzca grupy „A”).
       Wszyscy w zespole Olimpijczyka spodziewali się trudnego meczu 
bo przeciwnik do tej pory systematycznie pokonywał swoich rywali. 
Przewidywania się spełniły.
       Początek to dominacja rywali i szybkie prowadzenie 0 ; 5 w pierw-
szej partii.
 Siatkarze Grzegorza Piątkowskiego zdołali jednak opanować emocje i 
przestali popełniać proste błędy. To wystarczyło, żeby narzucić swoje 
warunki i zwyciężyć 25:16.
 Druga partia była najbardziej wyrównana i do końca ważyły się w 
niej losy zwycięstwa. Ostatecznie to siatkarze z Ostrołęki cieszyli się z 
wygranej 26:24.
 W trzecim secie Olimpijczycy odzyskali dominację a kropkę nad „i” 
postawili w secie czwartym bezapelacyjnie dowodząc kto w dniu 
dzisiejszym jest drużyną mocniejszą.
      Końcowy wynik  3;1 ( 25;16, 24;26, 25;22, 25;16 ) dla UKS-u, który 
oczekuje pełen

 optymizmu na spotkanie rewanżowe.
    Zespół wystąpił w składzie: J. Marat (15 pkt), Ł. Jasiński (12 pkt ),  
J. Sobolewski (11 pkt), D. Kacprzak (11 pkt), M. Boczkowski (6 pkt), 
P. Zawadzki (4 pkt),  W. Kosmatka (3 pkt), T. Antoniak © (2 pkt), M. 
Szymański (1 pkt), K. Malinowski,  M. Osiński (L) i D. Czarnecki (L).       

W dniu 21.03.2015r. w Mszczo-
nowie odbył się IV turniej z cyklu „Grand 
Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 
2014/2015. W zawodach wystartowało 28 
zawodników i zawodniczek reprezentantów z 
Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Mszczonowa, 
Korytowa, Badowa, Jaktorowa i Puszczy 
Mariańskiej. 

Przed rozpoczęciem zawodów każdy 
uczestnik otrzymał słodycze i napoje.

Zawodnicy rywalizowali w następu-
jących konkurencjach: 
1.	 Młodziczki - szkoła podstawowa 
2.	 Młodzicy - szkoła podstawowa 
3.	 Juniorzy – gimnazjum i liceum
4.	  „OPEN” do IV ligi włącznie – dla wszyst-

kich
W poszczególnych kategoriach 

zawodnicy/czki zajęli następujące miejsca: 
1.	 Młodziczki:

I miejsce – Amelia Łaś, Wiskitki
II miejsce – Joanna Fenig, Wiskitki
III miejsce – Klaudia Gajewska, UKS Lutkówka
IV miejsce – Anna Pawlak, UKS Lutkówka
V miejsce – Klaudia Potrzebowska, UKS 
Lutkówka
2.	 Młodzicy:
I miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów
II miejsce – Łukasz Centkowski, UKS Lutkówka
III miejsce –Marcin Pawlak, UKS Lutkówka
IV miejsce – Łukasz Zgórzak, 
UKS Lutkówka
3.	 Juniorzy:
I miejsce – Bartłomiej Kling-
beil, Wiskitki 
II miejsce – Piotr Mechecki, 
Wiskitki
III miejsce – Hubert Maj, 
Wiskitki
IV miejsce – Konrad 
Jaskulski, Badów

V miejsce – Jakub  Łada, Puszcza Mariańska
4.	 OPEN: 
I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki
II miejsce – Marek Witkowski, Mszczonów
III miejsce – Piotr Mechecki, Wiskitki
IV miejsce – Damian Swandzikowski, Wiskitki 
V miejsce – Paweł Kuran, Żyrardów

Następny turniej tenisa stoło-
wego z cyklu „Gran Prix” Mszczonowa 
edycja 2014/2015 odbędzie się w sobotę 
18.04.2015r., na który serdecznie zapraszam. 

Opracował:  Dariusz  Biernacki
Instruktor tenisa stołowego

OSiR

IV turniej cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym
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Jak zapewnialiśmy, w niedzielę 22.02.2015r., na tafli lodowiska TERMY 
MSZCZONÓW było bardzo gorąco! 
W sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze odbyła się 4 EDYCJA 
AMATORSKICH MISTRZOSTW HOKEJA NA LODZIE O PUCHAR DYREK-
TORA OSiR MSZCZONÓW 2015. 
Mimo, iż turniej miał charakter amatorski, to mecze stały na naprawdę 
wysokim poziomie a kliku zawodników mogło pochwalić się wysokimi 
umiejętnościami technicznymi gry w hokeja.
Zgłoszone drużyny już od godzin porannych zaczęły pojawiać się na 
naszym Kompleksie. 
O godzinie 900 odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym spotkali 
się organizatorzy, sędzia główny oraz kapitanowie drużyn.  
Podczas odprawy technicznej omówiono regulamin zawodów a 
przede wszystkim dokonano losowania grup turnieju:

Grupa  I Grupa II Grupa II
KACZORY 
RADZIEJOWICE

WYDRY 
KOMORNIKI

TERMY 
MSZCZONÓW

ORŁY GRDZISK 
MAZOWIECKI

DIABŁY GRABCE GRANATOWI 
MILANÓWEK

GRAWITACJA 
PIASECZNO II

ADRENALINA 
ŻYRARDÓW

RAKI 
SKIERNIEWICE

GRAWITACJA 
PIASECZNO I

WYDRY TARCZYN AKH JEŻE ZGIERZ

Mecze rozpoczęły się o godzinie 1000. W każdej z grup rozegrano po 
sześć spotkań systemem „każdy z każdym”.
Grupa I:
Kaczory Radziejowice – Grawitacja Piaseczno I  -  1:1
Orły Grodzisk Mazowiecki – Grawitacja Piaseczno II – 2:0
Grawitacja Piaseczno II – Grawitacja Piaseczno I – 1:2
Kaczory Radziejowice – Orły Grodzisk Mazowiecki -  1:2
Orły Grodzisk Mazowiecki – Grawitacja Piaseczno I – 2:0
Kaczory Radziejowice – Grawitacja Piaseczno II – 3:3

Końcowa tabela grupy I
1. ORŁY GRODZISK MAZOWIECKI 9 pkt 6:1
2. GRAWITACJA I PIASECZNO 4 pkt 3:4
3. KACZORY RADZIEJOICE 2 pkt 5:6
4. GRAWITACJA II PIASECZNO 1 pkt 4:7

 
Grupa II:
Wydry Komorniki – Wydry Tarczyn – 0:2
Diabły Grabce – Adrenalin Żyrardów – 4:1
Adrenalina Żyrardów – Wydry Tarczyn – 1:2
Wydry Komorniki – Diabły Grabce – 1:5

Diabły Grabce – Wydry Tarczyn – 0:0
Wydry Komorniki – Adrenalina Żyrardów 1:1

Końcowa tabela Grupy II
1. DIABŁY GRABCE 7 pkt 9:2
2. WYDRY TARCZYN 7 pkt 4:1
3. ADRENALINA ŻYRARDÓW 1 pkt 3:7
4. WYDRY KOMORNIKI 1 pkt 2:8

 
Grupa III:
Termy Mszczonów – AKH Jeże Zgierz – 3:2
Granatowi Milanówek – Raki Skierniewice – 1:0
Raki Skierniewice – AKH Jeże Zgierz – 0:4
Termy Mszczonów – Granatowi Milanówek – 3:3
Granatowi Milanówek – AKH Jeże Zgierz – 0:2
Termy Mszczonów – Raki Skierniewice – 4:0

Końcowa tabela Grupy III
1. TERMY MSZCZONÓW 7 pkt 10:5
2. AKH JEŻE ZGIERZ 6 pkt 8:3
3. GRANATOWI MILANÓWEK 4 pkt 4:5
4. RAKI SKIERNIEWICE 0 pkt 0:9

 
Do dalszych rozgrywek awansowały drużyny z dwóch pierwszych 
miejsc w poszczególnych grupach.
Po fazie zasadniczej pożegnano sześć drużyn które zajęły miejsca 7 – 
12.
Zwycięskie sześć drużyn wzięły udział w ponownym losowaniu, które 
dotyczyło  meczów „O AWANS DO GRUPY FINAŁOWEJ”. 
Los ponownie skojarzył drużyny TERMY MSZCZONÓW oraz AKH JEŻE 
ZGIERZ. 
Pozostałe pary stworzyły drużyny Orły Grodzisk Mazowiecki z 
Wydrami Tarczyn oraz Diabły Grabce  z Grawitacją I Piaseczno.

MECZE O AWANS DO GRUPY FINAŁOWEJ
ORŁY GRODZISK MAZOWIECKI – WYDRY TARCZYN 3:0
DIABŁY GRABCE – GRAWITACJA I PIASECZNO 1:0
TERMY MSZCZONÓW – AKH JEŻE ZGIERZ 2:3

 
Zgodnie z regulaminem rozgrywek zwycięskie drużyny awansowały do 
Finału natomiast przegrani trafili do „Małego Finału”
Wyniki Małego Finału (o miejsca IV – VI):
WYDRY TARCZYN – GRAITACJ I PIASECZNO -  2:1
TERMY MSZCZONÓW  - GRAWITACJA I PIASECZNO – 5:3
WYDRY TARCZYN – TERMY MSZCZONÓW – 1:2
Wyniki FINAŁU:
ORŁY GRODZISK MAZOWIECKI – DIABŁY GRABCE – 2:1
DIABŁY GRABCE – AKH JEŻE ZGIERZ – 2:0
ORŁY GRODZISK MAZOWIECKI – AKH JEŻE ZGIERZ – 1:1
Zwycięską drużyną okazała się ekipa ORŁÓW z  GRODZISKA MAZO-
WIECKIEGO!!!

Końcowa kolejność
1. Orły Grodzisk Mazowiecki
2. Diabły Grabce
3. AKH Jeże Zgierz
4. Termy Mszczonów
5. Wydry Tarczyn
6. Grawitacja I Piaseczno
7 - 12 Adrenalina Żyrardów, Granatowi Milanówek; 

Grawitacja II Piaseczno; Kaczory Radziejowice; 
Raki Skierniewice; Wydry Komorniki

 
Drużyny wystąpiły w składach:
ORŁY GRODZISK MAZOWIECKI: Robert Piziorski, Franciszek Piziorski, 
Dariusz Żak, Piotr Deptu-
szewski, Maciej Baraniak, 
Sebastian Borkowski.

OSiR

MISTRZOSTWA HOKEJA NA LODZIE  
O PUCHAR DYREKTORA OSiR

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT
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SPORT

DIABŁY GRABCE: Piotr Zarębski, Marek Chmielewski, Paweł Draniak, Piotr 
Samoraj, Paweł Żelazny, Szymon Szajder, Radosław Choiński.
AKH JEŻE ZGIERZ: Jan Zieliński, Arkadiusz Witczak, Piotr Matuszewski, 
Krzysztof Głydziak, Marek Milczarek, Sławomir Kurowski, Michał Sztraube.
TERMY MSZCZONÓW: Michał Szymański, Krystian Górka, Paweł Kłosie-
wicz, Grzegorz Nalej, Michał Miąskiewicz, Tomasz Filipiak, Maciej 
Młynarski.
WYDRY TARCZYN: Mirosław Muszakowski, Andrzej Kulik, Łukasz Perzyna, 
Andrzej Pomian, Piotr Ziółkowski, Marek Stawicki, Krzysztof Olczak.

GRAWITACJA PIASECZNO I: Paweł Świetlik, Paweł Rybarczyk, Tadeusz 
Supernak, Wojciech Makowski, Michał Koziarewicz.
ADRENALINA ŻYRARDÓW: Piotr Puławski, Seweryn Syska, Marcin 
Kmiński, Mariusz Gwiaździński, Stefan Pankiewicz, Krzysztof Gozdek, 
Dariusz Karmusik.
GRANATOWI MILANÓWEK: Dariusz Czekaj, Jakub Fuks, Jan Fuks, Paweł 
Fuks, Andrzej Romanowski.
GRAWITACJA PIASECZNO II: Tomasz Olędzki, Krzysztof Majewski, Dariusz 
Skorek, Tomasz Krajczewski, Mariusz Dugała.
KACZORY RADZIEJOWICE: Michał Ignaszak, Łukasz Ignaszak, Daniel 
Zieliński, Bartosz Jendrzejewski, Błażej Jendrzejewski.
RAKI SKIERNIEWICE: Krzysztof Jędrzejewski, Dariusz Adamiec, Mirosław 
Bojke, Łukasz Sujka, Grzegorz Czeczot, Tomasz Śmieszek.
WYDRY KOMORNIKI: Krzysztof Muszakowski, Przemysław Narajczyk, 
Mateusz Pomian, Łukasz Michalak, Sławomir Dolaciński, Artur Koliński.
 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zawodów. Serdecznie gratulujemy 
zwycięskiej ekipie. 
Jak co roku turniej był przede wszystkim doskonałą zabawą, promocją 
wspaniałego sportu jakim jest Hokej na Lodzie. 
Tym razem dopisała również liczna mszczonowska publiczność zainte-
resowana tym wydarzeniem oraz gorąco dopingująca zawodników. 
Zapraszamy na kolejną edycję Mistrzostw już za rok!
 

Dotychczasowi triumfatorzy:
2012 – Piaseczno II
2013 – Orły Grodzisk Mazowiecki
2014 – Adrenalina Żyrardów
2015 – Orły Grodzisk Mazowiecki  

Michał Gliszczyński

     Podobnie jak rok wcześniej, reprezentanci Zespołu Szkół w Mszczo-
nowie zanotowali bardzo dobry występ w Powiatowej Licealiadzie 
Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej. Zawody odbyły się 19.02.2015 w 
Żyrardowie.
     Drużyny zgłoszone do zawodów podzielono na dwie grupy. Zespół 
z Mszczonowa trafił do grupy „B”  razem z reprezentacjami ZS nr.3 
w Wiskitkach, ZS nr.1 w Żyrardowie i ZS nr.2 w Żyrardowie. Wyniki 
meczów grupowych:

ZS w Mszczonowie – ZS nr.3 w Wiskitkach 8 ; 6
ZS w Mszczonowie – ZS nr.1 w Żyrardowie 6 ; 4
ZS w Mszczonowie – ZS nr.2 w Żyrardowie 9 ; 5

      ZS w Mszczonowie zajął I miejsce w grupie i w półfinale spotkał się 
z LO w Puszczy Mariańskiej zwyciężając 8 ; 5.
     Finał był horrorem jaki nie co dzień się przytrafia. Przeciwnikiem 
zespołu  z ul. Ługowej 13 było LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie. 
Mecz od początku był bardzo zacięty i wyrównany. Gdy w drugiej 
połowie mszczonowianom udało  się wyrównać, oraz w ostatnich 
sekundach mieli okazję na zwycięstwo,  piłka po rzucie odbiła się od 
obydwu słupków i nie wpadła do bramki.
W dogrywce widać było po zawodnikach G. Piątkowskiego trudy 
turnieju ( jeden mecz więcej od przeciwników). Skrajne zmęczenie i 
skurcze dokuczające zawodnikom sprawiły, że ostatecznie ulegli 5 ; 6.
     Cieszy jednak postawa zespołu i bardzo dobre II miejsce w powiecie. 
GRATULACJE
     Zespół wystąpił w składzie: P. Roziński © (15 bramek), Sz, Mikołaj-
czyk (5), D. Wójcik (2), M. Domański (bramkarz I), P. Orzechowski (1),  
M. Smolorz (3), M. Pieniążek (bramkarz II), N. Dubielecki (8),  
K. Szymański (2), P. Truszkowski i P. Kaczmarczyk. 
Opiekun: Grzegorz Piątkowski

W sobotę w dniu 14 marca na hali sportowej w Mszczonowie odbył 
się sparing pomiędzy drużynami Rosy Mszczonów i GKK Grodzisk 
Mazowiecki.
Mecz miał charakter spotkania towarzyskiego. Młodzi adepci koszy-
kówki dzięki niemu mieli okazję  sprawdzić  swoje umiejętności i
kondycję, a także  oswoić i się z atmosferą  panującą podczas poje-
dynków ligowych. W sparingu uczestniczyli i zarówno chłopcy jak i
dziewczęta. Najmłodszy uczestnik  był z klasy pierwszej szkoły 
podstawowej, a najstarszy z piątej. Spotkanie zakończyło się
zwycięstwem drużyny Rosy Mszczonów 53:36.

Skład Rosy Mszczonów:
Natalia Stępień, Martyna Narożna, Justyna Orzechowska, Paulina
Sikora, Zuzanna  Nowińska, Agata Drozdowska, Weronika Szust-
kiewicz, Małgorzata Potrzebowska, Katarzyna Hanszke, Natalia 
Starostka, Stanisław Górski, Olaf Strzelecki, Dawid Dobrzyński, 
Jakub Szydliska, Michał Koziński, Piotr Kowalski, Aleksander Dziar-
kowski. Trener Paweł Górski.

Anna Górska

TERMY MSZCZONÓW

Licealiada

Piłkarze ręczni na podium

Koszykówka

Rosną mszczonowscy koszykarze
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Już  po raz trzeci członkowie mszczonowskiej Grupy Rekon-
strukcji Historycznej STRZELCY  im. 31 pSK poprowadzili  Drogę  
Krzyżową  w Lutkówce. W tym roku aura zgotowała uczestnikom 
widowiska pasyjnego prawdziwie ekstremalne warunki. Padający 
śnieg z deszczem nie odstraszył jednak lutkówieckich parafian, 
którzy  w piątkowy wieczór  13 marca przybyli pod swój kościół, 
aby wspólnie z rekonstruktorami przejść  drogę  na Golgotę. 
Widowisko zostało zorganizowane przez Grupę  Rekonstrukcyjną, 
Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie oraz Mszczonowski 
Ośrodek Kultury. Wszystkie te trzy podmioty współpracowały przy 
realizacji przedsięwzięcia z proboszczem Zbigniewem Chmielew-
skim z lutkówieckiej Parafii pw. Świętej Trójcy. Nic nie udałoby się 
jednak bez pomocy miejscowych osób dobrej woli, którzy wsparli 
organizatorów dosłownie w każdej dziedzinie. Pan Włodzimierz 
Dziża zapewnił własnym transportem dowóz rekwizytów, używa-
nych podczas przedstawienia. Irmina Słojewska zorganizowała 
natomiast grupę  aktorów- amatorów, którzy wystąpili podczas 
Misterium. Sama zagrała jedną  z  niewiast  płaczących. Pozostałe 
pozyskane przez nią osoby podjęły się  innych bardzo ważnych ról: 

Mirosław Grudziński  (Piłat), Szymon Feliksiak (Szymon z Cyreny), 
Paweł Koper (łotr), Magdalena Pawlak, Anna Pawlak, Ilona Bana-
siewicz, Mateusz Banasiewicz, Anna Budna, Weronika Walczak, 
Joanna Basińska, Szymon Basiński, Anna Puczyńska, Barbara 
Osińska, Michał Basiński (mieszkańcy Jerozolimy, uczestniczący w 
chrystusowym pochodzie), Paweł Słojewski  i Grzegorz Basiński 
(rzymscy legioniści).  

Główne role w widowisku zagrali członkowie GRH: Dariusz 
Jańczy (Jezus), Małgorzata Dymecka  (Matka Boska), Karina Malec 
(Maria Magdalena), Beata Sznajder (Święta Weronika), Barbara 
Gryglewska i Ewa Eljasz  (niewiasty płaczące), Jakub Iwan (łotr), 
Tadeusz Iwan oraz  Piotr Dymecki (biczownicy). 

Rozważania  czytane podczas poszczególnych stacji Męki 
Pańskiej były autorstwa ks. Pawła Pietrzaka- byłego wikariusza 
mszczonowskiej parafii farnej.  Czytali je: Piotr Dymecki i Dariusz 
Siudek. Nagłośnienie widowiska i efekty świetlne zapewnił Marek 
Baumel z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Pomoc techniczną, 
związaną  z usprawnieniem części elementów scenografii,   zaofe-
rował  Zdzisław Banasiak. Stroje i rekwizyty, wykorzystane podczas 
przedstawienia są własnością  żyrardowskiego Stowarzyszenia 
FABRYKA FENIKSA. 

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

ryczne

Dzięki takim inicjatywom pamięć  o 
NIEZŁOMNYCH nie zaginie  
Obchody Narodowego  Dnia Pamięci  Żołnierzy Wyklętych w Prusz-
kowie odbyły się  pod patronatem Starostwa Powiatowego, z którym 
przy tym patriotycznym przedsięwzięciu współpracę podjęło szereg 
instytucji i organizacji.  W tym zaszczytnym gronie, któremu zależy na 
kultywowaniu  tradycji Bohaterów podziemia antykomunistycznego,  
znaleźli się:  pruszkowskie Muzeum Dulag 121, „Polska Niepodległa” 
Oddział Pruszków, „Narodowy Pruszków”, a także Mszczonowskie 
Stowarzyszenie Historyczne, które dzięki współpracy z pruszkowską 
Jednostką STRZELCA im. 30 pSK,  zorganizowało inscenizację historyczną  
„Żołnierze Wyklęci”.  Obchody rozpoczął „Marsz Żołnierzy Wyklętych”, 
jaki przeszedł ulicą 3 Maja,  spod pomnika Tadeusza Kościuszki , aż  do 
kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP  w Żbikowie. Poprowadzili 
go  członkowie „Narodowego Pruszkowa” oraz „Polski Niepodległej”.  
Wspólnie z narodowcami  maszerowali: rekonstruktorzy, kibice oraz 
wielu niezrzeszonych mieszkańców powiatu pruszkowskiego.   Wszyscy 
uczestnicy tej patriotycznej demonstracji  uczestniczyli następnie we 
Mszy Świętej w intencji „Żołnierzy Wyklętych”, jaką w żbikowskiej świą-
tyni odprawił ksiądz Jarosław Borowiecki. Po zakończonej Eucharystii 
przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe organi-
zacji i instytucji z terenu całego powiatu pruszkowskiego, kombatanci, 

a także liczne grono zaproszonych gości  udali się na przykościelne 
błonia, gdzie  rekonstruktorzy odtworzyli przykładowy obóz party-
zancki. Na jego tle  Uroczysty Apel Poległych Żołnierzy Niezłomnych 
odczytał Sławomir Remus z „Polski Niepodległej”.  Do zebranych miesz-
kańców zwrócili się także: starosta pruszkowski Zdzisław Sipiera, repre-
zentant „Narodowego 
Pruszkowa”  Robert 

GRH STRZELCY  im. 31 pSK 

Pasja w Lutkówce

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEHISTORIA
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HISTORIA

Bąkiewicz i  przedstawiciel „Patriotycznego Pruszkowa” Piotr Zapart. 
W ich przemówieniach znajdowały się wezwania do tego, aby:  nie 
ustawać  w dążeniu do prawdy o Żołnierzach Niezłomnych, kultywować  
pamięć  o nich  i nauczać  patriotyzmu polską  młodzież.  Po zakoń-
czeniu części oficjalnej obchodów mieszkańcy obejrzeli dwa widowiska 
historyczne. W pierwszym, dotyczącym starcia Żołnierzy Niezłomnych 
z oddziałem sowieckim,   wystąpili rekonstruktorzy z: GRH STRZELCY 
im. 31 pSK - Mszczonów,  GRH „CYTADELA” -Warszawa, Klubu Miło-
śników Historii –Warszawa, SRH „Na posterunku” –Warszawa, Samo-
dzielnej  Grupy Rekonstrukcji Historycznej - Warszawa oraz Stowarzy-
szenia Historycznego RUDY –z miejscowości Końskie, które zapewniło  
zabytkowe pojazdy militarne.  Druga inscenizacja dotyczyła tragicznej 
historii Danuty Siedzikówny pseudonim INKA, a właściwie ostatnich 
chwil jej życia i przesłuchań, jakim była poddawana  przez komunistów. 
Tę  inscenizację przygotowali aktorzy Teatru Maska:  Marcin Mazurek, 
Olimpia Małaśnicka i Oliwia Filipowicz, która odegrała rolę  tytułowej 
Inki. Po przedstawieniu piosenkę  „BIAŁY KRZYŻ” zaśpiewała Marysia 
Seroka.  Na zakończenie powiatowych obchodów Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, mieszkańcy mogli zwiedzać  obóz party-
zancki, przygotowany przez rekonstruktorów, gdzie o historii podziemia 
antykomunistycznego opowiadał im Dariusz Jańczy-  jeden z inicja-
torów zorganizowania obchodów, pasjonat  rekonstrukcji historycznej 
oraz dziejów Ziemi Pruszkowskiej.

Tekst: Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK

Foto: Marek Wardak 
Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne

Pod pomnikiem Gloria Victis 
Kultywowanie pamięci o Powstaniu Styczniowym, to obowiązek, 

jakiego  nie powinien zaniedbywać  żaden patriota. Szczególnie teraz 
w tak trudnym okresie należy pamiętać o bohaterskiej postawie 
naszych przodków, którzy w imię wolności nie obawiali się  przeciw-
stawić  carskiemu imperium. 

Obchody 152. rocznicy bitwy  w Budach Bolimowskich, które 
to  po doświadczeniach Wielkiej Wojny zostały przemianowane na 
Joachimów –Mogiły,  odbyły się w niedzielę 22 lutego. Uczestnicy 
uroczystości zebrali się pod pomnikiem Gloria Victis, jaki dumnie 
wznosi się na skraju puszczy i  przypomina o podkomendnych 
hrabiego Stroynowskiego, którzy (9 lutego 1863 roku) złożyli na 
ołtarzu Ojczyzny  to co mieli najcenniejszego- własne życie. Wśród 
przybyłych byli: przedstawiciele bolimowskiego samorządu, miesz-
kańcy Bolimowa i okolicznych miejscowości, członkowie łowickiego 
koła PTTK oraz  członkowie pięciu  grup rekonstrukcyjnych i stowa-
rzyszeń historycznych. Przyjaciół ze Stowarzyszenia  Inicjatywa Ziemi 
Bolimowskiej wsparli tym razem  członkowie:  Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego, GRH STRZELCY im. 31 pSK z Mszczo-
nowa,  GRH  10 PUŁKU PIECHOTY z Łowicza oraz Stowarzyszenia 
Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty. Ważne role podczas 
obchodów przypadły też rekonstruktorom  spoza wymienionych 
grup: Sławomirowi Jodełce i Sławomirowi Samojłowiczowi, którzy 
odegrali kluczowe role podczas inscenizacji powstańczej, jaka po 
rocznicowej Mszy Świętej, odbyła się na wzniesieniu koło rzeki Rawki.  

Polową  Mszę Świętą na uroczysku Stroynowskiego  odprawił ks. 
dr Krzysztof Chojnacki. Podczas wygłoszonej homilii podkreślał on jaką  
wagę ma patriotyzm i jak jest ważne, aby jego zasady były wpajana  
młodemu  pokoleniu. 

Tekst: Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów 

 Foto: Marek Wardak (MSH)  

Film i stulecie wielkiej eksplozji 
Kolejne sceny do  filmu, opowiadającego o pierwszowojen-

nych zmaganiach pod Bolimowem, kręcone były 22 lutego w 
pobliżu krateru 227. Pomysłodawcą nagrywanych scen batali-
stycznych był członek Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimow-
skiej Piotr Moskwa. Bolimowskich rekonstruktorów  w filmowym 
przedsięwzięciu wsparli  koledzy z GRH STRZELCY im. 31 pSK 
z Mszczonowa, a także Sławomir Samojłowicz oraz  Sławomir 
Jodełka. Ten ostatni  wcielili się  w rolę carskiego generała. 

Miejsce i datę kręcenia scen wybrano nieprzypadkowo. 
Krater 227  powstał równo sto lat temu.  22 lutego 
2015 roku carscy saperzy z 62 pułku  podłożyli w tym 

miejscu ładunki wybuchowe  pod niemieckie pozycje.   Ofiarami 
potężnego wybuchu byli żołnierze 7 i 8 kompanii 227 rezer-
wowego pułku piechoty. Wybuch poprzedził szturm carskich 
piechurów ze wspominanego 62 pułku. Tego dnia zdobyli oni 
aż 100 metrów terenu, biorąc do niewoli jeńców. W kolejnych 
dniach udało im się wypchnąć Prusaków z  lasu w kierunku na 
folwark Mogiły. 

Opisane zdarzenie było jedynym udanym atakiem minowym 
pod Bolimowem. Kolejne dwa ataki na pozycje 226 pruskiego 
pułku rezerwowego (24 lutego 1915 r.) oraz 21 rezerwowego 
batalionu strzelców (1 kwietnia 2015 r.) nie przyniosły Rosjanom 
już takich korzyści. Niemieccy  żołnierze  nawet w zniszczonych 
umocnieniach  wytrzymali  carskie szturmy. Kratery pod Boli-
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mowem są unikalnym reliktem I wojny światowej. Na froncie 
wschodnim niezbyt często stosowano  taki sposób przełamy-
wania linii obronnych przeciwnika.  

Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK)
Foto: Marek Wardak (Mszczonowskie Stowarzyszenie Histo-

ryczne)

Przedszkolakom o historii…
Na przełomie lutego i marca w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 

gościli najmłodsi zwiedzający. Przedszkolaki  z Bobrowiec  i  dzieci z 
pierwszych klas Szkoły Podstawowej w Mszczonowie byli oprowa-
dzani po izbowych ekspozycjach przez Dagmarę  Bednarek z Mszczo-
nowskiego Stowarzyszenia Historycznego i  Piotra Dymeckiego z GRH 
STRZELCY im. 31 pSK. Mali goście okazali się niezwykłym wyzwa-
niem dla mszczonowskich pasjonatów historii. To naprawdę niełatwe 
zadanie, aby takiemu odbiorcy opowiedzieć  o dziejach miasta, w taki 
sposób, aby chciał słuchać  i nie wymknął się  spod kontroli  już  po 
pierwszych pięciu minutach spotkania . Z reguły zainteresowania 
historyczne przychodzą  wraz z wiekiem. Dzieciom o przeszłości trzeba 
opowiadać  w sposób całkowicie nieszablonowy.  W sumie w tym 
edukacyjnym eksperymencie wzięło udział kilkadziesiąt dziewczynek i 
chłopców z dwóch gminnych szkół. Chyba wszystko się udało, gdyż do 
prowadzących Izbę  Pamięci już  wpłynęły kolejne prośby o organizacje 
wycieczek. 

Na prezentowanych zdjęciach widzimy grupę z Punktu Przedszkol-
nego „Bajkowy zakątek” przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach, 
którymi opiekują  się panie Joanna Zaszewska i Teresa Kuran.

MM

Dnia 17 lutego 2015.w Przedszkolu Miejskim nr 1 odbył się 
bal karnawałowy. Imprezę poprowadziła pani Luiza Sobusiak z 
agencji artystycznej „Chwila w bajce”. W iście bajkowych stro-
jach przygotowanych przez rodziców przedszkolaki bawiły się 
przy rytmach piosenek zarówno z repertuaru dziecięcego jak i 
dyskotekowego. Dziewczynki,  jako: księżniczki, wróżki, motylki, 
anioły, baletnice i pszczółki oraz chłopcy przebrani za:  Spider-
-Manów, Batmanów, rycerzy, policjantów i Zorro, poza tańcami 
brali również udział w różnego rodzaju zabawach m.in.: taniec 
w parach na gazecie, rzucanie papierowymi kulkami, przecho-
dzenie pod liną, mieszanie czekolady, itp. Różnorodność atrakcji, 
barwne stroje, świetne humory uczestników, oraz „wpadająca w 
ucho” muzyka- wszystko to wpłynęło na fakt, iż  bal ten niewąt-
pliwie długo pozostanie w naszej pamięci.

Renata Sosnowska

Przedszkole Miejskie nr 1

Bal karnawałowy

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEHISTORIA
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Od Przedszkola do Opola
W środę 25 lutego w Miejskim Przedszkolu 
Publicznym w Mszczonowie miało miejsce 
niecodzienne wydarzenie, jakim był konkurs 
wokalny pod nazwą „ Od Przedszkola do 
Opola”, w którym udział wzięło 10 przedszko-
laków ( 8 dziewczynek i 2 chłopców).
Licznie zgromadzone w tym dniu wszystkie 
grupy przedszkolne wraz z rodzicami uczest-
ników z wielkim zaciekawieniem wysłuchali 
występu każdego z młodych wokalistów, a 

p o w o ł a n e 
w celu 
w y ł o n i e n i a 
zwycięzcy jury, 
skrupulatnie 
oceniało zdol-
ności wokalne, 
dobór reper-
tuaru oraz 
za p r e ze n t o -
waną chore-
ografię woka-
listów.
Po występach 
w s z y s t k i c h 
uczestników, 
jury udało się 
na burzliwą 
naradę, po której ogłoszono wyniki konkursu.
W tegorocznej, pierwszej edycji zabawy udział 
wzięli:
Martyna Włodarczyk (II miejsce), Marysia 
Kurek (I miejsce), Marcjanna Matysiak (I 
miejsce), Weronika Kuran (I miejsce), Agata 
Kasprowicz (I miejsce), Kacper Skazowski (II 
miejsce) , Dominik Nowakowski (II miejsce), 

Zosia Niedźwiadek (II miejsce), Oliwi Wicińska 
(I miejsce), Julia Witczak (I miejsce)
Skład komisji konkursowej:
Elżbieta Kłopotowska, Luiza Wirowska-
-Sadowska, Renata Sosnowska
Organizatorzy:
Kozłowska Hanna i Kasprowicz Agnieszka

Łukasz Nowakowski

KOLOROWY TYDZIEŃ
Miejskim Przedszkolu

 Od 9 do 13 lutego w grupie KOTKI odbył się „Kolorowy Tydzień”. 
Każdego dnia dzieci miały na sobie ubrania w kolorze omawianym 
na zajęciach. Kolorowy tydzień był dla dzieci okazją do spotkania z 
barwami, które na co dzień nas otaczają. Tydzień został poświęcony 
zagadnieniom praw dziecka, dzięki niemu  wprowadziłyśmy dzieci w 
świat ich praw poprzez codzienną działalność, wykorzystując naturalne 
sytuacje. Świadomość własnych praw, możliwości i ograniczeń, norm 
regulujących zachowania ma bardzo duże znaczenie dla społecznego 
rozwoju .
Jako pierwszy był „DZIEŃ CZERWONY”- któremu towarzyszyło czerwone 
serduszko. W tym dniu rozmawialiśmy o prawie do przyjaźni i miłości.
Kolejnym dniem był „DZIEŃ ŻÓŁTY”- prawo do wyrażania swoich 
uczuć. W czasie zajęć dydaktycznych dzieci budowały żółte miasto oraz 
malowały farbami żółte obrazki.
Trzecim dniem był „DZIEŃ BIAŁY”- prawo do opieki lekarskiej, dzieci 
wysłuchały opowiadanie o Kolorku, który miała za zadanie ubarwić  
biały świat w kolory.
Czwarty dzień to -”DZIEŃ ZIELONY”- kształtowanie u dzieci 

gotowości do działania na rzecz ochrony przyrody. Podczas zajęć 
dzieci wykonały z  różnych odpadów„Eko-ludki”i„Eko-pojazdy”. 
Ostatni dzień to- ,,DZIEŃ NIEBIESKI’’. Przedszkolaki wybrały się w 
podróż do krainy marzeń, w której wykonywały różnorodne zadania.
„Kolorowy tydzień” był szalonym i kolorowym  tygodniem. Pięć dni 
wspólnych zabaw sprawiło dzieciom ogromną radość. 

Iwona Dziuba

Cyrk „Pomponi” w 
Miejskim Przedszkolu!
Dnia 23.02.2015r. gościliśmy w naszym przed-
szkolu cyrk Pomponi. Cała społeczność przed-
szkola z zapartym tchem śledziła występy pary 
cyrkowców. Klaun swym miłym, a zarazem 
śmiesznym wyglądem wywoływał radość u 
dzieci. Jego pokazy powodowały na sali śmiech 

i aplauzy. Zainteresowanie wzbu-
dzał pies – przyjaciel klauna, 
który wykonywał wszystkie jego 

polecenia. Dzieci bardzo chętnie angażowały 
się do wspólnych zabaw z klaunem oraz magi-
kiem będąc jego asystentami.  Z kolei tancerka 
swym wygimnastykowanym ciałem  pokazała 
układy taneczne wyginając się jakby była z 
gumy. Duże zainteresowanie wśród przed-
szkolaków wywołał wąż, którego można było 
dotknąć. Pokaz dostarczył dzieciom miłych 
wrażeń, wiele radości, uśmiechu i zadowo-
lenia. Za swój występ artyści zostali nagro-
dzenia gromkimi oklaskami.

Agnieszka Rypkowska

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Lekcja otwarta z matematyki w klasie IIIA

 Dnia 11/02/2015 r. w klasie 3 a z edukacji 
matematycznej odbyła się lekcja otwarta. 
Temat: układanie pytań, obliczeń i odpo-
wiedzi do złożonych zadań tekstowych. 
Nauczyciel pani Balbina Pawłowska zapo-
znała uczniów z celami zajęć oraz przedsta-
wiła NaCoBeZu , czyli na co będzie zwracać 
uwagę na lekcji. Głównymi celami zajęć było: 
doskonalenie obliczania iloczynów i ilorazów 
w zakresie 100 oraz układanie pytań, formuł 

matematycznych i odpowiedzi do złożonych 
zadań tekstowych. Uczniowie pracowali 
samodzielnie oraz w grupach zgodnie z zasadą 
partnerstwa. Do zajęć zostali również włączeni 
nauczyciele – obserwatorzy. Dzieci aktywnie 
brały udział w zajęciach, każdy uczeń po lekcji 
wyszedł bogatszy o nowe wiadomości i umie-
jętności.

18.02.2015 o godz. 900 w bibliotece 
szkolnej odbył się konkurs czytelniczy dla 

uczniów klas trzecich naszej szkoły zorgani-
zowany we współpracy z Biblioteką Publiczną 
pod hasłem: „Mam apetyt na czytanie” zaty-
tułowany: 

„MY DZIECI Z BULLERBYN”
 Dotyczył znajomości treści książki Astrid Lind-
gren „Dzieci z Bullerbyn”.

Konkurs opracowała i przeprowadziła kol. 
Ewa Bińkowska.
W jury zasiadły:
bibliotekarz Biblioteki Publicznej Natalia 
Syndybał, wicedyrektor Ewa Osińska, bibliote-
karka Elżbieta Grzybowska. 
Drużynę A reprezentowali uczniowie klasy 
IIIA:

Krakowiak Filip
Królikowski Jakub

Włodarczyk Zuzanna
Drużynę B stanowiły uczennice klasy IIIB:

Makulska Alicja
Sadowska Martyna
Zielińska Gabriela

Drużynę C prezentowały uczennice klasy IIIC:
Chyła Zuzanna

Niewolewska Patrycja
Nowakowska Martyna

Konkurs składał się z 12-tu konkurencji doty-
czących treści książki. 
I miejsce w konkursie zajęła klasa: III C , zdoby-
wając 48 punktów.
II miejsce zdobyła klasa III B , uzyskując 46 
punktów.
Na III miejscu uplasowała się klasa IIIA , zdoby-
wając 35 punktów
Każdy uczestnik konkursu za trud włożony w 
przygotowanie otrzymał słodki upominek.
Wszystkie drużyny zostaną nagrodzone książ-
kami i dyplomami. 
Nagrody i słodkie upominki zostały zakupione 
przez Bibliotekę Publiczną. 

03.03.2015 r. o godz. 900 w biblio-

tece szkolnej odbył się kolejny konkurs czytel-
niczy tym razem dla uczniów klas czwartych 
naszej szkoły zorganizowany we współpracy 
z Biblioteką Publiczną pod hasłem: „Mam 
apetyt na czytanie” zatytułowany: „ Baśniowy 
świat pana Kleksa”. Dotyczył znajomości treści 
książki „Akademia pana Kleksa” oraz podsta-
wowych faktów z biografii Jana Brzechwy.

Konkurs przygoto-
wała i poprowadziła 
bibliotekarka E. Grzy-
bowska. 
W jury zasiadły:  
bibliotekarz Biblio-
teki Publicznej Alek-
sandra Karolak, 
bibliotekarka Ewa 
Bińkowska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej 
Ewa Osińska.

Drużynę A repre-
zentowały uczennice 
klasy IVA:
 Jabłońska Natalia
 Scisłowska Julia
 Soból Zuzanna

Drużynę B stanowili uczniowie klasy IVB:
 Boczyńska Anna 
 Choińska Aleksandra
 Szymanowski Karol

Drużynę C prezentowali uczniowie klasy IVC:
  Hanszke Katarzyna
  Koziński Michał
  Ziółkowska Anna,

zaś członkami drużyny D byli uczniowie klasy 
IVD:
  Kwaśniewski Dominik

Z okazji dnia Babci i Dziadka
W piątek 20 lutego uczniowie z trzech klas zerowych mszczonowskiej 
podstawówki przygotowali dla swoich Babć i Dziadków niecodzienny, 
wzruszający występ.
Program artystyczny odbył się w sali widowiskowej Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury, która w tym dniu po brzegi wypełniła się zaproszo-
nymi specjalnie na tę okazję seniorami. 
Dzieci chciały podziękować swoim babciom i dziadkom za miłość, 
opiekę i wsparcie, którymi na co dzień są darzone. Któż bowiem jak 
nie dziadkowie rozpieszczają swoje wnuczęta oraz są dla nich ostoją 
niewyczerpanej wręcz cierpliwości.
W ramach występu uczniowie przygotowali krótki program artystyczny 
wypełniony piosenkami, wierszykami i zabawnymi rymowankami.
Jak przystało na młodych artystów byli oni nieco onieśmieleni dużą 
sceną i liczną publicznością. Jednak dzięki brawom babć i dziadków 
wnuczęta nabrali pewności siebie i zapomnieli o towarzyszącym im 
stresie.
Na zakończenie części artystycznej zerówkowicze wręczyli swoim 

babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane laurki, a następnie 
wspólnie udali się na słodki poczęstunek, który był dodatkową okazją 
dla wszystkich do wspólnego, radosnego świętowania.

ŁN

Zdjęcie zwycięskiej 
drużyny

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

SP w Mszczonowie

Wieści ze Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie
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 „Ja czytam!” to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, 
której celem jest rozwijanie umiejętności czytania, ale w sposób 
niekonwencjonalny, twórczy, łamiący schematy. Organizatorem jest 
Operon, a patronami: „Nauczyciel uczeń. Magazyn nauczyciela z pasją”, 
„Tygodnik Powszechny”, Instytut Książki oraz Akademia Planete + DOC
 Nasza szkoła przystąpiła do tej akcji.  Już wkrótce stworzymy 
w gimnazjum Dyskusyjny Klub Edukacyjny. W Klubie będziemy rozma-
wiać o przyjaźni, granicach, zmianach, przemianach, bezpieczeństwie i 
różnicach. Nasze dyskusje będą oparte na fragmentach książek, tekstów 
popularnonaukowych i filmów dostępnych na stronie internetowej 
kampanii. Do DKE będziemy zapraszać nauczycieli, rodziców, ciekawe 
osoby ze społeczności lokalnej, może nawet autor tekstów. Uczniowie 
– klubowicze – mogą publikować swoje relacje z tych spotkań na face-
bookowym fanpage’u Ja czytam!.
 Piątkowe warsztaty dziennikarskie spędziliśmy na dysku-
sjach i pracy twórczej. Redaktorzy, pracując w grupach, rozwijali 
podane zagadnienia i dochodzili do wniosków, którymi chcieliby się 
podzielić z czytelnikami:
 Czytam, ponieważ czerpię z tego niezwykłą przyjemność. 
Mimo że popularność tej formy rozrywki w dobie komputerów zmalała, 
nadal jest ona ceniona przez uczniów. Prawie każdy czytelnik zgodzi 
się, że zapach książek, zarówno tych nowych, jaki i tych wiekowych, 
jest dziwnie przyjemny. Ponadto stare książki mają swój niepowta-
rzalny urok, noszą ślady użytkowania, ślady poprzednich czytelników. 
W przeciwieństwie do innych form rozrywki zawsze mam wybór, jaką 
treść chcę poznać. Inną korzyścią wynikającą z czytania jest pozna-
wanie nowych pojęć, rozwijanie umiejętności pisania, zarówno pod 
względem poprawności ortograficznej i gramatycznej, jaki i tworzenia 
ciekawej treści. Dzięki temu, że dużo czytam, czytam płynnie. Historia, 
którą poznaję w książce, może być przeze mnie dowolnie interpreto-
wana. Wiąże się z tym rozwijanie wyobraźni, kształtowanie światopo-
glądu i gustu. Ponadto czytanie wyróżnia mnie z tłumu. Daje możliwość 
poznania ciekawych osób. Czytam, bo jest to moje hobby. 

(Magda, Paulina, Roman)

 Jak zachęcić uczniów do czytania? Lektury powinny przede 
wszystkim rozwijać wyobraźnię, przenosić w inny świat i poszerzać 
naszą wiedzę o literaturze. Większość uczniów jest im przeciwna; skarżą 
się, że lektury są stare i nudne. Ale gdybyśmy nie musieli przeczytać np. 
„Balladyny”, to w ogóle nie poznalibyśmy twórczości J. Słowackiego. 
Poprzez czytanie tych skarbów narodowych kształcimy swój ojczysty 
język, poznajemy historię kraju oraz poszerzamy swój zasób słow-
nictwa. Zatem lektury nie są takie złe. Warto wziąć je do ręki, chociażby 
dlatego, że czytanie to umiejętność wykorzystywana do końca naszych 
dni, bez której nie da się żyć.

 (Julia, Julia, Marysia)

 Wczoraj poznaliśmy Williama Treaty, królewskiego zwia-
dowcę. Jest bohaterem. Ocalił mieszkańców Araluen. Opowiadał 
nam o swojej żonie, która zginęła w pożarze spowodowanym przez 
zabójcę. Opowiadał też o tym, jak szkolił córkę swoich przyjaciół. Zapy-
tałam, czy nadawałabym się na zwiadowcę. Stwierdził, że za kilka lat 

będę mogła przystąpić do treningu i zostać czeladnikiem, 
a później wszystko będzie zależało ode mnie. Dał mi na 

pamiątkę strzałę z adresem i numerem telefonu. Podziękowałam, a on 
dał mi jeszcze łuk do trenowania i wskazówki, jak zrobić strzałę i grot. 
Pożegnaliśmy się. Powiedział, że szepnie dobre słowo dowódcy zwia-
dowców na mój temat. Odeszliśmy. 

(Julia, Adrian)

Emilia Mirocha
* * *

CZŁOWIEK  Z PASJĄ
SPOSÓB NA ŻYCIE
 Norbert Michalski to uczeń 
klasy 3c mszczonowskiego Gimnazjum. 
W ostatnim czasie jego największym 
osiągnięciem jest uzyskanie tytułu 
LAUREATA wojewódzkiego konkursu 
historycznego.

Norbercie, zostałeś laureatem kurato-
ryjnego konkursu z historii. To wielkie 
osiągnięcie, którego bardzo ci gratulu-
jemy. Opowiedz, w jaki sposób się przy-
gotowywałeś?

 Przede wszystkim ciężko pracowałem. Bardzo lubię czytać 
książki, ale  podręczniki akademickie jako obowiązkowa lektura na 
każdy etap konkursu oraz ciągłe powtarzanie wiadomości były dla mnie 
nie lada wyzwaniem. Poradziłem sobie głównie dzięki dobrej pamięci. 
Bardzo  pomocne było również wsparcie rodziców.

Jakie to uczucie – być laureatem?

 Jestem przede wszystkim z siebie dumny oraz szczęśliwy, że 
nie zawiodłem osób, które pokładały we mnie nadzieję.

Co szczególnie pasjonuje Cię w historii? 

 Z okresów historycznych pasjonuje mnie średniowiecze oraz 
oczywiście historia Polski. Z postaci fascynuje mnie Józef Piłsudski oraz 
Władysław Jagiełło. Ciekawi mnie czas rozbiorów Rzeczpospolitej oraz 
dzieje Imperium Bizantyńskiego.

Na pewno oglądasz programy i czytasz książki o tematyce historycznej, 
poszukujesz dodatkowej wiedzy w internecie. Jakie strony, książki, 
filmy czy programy poleciłbyś ludziom zainteresowanym historią?

 Cóż, z filmów historycznych polecam adaptację „Trylogii” 
Henryka Sienkiewicza  oraz liczne filmy dokumentalno - historyczne  na 
TVP historii, np. Bogusława Wołoszańskiego. Z książek niezastąpione 
są „Tablice historyczne” Olafa Bergmana,  „Poczet królów i książąt 
polskich” Mariusza Trąby i Lecha Bielskiego oraz  „Encyklopedia sław-
nych Polaków”.

Jak zachęciłbyś młodych ludzi, swoich rówieśników, do nauki historii?

 Najważniejszą zachętą bez wątpienia będzie fakt, że znajo-
mość historii pozwoli nam uniknąć błędów z przeszłości oraz straszli-
wych zbrodni takich jak Holocaust. Poza tym gdy młody człowiek zna 

  Ostrowska Paulina
  Wieszczycka Natalia

Konkurs obejmował 14-naście różnych konku-
rencji: m.in. test, krzyżówkę, kojarzenie rekwi-
zytu z treścią, uzupełnianie tekstu z lukami. 
Konkurencje intelektualne urozmaiciło jedno 

zadanie sprawnościowe: przędzenie liter. 
I miejsce zajęli uczniowie z klasy IVA ,zdoby-
wając 79 punktów.
II miejsce uzyskali uczniowie z klasy IVC i 
klasy IVD z ilością 77 punktów, zaś III miejsce 
przypadło uczniom z klasy IVB - uzbierali 53 
punkty.

Za trud włożony w przygotowanie do konkursu 
każdy uczestnik otrzymał słodki upominek.
Wszystkie drużyny zostaną nagrodzone książ-
kami i dyplomami. 
 Wyniki konkursu ogłosiła pani Aleksandra 
Karolak.

NASZE GIMNAZJUM

JA CZYTAM!
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Sukces Mszczonowskiego Liceum w 
I Konkursie Wiedzy o Żołnierzach 
Wyklętych 

W przeddzień inauguracji miejskich obchodów Narodowego 
Dnia Żołnierzy Wyklętych odbył się w Resursie finał I Żyrardowskiego 
Konkursu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs, zorganizowany 
przez Urząd Miasta Żyrardowa, adresowany był do uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żyrardow-
skiego. Prezydent Wojciech Jasiński do pracy w komisji konkursowej 
zaprosił majora Edwarda Dębińskiego, żołnierza Armii Krajowej, 
Bogusława Nietrzebkę, dyrektora Muzeum Mazowsza Zachodniego w 
Żyrardowie i Sławomira Maszewskiego, nauczyciela historii w LO im. 
Stefana Żeromskiego, któremu powierzył przygotowanie konkursu od 
strony merytorycznej.

Pierwszy etap konkursu odbył się w szkołach. Wzięło w nim 
udział 78 uczniów. Do udziału w finałowym etapie, zorganizowanym 
27 lutego, zakwalifikowało się 27 osób.
Test finałowy zawierał 19 pytań. Finaliści mieli 30 min. na przygoto-
wanie odpowiedzi. 

Dyplomy i nagrody wspólnie z jurorami wręczał uczniom 
prezydent Wojciech Jasiński.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepszy był Mikołaj Maty-
siak (LO w Żyrardowie), II miejsce zajął Kamil Osiński (LO Mszczonów), 
III pozycję wywalczył Piotr Mastalerz (LO w Puszczy Mariańskiej).

Prezydent podziękował uczniom za udział w konkursie i pogra-
tulował finalistom imponującej wiedzy na temat tych wciąż jeszcze 
mało znanych kart historii Polski, życząc jednocześnie kolejnych 
sukcesów oraz czerpania satysfakcji ze zgłębiania wiedzy historycznej. 

Słowa uznania prezydent skierował również do nauczycieli, 
dziękując im za zachęcenie uczniów do udziału w konkursie i pomoc 
w przygotowaniu się do testów. Dyplom otrzymał m.in. nauczyciel 
historii Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie – Włodzimierz 
Graczyk.

dzieje swojego narodu, może być z niego dumny oraz go kochać.

Startowałeś też w konkursie języka polskiego. Za tobą etap wojewódzki. 
Czy wiedza historyczna pomaga ci w analizie i interpretacji dzieł literac-
kich?

 Oczywiście, wiedza historyczna umożliwia mi ustalenie 
okresu, z którego pochodzi dzieło, a co za tym  idzie, pozwala mi okre-
ślić mentalność twórcy i ludzi z tej epoki.

Jakie masz plany na przyszłość? 

 W przyszłości pragnę uczyć się w LO im. Szarych Szeregów w 
Mszczonowie oraz   studiować prawo na Uniwersytecie Warszawskim. 
W dorosłym życiu  może napiszę książkę.

Nasza szkoła została zgłoszona do udziału w ogólnopolskiej akcji „Ja 

czytam”. W jaki sposób dokończyłbyś zdanie:
Czytam, bo...........................................

 Czytam, bo książki to  dla mnie sposób na życie.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

 To nieprawda, że młodzi ludzie nie interesują się historią i 
nie czytają książek. Norbert jest tego najlepszym przykładem. Swoją 
postawą i osiągnięciami udowodnił, że realizowanie pasji może się stać 
celem i sensem życia. Tylko trzeba ją mieć…

Emilia Mirocha

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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W dniu 17.02.2015 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bobrowcach 
świętowali walentynki. Z tej okazji dzieci brały udział w konkursach 
oraz zabawie walentynkowej, ale nie tylko... Kilka dni przed obchodami 
walentynek w szkole zaczęła działać poczta walentynkowa, uczniowie 
tworzyli karty walentynkowe zarówno w języku polskim, jak też w języ-
ku angielskim. Można było wyrazić swoją sympatię w stosunku do kilku 
ulubionych osób zarówno z klasy, ze szkoły, jak również z grona peda-
gogicznego i dyrekcji. Przed rozpoczęciem zabawy uczniowie poznali 
historię walentynek oraz dowiedzieli się w jaki sposób obchodzi się je 
w innych krajach. walentynki to święto zakochanych obchodzone na 
cześć Świętego Walentego z Terni, który za potajemne udzielanie ślu-
bów został stracony około V w. n.e. w Rzymskim więzieniu. Święto jest 
także kontynuacją Dnia Płodności 
i Macierzyństwa obchodzonego w Starożytnym Rzymie dnia 14 lutego 
każdego roku. Z tej okazji każda panna wrzucała do wielkiego dzbana 
kartkę ze swoim imieniem.  Kawalerowie natomiast przeprowadzali lo-
sowanie, każdy z nich po wylosowaniu kartki z imieniem danej panny, 
zapraszał ją na świąteczne zabawy.
 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobrowcach w ramach 
konkursów i zabaw walentynkowych mogli między innymi: losować kar-

ty z pytaniami dotyczącymi ich ulubionych bajek; spróbo-

wać oszacować ilość słodyczy, która mieści się w rączce oraz dowiedzieć 
się jak będzie miał na imię ich przyszły mąż lub żona. Wszyscy ucznio-
wie, którzy brali udział w konkursach otrzymali słodkie upominki. Za-
bawę walentynkową można zaliczyć do wyjątkowo udanych, uczniowie 
tańczyli w parach, w grupach oraz wspólnie z nauczycielami. Podczas 
zabawy pedagodzy również organizowali konkursy taneczne. Wszyst-
kie dzieci chętnie brały udział w zabawie, na twarzach uczniów jak też 
przedszkolaków przez cały czas gościł uśmiech, co było głównym celem 
zorganizowanych atrakcji.

Renata Bystrzycka

Uczniowie z Zespołu 
Szkół w Mszczonowie 
finalistami 
Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o 
Bankach
Jedenastu uczniów z Zespołu Szkół w Mszczo-
nowie wywalczyło tytuł finalisty olimpiady 
Wiedzy o Bankach. Najlepszych wynik osią-
gnęła Dominika Zduńczyk 33 pkt/40pkt, 
uzyskując 9 miejsce w Polsce. 
Tytuł finalisty olimpiady wiedzy o Bankach 
gwarantuje uczniom zwolnienie z egzaminu 
zawodowego w części pisemnej w zawodzie 
technik ekonomista co jest jednoznaczne z 
uzyskaniem z tej części 100%. 
Uczniowie od jesieni ubiegłego roku zaangażo-
wani byli w szereg działań związanych z proce-
durą konkursową, bowiem już w listopadzie 
odbył się pierwszy etap olimpiady na szczeblu 
szkolnym, a następnie okręgowym.
Jak przyznaje przygotowująca młodzież do 
konkursu Agnieszka Kaczyńska, nauczyciel 
przedsiębiorczości i ekonomii w Zespole Szkół 
w Mszczonowie, budującym jest ogromne 
zaangażowanie uczniów i determinacja do 
aktywnego udziału w olimpiadzie.
W tegorocznej edycji ogólnopolskich zmagań 
udział wzięło 16 uczestników z czego 11 osób
zakwalifikowało się do etapu centralnego, 
przeprowadzonego w Gnieźnie w dniach 
13-15 marca. Wyjazd został sfinansowany 
przez sponsorów do których należą: Fundacja 
Uczelni Łazarskiego, Starostwo Powiatowe 
w Żyrardowie, Bank Spółdzielczy w Mszczo-
nowie, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 
Oddział w Mszczonowie, Pan Leon Trzciński 
oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Mszczo-
nowie.

Organizowana przez Stowarzyszenie ePrzed-
siębiorczość z siedzibą w Gnieźnie olimpiada 
ma na celu podniesienie jakości nauczania 
podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponad-
gimnazjalnych w Polsce, pobudzanie i rozwi-
janie zainteresowań młodzieży zagadnieniami 
dotyczącymi depozytowych, kredytowych 
i rozliczeniowych produktów bankowych, 
rozwijanie umiejętności racjonalnego gospo-
darowania własnymi oraz powierzonymi środ-
kami pieniężnymi, a także odpowiedzialnego 
zaciągania zobowiązań finansowych.

Finaliści olimpiady Wiedzy o Bankach z Tech-
nikum w zawodzie technik ekonomista w 
Zespole Szkół w Mszczonowie:
1. Dominika Zduńczyk- uczennica kl. III Tech-
nikum w zawodzie technik ekonomista
2. Paulina Adamska-uczennica kl. III Tech-
nikum w zawodzie technik ekonomista
3. Paulina Bartuszek-uczennica kl. III Tech-
nikum w zawodzie technik ekonomista
4. Dominika Syndoman-uczennica kl. III Tech-
nikum w zawodzie technik ekonomista
5. Monika Potrzebowska-uczennica kl. III Tech-
nikum w zawodzie technik ekonomista
6. Anna Perkowska-uczennica kl. III Technikum 
w zawodzie technik ekonomista
7. Katarzyna Zgórzak-uczennica kl. IV Tech-
nikum w zawodzie technik ekonomista
8. Patryk Orzechowski-uczeń klasy III Tech-
nikum w zawodzie technik ekonomista
9. Marcin Wójtowicz-uczeń klasy III Technikum 
w zawodzie technik ekonomista
10. Artur Sadkowski-uczeń klasy III Technikum 
w zawodzie technik ekonomista
11. Piotr Liszewski-uczeń klasy II Technikum w 
zawodzie technik ekonomista.

Pani Agnieszka Kaczyńska, jako nauczyciel 
przygotowujący  uczniów do olimpiady otrzy-
mała od organizatorów nagrodę za profesjo-
nalne przygotowanie uczestników do Elimi-
nacji Centralnych oraz budowanie pozytywnej 
historii kredytowej wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych.

Finaliści olimpiady Wiedzy o Bankach z Tech-
nikum poprzednich edycji konkursu:
W I olimpiadzie (2012/2013) –finalistą etapu 
centralnego została Ewa Kustosz
W II olimpiadzie (2013/2014)- finalistami 
etapu centralnego zostali Sylwia Jasińska, 
Ewelina Żółtowska, Monika Wiesion, Adrian 
Bestydziński.

Tekst: Łukasz Nowakowski
Fot: Zespól Szkół w Mszczonowie

MERKURIUSZ SZKOLNY

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

Walentynki
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W dzisiejszych czasach tłusty czwartek wypada w  ostatni czwartek 
przed Wielkim Postem i  rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. W 
Polsce oraz w katolickiej części Niemiec, wedle tradycji, w tym dniu 
dozwolone jest objadanie się.

W naszej szkole także świętowaliśmy tłusty czwartek, ale żeby było 
zabawniej, obchodziliśmy go w środę. 11 lutego odbył się konkurs 
międzyklasowy „W pogoni za pączkiem” zorganizowany przez uczniów 
kl. II a oraz p. Krzysztofa Kurzepę. Przedstawiciele klas z zawiązanymi 
oczami na czas zjadali  pączki, a potem pokonywali  tor przeszkód z 
pączkiem na tacy. Publiczność dała się ponieść emocjom. Tak głośno 
dopingowała swoich faworytów, że hałas był nie do zniesienia. Jednak 
kl. III okazała się bezkonkurencyjna. Wygrała ze znaczną przewagą, 
pokonując młodszych kolegów. Nagrodą były pączki dla całej klasy, 
ale żeby inni uczestnicy nie czuli się poszkodowani, uczniowie całej 
szkoły dzień później również je otrzymali. Dzięki temu tradycji stało 

się zadość, każdy uczeń zjadł przynajmniej jednego tradycyjnego 
pączka. 

Katarzyna Jóźwiak

Dzień Babci i Dziadka w Osuchowie
12 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Babci i Dziadka. 
Sala gimnastyczna zapełniła się tłumem starszych osób i ich 

wnucząt. Wszystkich przybyłych miłymi słowami przywitała dyrektor 
Urszula Gowin. Następnie nastąpiła część artystyczna. 

Mięliśmy przyjemność obejrzeć dwa przedstawienia. Przygo-
towany przez naszych najmłodszych kolegów i koleżanki z przedszkola 
montaż słowno-muzyczny opracowany przez panią Marzenę Taras oraz 
panią Jolantę Strojek. Warto dodać, że piękne dekoracje wykonała pani 
Aneta Piasecka.

Następnie wystąpiły klasy 4-6 – z humorystycznymi przygo-
dami zakochanych: Stasi i Stasia, którzy przeżyli wiele randek zanim 
dotarli do swojego Dnia Babci i Dziadka. Scenariusz napisała pani Domi-
nika Jankowska, która na zajęciach teatralnych przygotowała do niego 
inscenizację.

Artyści zachwycili nas śpiewem, tańcem i odtworzonymi 
rolami. Dane nam było prześledzić historie życia Stasi i Stasia, od ich 
poznania w podstawówce przez ślub, kryzys, macierzyństwo i zostanie 
dziadkami. Nie zabrakło oczywiście elementów humorystycznych: Staś 

w prezencie od św. Mikołaja otrzymał „wąsy” symbolizujące dorosłość, 
zaś Stasia – lalkę, dzięki której otrzymała rolę mamy. Na ich weselu 
tańczono walca, do którego muzykę z „Nocy i dni” zagrał na akordeonie 
Mateusz Wojtczak (kl. IIa). Kiedy para przechodziła kryzys – mogliśmy 
obejrzeć taniec skłóconych kochanków, czyli tango.

Dziadkowie zostali obdarowani koszy-
kami z kwiatami wykonanymi przez samorząd 
uczniowski pod kierunkiem pani Ani Saiki. 
Następnie nastąpiły gry i konkursy oraz wolny 
parkiet dla dziadków i ich wnucząt. Ciekawym 
elementem uroczystości był „Kurs tańca dla 
Babci i Dziadka”, prowadzony przez p. Dominikę 
Jankowską. 

W przygotowaniach imprezy udział 
wzięła Rada Rodziców ze szkoły podstawowej 
oraz cała społeczność ZSP w Osuchowie. Podczas 
krótkiej przerwy dla gości rock’n’rolla zatańczyły 
uczennice gimnazjum.

Wszyscy opuściliśmy szkołę z uśmie-
chem na twarzy, mając w sercach słowa: 
Kochamy Was!

Katarzyna Jóźwiak

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

ZSP Osuchów

Tłusty czwartek…a może tłusta środa?
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Smerfolandia
Dzień francuski 
Każdego dnia w Przedszkolu czeka 
na dzieci mnóstwo atrakcji i niespo-
dzianek. Nowe zabawy, ciekawe 
zajęcia oraz wyjścia, wycieczki, 
spacery. W ostatni wtorek 24 lutego 
w Smerfolandii został zorganizowany 
Dzień Francuski. Zabawa była podsu-

mowaniem pracy na zajęciach języko-
wych nauki francuskiego. Podczas tego 
dnia wszytkie Przedszkolaki wspólnie 
z Ciocią Wiolą śpiewały poznane 
piosenki, recytowały wierszyki, ukła-
dały najbardziej znane budynki Francji 
oraz przygotowały tradycyjne danie 
czyli tosty smażone na maśle z poma-
rańczą. 

Anna Kawecka

 

 

                                                                                     

W programie: 

Wycieczki autokarowe do: 
 Grudziądza (zabawa w Miasteczku Westernowym Kansas City, zwiedzanie Starego Miasta, Błoni Nadwiślańskich, Sali 

Tradycji Jazdy Polskiej z unikalnym zbiorem pamiątek kawaleryjskich oraz całego Zespołu Spichrzy); 
 Elbląga (zwiedzanie przepięknej Starówki oraz rejs Kanałem Elbląskim); 
 Fromborka (zwiedzanie miastam.in. Wzgórze katedralne, Muzeum Mikołaja Kopernika, obserwatorium lub planetarium, 

Szpital św. Ducha); 
 Krynicy Morskiej (latarnia morska, zwiedzanie miasta); 
 Kątów Rybackich (Muzeum Zalewu Wiślanego); 
 Mikoszewa (przejazd kolejką wąskotorową); 
 Zajęcia artystyczno-dekoratorskie; 
 Codzienne kąpiele w morzu i plażowanie;   
 Konkursy i zabawy kolonijne (Neptunalia, Festiwal Piosenki Kolonijnej, Igrzyska sportowe, Śluby kolonijne, dyskoteki, 

piżama party) ; 
 Ognisko z kiełbaskami przy dźwiękach gitary; 
 Wycieczka rowerowa; 
 Zajęcia na krytym basenie. 

                                                                                    Zakwaterowanie: 

Pensjonat Promyk pokoje 3, 4 i 5-o osobowe z łazienkami, oddzielne wejście do budynku dla grupy; 

Na terenie Pensjonatu znajdują się: 
• kryty basen (wymiary: szer. 7 m; dł. 14 m), 

• sala dyskotekowa, 
• świetlica, 

• miejsce na ognisko, 
• mini salon gier, 

• audiowizualna sala, 
• stołówkaz własną kuchnią (śniadania, obiad dwudaniowy podwieczorek, kolacja) 

 
KOSZT WYJAZDU:1 500 ZŁ 

(I rata przy zapisie 300zł, II rata 300 zł do 30 IV 2015 r., III rata 900zł do 15 VI 2015r.) 
 

Zapisy w Przedszkolu Niepublicznym Smerfolandia ul. Warszawska 30, Mszczonów 
Więcej informacji udziela kierownik wyjazdu- Anna Kawecka pod numerem Tel. 509 358 750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OGŁOSZENIA / REKLAMY

Koszule, marynarki,
garnitury, płaszcze,

kurtki skórzane

Vistula, Wólczanka, Vernet, 
Culture, Rino&Pelle,

Lambert, Omega,
GARNITURKI KOMUNIJNE

ul. Nowy Rynek 21A, Mszczonów
Pon.-Pt. 10:00 - 18:00; Sob. 9:00 - 14:00

Doradztwo
W ramach projektu „Wyrównywanie 

szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja 
przyszłość” uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

Ks. Kan. M. Lipskiego gościli w CECH-u Rzemiosł i 
Przedsiębiorczości w Mszczonowie oraz zwiedzali 
piekarnię p. M. Lewandowskiej. 
 Pani Elżbieta Zabiełło - Adamczyk zapoznała 
dzieci z zadaniami CECH-u oraz przedstawiła 
zawody, które mogą w przyszłości zdobyć. 
Uczniowie otrzymali kolorowe ulotki z opisem 
zawodów i przeszli do jednego z zakładów zrze-
szonych w CECH-u, do piekarni pani Marioli 
Lewandowskiej. Tu czekała na nich 
słodka niespodzianka, gdyż zostali 
ugoszczeni pączkami, bułeczkami 
oraz ptysiami. Pani Lewandowska 
oprowadziła grupę po piekarni, 
dokładnie objaśniając, jak prze-
biega proces wytwarzania pieczywa 
oraz pokazała maszyny i urządzenia, 
które do tego służą. Uczniowie 

wrócili do szkoły bardzo zadowoleni, wzbogaceni 
w wiedzę o zawodach, a także obdarowani na 
drogę słodkimi bułeczkami. 
 Dyrektor szkoły, uczniowie wraz z opiekunami 
serdecznie dziękują pani Elżbiecie Zabiełło – 
Adamczyk za wprowadzenie uczniów w świat 
zawodów rzemieślniczych oraz pani Marioli 
Lewandowskiej za pokazanie pracy piekarza, 
cukiernika oraz za pyszne bułeczki!           
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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 :-)

Komunikat
 W okresie od marca do czerwca 2015r. zostaną 

zorganizowane 4 turnieje w ramach kontynuacji cyklu
„GRAND PRIX” Mszczonowa edycja 2014/2015 w 

tenisie stołowym.  
Cykl rozpoczął się turniejem w sobotę 21.03.2015r. 

na sali gimnastycznej OSiR-u przy ul. Szkolnej 1 w Mszczo-
nowie - o godz. 10.00. 

Turniej jest prowadzony w 5 kategoriach wiekowych:
1. Młodzicy - szkoła podstawowa 
2. Młodziczki – szkoła podstawowa
3. Juniorzy – gimnazjum i liceum 
4. Juniorki – gimnazjum i liceum
5. „OPEN” do IV ligi włącznie – dla wszystkich

System rozgrywek będzie uzależniony od ilości 
startujących zawodników i zostanie ustalony przez orga-
nizatora. Jeden zawodnik/-czka może wystartować tylko 
w dwóch konkurencjach – w swojej kategorii wiekowej 
i w „Open”. W turnieju „GRAND PRIX” prawo startu 
mają wszyscy amatorzy oraz zawodnicy biorący udział 
w rozgrywkach ligowych do IV-ej ligi włącznie.

Terminy następnych turniejów:
-	Kwiecień  - 18.04.2015r.
-	Maj      - 30.05.2015r.
-	Czerwiec - 20.06.2015r. (finałowy turniej)

Terminy rozgrywania turniejów „GRAND PRIX” Mszczo-
nowa w edycji 2015/2016 będą podane we wrześniu 
2015r.

             Zgłoszenia do każdego turnieju będą przyj-
mowane bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju do 
godz. 9.30 - wpisowe do turnieju wynosi 5 zł za każdą 
konkurencję. Najsłabszy wynik lub jedna nieobecność 
w całym cyklu „Grand PRIX” Mszczonowa nie będzie 
zaliczany do punktacji ogólnej GP.
             Zgłoszenia do każdego turnieju będą przyjmo-
wane u p. Dariusza Biernackiego – instruktora tenisa 
stołowego pod numerem tel. 784-061-659. Opłatę star-
tową za cztery kolejne turnieje „Grand Prix” Mszczo-
nowa – 20 zł od jednej konkurencji – proszę wpłacać na 
konto: Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Podstawowa 
w Lutkówce, 
nr konta: 29 9291 0001 0044 9160 2000 0020 
z dopiskiem „Grand Prix” Mszczonowa 2014/2015 
w tenisie stołowym i kategoria, w której startuje 
zawodnik/czka. 

Ze względu na ograniczoną pojemność sali, ilość miejsc 
w turnieju jest ograniczona – decyduje kolejność zgło-
szeń !!! 
              Wspaniałe, wartościowe nagrody rzeczowe 
oraz puchary będą przyznane za pierwsze pięć miejsc 
w każdej kategorii na koniec cyklu „Grand Prix” Mszczo-
nowa. Organizator OSiR Mszczonów ufunduje puchary, 
natomiast wartość nagród rzeczowych będzie uzależ-
niona od ilości zawodników startujących w „Grand 
Prix” Mszczonowa. W czasie trwania każdego turnieju 
„Grand Prix” zawodnicy otrzymają słodki poczęstunek 
i napoje. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych !!!

OGŁOSZENIA / KOMUNIKATY
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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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