
MERKURIUSZ
MSZCZONOWSKI

Gminny Biuletyn Informacyjny                              kwiecień-maj 2015 / nr 4 (233-234)

Od Niedzieli Palmowej 
do procesji rezurekcyjnej 

(fotoreportaż)
str. 23

ISSN:1730-8186   Egzemplarz bezpłatny

25 lat Wolnego 
Samorządu - mamy 
powody do dumy 

str.9

Oni dbają  
o Uśmiech 
Dziecka

str. 33

Pożegnanie 
śp. Tadeusza 
Bednarka  

str. 17

3 MAJA… w Mszczonowie 
patriotycznie i strażacko

str. 30



2   kwiecień-maj 2015 / nr 4-5 (233-234)

W NUMERZE

Spis treści

W NUMERZEW NUMERZE

Od Niedzieli Palmowej do procesji 
rezurekcyjnej (fotoreportaż)    23

25 lat Wolnego 
Samorządu
- mamy 
powody do 
dumy   9

Burmistrz Mszczonowa 
liderem w województwie 
mazowieckim  15

Z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 3
Z prac komisji   6
Ćwierć wieku za sterem 9
25 lat Wolnego Samorządu-mamy powody do dumy 9
KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 25-LECIA SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 13
Drogi stanowią bezwzględny priorytet 13
Burmistrz Mszczonowa liderem w województwie 
mazowieckim 15
Mszczonów za Dudą  16
Pożegnanie śp. Tadeusza Bednarka  17
Ostatnie pożegnanie Zasłużonego Druha 18
Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki?  19
Nowe oblicze oczyszczalni ścieków w Grabcach 
Józefpolskich  19
KONKURS Plastyczny - rozstrzygnięty 19
Zmiana organizacji ruchu w rejonie ulicy Szkolnej  
w Mszczonowie  19
LEADER w gminie Mszczonów 20
Mszczonów pamięta 22
Mszczonowska Droga Krzyżowa  22
Najładniejsza i najpiękniejsza z Nosów Poniatek 23
Od Niedzieli Palmowej do procesji rezurekcyjnej 23
Czy słońce, czy deszcz… w Lutkówce LEJA jest 	
Poświęcenie na zakończenie rekolekcji 27
KĄCIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 28
3 MAJA… w Mszczonowie patriotycznie i strażacko  30
Zbiórka krwi  32
Spacer po nieistniejącym mieście  32
W Małej Galerii promienieje… 32
Oni dbają o Uśmiech Dziecka 33
Kolor 33
„Wolny i Samorządny” – tym razem z MOK-iem  
i Biblioteką  33
Biblioteka Publiczna 34
Różne style-ale jeden taniec 36
Walka o III miejsce rozpoczęta 37
V turniej z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa  37
Nowy sprzęt dla szkoły 38
Dla zachowania pamięci o pomordowanych Rodakach 40
Merkuriusz Szkolny 40
ZOSTAŃ RATOWNIKIEM WODNYM 53
Ocalmy od zapomnienia  53



kwiecień-maj 2015 / nr 4-5 (233-234)       3

WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów

Drogi krajowe
Karol Kantor reprezentujący Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad zdał informację z podległych GDDKiA dróg  będących 
na terenie gminy Mszczonów, w tym drogi krajowej nr 8 i drogi 
krajowej nr 50.
Zdaniem przedstawiciela GDDKiA obie drogi krajowe charakte-
ryzują się wysokim standardem.
W planach na rok 2015 jest doprowadzenie do standardów klasy 
S – drogi DK 8, a także poprawienie bezpieczeństwa na skrzyżo-
waniu w miejscowości Chudolipie polegające na budowie przej-
ścia dla osób niepełnosprawnych, co ma nastąpić w miesiącach 
lipiec-sierpień bieżącego roku.
Na pytanie Łukasza Koperskiego, przewodniczącego Rady Miej-
skiej dotyczące przebudowy skrzyżowania w Chudolipiu, Karol 
Kantor podkreślił, że z uwagi na ograniczone środki inwestycyjne, 
w bieżącym roku nie przewiduje się realizacji tego zadania.
W uzupełnieniu wiceprzewodniczący Marek Zientek poinfor-
mował, że bezpieczeństwo na skrzyżowaniu zostało podniesione 
jednak całkowitym rozwiązaniem problemu byłaby budowa 
ronda.
- Wiemy, że planowana była budowa ronda w tym miejscu, czy 
GDDKiA w dalszym ciągu zakłada wprowadzenie takiego rozwią-
zania -pytał Marek Zientek.
W odpowiedzi Karol Kantor zapewnił, że budowa ronda znalazła 
się w bazie projektów wpisanych do realizacji.
Łukasz Koperski pytał o przyczynę tworzenia się korków na trasie 
katowickiej przy firmie Keramzyt i powody częstych wypadków i 
wywracania się ciężarówek na rondzie przy zjeździe do Mszczo-
nowa.
Przewodniczący zasugerował przeprowadzenie analizy i wyko-
nanie korekt drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa i płyn-
ności ruchu drogowego.
Ponadto Łukasz Koperski prosił o wskazanie terminu realizacji 
odwodnienia w miejscowości Wymysłów, gdzie nagminnie 
dochodzi do zalewania terenów.
Przedstawiciel GDDKiA poinformował, że aktualnie wykony-
wane są pomiary ruchu na drogach krajowych w celu wypraco-
wania planów naprawczych. Z kolei budowa odwodnienia jest 
na etapie projektowania.
Korzystając z okazji radny Dariusz Olesiński pytał o ostateczne 
dostosowanie do standardu „S” trasy nr 8 między Adamowicami 
i Radziejowicami.
W odpowiedzi Karol Kantor dodał, że wszystko zależeć będzie 
od wykonawcy, który prace budowlane powinien zakończyć w 
sierpniu tego roku. 

Drogi wojewódzkie
Grzegorz Kłosowski, kierownik obwodu Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Grodzisku 

Mazowieckim, poinformował, że na terenie gminy Mszczonów 
pod jurysdykcją MZDW jest droga wojewódzka o numerze 779, 
stanowiąca część ulicy Dworcowej od ulicy Grójeckiej do rampy 
kolejowej w okolicach skrzyżowania z ulicą Towarową.
Droga po stronie lewej na odcinku od ulicy Grójeckiej do skrzy-
żowania z ulicą Olchową posiada chodnik z kostki brukowej, 
oddzielony od jezdni krawężnikiem. Prawa strona jezdni wykoń-
czona jest opornikiem betonowym oraz gruntowym poboczem. 
Jezdnia drogi na całej jej długości (965m) utwardzona jest 
nawierzchnią bitumiczną.
Według Grzegorza Kłosowskiego, wszelkie naprawy wynikające 
z eksploatacji tego odcinka są wykonywane na bieżąco.
Mając na uwadze stan tej drogi i małe obciążenie ruchem, a 
także skromne środki będące w dyspozycji MZDW w roku 2015 
w planach inwestycji i remontów nie zostały ujęte żadne zamie-
rzenia dotyczące tej drogi.
Na przestrzeni lat 2013/2014 na drodze  w ramach bieżącego 
utrzymania uzupełniono pobocza destruktem, zbierano odpady 
w pasie drogowym oraz wykonano koszenie i zimowe utrzy-
manie drogi.
Radny Mirosław Wirowski przypomniał o potrzebie zamonto-
wania krawężnika w jezdni w miejscu opornika betonowego, 
który nie spełnia swojego zadania, gdyż droga po tej części jest 
popękana i zdeformowana.
- Proponuję montaż krawężnika w miejsce oporników betonów, 
co wpłynęłoby na poprawę stanu drogi 779 bowiem dotych-
czasowe rozwiązanie nie zdało egzaminu- tłumaczył Mirosław 
Wirowski.
Grzegorz Kłosowski zapewnił, że kwestia wymiany oporników 
betonowych na krawężniki będzie przeanalizowana przez 
MZDW.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Osiński zaapelował 
o naprawę drogi od Chudolipia do Tarczyna, a w szczególności 
odcinka od Chudolipia do Piotrkowic, który ma znaczenie strate-
giczne z uwagi na natężenie ruchu, stanowiąc ważne połączenie 
drogowe. 
- Wielokrotnie obiecywano nam naprawę tej drogi, która 
wymaga kapitalnego remontu. Jest to odcinek 4 kilometrów, 

W środę, 29 kwietnia 2015 roku, odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, 
podczas której radni wysłuchali informacji z oceny stanu dróg na terenie miasta i gminy 
Mszczonów oraz podjęli bieżące uchwały.
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który przynosi wstyd dla województwa- tłumaczył Andrzej 
Osiński.  
W odpowiedzi Grzegorz Kłosowski zapewnił, że na przełomie 
maja i czerwca br. na drogę ma wejść wykonawca, który dokona 
cząstkowych remontów.
- Cząstkowe remonty tej drogi nie zdadzą egzaminu, bo ten 
odcinek  jest w karygodnym stanie i należy się gruntowny 
remont. MZDW winien złożyć wniosek  na nową nawierzchnię. 
Jeżeli Zarząd Wojewódzki nie może tego zrobić, sam złożę 
wniosek do Sejmiku Województwa Mazowieckiego i Komisji 
Infrastruktury- podkreślił ze stanowczością wiceprzewodniczący 
RM Andrzej Osiński.
W odpowiedzi Grzegorz Kłosowski zapewnił, że w przeciągu 
najbliższych trzech lat odcinek od Chudolipia do Piotrkowic 
przejdzie kapitalny remont.

Drogi powiatowe
Andrzej Pydzik, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrar-
dowie omówił stan dróg powiatowych na terenie gminy 
Mszczonów.
Zdaniem dyrektora Andrzeja Pydzika środki przeznaczane 
na drogi powiatowe są nadal ograniczone, z uwagi na słabą 
kondycję finansową powiatu żyrardowskiego.
PZD w Żyrardowie posiada w tym roku zaledwie 230 tysięcy 
złotych na remonty dróg powiatowych.
Andrzej Pydzik poinformował, że od maja bieżącego roku 
rozpocznie się coroczna wycinka przydrożnych drzew. W tym 
roku wycinką objęte będą miejscowości: Sosnowica, Chudolipie 
i Piekary. Na bieżąco prowadzone będą także drobne remonty 
dróg.
W tym roku w ramach współpracy powiatu i gminy Mszczonów 
położona zostanie nowa nawierzchnia i chodnik w miejscowości 
Wręcza i Lutkówka.
Łukasz Koperski, jako przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił 
uwagę na konieczność przebudowy odcinka pomiędzy Pieka-
rami a Osuchowem, który jest w stanie agonalnym.
- Ten odcinek powinien być zamknięty, dlatego jako samorząd 
Mszczonowa będziemy robić wszystko aby ta droga doczekała 
się kapitalnego remontu, bo cząstkowe łatanie i naprawy nie 
mają dalej sensu- tłumaczył Łukasz Koperski.
W uzupełnieniu Marek Zientek zwrócił się z prośbą o zaplano-
wanie na przyszły rok środków na remont tej drogi.
Wiceprzewodniczący podziękował za efekt prac przy wycięciu 
suchych drzew w Osuchowie, co wpłynęło na poprawę bezpie-
czeństwa w tym rejonie. Marek Zientek prosił także o usunięcie 
suchych topoli na łuku drogi w miejscowości Strzyże.
Radny Andrzej Osial zakomunikował potrzebę wycinki zakrza-
czenia i drzew na zakręcie przy stawach we Wręczy z uwagi 
na brak pobocza i ograniczoną widoczność. Radny przypo-
mniał także o potrzebie naprawy pobocza w ulicy Akacjowej w 
kierunku Korytowa od Wręczy.   

Radny Jerzy Siniarski w imieniu mieszkańców Bobrowiec 
apelował o dokończenie drogi z Osuchowa do Bobrowiec, który 
po naprawie tworzyłby integralną całość.
W odpowiedzi Andrzej Pydzik, poinformował, że Powiatowy 
Zarząd Dróg widzi problem ze stanem dróg powiatowych, ale 
z uwagi na ograniczone środki finansowe i niskie nakłady na 
drogi niemożliwym staje się kompleksowa przebudowa dróg, a 
jedynie poprawa przejezdności.
Na zakończenie dyrektor podkreślił dobrą współpracę z gminą 
Mszczonów i partycypowanie gminy w kosztach napraw dróg 
powiatowych.

Drogi gminne
W 2014 roku zrealizowano następujące inwestycje :
Przebudowa ulicy Niesiołowskiego w Mszczonowie ( od 
ul. Maklakiewicza do ul. Tarczyńskiej)–wartość inwestycji 
266.894,76 zł, przebudowa chodnika w ulicy Tarczyńskiej w 
Mszczonowie (od ul. Tysiąclecia do Maklakiewicza)wartość  
inwestycji - 117.345,18 zł, budowa nawierzchni oraz chodników 
w ul.  Kościuszki, Młynarskiej, Poniatowskiego ( część) etap II ( z 
2013r.) i ulicy Spokojnej  etap III w Mszczonowie wraz z   budową 
odwodnienia, - wartość  inwestycji 852.490,34 zł, budowa chod-
nika w ul. Kwiatowej jednostronnego wraz z wjazdami –wartość  
inwestycji  88.444,65 zł, przebudowa ulicy Wspólnej we wsi 
Nosy Poniatki – Bronisławka– wartość  inwestycji 204.352,20 
zł, przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo – Mściska - inwe-
stycji 260.459,70 zł, przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy-
-145.352,50zł,  przebudowa ulicy Okrężnej we wsi Osuchów 
-  wartość  inwestycji 76.234,91  zł, przebudowa ulicy Szkolnej 
we wsi Bobrowce - wartość  inwestycji 89.741,38 zł oraz prze-
budowa ulicy Granicznej we wsi Marianka- wartość inwestycji 
148.477,00  zł .
W roku bieżącym samorząd Mszczonowa zaplanował do wyko-
nania kolejne inwestycje do których należą:
Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu 
drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości  Wręcza – wartość 
inwestycji 573.622,56 zł , przebudowa drogi powiatowej nr 4715 
w miejscowości Wręcza – 211.000 zł, budowa jednostronnego 
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4710W w miejscowości 
Lutkówka” – wartość inwestycji 336.618,11 zł, przebudowa ulicy 
Leśnej w Adamowicach i Gąbie - wartość inwestycji -199.680,00 
zł , przebudowa ulicy Leśnej we wsi Budy Zasłona– 160.000 zł, 
a także przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich – 150.000 
zł.
Warto podkreślić, że w latach 2016-2020 gmina będzie mogła 
ubiegać się o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych z 
programu PROW w kwocie 3.000.000 złotych, co umożliwi reali-
zację dróg na terenach wiejskich w kwocie łącznej 4.714.000 
złotych.
Radny Mirosław 
Wirowski przypo-

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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mniał także o potrzebie napraw i modernizacji ulic w Mszczo-
nowie, w tym ulicy Cichej.
Radny Robert Głąbiński prosił o wygospodarowania środków 
i wpisanie do planu przebudowy dróg na rok 2016 ulicy Brzo-
skwiniowej, która wymaga generalnego remontu.
W odpowiedzi Grzegorz Kozłowski zastępca burmistrza Mszczo-
nowa, poinformował, że dalsze remonty dróg zależeć będą od 
dochodów gminy, na podstawie których będzie można ustalić 
kolejność i priorytety budowy i przebudowy dróg na kolejne 
lata.

Podjęte uchwały
Radni podjęli szereg uchwał, w tym m.in. uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie, a także zamianę nieru-
chomości, uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości położonej w Mszczonowie będącej przed-
miotem nabycia przez gminę Mszczonów nieodpłatną i nieogra-
niczoną w czasie służebnością gruntową przejazdu, przechodu i 
dostępu do istniejących i przyszłych instalacji wodociągowych, 
kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych i telefonicznych.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Mszczonowa oraz Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie udzie-
lenia pomocy rzeczowej powiatowi żyrardowskiemu oraz 
uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2015, a także 
wysłuchali sprawozdania z realizacji Gminnego Programu 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 roku.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej

Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej poinformował, że w okresie między sesjami komisja 
odbyła dwa posiedzenia kontrolne. W dniu 23 kwietnia 2015 
roku zespół kontrolny odbył posiedzenie w Gminnym Centrum 
Informacji i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie 
analizując gospodarkę finansową obu instytucji za rok 2014. W 
wyniku kontroli, komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidło-
wości.

Sprawy różne

Uczestniczący w obradach Krzysztof Puszcz, komendant komi-
sariatu policji w Mszczonowie poinformował o odbytej debacie 
społecznej dotyczącej głównie przestępstw dokonywanych na 
osobach starszych.
Zdaniem komendanta przestępcy dopuszczają się coraz to 
innych sposobów na wyłudzenie i kradzież pieniędzy.
Radna Barbara Gryglewska zwróciła się z prośbą o reagowanie 
policji na uczniów przesiadujących w parkach i osiedlach w 
trakcie trwania godzin lekcyjnych.
Radna wspomniała także o kradzieży i dewastowaniu tablic 
historycznych zamontowanych na terenie miasta.
Radny Krzysztof Krawczyk oraz radny Robert Głąbiński zaapelo-
wali o działania prewencyjne policji na terenie zasobów spół-
dzielni mieszkaniowej, gdzie często dochodzi do aktów wanda-
lizmu, picia alkoholu w miejscach publicznych oraz kradzieży.
W związku ze zmianą od 1 maja br. organizacji ruchu w ulicy 
Szkolnej w Mszczonowie, radny Andrzej Osial prosił o wyde-
legowanie patrolu policji, który będzie pouczał kierowców w 

przypadku braku dostosowania się do nowych zasad i znaków 
drogowych.
Na zakończenie głos zabrała dyrektor GCI Beata Sznajder infor-
mując o organizacji obchodów jubileuszu 25-lecia samorządu w 
Mszczonowie, które trwać będą przez cały miesiąc maj, aż do 
14 czerwca bieżącego roku, czyli dzień po Jarmarku Mszczonow-
skim. 
Obchody będą świętem wszystkich mieszkańców, a nie tylko 
władz samorządowych w związku z czym dla społeczności 
lokalnej przewidziano liczne atrakcje, w tym konkursy, wystawy, 
koncerty i wiele innych wydarzeń.
Główne uroczystości (14 czerwca) rozpocznie Msza Święta w 
kościele p.w. św. Jana Chrzciciela o godzinie 12.00, zaś po cele-
brze odbędzie się II mszczonowski festiwal świętojański.
W tym dniu na placu Piłsudskiego wystąpi zespół Ex Problem, 
Hot Sun, a także zespół Mister Dex. Ponadto przewidziano m.in. 
zlot zabytkowych aut, warsztaty pierwszej pomocy, program 
taneczny sekcji tańca cheerleaders,  pokaz psów myśliwskich, 
prezentację kół łowieckich oraz sadowników RP, piknik piracki, 
otwarcie Izb Pamięci dla zwiedzających, urodzinowe fotki z 
Mszczonowem w tle, a także poczęstunek dla mieszkańców.

Łukasz Nowakowski

WIEŚCI Z RATUSZA
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8 kwietnia 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 było ustalenie programu przebu-
dowy dróg gminnych z dofinansowaniem z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2016-2020.
Najbliższe cztery lata to czas ostatnich możliwości uzyskania 
dofinansowań ze środków unijnych na gminne drogi. Do pozy-
skania są 3 miliony złotych, które w całości przeznaczone zostaną 

tylko i wyłącznie na gminne 
drogi. W związku z tym 
w pierwszej kolejności 
będą modernizowane 
te szlaki komunikacyjne, 
które spełniają określone 
parametry techniczne 
według wytycznych do 
ubiegania się o dofinan-
sowanie. W dalszej kolej-
ności samorząd przystąpi 
do budowy pozostałych 
dróg w całości finanso-
wanych z budżetu gminy.
- Drogi na które możemy 
uzyskać dofinansowanie 
muszą spełniać ściśle 
określone kryteria takie 
jak szerokość jezdni, natę-
żenie ruchu oraz gęstość 
zaludnienia wzdłuż danej 
arterii. W związku z tym 
nie wszystkie drogi mogą 
zostać objęte wsparciem 
finansowym ze środków 
unijnych. Musimy jednak 
określić bezwzględne 
priorytety przy ustaleniu 
kolejności przebudowy-
wanych dróg- tłumaczył 
Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa.
Członkowie komisji wraz 
z burmistrzem zadecydo-
wali, że w pierwszej kolej-
ności zmodernizowana 
zostanie trasa Szeligi-
-Zdz ieszyn-Lubl inów, 
która posiada wszelkie 
wymogi do dofinanso-
wania.
Drugą z dróg będzie ulica 
Akacjowa w miejsco-
wości Marków Towarzy-
stwo.
Następnie, po dokonaniu 
merytorycznej oceny do 
programu przebudowy 
wpisane zostaną kolejne 
gminne odcinki.
Zdaniem burmistrza 

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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Kurka  samorząd Mszczonowa w ramach współpracy ze staro-
stwem powiatowym w Żyrardowie będzie partycypował w kosz-
tach przebudowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie 
gminy.
W pierwszej kolejności będzie to trasa Wymysłów-Piekary- 
Osuchów oraz z Piekar do Michalina.
Korzystając z okazji członkowie komisji zgłaszali swoje propo-
zycje dotyczące modernizacji i naprawy dróg w ich okręgach 
wyborczych.
Swoją sugestię związaną z przebudową drogi w Dębinach 
Osuchowskich zgłosił wiceprzewodniczący RM Marek Zientek.
Z kolei radny Jerzy Siniarski wspomniał o konieczności poprawy 
nawierzchni drogi z Osuchowa do Bobrowiec.
Na pytanie radnego Andrzeja Osiala dotyczące korzystania z 

gminnych dróg przez ciężkie pojazdy i maszyny budowlane na 
potrzeby budowy Aquaparku, burmistrz zapewnił, że inwestor 
ruch maszyn i pojazdów budowlanych skieruje na tymczasowe 
drogi, które wybudowane zostaną do celów powstania inwe-
stycji.
Na zakończenie uczestniczący w posiedzeniu komisji Łukasz 
Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał o 
potrzebie stworzenia koncepcji zagospodarowania terenu 
pomiędzy ulicami Sienkiewicza-Warszawską- Narutowicza i 
Dworcową.
Zamysłem byłoby stworzenie pasażu, który wypełni puste dziś 
centrum miasta.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

22 kwietnia 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, radna Barbara Gryglewska, radny 
Krzysztof Krawczyk oraz radny Ryszard Stusiński, jako przewod-
niczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W pierwszej kolejności tematem posiedzenia komisji było wysłu-
chanie informacji dotyczącej  oświetlenia ulicznego na terenie 
miasta i gminy Mszczonów.
W 2014 roku zrealizowano szereg inwe-
stycji, w tym zmianę sposobu zasilania 
oświetlenia  z ryczałtowego na zasilanie  
z dodatkowego obwodu oświetlenio-
wego w następujących miejscowościach: 
Zdzieszyn ul. Zachodnia, Dwórzno ul. 
Kolejowa , Gąba ul. Sosnowa, Lublinów 
ul. Skierniewicka, Lutkówka Kolonia 
ul. Sosnowa, Marków Towarzystwo ul. 
Prażmowska, Mszczonów ul. Wiśniowa, 
Osuchów ul. Wiejska, Strzyże ul. Mszczo-
nowska, Szeligi ul. Graniczna, Wygnanka 
ul. Akacjowa, Wygnanka ul. Główna, 
Zbiroża ul. Św. Anny.
Ponadto w roku ubiegłym wykonano 
budowę oświetlenia ulicznego w 
Mszczonowie przy ul. Niesiołowskiego, 

oświetlenie w miejscowości 
Wręcza ul. Szkolna, a także 
przy ul. Cichej w Mszczo-

nowie.
W roku 2015 zostanie zrealizowane oświetlenie ul. Grota 
Roweckiego w Mszczonowie.
Korzystając z okazji radny Andrzej Osial wnioskował, aby prio-
rytetowo potraktować nieoświetlony odcinek od miejscowości 
Korytów w kierunku Olszówki, bowiem jest to droga o dużym 
natężeniu ruchu zwłaszcza samochodów ciężarowych.
- Z uwagi na brak oświetlenia, kursujące tą drogą ciężarówki 
i ruch pieszych poboczem drogi, można określić ten odcinek 
drogi jako niebezpieczny-  tłumaczył radny Andrzej Osial.
W dalszej części komisji radni dokonali oceny stanu dróg w 
mieście i gminie Mszczonów.
W 2014 roku zrealizowano następujące inwestycje : 
Przebudowa ulicy Niesiołowskiego w Mszczonowie ( od 
ul. Maklakiewicza do ul. Tarczyńskiej)–wartość inwestycji 
266.894,76 zł, przebudowa chodnika w ulicy Tarczyńskiej w 
Mszczonowie (od ul. Tysiąclecia do Maklakiewicza) –wartość  

WIEŚCI Z RATUSZA



8   kwiecień-maj 2015 / nr 4-5 (233-234)

inwestycji  117.345,18 zł, budowa nawierzchni oraz chodników 
w ul.  Kościuszki, Młynarskiej, Poniatowskiego ( część) etap II (z 
2013r.) i ulicy Spokojnej  etap III w Mszczonowie wraz z   budową 
odwodnienia, - wartość  inwestycji 852.490,34 zł, budowa chod-
nika w ul. Kwiatowej jednostronnego wraz z wjazdami –wartość  
inwestycji  88.444,65 zł, przebudowa ulicy Wspólnej we wsi 
Nosy Poniatki – Bronisławka– wartość  inwestycji 204.352,20 
zł, przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo – Mściska - inwe-
stycji 260.459,70 zł, przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy-  
145.352,50zł,  przebudowa ulicy Okrężnej we wsi Osuchów 
-  wartość  inwestycji 76.234,91  zł, przebudowa ulicy Szkolnej 
we wsi Bobrowce - wartość  inwestycji 89.741,38 zł oraz prze-
budowa ulicy Granicznej we wsi Marianka- wartość inwestycji 
148.477,00  zł .
W roku bieżącym samorząd Mszczonowa zaplanował do wyko-
nania kolejne inwestycje do których należą: 
Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu 
drogi powiatowej nr 4715W w miejscowości  Wręcza – wartość 
inwestycji 573.622,56 zł , przebudowa drogi powiatowej nr 
4715 w miejscowości Wręcza – 211.000 zł, budowa jednostron-
nego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4710W oraz w miej-
scowości Lutkówka” – wartość inwestycji 336.618,11 zł, przebu-

dowa ulicy Leśnej w Adamowicach i Gąbie - wartość inwestycji 
-199.680,00 zł , przebudowa ulicy Leśnej we wsi Budy Zasłona– 
160.000 zł, a także przebudowa mostu w Grabcach Józefpol-
skich – 150.000 zł.
Warto podkreślić, że w latach 2016-2020 gmina będzie mogła 
ubiegać się o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych z 
programu PROW w kwocie 3.000.000 złotych, co umożliwi reali-
zację dróg na terenach wiejskich w kwocie łącznej 4.714.000 
złotych. 
W podsumowaniu Łukasz Koperski, jako przewodniczący Rady 
Miejskiej podkreślił, że przy tworzeniu planu przebudowy dróg 
gminnych finansowanych ze środków unijnych w ramach PROW 
należy szczegółowo i merytorycznie przeanalizować wszystkie 
propozycje i sugestie radnych.
W imieniu radnych przewodniczący RM przypomniał także o 
potrzebie napraw i modernizacji ulic w Mszczonowie, w tym 
ulicy Cichej i Brzoskwiniowej, zgodnie z wnioskiem radnego 
Mirosława Wirowskiego i radnego Roberta Głąbińskiego.
Łukasz Koperski przypomniał także o konieczności stworzenia 
koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Sienkie-
wicza-Warszawską- Narutowicza i Dworcową.

Łukasz Nowakowski

27 kwietnia 2015r.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Renata Siwiec, radny 
Krzysztof Krawczyk, 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 Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury za rok 2014 oraz sprawy różne.
Grażyna Pływaczewska, dyrektor MOK przedstawiła radnym 
prezentację multimedialną dotyczącą zakresu działalności 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Ośrodek zajmuje się 
zarówno organizacją gminnych wydarzeń kulturalnych i rocz-
nicowych, jak również prowadzeniem stałych zajęć dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Mszczonów.
Dyrektor w kilku zdaniach wymieniła również szereg organizo-
wanych przez MOK imprez i podejmowanych inicjatyw w tym 
m.in. Jarmark Mszczonowski, dożynki w Osuchowie, odpust w 
Lutkówce, Jasełka, Ferie Zimowe, Lato w Mieście, a także liczne 
koncerty, występy artystyczne, konkursy, turnieje oraz werni-
saże i wystawy.
Ponadto, Mszczonowski Ośrodek Kultury może poszczycić się 

organizowaniem corocznych uroczystości patriotycznych.
Na pytanie przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych dotyczące Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, dyrektor Grażyna Pływaczewska podkreśliła, że w roku 
ubiegłym MUTW liczył 97 studentów, w tym roku zaś zapisanych 
jest 132 słuchaczy, co jest powodem do dumy i zadowolenia.
Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z gimnastyki 
zdrowotnej, aerobicu, lektoratu językowego, pilatesu, a także 
wykłady z różnych dziedzin nauki, zajęcia informatyczne oraz 
zajęcia z promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.
Korzystając z okazji radny Robert Głąbiński wyraził szacunek do 
pracy Mszczonowskiego Ośrodka Kultury podkreślając, że zakres 
działalności i podejmowanych inicjatyw przez ośrodek stanowią 
powód do dumy.  
W podsumowaniu, radna Barbara Gryglewska podziękowała 
dyrekcji MOK za szerokie spektrum działań, a zwłaszcza za 
ciekawą ofertę programową i ogromne zaangażowanie na rzecz 
aktywizacji lokalnej społeczności.
- Dziękuję Pani Dyrektor Grażynie Pływaczewskiej za ogromny 
wkład pracy, którego efektem jest stworzenie zróżnicowanej 
oferty , która skierowana jest do ludzi w różnym wieku i o 
różnych zainteresowaniach. To istny majstersztyk, którego 
zazdroszczą nam mieszkańcy innych gmin- mówiła radna 
Barbara Gryglewska.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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Józef Grzegorz Kurek 
zasiadający w fotelu 
burmistrza Mszczo-
nowa nieprzerwanie 
od 1990 roku, został 
doceniony i wyróżniony 
przez dziennik „Rzeczpo-
spolita” tytułem Lidera 

Samorządu 25-lecia. 
W kategorii gmin miejskich i wiejsko-miejskich 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek zajął drugie 
miejsce tuż za burmistrzem Glinojecka Walde-
marem Godlewskim.
- W tym roku samorządy obchodzą 25-lecie 
odrodzenia w wolnej Polsce. Ale te 25 lat to nie 
tylko kartki z kalendarza, ale też piękne życiorysy 
i ciężka praca ludzi, którzy te kartki zapisywali- 
mówił Bogusław Chrabota, redaktor naczelny 
„Rzeczpospolitej”, podczas gali wręczenia 
nagród Lider Samorządu 25-lecia na Europej-
skim kongresie Samorządów w Krakowie.
Wyróżnienia przyznawane były osobom, 
które przez wiele lat szefują swoim gminom i 
miastom. 
Lider Samorządu 25-lecia to tytuł dla samo-
rządowców, którzy funkcję prezydenta, burmi-
strza lub wójta pełnili przez co najmniej cztery 
kadencje i swoimi działaniami przyczynili się do 
najdynamiczniejszego rozwoju swoich gmin i 
miast.
Najlepsi samorządowcy wybierani zostali na 
podstawie ważnych wskaźników finansowych. 
Pod uwagę brany był wzrost dochodów i 
wydatków (w latach 1995-2013), wartość inwe-
stycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
(w latach 1995-2013), wartość pozyskanych 
funduszy UE ( w latach 2006-2013) oraz zmiana 
zadłużenia ( w latach 2001-2013). Dodatkowo 
sprawdzana była zmiana w liczbie ludności od 
1995 roku.
W ten sposób powstał ranking najdynamiczniej 
rozwijających się miast i gmin. 

Oprac. Łukasz Nowakowski
Źródło „Rzeczpospolita”

Wyróżnienie „Rzeczpospolitej”

Ćwierć wieku za sterem

Wywiad

25 lat Wolnego Samorządu - mamy 
powody do dumy 
Z przewodniczącym Rady Miejskiej Łukaszem Koperskim 

rozmawia Mateusz Milczarek

Panie Przewodniczący, od wyborów samorządowych minęło 
pół roku, a dopiero teraz jest okazja, aby się  spotkać i poroz-
mawiać  na tematy dotyczące zarówno właśnie rozpoczętej 
kadencji, jak też –na co mam nadzieję-   podsumować  w 

końcu wyborcze wyniki. 
Zgadza się, że od wyborów minęło już sporo 

czasu, ale dla nas w samorządzie był 
zaledwie chwilą. Nie poczuliśmy go 
w natłoku codziennej, intensywnej  
pracy.  Nasz samorząd dzięki zaufaniu 
mieszkańców gminy Mszczonów nie 
odczuł wyborczego tąpnięcia, które w 
przypadku wielu polskich gmin prze-
wraca ogólne kierunki rozwoju do 
góry nogami. W Gminie Mszczonów 
nie ma przewrotów, jest ciągłość pracy 
i działań samorządowych. Mamy, to 
szczęście, że stabilność w naszych władzach samorządowych 
trwa już  od całego ćwierćwiecza. W tym roku obchodzić 
będziemy święto związane z 25-leciem utworzenia Wolnych 

WIEŚCI Z RATUSZA
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Samorządów w naszym kraju. My lokalnie świętujemy też  
25-lecie ciągłości samorządowych działań. Sukces Mszczo-
nowa nie jest przypadkowy. To właśnie dlatego, że zacho-
wujemy konsekwencję w  pracy dla dobra gminy, zyskujemy  
przewagę  nad sąsiadami. Gdy inni koncentrują się nad tym 
jak obsadzić   gminne stanowiska, mszczonowianie kończą 
koleją  inwestycję lub  ściągają  na swój teren następnego 
inwestora. Wyborcy to widzą i dlatego darzą nas nieprze-
rwanie swoim zaufaniem. Mieszkańcy gminy, to świadomi 
obywatele, którzy doceniają   stabilizację. Osiągnięte przez 
nas wyniki, ten stuprocentowy  sukces, gdzie indziej byłby 
powodem do trwającego całe miesiące świętowania, a nas 
dla odmiany nastraja on do jeszcze cięższej pracy  i pełnego 
zaangażowania.  Zwyczajnie zdajemy sobie sprawę z tego, że 
to tak naprawdę bardzo poważny kredyt zaufania, który jeśli 
chcemy mieszkańcom spłacić, to od razu musimy go potwier-
dzić  kolejnymi sukcesami gospodarczymi. Właśnie dlatego 
zaraz po wyborach  nie było czasu na wywiady i przypinanie 
orderów. My nieprzerwanie pracujemy. Nasz burmistrz, 
nasz przewodniczący, nasz starosta- wszyscy reprezentu-
jący   Forum Samorządowe. Dziś Gmina i Powiat współpra-
cują  i tworzą  zwarty, współistniejący organizm. Forum, to 
sojusz wszystkich tych, którzy chcą, aby Mszczonów nie 
utracił roli lidera w regionie, by Powiat Żyrardowski działał 
sprawnie i wyrastał nad inne powiaty w kraju.  W stworzonej 
przez nas organizacji  nie liczą  się  partyjne legitymacje, ale 
kompetencje i umiejętność współpracy z mieszkańcami. Nam 
naprawdę zależy na tym, aby się  w ten głos wsłuchiwać i speł-
niać  oczekiwania naszych wyborców. 

Czego należy się spodziewać  po tej kadencji?
Dalszej współpracy z mieszkańcami i poszanowania ich 
woli. Chcemy też zachęcać  mszczonowian do rozwijania 
swej aktywności społecznej. W tej kadencji postawimy na 
organizacje pozarządowe, na ludzką  kreatywność. Chcemy 
promować  tych, którzy są  aktywni i którym zależy na 
wspólnym dobru. Takich organizacji na naszym terenie nie 
brakuje. Teraz wspólnie z nimi chcemy zorganizować  dla 
mieszkańców obchody 25-lecia powstania Wolnego Samo-
rządu.  Oprócz tego nadchodząca kadencja nacechowana 
będzie dbałością o pozyskiwanie nowych miejsc pracy. To 
wszystko się  ze sobą wiąże. To właśnie dzięki stabilnej pracy 
stać  nas na to, aby rozwijać  swoją  aktywność społeczną. 
Bezpieczny byt daje nam chęć do działania w sferze potrzeb 
wyższych. Będziemy więc zabiegali o nowych inwestorów, aby 
Ci dawali mszczonowianom zatrudnienie i możliwości godzi-
wego zarobkowania. Ponadto będziemy tworzyć klimat proin-
westycyjny, aby przyciągać  na nasz teren kapitał zewnętrzny- 
krajowy i zagraniczny. Chcemy też  jak najlepiej sprzyjać  miej-
scowej przedsiębiorczości i  inicjatywie  gospodarczej. Dopeł-
nieniem wymienionych priorytetów będą natomiast działania  
na rzecz organizacji szkoleń i kursów, które sprawią, że miesz-
kańcy gminy staną się na rynku pracy bardziej konkurencyjni. 

Proszę  powiedzieć kilka słów na temat planowanych 
obchodów 25-lecia powstania Wolnych Samorządów. 

To będzie blisko dwa miesiące różnych, atrakcyjnych wyda-
rzeń. Rozpoczynamy wszystko już 3 maja podczas gminnych 
obchodów Święta Narodowego. Głównym punktem długich 
uroczystości będzie natomiast   13-14 czerwca, czyli  Jarmark 
Mszczonowski.  W trakcie drugiego dnia Jarmarku nastąpi  
apogeum naszych działań, czyli prezentacja  gminnego 
dorobku. Chcemy się wtedy pochwalić  wszystkim co udało się 
nam  (wspólnie – jako mszczonowianiom)  osiągnąć w kwestii 
rozwoju społecznej aktywności. Zaprezentujemy nasze orga-
nizacje społeczne od OSP po Fundację  „Uśmiech Dziecka, 
zajmującą się dziećmi z deficytami -  od Cechu poprzez pasjo-
natów starej motoryzacji - od honorowych dawców krwi po 
dzieci i młodzież  z formacji artystycznych oraz  sportowych.  
Świętować  będziemy razem. Będą to obchody nie dla burmi-
strza i radnych, ale dla wszystkich mieszkańców. Naprawdę 
wspólnie stworzyliśmy gminę  ludzi pełnych pasji i inicjatyw. 
To jest nasz skarb. Skarb ostatnich 25 lat samorządowej 
wolności. Nie chciałbym teraz  po kolei wymieniać  wszyst-
kich  imprez, jakie się  w ciągu tych dwóch miesięcy wydarzą. 
Wyliczanie trwałoby zbyt długo.  Szczegółowe informacje na 
ten temat będą rozpowszechniane wszelkimi kanałami infor-
macyjnymi, dostępnymi na naszym terenie. Bardzo proszę  
Mieszkańców Gminy, aby włączyli się  w przygotowane 
uroczystości, aby zechcieli świętować  sukces dwudziestopię-
ciolecia Mszczonowskiej Samorządowej Rodziny.
 
Potrafi pan docenić ludzi aktywnych, bo sam taki Pan jest. Jak 
to się stało, że trafił Pan do samorządu? Co legło u podstaw 
rozwoju Pana zainteresowań działalnością  społeczną? 
Od zawsze przejawiałem chęć  do działalności społecznej. 
Już  w szkole chętnie  uczestniczyłem w różnego rodzaju 
dodatkowych zadaniach, takich  jak chociażby akademie, 
gdzie mogłem się wykazać umiejętnością  gry na akordeonie 
oraz  śpiewem. Jak większość moich rówieśników byłem też  
harcerzem. Ta organizacja  była prawdziwą kuźnią osób, które 
chciałby pracować dla dobra wspólnego. Po tym młodzień-
czym okresie, w którym byłem bardzo aktywny społecznie 
przyszedł czas pełnego zaangażowania w życie rodzinne i 
zawodowe. Bardzo ciężko musiałem pracować na obecną 
pozycję  mojej firmy. Wspólnie z żoną  wychowaliśmy dwóch 
synów. W między czasie przeżyliśmy tragedie rodzinne,  zwią-
zane z utratą naszych rodziców. Dotknęła mnie ponadto 
groźna choroba, z którą  udało mi się  wygrać.  Gdy odzy-
skałem siły – u  schyłku lat 80-tych-  moja wrodzona aktyw-
ność ponownie dała o sobie znać. Zapragnąłem uczestniczyć 
w czymś  dodatkowym. Wstąpiłem do  chóru parafialno –stra-
żackiego. W roku 1990 wspólnie z przyjaciółmi – rzemieśl-
nikami odtworzyliśmy natomiast w Mszczonowie Cech i to 
był prawdziwy przełom. Dzięki  tej organizacji zacząłem już 
mieć  wpływ na życie całego miasta. To właśnie z niej trafiłem 
później do  Rady Miejskiej.

Mszczonowski Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości obchodzi 
w tym roku swoje 25 -lecie. Kierował Pan nim przez wiele lat. 
Czy teraz zwyczajnie  
nie żal Panu, że nie 
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jest już  jego  Starszym (Prezesem)?  
Wciąż jestem członkiem Cechu. Nigdy nie przestałem być  
rzemieślnikiem. To cały czas moja organizacja. Cieszy mnie, 
że działa już nieprzerwanie od  ćwierć wieku. To, że nastę-
pują w niej zmiany Zarządu i najpierw Starszego, a obecnie 
Prezesa, to naturalny proces. Naprawdę  cieszy mnie, że Cech 
wychował tylu aktywnych ludzi, chcących brać  odpowiedzial-
ność za rzemieślniczą  organizację, a także za sprawy całej 
gminy. Przypomnę, że w pierwszych wyborach samorządo-
wych Cech delegował w wyborach swojego jednego przed-
stawiciela i mieliśmy dzięki temu reprezentanta we władzach 
samorządowych. Już w następnych  wyborach zdobyliśmy 
natomiast  w Radzie większość. Jerzy Rybiński został wtedy 
przewodniczącym Rady, a ja jego zastępcą. Zastąpiłem mego 
mentora na stanowisku przewodniczącego  po tym jak przed-
wcześnie rozstał się on z tym światem. Forum Rzemieślnicze, 
bo tak nazywał się nasz komitet wyborczy,  wygrywało też 
kolejne wybory. Następnie zdecydowaliśmy o poszerzeniu 
jego formuły. W ramach FORUM  rzemieślnicza  brać połą-
czyła siły z wieloma osobami, mieszkającymi na terenie naszej 
gminy, które może nie miały nic wspólnego   z rzemiosłem, 
czy też  handlem, ale potrafiły  solidnie pracować  dla dobra 
całej gminnej społeczności. Tak powstało Forum Samorzą-
dowe, któremu cały czas przewodzę. Sądzę, że to otworzenie 
się rzemieślniczych struktur na ogół uzdolnionych 
i aktywnych mieszkańców gminy, to nasz olbrzymi  
sukces. Dziś  jesteśmy ruchem ogólnogminnym, 
a nawet pozagminnym, bo w wyborach do Rady 
Powiatu z ramienia Forum startują  także osoby w 
innych miejscowościach. W jakimś  sensie dzięki 
temu powtórzyła się historia  z naszymi rzemieśl-
nikami, którzy przed rokiem 1990 współtworzyli 
organizacje rzemieślnicze w Żyrardowie i Grodzisku 
Mazowieckim. Później, to właśnie Ci najaktyw-
niejsi doprowadzili do utworzenia Cechu w Mszczonowie. To 
zadziwiające jak wiele energii tkwi w mieszkańcach Gminy 
Mszczonów. Powinniśmy zdać  sobie z tego sprawę  jaki 
mamy potencjał i być  dumnymi  z tego, że potrafimy tworzyć 
, inicjować i przekazywać  nasz zapał całemu regionowi.  
Jestem pewien, że to naprawdę nie jest przypadek, że Gmina 
Mszczonów osiągnęła taki sukces.  Biorąc pod uwagę  aspekt 
przenikania się  idei samorządowej i rzemieślniczej cieszę  
się, że w tym roku zarówno Cech jak też  Wolny Samorząd 
obchodzą  razem swoje 25-te  urodziny. Tym bardziej jestem 
z tego zadowolony, bo właśnie teraz widzę jak rozwija się  
rzemiosło. Jak wspaniali ludzie nim kierują. Czuje  olbrzymi 
szacunek do Prezesa i  Zarządu Cechu, a także wszystkich jego 
aktywnych działaczy.  

Jeśli mówimy dziś  o wielkich jubileuszach i o aktywności 
społecznej, a wręcz służbie na rzecz mieszkańców, to 
nie sposób pominąć tych, którzy obchodzą   w tym roku 
swoje wielkie rocznice.  135 –lecie powstania jednostki 
OSP i 125-lecie powstania strażackiej Orkiestry Dętej OSP 

Mszczonów. 
To nasza duma, a zarazem żywa mszczonowska 

historia. Straż tworzona była przez mszczonowskie rodziny.  
Wielopokoleniowe rody, obfitujące w ludzi czynu, którzy nie 
bali się  stawić czoła groźnemu żywiołowi, jakim jest ogień.  
To właśnie tu w Mszczonowie musieli wykazywać  się oni 
niezwykłym hartem ducha, gdyż nasze miasto wyjątkowo 
wiele razy było trawione przez czerwonego kura. Ci, którzy 
z nim walczyli to miejscowi bohaterowie. Tak było i jest po 
dzień dzisiejszy. 
Podobnie jest z historią  strażackiej orkiestry. Ludzie wraż-
liwi, uzdolnieni, kochający sztukę  szukali swego spełnienia 
w szeregach strażackiego zespołu. Tu też wielokrotnie decy-
dującą rolę  odgrywały rodowe  pasje. Strażacy są wielką 
rodziną, bo wyrośli na rodzinnej tradycji. W Mszczonowie 
strażacką  czapkę  synowi zakładał ojciec, a poprawiał ją 
jeszcze, aby lepiej leżała,  dziadek, który także był strażakiem. 
W tej organizacji tradycja ma swój specjalny wymiar, ale co 
trzeba to podkreślić nikt tu się w niej nie zasklepia. Straż,  to 
organizacja, która wciąż  żyje i się rozwija. Strażacy, ratownicy 
naszego dorobku, stawiający czoła  żywiołowi  ognia,   prze-
obrazili się też – na naszych oczach-  w ratowników ludzkiego  
życia. Jednostka ratownictwa drogowego, to ludzie, którzy 
podczas wypadków i zdarzeń losowych niejednokrotnie 
przybywają na miejsce tragedii jeszcze przed karetką pogo-
towia i to właśnie oni udzielają  pierwszego,  medycznego 

wsparcia ofiarom. W ramach tej szlachetnej orga-
nizacji rozwinął sie też  klub Honorowych Dawców 
Krwi, którzy wprost ofiarowują życie i zdrowie 
swoim bliźnim. Oddają  najcenniejszy dar- własną  
krew- zupełnie bezinteresownie. Gdzie dziś szukać  
takich ludzi?  Świat, przesycony jest chęcią zysku. 
Mszczonów- jak się  okazuje-  to enklawa. Tu nie brak 
ludzi szlachetnych, ludzi odważnych, ludzi chcących 
poświęcać  się dla innych. Dziś obchodzimy jubile-

usze mszczonowskiej jednostki OSP i orkiestry, ale 
musimy też pamiętać, że wokół Mszczonowa, a terenie naszej 
gminy działają też inne jednostki, które także są  prawdzi-
wymi perłami. To w nich skupia się życie społeczne i kultu-
ralne takich miejscowości jak: Osuchów, Wręcza, Piekary, 
Bobrowce, Grabce Towarzystwo, Zbiroża, czy też Nosy 
Poniatki. Chwała wszystkim strażakom. Chwała ich rodzinom, 
wyrozumiały i cierpliwym, z godnością  i dumą  wspierającym 
strażacki wysiłek swych najbliższych. Dziś  publicznie zobo-
wiązuję się, że jako przewodniczący Rady będę gwarantem 
tego, aby władze samorządowe zawsze z życzliwością  spoglą-
dały na strażackie organizacje na terenie naszej gminy. Obie-
cuję też, że będę  wspierał również  wszystkie inne organi-
zacje społeczne, które działają na rzecz rozwoju naszej Małej 
Ojczyzny – Ziemi Mszczonowskiej. Pragnę, być  teraz dobrze 
zrozumianym. Zarówno ja, jak też burmistrz i radni Rady Miej-
skiej cenimy  społeczną  aktywność. Organizacje działające na 
naszym terenie uważamy za nasz największy gminny skarb. 
Ludzie chcący działać, ludzie przedsiębiorczy   mogą  liczyć  na 
nasze wsparcie i zrozumienie. 
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Wydarzenia W ramach obchodóW   
„Wolny Samorządny”  
będą odbyWać się W mszczonoWie  
od 1 maja do 14 czerWca 2015r.

MSZCZONÓW

02.05.2015 – 14.06.2015

2 MAJA
14.00 Seans filmowy dla NAJMŁODSZYCH MOK - sala kinowa
16.00 Seans filmowy dla MŁODZIEŻY MOK - sala kinowa
19.00 Seans filmowy dla DOROSŁYCH MOK - sala kinowa

3 MAJA
10.00 Msza Św. w Kościele p.w. Jana Chrzciciela
11.15 Uroczystości na Pl. Piłsudskiego Plac Piłsudskiego
12.45 Pokazy ratowniczo - gaśnicze                ”
18.00 - 22.00 Zabawa na „dechach” i ognisko Park Sasa

9 MAJA
10.00  „MSZCZONÓW MOJE MIASTO” – konkurs dla najmłodszych. Malowanie kredą na asfalcie ul. Sportowa
13.00 „KOCHAM MOJE MIASTO” – konkurs plastyczny dla dzieci w wieku szkolnym MOK - sala klubowa

10.00 - 13.00 ZRÓB SOBIE URODZINOWĄ FOTKĘ Z MSZCZONOWEM W TLE ul. Sportowa 
            ” 25 LAT  ZMIAN W SAMORZĄDZIE I NIE TYLKO – promocja oferty ibooków i tabletów  

dostępnych w bibliotece 
              ” 

            ” OCALMY OD ZAPOMNIENIA – zbiórka fotografii Mszczonowa i okolic – dokumentujących wydarzenia  
i zmiany w gminie w ciągu ostatnich 25 lat.

              ” 

15 MAJA
20.00 „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE … I RADNY TEŻ” – Karaoke  z  Radnymi  Miasta i Gminy Mszczonów MOK - sala klubowa

23 MAJA
19.00 WYSTĘP TEATRU ULICZNEGO – widowisko pt. „Kuglarze” Plac Piłsudskiego

24 MAJA
10.00 - 15.00 Rajd rowerowy „WOLNY-SAMORZĄDNY”  Termy Mszczonów
13.00 - 15.00 Questing po Mszczonowie              ” 

29 MAJA
18.00 Uroczyste otwarcie wystawy „SAMORZĄD TERYTORIALNY MSZCZONOWA NA PRZESTRZENI 25 LAT” MOK - mała galeria.

8 - 14 CZERWCA
MSZCZONOWSKI TYDZIEŃ TERMALNY Termy Mszczonów

13 CZERWCA
17.00 - 24.00 JARMARK MSZCZONOWSKI Plac Piłsudskiego

REWIA „PRZEBOJE PRL-u” udział Radnych i Mieszkańców  Mszczonowa
14 CZERWCA

10.00 - 16.00 II ZLOT ZABYTKOWYCH AUT – Mszczonów klasycznie ul. Sienkiewicza
10.00 - 16.00 WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY, ALKOGOGLE, SYMULATOR ZDERZEŃ ul. Sienkiewicza
12.00 - 13.00 MSZA  ŚWIĘTA w kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela 
13.00 - 14.00 II MSZCZONOWSKI FESTIWAL  ŚWIĘTOJAŃSKI Kościół p.w. J.Chrzciciela
14.00 - 21.00  PREZENTACJA KÓŁ ŁOWIECKICH „LIS” MSZCZONÓW, „JENOT” – GRÓJEC ORAZ ZWIĄZKU SADOWNIKÓW RP                             Plac Piłsudskiego
14.15 - 15.00 POKAZ PSÓW MYŚLIWSKICH                                          Park przy kościele 
15.00 - 20.00 PIKNIK PIRACKI DLA NAJMŁODSZYCH Plac Piłsudskiego
15.00 - 16.00 „PROGRAM TANECZNY” sekcji tańca cheerleaders SKF FRESH               ”
16.00 - 18.00 ZESPÓŁ „Ex Problem”             ”
16.00 - 19.00 OTWARCIE IZB PAMIĘCI DLA ZWIEDZAJĄCYCH
16.00 - 20.00 ZRÓB SOBIE URODZINOWĄ FOTKĘ Z  MSZCZONOWEM W TLE Plac Piłsudskiego
16.00 - 20.00 OCALMY OD ZAPOMNIENIA – zbiórka fotografii Mszczonowa i okolic– dokumentujących wydarzenia  

i zmiany w gminie w ciągu ostatnich 25 lat
            ”

18.00 - 18.30 PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA I PRZEWODNICZĄCEGO RM             ”
18.30 - 20.30 ZESPÓŁ „Hot Sun”             ”
20.30 - 21.00 Poczęstunek dla MIESZKAŃCÓW             ”
21.00 - 22.00 ZESPÓŁ „Mister Dex ”             ”
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Na temat bieżących wydarzeń, 
rozmawiamy z Jerzym Siniarskim, 

wiceprzewodniczącym Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Panie Przewodniczący reprezen-
tuje Pan interesy mieszkańców wsi, 
zwłaszcza z okręgu wyborczego 
Bobrowce, Janówek, Pawłowice, 
Suszeniec, Wygnanka. 
Co Pańskim zdaniem stanowi prio-
rytet dla mieszkańców terenów wiej-
skich?
- Przede wszystkim bezwzględnym 
priorytetem są drogi, gdyż stanowią one niezbędny element 
funkcjonowania mieszkańców wsi. Niestety stan dróg stanowi 
problem nie tylko naszej gminy, ale jest to przysłowiowa Pięta 
Achillesa całego kraju. Samorządy nie mają środków na bieżące 
naprawy i remonty szlaków komunikacyjnych, które z roku na 
rok są w coraz to gorszym stanie.
Jeżeli chodzi o nasze podwórko, to kondycja dróg gminnych jest 
lepsza w porównaniu do dróg powiatowych będących pod jurys-
dykcją starostwa powiatowego w Żyrardowie.
Aktualna sytuacja finansowa władz powiatu ogranicza realne 
możliwości bieżących napraw i modernizacji tzw. „powiatówek”.
Widząc taką sytuację oraz problemy z przejezdnością tych dróg, 
jako samorząd Mszczonowa wspieramy starostwo partycypując  
w kosztach napraw dróg powiatowych mimo, iż nie należy to do 
naszych zadań i kompetencji.
Niestety jest nam coraz trudniej bowiem władze centralne 

obciążają finansowo samorządy nowymi zadaniami na które 
musimy wygospodarować wolne środki w naszych budżetach, 
co powoduje ogólne uszczuplenie środków na bieżące wydatki, 
w tym na  naprawy i modernizacje dróg. 

Niezaprzeczalnie narzucenie jednostkom samorządu teryto-
rialnego dodatkowych zadań, które wcześniej nie były w ich 
kompetencjach generuje potężne kwoty, które powinny zostać 
w gminnym budżecie na potrzeby mieszkańców. Czy z uwagi 
na tą trudną sytuację istnieje możliwość wsparcia ze środków 
zewnętrznych?
- Najbliższe cztery lata to czas ostatnich możliwości uzyskania 
dofinansowań ze środków zewnętrznych na gminne drogi. Do 
pozyskania są 3 miliony złotych, które w całości przeznaczone 
zostaną na drogi gminne. W związku z tym w pierwszej kolej-
ności będą modernizowane te szlaki komunikacyjne, które speł-
niają określone parametry techniczne według wytycznych do 
ubiegania się o dofinansowanie. W dalszej kolejności samorząd 
przystąpi do budowy pozostałych dróg w całości finansowanych 
z budżetu gminy.
Drogi na które możemy uzyskać dofinansowanie muszą spełniać 
ściśle określone kryteria takie jak szerokość jezdni, natężenie 
ruchu oraz gęstość zaludnienia wzdłuż danej arterii. W związku 
z tym nie wszystkie drogi mogą zostać objęte wsparciem finan-
sowym ze środków unijnych.
Jako radny z okręgu Bobrowce, Janówek, Pawłowice, Suszeniec, 
Wygnanka będę wnioskował o naprawę ulicy Jaworowej w miej-
scowości Janówek oraz drogi gminnej Bobrowce-Wygnanka, a 
także drogi powiatowej Osuchów- Bobrowce, których moder-
nizacja wpłynie na poprawę warunków mieszkalnych moich 
wyborców.
Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję również

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

KONKURS PLASTYCZNY Z 
OKAZJI 25-LECIA SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO

 
RADA MIEJSKA W MSZCZONOWIE 

OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY Z OKAZJI 
25-LECIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

„WOLNY – SAMORZĄDNY” 
 

REGULAMIN 
 
ORGANIZATOR: 
Mszczonowski Ośrodek Kultury 
 
PATRONAT: 
Rada Miejska w Mszczonowie 
 

MIEJSCE: 
Mszczonowski Ośrodek Kultury 
 
CEL: 
     Celem konkursu jest zobrazowanie poprzez różne formy 
ekspresji (malarstwo, grafika, rzeźba) zmian zachodzących 
w otaczającej rzeczywistości na przestrzeni 25 lat w naszym 
mieście i gminie. 
 
     Podpisane prace należy składać do sekretariatu MOK w 
terminie do 29 maja 2015 roku. Wręczenie nagród nastąpi 
w trakcie uroczystego posiedzenia Komisji Rady Miasta 
 
UCZESTNICY:

UCZNIOWIE GIMNAZJÓW 
OSOBY DOROSŁE 

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRA-
SZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU 

Wywiad

Drogi stanowią bezwzględny priorytet

WIEŚCI Z RATUSZA
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Burmistrz Józef Grzegorz Kurek  po raz kolejny wyróżniony 
został prestiżowym tytułem Samorządowy Menedżer Regionu, 
znajdując się w ścisłej czołówce X edycji rankingu Filary Polskiej 
Gospodarki przygotowanego przez redakcję dziennika „Puls 
Biznesu” i firmę badawczą ARC Rynek i Opinia.
Burmistrz Mszczonowa został doceniony za umiejętne zarzą-
dzanie finansami Mszczonowa, skuteczne pozyskiwanie 
zewnętrznych funduszy, inwestowanie w ochronę środowiska i 
budowanie aktywności społecznej.
Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że zostało przyznane przez 
przedstawicieli władz samorządowych z województwa mazo-
wieckiego- prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz staro-
stów powiatów.
To właśnie ich zdaniem burmistrz Józef Grzegorz Kurek jest 
liderem w województwie i wzorem do naśladowania dla samo-
rządowców z regionu.
Wraz z burmistrzem Mszczonowa w województwie mazo-
wieckim docenieni zostali także Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska Mazowieckiego oraz Maria Jolanta Batycka-
-Wąsik, wójt gminy Lesznowola.
Tytuł Samorządowy Menedżer Regionu to szczególny powód 
do dumy bowiem wyróżnieni samorządowcy stanowią nie tylko 
autorytet i społeczne uznanie, ale również swoim działaniem 
wpływają na rozwój kierowanych przez nich jednostek samo-
rządu terytorialnego i tym samym całego regionu. 
Tym bardziej budującym jest fakt, że najlepszymi samorządow-
cami z województwa mazowieckiego okazali się przedstawiciele 

gmin wchodzących w skład Mazowsza Zachodniego.
Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygotowywany co roku 
przez „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą. Jest pierw-
szym w Polsce katalogiem dużych firm, odgrywających czołową 
rolę w poszczególnych województwach oraz samorządowców, 
którzy w sposób godny naśladowania zarządzają podległym 
sobie regionom.
Tytułem Samorządowego Menedżera Regionu nagrodzeni 
zostają przedstawiciele władz lokalnych, którzy efektywnie 
zarządzają gminami, ich finansami, inwestują w ochronę środo-
wiska poprzez budowę kanalizacji i utrzymanie czystości oraz 
stawiają nacisk na aktywizację społeczeństwa.
Przedstawiciele samorządów gminnych dokonują oceny 
własnych planów inwestycyjnych, określając charakter potrzeb 

w tym zakresie oraz możliwości i 
wyzwania związane z finansowa-
niem inwestycji. Ocenie podlegają 
takie obszary jak: budowa kana-
lizacji sanitarnej, budowa kanali-
zacji opadowej, dróg, chodników 
i mostów, budowa i modernizacja 
obiektów edukacyjnych i infrastruk-
tury dziecięcej. Brane są pod uwagę 
również budowa i modernizacja 
obiektów sportowo-rekreacyjnych, 
informatyzacja gminy, potrzeby w 
zakresie budowy lub rozwój systemu 
zagospodarowania odpadów, czy 
też budownictwa komunalnego.
Na tej podstawie samorządy gminne 
w  poszczególnych województwach 
wybrały spośród siebie gminy 
będące  liderami w województwie.

oprac. Łukasz Nowakowski, źródło 
Puls Biznesu

foto: Puls Biznesu

Wyróżnienie

Burmistrz Mszczonowa liderem w 
województwie mazowieckim

Foto: Puls Biznesu

Foto: Puls Biznesu

WIEŚCI Z RATUSZA
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Głęboko poruszeni, z wielkim żalem żegnamy

Ś.P.

DANUTĘ ŚWIDERSKĄ

_RODZINIE I BLISKIM_

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Burmistrzowie Mszczonowa,

Przewodniczący i Rada Miejska w 
Mszczonowie

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Mszczonowie

Głęboko poruszeni, z wielkim żalem żegnamy

Ś.P.

BOGUSŁAWA KARLIŃSKIEGO
Radnego Rady Miejskiej w Mszczonowie 

pierwszej kadencji

oraz wieloletniego pracownika samorządowego

_RODZINIE I BLISKIM_

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Burmistrzowie Mszczonowa,

Przewodniczący i Rada Miejska w Mszczonowie

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

Pierwsza tura wyborów prezy-
denckich we Mszczonowie 
zdecydowanie należała do 
Andrzeja Dudy. Poparcie na 
poziomie  44.67 % niemalże 
dwukrotnie przewyższało, to 
jakie uzyskał drugi w kolej-
ności kandydat Bronisław 
Komorowski (24.81%). Trzeci 
w gminie Mszczonów był  
podobnie jak w Polsce Paweł 
Kukiz (19.98%), a czwarty 
Janusz Korwin-Mikke (3.61%). 
Pozostali kandydaci stano-
wili jedynie tło dla pierwszej  
czwórki. Żadnemu nie udało 
się już przekroczyć  progu 
dwóch procent:  Adam Jarubas 
(1.94%),  Magdalena Ogórek 

(1.91%), Grzegorz Braun (1.2%), Janusz Palikot (0.67%), Marian 
Kowalski (0.65),  Jacek Wilk (0.5%) i Paweł Tanajno (0.07%). 
W liczbach bezwzględnych wyniki wyborcze w Gminie 
Mszczonów wyglądały następująco:
Andrzej Duda - 1867 głosów (44.67%)
Bronisław Komorowski – 1037 głosów (24.81%)
Paweł Kukiz -  835 głosów (19.98%)
Janusz Korwin-Mikke -151 głosów (3.61%)
Adam Jarubas -81 głosów (1.94%)
Magdalena Ogórek -80 głosów (1.91%)
Grzegorz Braun - 50 głosów (1.2%)
Janusz Palikot -28 głosów (0.67%)
Marian Kowalski- 27 głosów ( (0.65%)
Jacek Wilk – 21 głosów  (0.5%)
Paweł Tanajno – 3 głosy (0.07%)
Frekwencja wyborcza w Gminie Mszczonów wyniosła  około 
49%. 

MM

Wybory

Mszczonów za Dudą 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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18 kwietnia odbyła się  Msza żałobna i 
pogrzeb śp.  Tadeusza Bednarka,  zasłużonego  
pracownika administracji państwowej, wielolet-
niego  sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Mszczo-
nowie.  Tadeusz Bednarek  przeżył 87 lat. Zmarł 16 

kwietnia 2015 roku. W jego ostatniej drodze uczest-
niczyli : członkowie rodziny, przyjaciele i  znajomi. W 
latach 1973-1980 śp. Tadeusz Bednarek był  sekreta-
rzem  biura Urzędu Miasta i Gminy w Mszczonowie. 
Wcześniej  piastował funkcje -   sekretarza gromadz-
kiego  Gromadzkiej Rady  Narodowej w Mszczonowie 
(1960-1972),  sekretarza gromadzkiego  Gromadzkiej 
Rady  Narodowej w Bronisławowie  (1958- 1959) i 
referenta Gromadzkiej Rady  Narodowej w Bronisła-
wowie  (1956 – 1958).  

MM

  Głęboko poruszeni, z wielkim żalem 
żegnamy 

 
Ś.P. 

 

TADEUSZA BEDNARKA 
 

Wieloletniego Sekretarza Urzędu Miasta i 
Gminy w Mszczonowie

 
_RODZINIE I BLISKIM_

 
składamy wyrazy najgłębszego 
współczucia 
 
Burmistrzowie Mszczonowa, 
 
Przewodniczący i Rada Miejska w 
Mszczonowie 
 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Mszczonowie

Ostatnie pożegnanie

Pożegnanie śp. Tadeusza Bednarka 

Z ŻYCIA GMINY

Szczere i pełne wdzieczności podziekowania kierujemy 
do wszystkich, którzy byli z naszą rodziną w trudnych 
i bolesnych chwilach po śmierci naszego ukochanego 

Męża i Ojca 
ŚP. TADEUSZA BEDNARKA 

Szczególne wyrazy podziekowania kierujemy do Władz 
Samorządowych:

Burmistrza Józefa Grzegorza Kurka
i pracowników Urzędu Miasta w Mszczonowie;

do Rady Miasta i Przewodniczącego Rady Łukasza 
Koperskiego; 

do Zarządu i Pracowników Gminnej Spółdzielni 
Handlowo-Usługowej. 

Z całego serca dziekujemy proboszczom 
ks. Prałatowi Tadeuszowi Przybylskiemu i ks. 

Sławomirowi Tulinowi,
Rodzinie, Przyjaciałom, Sąsiadom, Znajomym i 

wszystkim, 
którzy uczestniczyli w mszy żałobnej 

i ostatniej drodze Zmarłego. 

Pogrążeni w żałobie 
żona, dzieci i najbliższa rodzina
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ŚP. Bogusławowi  Karlińskiemu, zmarłemu w dniu 27 
kwietnia, podczas jego ostatniej drogi, towarzyszyli nie 
tylko najbliżsi i znajomi, a także strażacy, samorządowcy, 
chórzyści  i przedstawiciele miejscowego rzemiosła.  
Zmarły w pierwszej samorządowej kadencji (1990-94) 
był  radnym, a zarazem członkiem Zarządu Miasta.   Całe 
swoje zawodowe  życie związał z profesją  mechanika. 
Śpiewał w chórze parafialnym. Mszczonowska  
jednostka  OSP była natomiast jego największą  pasją. 
Wspierał z pełnym oddaniem strażacką  organizację. 
Dbał o  to, aby jej sprzęt był zawsze sprawny i  gotowy 
nieść pomoc ofiarom różnych nieszczęść. W strażackie 
szeregi dh Karliński wstąpił w 1983 roku. Uczestniczył w 
wielu akcjach, podczas których z narażeniem własnego  
ratował życie innych osób, a także ich  mienie. Z 
racji zasług powierzono mu  funkcję  Prezesa OSP w 
Mszczonowie, a następnie  Komendanta Gminnego.  Był 

inicjatorem rozbudowy Domu Strażaka, który wznosi 
się  w centrum miasta. Za  strażacką  służbę  został 
uhonorowany  wieloma odznaczeniami państwowymi i 
związkowymi.  
W trakcie Mszy Żałobnej, jaka odbyła się 29 kwietnia,  w 
imieniu obecnego Zarządu OSP Mszczonów,  pożegnał 
zmarłego Prezes Gminny OSP Mszczonów dh Waldemar 
Suski. W przemówieniu nad trumną ŚP. Bogusława 
Karlińskiego podkreślił  on, że dziś  jako radny 
reprezentuje także władze samorządowe Mszczonowa.  
Mszę Żałobną odprawił kapelan OSP ks. proboszcz 
Sławomir Tulin w koncelebrze z mszczonowskicm 
dziekanem ks. prałatem Tadeuszem Przybylskim.  
Ceremonię pogrzebową  uświetniła swoją muzyką 
Orkiestra Dęta OSP Mszczonów.  Za trumną  zmarłego 
podążały poczty sztandarowe wszystkich okolicznych 
jednostek OSP, a także dwanaście wozów pożarniczych. 
Mszczonowska brać  pożegnała swego Wiernego 
Druha. Hełm strażacki, jaki umieszczono na trumnie 
symbolizował, że odszedł człowiek, który  przez swoje 
życie  szedł, realizując  maksymę: „Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek” (Opem populus Dei gloriam).

MM

Członkowie rodziny

ŚP. Bogusława Karlińskiego

serdecznie dziękują  wszystkim uczestnikom 
uroczystości pogrzebowych,

jakie odbyły się  w dniu 29.04.2015 roku.

Szczególne podziękowania kierują pod adresem  
przedstawicieli: Władz Samorządowych Gminy 
Mszczonów, jednostki OSP  Mszczonów i innych  

jednostek  strażackich,   biorących udział w 
pogrzebie. Wyrazy wdzięczności kierują ponadto 

pod adresem  reprezentantów: miejskiego rzemiosła 
i chóru  parafialnego, a także Przedsiębiorstwa 

Pogrzebowego KOPERSKI.

Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie Zasłużonego Druha
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  propaguje ideę  bezpie-
czeństwa na wsi  także wśród najmłodszych, czego efektem jest zorga-
nizowany w bieżącym roku  V Ogólnopolski  Konkurs Plastyczny dla 
dzieci  pn. Bezpiecznie na wsi- zwierzaki to nie pluszaki?

Z terenu działania PT KRUS w Żyrardowie w 2015 roku przystąpiło do 
niego 320 uczestników z 21 szkół podstawowych. Do współorganizacji 
konkursu przystąpił Urząd Miejski w Mszczonowie, dlatego też udało 
się przeprowadzić dodatkowy etap na szczeblu gminnym.
W wyniku przeprowadzonego  konkursu plastycznego komisja w 
skład której weszli  przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w 
Żyrardowie, przedstawiciele Oświaty i Urzędu  wyłoniła laureatów na 
etapie  gminnym i  powiatowym. 
Nagrodzone zostały najlepsze prace pod względem wykonania, włożo-
nego wysiłku i zgodności z tematem. 
Wszyscy laureaci w dniach 25 maj – 26 czerwiec otrzymają pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody od współorganizatorów podczas uroczystych 
akademii.

Laureatami na szczeblu gminnym  w Mszczonowie zostali w kategorii 
wiekowej(0-3)

1 miejsce – Norbert Szdkowski  - Szkoła Podstawowa w Piekarach
2 miejsce – Julia Rzepecka – Szkoła Podstawowa w Bobrowcach
3 miejsce  - Róża Oracz – Szkoła Podstawowa w Mszczonowie

Wyróżniono : Jakuba Kowalczyka ucznia Szkoły w Mszczonowie, 
Jakuba Chojnackiego ze Szkoły w Lutówce

W kategorii wiekowej klas (4-6) 

1 miejsce – Natalia Wieszczycka   - Szkoła Podstawowa w Mszczo-
nowie
2 miejsce – Bogdan Rzepecki - Szkoła Podstawowa w Osuchowie
3 miejsce – Agata Drozdowska  - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie

Na etapie powiatowym (placówkowym) w kategorii wiekowej klas 0-III 
uczennica Szkoły Podstawowej w  Bobrowcach  Julia Rzepecka zajęła 
I miejsce, natomiast w kategorii wiekowej klas IV-VI    wyróżnienie 
zdobył Bogdan Rzepecki uczeń Szkoły w Osuchowie.

Gratulujemy wiedzy i pomysłowości. Placówka Terenowa Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego w Żyrardowie chciałaby serdecznie 
podziękować za współorganizowanie tegoż konkursu  współorgani-
zatorom, sponsorom, dyrekcjom szkół, nauczycielom- opiekunom 
konkursu i wszystkim którzy tak życzliwie i z wielkim zaangażowaniem 
wspierali konkurs.

KONKURS Plastyczny - rozstrzygnięty

Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie 
pluszaki? 

Uwaga Mieszkańcy- zmiana organizacji ruchu w 
rejonie ulicy Szkolnej w Mszczonowie 

 
Burmistrz Mszczonowa informuje, że od dnia 

01.05.2015r została wprowadzona zmiana stałej 
organizacji ruchu w ulicy Szkolnej. 

 
Zmiana polega na wprowadzeniu na odcinku ulicy 
Szkolnej ruchu jednokierunkowego z wjazdem z 

rodna bez możliwości wjazdu na rondo. 
 

Kierowcy proszeni są o zwracanie uwagi na znaki 
drogowe i dostosowanie się do nich oraz ostrożną 

jazdę.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2007-2013.

Nowoczesność połączona z praktycznością to efekt moder-
nizacji oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich, która 
zakończy się w maju 2015 roku.
W wyniku podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa 

Mazowieckiego, gmina Mszczonów uzyskała dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej na reali-

Inwestycje

Nowe oblicze oczyszczalni ścieków w 
Grabcach Józefpolskich 

Z ŻYCIA GMINY
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zację projektu pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”.
Na ten cel samorząd Mszczonowa uzyskał wsparcie finansowe 
na poziomie 77,01 % ,co stanowi kwotę 11 318 851,32 złotych, 
przy całkowitej wartości projektu w wysokości 16 618 358,29  
złotych.
Wykonawcą  modernizacji oczyszczalni zostało wybrane konsor-
cjum Firm w składzie: Lider - FAMBUD – Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. 
z siedzibą w Skierniewicach oraz  Partner -Eko-MTK Sp. z o.o. 
z siedzibą w Brwinowie za kwotę 12.878.100,00 zł. Natomiast 
funkcję inżyniera kontraktu na budowie pełni Firma SAFEGE 
Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Solec 22 w Warszawie za 
kwotę 212.790,00 złotych.
Zgodnie z warunkami podpisanej umowy, wykonawca rozpoczął 
prace budowalne w czerwcu 2014 roku określając czas zrealizo-
wania inwestycji do maja br.
W ramach prac Wykonawca przeprowadził modernizację 
obiektu dostosowując procesy technologiczne do aktualnych 
wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych i odpro-
wadzanych do odbiornika oraz unowocześnienie rozwiązań 
technicznych dla eliminacji uciążliwych prac ręcznych. 
Oczyszczalnia wymagała bowiem wymiany urządzeń wyposa-
żenia technologicznego oraz budowy nowego węzła przeróbki 
osadu. 
W celu usprawnienia pracy oczyszczalni w ramach projektu 
wprowadzono nowe urządzenia wstępnego, mechanicznego 
oczyszczania – kraty gęstej i piaskownika, dzięki którym wyeli-
minowany został etap uciążliwych prac ręcznych. 
W wyniku modernizacji sterowanie wieloma urządzeniami na 

oczyszczalni zostanie zautomatyzowane. Dodatkowo wykonano 
gruntowny remont istniejącego budynku administracyjno-tech-
nicznego polegającego na wymianie pokrycia dachowego, docie-
pleniu ścian zewnętrznych, wymianie instalacji wewnętrznych, 
przebudowie kotłowni oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby 
załogi w tym  m. in. dostosowanie szatni, łazienek i pokoju socjal-
nego do wymagań przepisów. Ponadto teren oczyszczalni zyskał 
nowy wygląd dzięki remoncie istniejących dróg wewnętrznych 
oraz wprowadzeniu nowych nasadzeń zieleni.
Przypomnijmy, że nadrzędnym celem projektu była poprawa 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy 
Mszczonów i ich ochrona przed zanieczyszczeniami. 
Realizacja  tego celu nastąpiła poprzez działania służące 
uporządkowaniu gospodarki ściekowej: rozbudowę kanalizacji 
sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków. 
Projekt zakładający wdrożenie nowoczesnych technologii 
oczyszczania ścieków przyczynił się do spełniania  przez gminę 
obowiązków w zakresie gospodarki ściekowej wynikającej z 
dyrektyw unijnych oraz Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych.
Warto podkreślić, że projekt podzielony został na kilka etapów. 
Pierwsze dwa obejmowały budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej o długości 4,2 km w Grabcach Józe-
fpolskich, która została zrealizowana w latach 2011-2012 oraz 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Spokojna w 
Mszczonowie w ulicach Ks. Poniatowskiego, Spokojna, Bagno, 
Boczna i ulicy Szkolnej, łącznie 1,8 kilometra. Prace zostały 
zrealizowane w latach 2010 – 2011.
Ostatnim etapem projektu była zaś modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich.

Łukasz Nowakowski

Bioreaktor po modernizacji

Inwestycje

 LEADER w gminie Mszczonów

Budynek techniczny - higienizacja osadu

Dotacje zewnętrzne większości Polaków kojarzą się 
z wielomilionowym wsparciem na realizację ogrom-
nych inwestycji. Rzeczywiście, bardzo często właśnie taki 
mają charakter, jednak czytając tabliczki informujące o 
współfinansowaniu, które ustawiane są przy drogach, czy 

budynkach, łatwo zapomnieć o tym, jak bardzo kształt 
„małej Ojczyzny” zmieniają także te, które nie osiągają 
zawrotnych, siedmiocyfrowych sum. Jednym z takich 
Programów, które upiększają oblicze obszarów wiejskich i 
miejsko-wiejskich gmin jest Leader, realizowany w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ogromną zaletą tego dzia-
łania jest wspieranie 
inicjatyw oddol-

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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nych, czyli zgłoszonych przez same społeczności lokalne: 
jednostki samorządowe, stowarzyszenia czy przedsię-
biorców. Wyjście naprzeciwko potrzebom mieszkańców 
jest możliwe dzięki funkcjonowaniu Lokalnych Grup Dzia-
łania (LGD), które opracowują Lokalne Strategie Rozwoju, 
a następnie,  zgodnie z nimi, wstępnie opiniują zgłoszone 
projekty. Złożone w ramach Leadera wnioski są więc 
rozpatrywane przez samych mieszkańców, przedstawicieli 
samorządów, instytucji publicznych, organizacji pozarzą-
dowych, którzy najlepiej wiedzą, jakie są potrzeby ludzi 
z ich okolicy. Nadrzędnym cele wszystkich działań tego 
Programu jest „aktywizacja mieszkańców oraz przyczy-
nianie się do tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich”, co pozwalają osiągnąć partnerstwa zawiązy-
wane pomiędzy trzema sektorami: publicznym, gospodar-
czym i społecznym. 

Mszczonów terytorialnie wchodzi w skład Lokalnej 
Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”, która oprócz 
niego obejmuje swoim zasięgiem także Żabią Wolę (siedziba 
LGD), Radziejowice, Jaktorów, Grodziska Mazowiecki, 
Nadarzyn, Nową Suchą, Sochaczew, Baranów, Teresin i 
Rybno. Wśród jedenastu gmin, to właśnie Mszczonów 
pozyskał najwięcej funduszy na realizację największej 
liczby projektów ważnych dla jego mieszkańców – wartość 
złożonych wniosków osiągnęła 1 186 502,37 złotych. W 
ramach otrzymanych dotacji udało się zrealizować wiele 
inicjatyw, które zgodnie z nadrzędnym celem, aktywizowały 
mieszkańców oraz trwale zmieniały krajobraz ich „małej 
Ojczyzny”. W ramach części Leadera obejmującej odnowę 
i rozwój wsi udało się dofinansować budowę wielofunkcyj-
nego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi 

Piekary. Otrzymana dotacja w kwocie 295 207,00 złotych 
dała dzieciom z tego terenu możliwość rekreacji i rozwoju 
sportowych pasji na nowoczesnym obiekcie, zapewniając 
jednocześnie możliwość spędzania wolnego czasu w 
sposób zdrowy i bezpieczny. Leader zmienił także rzeczywi-
stość dwóch strażackich jednostek z terenu gminy. Dzięki 
staraniom władz miasta udało się otrzymać wsparcie w 
kwocie 250 000,00 złotych na modernizację remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Osuchowie. Z kolei w ramach tzw. 
małych projektów OSP Mszczonów zrealizowała projekt 
dotyczący zakupu nowych instrumentów dla działającej w 
jej ramach najstarszej w Polsce strażackiej Orkiestry Dętej. 
Dofinansowanie w wysokości 20 650,00 złotych pozwo-
liło na wymianę przestarzałego sprzętu muzycznego na 
najnowszy po to, by muzycy zasłużonego zespołu nadal 
mogli czarować swoją grą mieszkańców i nie tylko.

Małe projekty realizowane w ramach Leadera, to 
także szereg inicjatyw polegających na organizacji imprez 
i wydarzeń aktywizujących lokalną społeczność. Jedną 
z nich była „Rekonstrukcja Bitwy Mszczonowskiej” dofi-
nansowana w kwocie 25 000,00 złotych, która pozwoliła 
mieszkańcom na poznanie wojennych dziejów Mszczo-
nowa. Wsparcie otrzymały także lokalne cheerleaderki, 
którym udało się zrealizować dwa projekty: „Wakacyjna 
Szkoła Cheerleaders - od zabawy do sukcesu” z kwotą 
dofinansowania 9 856,00 złotych i warsztaty tańca „Różne 
style jeden taniec” z dofinansowaniem 3 067,08 złotych. 
Nie były to jednak jedyne działania promujące zdrowy styl 
życia oraz aktywność fizyczną. Swój projekt „Pod sztan-
darem Sokoła – festyn sportowo-kulturalny” zrealizował 
także Klub Sportowy „Mszczonowianka” , który na ten 
cel otrzymał środki w wysokości 23 795,20 zł. Impreza 
integrująca wiele lokalnych podmiotów miała pokazać 

Z ŻYCIA GMINY
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Tradycyjnie w ostatni piątek przed Wielkim Tygodniem 
(27.03) mieszkańcy Mszczonowa przeszli ulicami swego 
miasta, niosąc Krzyż. W tym niezwykłym nabożeństwie 
Drogi Krzyżowej uczestniczyli  przedstawiciele: mszczo-
nowskich instytucji, organizacji społecznych, a także 
osoby niezrzeszone. Każdej z grup została  przyporządko-
wana jedna stacja. Wierni podążali od kaplicy Parafii pod 
wezwaniem Świętego Ojca Pio, aż  do kościoła farnego,  
idąc  ulicami: Brzoskwiniową, Jeżynową, Morelową, 

tradycje Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, do których 
klub nawiązuje swoją działalnością oraz promować 
aktywny tryb życia, szczególnie u młodzieży. Wszystkie 
historyczne wydarzenia, które często pojawiały się jako 
tło składanych wniosków zostały połączone w jednym, 
który miał trwale upamiętnić dawne dzieje Ziemi Mszczo-
nowskiej. W ramach Projektu  „Ziemia Mszczonowska - 
Moja Mała Ojczyzna” został stworzony i wydany ilustro-
wany album opowiadający o wszystkich najważniejszych 
wydarzeniach związanych z historią Gminy Mszczonów. 
Środki z programu LEADER przeznaczone zostały ponadto 
także na oddolne inicjatywy mieszkańców miasta i gminy 
Mszczonów. Jak podkreślił burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
w swoim wystąpieniu podczas jednej z projektowych 
imprez, ważne jest, by organizacje pozarządowe oraz 
jednostki samorządowe pozyskiwały na swoje działania 

zewnętrzne środki finansowe nawet w niewielkiej kwocie, 
ponieważ dzięki temu możliwe jest realizowanie większej 
ilości inicjatyw, tak przecież cennych zwłaszcza dla miesz-
kańców małych, miejsko-wiejskich terenów.

 Podsumowaniem działalności w ramach Leadera 
jest stworzenie questów, czyli gier terenowych prowa-
dzących mieszkańców i turystów po ciekawych zakątkach 
gmin  zrzeszonych w LGD „Ziemia Chełmońskiego”. W 
Mszczonowie, ze względu na jego ciekawą historię oraz 
dynamiczny teraźniejszy rozwój, powstaną dwie tego typu 
zabawy, które będą dostępne dla miłośników spacerów 
i przygody już od czerwca 2015 r.  (więcej informacji  na 
temat questów w Mszczonowie dostępne będzie w Punkcie 
Informacji Turystycznej na Termach Mszczonów).

oprac. Gminne Centrum Informacji

W dziesiątą  rocznicę  odejścia do Domu Ojca naszego 
Wielkiego Rodaka – Papieża Jana Pawła II przy jego mszczo-
nowskim pomniku zapłonęły znicze pamięci. Dokładnie w 
godzinę  śmierci  (21:37) właśnie w tym miejscu zgroma-
dziło się  kilkunastu mieszkańców Mszczonowa i okolicz-
nych miejscowości. Wszyscy modlili się  w skupieniu nie 
bacząc na przeszywający chłód. O rocznicy,  dotyczącej 
Świętego Jana Pawła II,  pamiętał  też proboszcz Parafii 
pw. Świętego Jana Chrzciciela -ks. dziekan Tadeusz Przy-
bylski. Od wspomnienia pamiętnych chwil sprzed dekady 
rozpoczął swą   homilię,  wygłoszoną  w trakcie  wieczornej 
Mszy Świętej. Tamten wieczór był wyjątkowy. Zjednoczył 

wszystkich w czuwaniu i modlitwie za Ojca Świętego. W 
wielu sercach  ta modlitwa trwa do dziś. 

MM 

Rocznica

Mszczonów pamięta

Wielkanoc

Mszczonowska Droga Krzyżowa 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Tarczyńską, Warszawską i Żyrardowską.  Towarzyszyli 
im miejscowi kapłani na czele z księdzem proboszczem 
Sławomirem Tulinem. Wśród modlących się nie zabrakło 
też gospodarza Mszczonowa – burmistrza Józefa Grze-
gorza Kurka.  

Piotr Dymecki 
Foto: Marek Wardak 

W naszym regionie jak Niedziela Palmowa, to tylko w 
Lutkówce.  Co roku właśnie tu organizowany jest konkurs na 
najpiękniejszą i największą  PALMĘ  WIELKANOCNĄ. Ta tradycja 
sprawia, że suma w lutkówieckiej świątyni jest oblegana nie 
tylko przez miejscowych parafian, ale także przez gości z sąsied-
nich miejscowości.  W tegorocznej edycji konkursu- zdaniem 
przewodniczącej jury Irminy Słojewskiej – wzięło udział 
naprawdę wielu młodych twórców i spośród wszystkich dzieł 
sztuki  przez nich przyniesionych  trudno było   obiektywnie 
wybrać  te najbardziej urodziwe. Ze zrozumiałych względów 
łatwiej było  wskazać  największą  palmę. Tu nie było żadnych 
wątpliwości. W tej kategorii zwyciężyli MATEUSZ I KUBA BANA-
SIEWICZ z Nosów Poniatek.  Ich okaz miał  aż 12 metrów. Miss 
palm także pochodziła z Nosów, ale mierzyła już o połowę  mniej 
od swojej siostry rekordzistki. 5,5 -metrową piękność stworzyła  
EWA ŁUSZCZYK. Kolejne miejsca w konkursie na najładniejszą  
palmę przyznano: (2) KLASIE ZEROWEJ ze Szkoły Podstawowej z 
CIECHLINA, (3) SEBASTIANOWI i JULCE  ZYLBERT z  Lutkówki, (4) 
ANI SŁOJEWSKIEJ  z Nosów Poniatek, (5) ALI  KOŃCA z Laska oraz 
(6) KLAUDII  i OLIWCE  BOŻEK z  Nosów  Poniatek. Wyróżnienia 

otrzymali: ALA i  ASIA SKARŻYŃSKA, ANIA PAWLAK, ADRIAN I 
MONIKA TEXEIRA-BANASIEWICZ oraz NATALKA WOJTYNIAK. 
Wszystkim uczestnikom  zabawy wręczono  nagrody w postaci 
książek,  słodyczy  oraz wielkanocnych ozdób. W konkursowym 
jury zasiedli: MIROSŁAWA OŁDAKOWSKA,  KSIĄDZ ZBIGNIEW 
CHMIELEWSKI, WIOLETTA ZYLBERT, a także wspomniana już  
IRMINA SŁOJEWSKA. 

MM 
foto: Irmina Słojewska 

Wielkanoc

Najładniejsza i najpiękniejsza z Nosów 
Poniatek

Od Niedzieli Palmowej do procesji rezurekcyjnej
Fotoreportaż

Niedziela Palmowa - Parafia pw. Ojca Pio Mszczonów

Niedziela palmowa

Z ŻYCIA GMINY
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Wielki Czwartek

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczynajaca Triduum Paschalne - 
Mszczonów Parafia farna

Przeniesienie Najświętszego  Sakramentu do kaplicy adoracji, zwanej 
Ciemnicą - Mszczonów Parafia farna

MANDATUM - obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom- 
Mszczonów Parafia farna

Adoracja Najświętszego Sakramentu umieszczonego w Ciemnicy - 
Parafia pw. Św. Ojca Pio

Wielki Czawrtek - dniem kapłańskim 
- Mszczonów Parafia farna

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
umieszczonego w Ciemnicy - Mszczonów 

Parafia farna

Wielki Piątek

Adoracja Krzyża - Mszczonów Parafia pw. Św. Ojca Pio

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Adoracja Krzyża - Mszczonów Parafia pw. Św. Ojca Pio

Jezus pod postacią eucharystyczną zostaje 
przeniesiony do kaplicy  adoracji - Osuchów

Czytanie opisu Męki Pańskiej z Ewangelii św. Jana. - Mszczonów 
Parafia farna

Ksiądz leżący krzyżem przed ołtarzem - 
Mszczonów Parafia pw. Św. Ojca Pio.

Adoracja Krzyża - Mszczonów 
Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela

Wielka Sobota

Poświęcenie  ognia - Parafia pw. Świętego Ojca Pio - 
Mszczonów

Święcenie pokarmów - Mszczonów Parafia pw. Świętego Ojca Pio

Z ŻYCIA GMINY
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Wieczorne czuwanie przy Grobie Pańskim  - Parafia pw. Świętego Ojca Pio - Mszczonów
Poświęcenie  wody - Parafia pw. 
Świętego Ojca Pio - Mszczonów

Wieczorne czuwanie przy Grobie Pańskim  - Parafia pw. Świętego Ojca Pio - Mszczonów

Adoracja przy Grobie Pańskim - 
Lutkówka

Procesja rezurekcyjna

Procesja rezurekcyjna - Parafia pw. Ojca Pio Mszczonów

Lutkówka Parafia pw. Świętej 
Trójcy

Czuwanie przy Grobach Pańskich

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY



kwiecień-maj 2015 / nr 4-5 (233-234)       27

Z ŻYCIA GMINY

Mieszkańców Lutkówki nie odstraszył chłód i lany poniedziałek uczcili tak 
jak co roku… strugami wody. Oczywiście tradycyjnie ofiarą kubełkowych 
oblewaczy padł proboszcz lutkówieckiej parafii – ks. prałat  Zbigniew Chmie-
lewski. Dzielnie sam wyraził zgodę  na oblanie, twierdząc, że dobre zwyczaje 
należy kultywować.  Śmigus-dyngus w Lutkówce, zwany przez miejscowych 
LEJĄ, to nie przelewki. Każdy może tam otrzymać  wiaderko, a właściwie 
jego zawartość w prezencie. Panny - po zakończonej sumie-  czmychają  z 
kościoła „biegusiem”, bo tuż  przed wejściem na  kościelny teren zawsze 
czeka zaparkowany bus z paletą, wypełnioną po brzegi  wodą. To właśnie z 
niej czerpią  wiadrami miejscowi kawalerowie, aby żadnej białogłowie nie 
uszło na sucho. Lutkówiecka LEJA, cieszy się  już wieloletnią, niezachwianą  
tradycją. Nawet dwa lata temu, kiedy naprawdę  lany poniedziałek był 
zimnym dniem, bo jak pamiętamy zalegała wtedy gruba warstwa śniegu, 
urządzono pod świątynią  wielką bitwę  na śnieżki. No cóż, śnieg, to przecież 
też  woda, tylko w innym stanie skupienia. 

MM.

Wielkanoc

Czy słońce, czy deszcz… w Lutkówce 
LEJA jest 

Mszczonów - Parafia pw. Świętego Ojca Pio
Mszczonów Parafia pw. Św. Jana ChrzcicielaOsuchów Parafia Świętego Stanisława Biskupa 

i Męczennika

Niezwykłym wydarzeniem zakończyły się tegoroczne rekolekcje 
wielkopostne w Lutkówce. Parafianie uczestniczyli w poświęceniu 
obelisku, siostry Wandy Boniszewskiej  - stygmatyczki i  mistyczki,  
urodzonej  2 czerwca 1907 w Nowej Kamionce koło Nowogródka, a  
zmarłej 2 marca 2003 w Konstancinie-Jeziornie). Siostra Boniszewska 
przez trzy lata (1963-66) mieszkała w Lutkówce  Należała do  bezhabi-
towego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Wilnie. Stygmatami została 
obdarzona w  Wielki Czwartek roku 1934.  Miała niegojące się rany na:  
rękach, stopach, głowie, prawym boku i tułowiu oraz rany po biczo-
waniu.  Rany te pojawiały się nieregularnie. Ukazywały się głównie 

w czwartki po południu, w piątki, a przede wszystkim w 

wielkim poście i w Wielkim Tygodniu.  Miała też  dar proroctwa, inedii 
(czyli nie potrzebowała pokarmu) oraz uzdrawiania. W Polsce miesz-
kała w następujących domach swojego zgromadzenia: Chylice, Biały-
stok, Lutkówka, Częstochowa, Konstancin. 

Poświęcenia obelisku, jaki stanął 50 metrów od lutkówieckiej świą-
tyni dokonał rekolekcjonista – ksiądz doktor Marek Dziewiecki.  Ksiądz 
doktor, głoszący nauki podczas wielkopostnych rekolekcji w Lutkówce 
, to także postać  niezwykła.  Doktor psychologii,  odznaczonym  
Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Doktorat z nauk o wychowaniu 
uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie w roku 
1988. Jest adiunktem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
a także autorem  kilkunastu książek z dziedziny psychologii wychowaw-
czej, przygotowania do życia w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień. 
Współpracuje na stałe z kwartalnikiem eSPe. Ksiądz Dziewiecki od 1999 
roku pełni funkcję krajowego duszpasterza powołań, a od 2003 funkcję 
wicedyrektora Europejskiego Centrum Powołań. Od 15 lat  jest też   
dyrektorem radomskiego telefonu zaufania „Linia Braterskich Serc”.

MM

Rekolekcje wielkopostne

Poświęcenie na zakończenie rekolekcji

Czuwanie przy Grobach Pańskich

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stygmat_%28religia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mistyka
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nowa_Kamionka_%28folwark%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowogr%C3%B3dek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstancin-Jeziorna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siostry_od_Anio%C5%82%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Czwartek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Tydzie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niejedzenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chylice
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lutk%C3%B3wka_%28wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstancin-Jeziorna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Komisji_Edukacji_Narodowej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Papieski_Uniwersytet_Salezja%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Kardyna%C5%82a_Stefana_Wyszy%C5%84skiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/ESPe_%28kwartalnik%29
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PRACODAWCO! 
URUCHOMIONY ZOSTAŁ 

KRAJOWY FUNDUSZ 
SZKOLENIOWY.

KFS – adresowany jest do praco-
dawców, wspomaga przekwalifi-
kowanie lub aktualizację wiedzy i 
umiejętności osób pracujących, aby 
nie utraciły pracy z powodu kompe-
tencji nieadekwatnych do wymagań 
dynamicznie zmieniającej się gospo-
darki. 

Śródkami KFS na wsparcie kształ-
cenia ustawicznego dysponują 
powiatowe urzędy pracy, właściwe 
ze względu na siedzibę pracodawcy 
albo miejsce prowadzenia działal-
ności. 

Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, 
który zatrudnia mniej niż 10 pracow-
ników, a roczny obrót lub bilans 
firmy nie przekracza 2 mln. EUR  - to 
możesz otrzymać do 100% środków 
na sfinansowanie kształcenia usta-
wicznego*.

Jeśli zatrudniasz ponad 10 osób, 
możesz otrzymać do 80% środków 
na sfinansowanie kształcenia 
zarówno swojego jak i swoich 
pracowników*.

*Szczegółowe informacje dotyczące 
grup docelowych uprawnionych 
do korzystania z KFS dostępne są w 
Powiatowych Urzędach Pracy. 

Powiatowe urzędy pracy mogą prze-
znaczać środki KFS na finansowanie 
działań obejmujących kształcenie 
ustawiczne pracowników i praco-
dawcy, na które składają się m.in.:
-	 kursy i studia podyplomowe
-	 egzaminy umożliwiające 

uzyskanie dokumentów 
potwierdzających nabyte umie-
jętności, kwalifikacji lub upraw-
nień zawodowych

-	 badania lekarskie i psycholo-
giczne wymagane do podjęcia 
kształcenia lub pracy zawo-
dowej po ukończonym kształ-
ceniu 

-	 ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków w 
związku z podjętym kształce-
niem

Wybór instytucji edukacyjnej prowa-
dzącej egzamin pozostawia się do 

decyzji pracodawcy! 

Pracodawca zainteresowany uzyska-
niem środków na finansowanie 
kosztów kształcenia ustawicz-
nego składa w powiatowym urzę-
dzie pracy właściwym ze względu 
na siedzibę firmy albo miejsce 
prowadzenia działalności wniosek 
w postaci papierowej lub elek-
tronicznej, który dostępny jest 
w każdym powiatowym urzędzie 
pracy, właściwym ze względu na 
siedzibę pracodawcy albo miejsce 
prowadzenia działalności. 

O szczegóły pytaj w powiatowych 
urzędach pracy województwa 
mazowieckiego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – Art. 
69a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 
U. z 2013 r. poz.674 z późn. zm.)

Opracowanie:
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W 

WARSZAWIE
WYDZIAŁ REGIONALNEJ POLITYKI 

RYNKU PRACY 
Warszawa, ul. Ciołka 10 a

kfs@wup.mazowsze.pl

Z myślą o przedsiębiorcach i osobach, którzy 
dopiero rozpoczęli działalność gospodarczą 

publikujemy pomocne w prowadzeniu 
firmy informacje i zagadnienia z zakresu:
1.      Podnoszenia kompetencji i kwalifikacji 
pracowników i kandydatów do pracy w 
ramach Krajowego Funduszu Społecznego.

2.      Informacji dla Przedsiębiorców o 
możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy 
na ochronę miejsc pracy ze środków 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych w latach 2015-2016.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią.

KĄCIK DLA 
PRZEDSIĘBIORCÓW

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEDLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA 

BEZZWROTNEJ POMOCY
NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY ZE 

ŚRODKÓW
FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIAD-

CZEŃ PRACOWNICZYCH
W LATACH 2015-2016

Od 1 lutego 2015 roku nowe rozwiązania związane z ochroną miejsc 
pracy zostały wprowadzone na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną 
miejsc pracy. 
Akty prawne
-	 Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiąza-

niach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 e. poz. 
1291), zwana dalej ustawą;

-	 Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2015 
r. poz. 150), zwana dalej nowelizacją;

-	 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
stycznia 2015 r. w sprawie przyznania świadczeń na rzecz ochrony 
miejsc pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 167).

Zakres pomocy na ochronę miejsc pracy
Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do właściwego ze 
względu na siedzibę dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy działają-
cego z upoważnienia marszałka województwa o wypłatę środków na:
-	 świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracow-

ników za czas przestoju ekonomicznego;
-	 świadczenia na częściowe zrekompensowanie wynagrodzeń 

pracowników z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy;
-	 opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należ-

nych od pracodawcy od wypłaconych świadczeń;
-	 dofinansowanie kosztów szkoleń pracowników organizowanych 

przez pracodawców - o ten rodzaj pomocy przedsiębiorcy składać 
będą wnioski do właściwych, ze względu na siedzibę firmy, staro-
stów powiatów/ prezydentów miast.

Wysokość pomocy na ochronę miejsc pracy
Jeśli marszałek województwa zawrze z przedsiębiorcą umowę o wypłatę 
świadczeń, ten zyska półroczne wsparcie na wypłaty świadczeń dla każdego 
pracownika do wysokości zasiłku dla bezrobotnych, zwiększonego o 
wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, należnych od pracownika. 
Ochrona pracownika
Przedsiębiorca, który na podstawie umowy o wypłatę świadczeń 
otrzymał z Funduszu środki na rzecz ochrony miejsc pracy nie może 
wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika:
-	 w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń 

finansowych z Funduszu
-	 w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie 

lub okresach pobierania świadczeń finansowych – nie dłużej jednak 
niż przez łączny okres 3 miesięcy.

Przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pomocy
Przedsiębiorca – w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. 
zm.) – to podmiot:
1.	 u którego przeważający rodzaj wykonywanej działalności gospo-

darczej wg PKD wskazuje na jej udział:
-	 w handlu, przetwórstwie, transporcie, uprawach rolnych, 

chowie i hodowli zwierząt oraz wynikających z nich usługach
-	 na rynkach towarowych krajowych i zagranicznych

-	 produkt tej działalności doznał w obrocie 
handlowym, wskutek niezależnych od przedsiębiorcy, czaso-

wych ograniczeń wwozu towarów na terytoria innych krajów
2.	 u którego ograniczenia w obrocie handlowym spowodowały 

spadek obrotów gospodarczych łącznie nie mniej niż o 15%, w 
ujęciu:
-	 ilościowym lub
-	 wartościowym, obliczony, jako stosunek łącznych obrotów 

w ciągu dowolnie wskazanych 3 kolejnych miesięcy kalenda-
rzowych przypadających w okresie po 06.08.2014 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do 
łącznych obrotów z  tych samych 3 miesięcy kalendarzowych 
roku poprzedniego, przy czym o ile okres porównawczy zaczyna 
się w trakcie miesiąca kalendarzowego to za miesiąc uważa się 
także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych,

3.	 wobec, którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości; 
o których mowa w art. 11, art. 12 ust. 2 lub art. 13 ust. 3 ustawy z 
dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 1112 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 355).

4.	 którzy uzyskali zgodę pracowników i zawarli porozumienie w 
sprawie zmniejszenia wymiaru czasu pracy, czy objęcia ich prze-
stojem ekonomicznym

5.	 który nie zalega w regulowaniu:
-	 zobowiązań podatkowych,
-	 składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne,
-	 składek na FGŚP i Fundusz Pracy,

z wyjątkiem przypadku, gdy zadłużony przedsiębiorca:
-	 terminowo realizuje zawartą umowę z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych w sprawie spłaty zadłużenia,
-	 albo zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub FP (Fundusz Pracy) powstały 
w okresie spadku obrotów gospodarczych ujętym we wniosku o 
przyznanie świadczeń a przedsiębiorca dołączył do wniosku plan 
spłaty zadłużenia uprawdopodabniających poprawę kondycji 
finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu 
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, 
FGŚP lub FP, wraz z kopią wniosku do ZUS o rozłożenie na raty 
należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych 
składek.

Spis dokumentów jakie należy złożyć by uzyskać pomoc
1.	 wniosek o przyznanie świadczeń
2.	 porozumienie z przedstawicielami pracowników lub organizacjami 

związkowymi w sprawie wprowadzenia przestoju ekonomicznego 
lub obniżonego czasu pracy

3.	 w przypadku zadłużenia w ZUS lub US – plan spłaty zadłużenia
4.	 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 

de minimis
Podsumowanie
-	 Okres udzielania bezzwrotnej pomocy 2015-2016 r;
-	 Pomoc ta udzielana jest jako pomoc de minimis;
-	 Realizacja wypłaty świadczeń ze środków FGŚP odbywa się na 

podstawie zawartych umów do dnia 31 grudnia 2016 r.
Tu znajdziesz informacje
W województwie mazowieckim aktualne informacje dotyczące otrzy-
mania pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych w zakresie:
-	 bezzwrotnej pomocy związanej z ochroną miejsc pracy;
-	 w związku z niewypłaconymi świadczeniami w warunkach niewy-

płacalności pracodawcy
można uzyskać pod numerami: (22) 632 21 74, (22) 632 33 64 oraz 
na stronie www.wup.mazowsze.pl w zakładce Wydział Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
źródło: materiały prasowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

http://www.wup.mazowsze.pl
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Gminne uroczystości z okazji Święta Narodowego zostały w tym 
roku połączone w Mszczonowie ze 135. rocznicą powstania miej-
scowej straży pożarnej, a także 125. rocznicą  rozpoczęcia działal-
ności  przez strażacką orkiestrę dętą. 3 maja w godzinach poran-
nych wszyscy uczestnicy obchodów wyruszyli spod Domu Strażaka 
i prowadzeni przez naczelnika OSP dh. Grzegorza Koperskiego udali 
się na Plac Piłsudskiego. Tam przy dźwiękach Hymnu Państwowego 
dokonano wciągnięcia flagi  na maszt. Ten  zaszczyt powierzono dh. 
Arkadiuszowi Bieńkowskiemu. Zasłużonemu strażakowi  asystowali  
członkowie  mszczonowskiej grupy rekonstrukcyjnej. Następnie 
cały patriotyczny korowód udał się  do kościoła farnego pw. Świę-
tego Jana Chrzciciela, gdzie w ksiądz dziekan Tadeusz Przybylski    
odprawili Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i mszczonowskich stra-
żaków. Homilię  do wiernych wygłosił natomiast  kapelan OSP ks. 
Sławomir Tulin.  Po zakończeniu Eucharystii świętujący mszczono-
wianie, przy dźwiękach muzyki Orkiestry Dętej OSP, powrócili na 
plac przed ratuszem. Tam do zebranych w imieniu władz samo-
rządowych przemówił wiceburmistrz Grzegorz Kozłowski. W jego 
wystąpieniu znalazły sie wątki dotyczące dokonań twórców Konsty-
tucji 3 Maja, uchwalonej w 1791 roku, a także zasług, obchodzą-
cych swoje wielkie  jubileusze,  mszczonowskich strażaków ochot-
ników. Wiceburmistrz  w swojej mowie zwrócił też uwagę  na 
inną, właśnie obchodzoną rocznicę, a mianowicie   25-lecie usta-

nowienia Wolnych Samorządów. Mszczonowska samorządność – 
jego zdaniem- odniosła niebywały sukces. Mszczonów jest jedną 
z najdynamiczniej rozwijających się  polskich gmin, a jej atutami 
są:  nowoczesna  infrastruktura, wciąż powstające nowe miejsca 
pracy, rozwinięta  komunikacja, czy też  -mogąca się poszczycić  
wieloma osiągnięciami –miejscowa oświata. Powodem do dumy 
jest  też  niewątpliwie aktywność mieszkańców, którzy potrafią  
się organizować  i przejawiają tyle chęci do działań społecznych. 
Na mnogość wszelkiego rodzaju organizacji pozarządowych, 
jakie powstały i działają w Gminie Mszczonów zwrócił też uwagę  
kolejny przemawiający-  przewodniczący Rady Miejskiej- Łukasz 
Koperski. Jego zdaniem takie organizacje, to wręcz największy 
skarb mszczonowskiego, samorządowego ćwierćwiecza.  Prze-
wodniczący Koperski dziękował mszczonowianom za to, iż działają 
i rozwijają swe pasje. Zobowiązał się też wspierać wszelkie prze-
jawy  obywatelskiej   aktywności. Jako wzorowy  przykład  sprawnie 
funkcjonującej lokalnej organizacji podał,  obchodzących akurat 
swoje święta strażaków.  Jego zdaniem straż  w Mszczonowie,  to 
wyrosła na tradycjach patriotycznych wielka rodzina, która stanowi 
olbrzymią wartość. Ochotnicy ratują  życie i mienie, poprzez orkie-
strę są  filarem gminnego życia kulturalnego, a poprzez Klub Hono-
rowych Dawców Krwi przykładem jak ofiarnie i bezinteresownie 
można służyć  innym ludziom. Zaproszony na obchody strażac-
kich rocznic Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
starszy brygadier  Andrzej Oklesiński gratulując mszczonowskim 
ochotnikom, podkreślał ich jedność i wzorowe współdziałanie. 
Stwierdził, że straż  w Mszczonowie,   jak każdy człowiek,  ma  ciało 
i duszę. Korpus jest w tym wypadku ciałem, a duszą jest strażacka 
orkiestra. Pierwszy strażak powiatu żyrardowskiego dziękował za 
imponujące efekty pracy wszystkim mszczonowskim ochotnikom. 
Zarówno tym   co niosą  ratunek i tym co rozwijają  mszczonowską 

Uroczystości

3 MAJA… w Mszczonowie 
patriotycznie i strażacko 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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kulturę. Po komendancie PSP przemawiali też:  komendant Gminny 
OSP Mszczonów dh Waldemar Suski,   prezes Zarządu Powiato-
wego OSP dh Mirosław Zielonka oraz  prezes Klubu Honorowych 
Dawców Krwi Strażak dh Robert Klimkowski. Ponadto podczas  
strażackich obchodów:  odczytano  rysy historyczne jednostki OSP 
i Orkiestry Dętej, wręczono  medale i odznaczenia najbardziej zasłu-
żonym druhom a także  złożono  podziękowania wszystkim zasłu-
żonym dla krwiodawstwa. Po zakończeniu oficjalnej części  święta 
przyszedł czas na pokaz sprawności mszczonowskich ochotników, 
jaki poprowadził naczelnik Grzegorz Koperski. Strażacy przygoto-
wali też dla mszczonowian:  koncert orkiestry,  wystawę  modeli 
wozów bojowych, blok konkursów dla najmłodszych (i nie tylko),    
grochówkę „za złotówkę”, a także wieczorną zabawę  na dechach, 

którą  poprowadził osobiście prezes Gminny OSP Waldemar Suski.  
W tym samym czasie w Parku Sasa mszczonowscy harcerze zapro-
sili mszczonowian na ognisko z kiełbaskami. W organizacji  wieczor-
nych, świątecznych  atrakcji uczestniczyli też przedstawiciele: 
Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie, Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego,  GRH STRZELCY 
im. 31 pSK. oraz  lokalni pasjonaci starej motoryzacji.  

  
Tekst: Mateusz Milczarek 

 Foto: Marek Wardak, Jakub Dymecki i Piotr Dymecki 
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Po Mszczonowie można odbyć  podróż  w czasie. Szlak historyczny 
nazwany „Spacerem po nieistniejącym mieście”  składa się  z kilku-
nastu tablic ze zdjęciami,  obrazującymi jak wyglądał Mszczonów w 
okresie II RP i po zniszczeniach wojennych 1939 roku. Przypomnijmy, 
że na skutek niemieckich bombardowań i ostrzału artyleryjskiego, 
podczas wrześniowych działań dawny, przedwojenny Mszczonów  
właściwie przestał istnieć. Dzisiejsze miasto znacząco różni się  od tego, 
jakie znali nasi pradziadowie. Zdjęcia eksponowane w ramach  miej-
skiego  szlaku historycznego pozwalają porównać , jakiej metamorfozie 
uległo miasto. Spoglądając, na fotografie, zawieszone na metalowych 
stelażach, widzimy obrazy sprzed ponad 70 laty  i od razu możemy je 
porównać  ze współczesnym tłem. Wielu mszczonowian dopiero dzięki 
„Spacerowi po nieistniejącym mieście”  uświadomiło sobie jak wielką  

tragedią  dla miasta była II wojna światowa. Szlak jest idealnym narzę-
dziem edukacyjnym, który mogą również wykorzystywać  nauczyciele 
historii z miejscowych szkół.  Tablice z historycznymi fotografiami 
zostały wykonane dzięki zaangażowaniu Gminnego Centrum Informa-
cyjnego oraz lokalnych pasjonatów historii z Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego i Grupy Rekonstrukcji Historycznej  Strzelcy im. 
31pSK. 

Niestety jak można domniemywać  nie wszystkim mieszkańcom 
podoba się to co służy do ich historycznego kształcenia. Niedawno dwie 
z postawionych tablic zostały skradzione. Jedna przedstawiała dawną 
siedzibę OSP, a druga synagogę. Stelaż z fotografią  przedwojennego 
szpitala został wyrwany z ziemi i wrzucony do Okrzeszy. Natomiast 
tablicę ze zdjęciem Szkoły Powszechnej  nr 2  poważnie uszkodzono. 

Pozostaje mieć  nadzieję, że zachowanie wandali  zostanie ukró-
cone. Wystarczy tylko, że nie będziemy obojętni wobec ich działań. 
Wystarczy reagować, gdy widzimy, że ktoś  niszczy naszą wspólną 
własność. 

Piotr Dymecki 
GRH Mszczonów 

OSP

Zbiórka krwi 

W dniu 10 kwietnia 2015 roku odbyła się 
druga w tym roku zbiórka krwi. Pogoda 
była idealna, wszystko odbyło się zgodnie z 
planem i założeniami. 
Tym razem odwiedziło nas około 60 chętnych, 
krew oddało 35 osób co daje 15,750l krwi. 

Po dwóch zbiórkach łącznie oddaliśmy już 
35,5l życiodajnego płynu.
Serdecznie dziękujemy wszystkim chętnym i 
zaangażowanym. Kolejna zbiórka 12 czerwca.

Tekst i foto:  Klub HDK „Strażak” OSP 
Mszczonów

GCI, MSH, GRH Strzelcy im. 31pSK

Spacer po nieistniejącym mieście 

MOK

W Małej Galerii promienieje…
W Malej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odbył się  

kolejny wernisaż .  18 kwietnia najwierniejsi mszczonowscy fani  malar-
stwa zebrali się, aby uczestniczyć  w otwarciu wystawy malarki ze Skier-
niewic-  Joanny Skrobacz. Artystka  swą   pasję  uprawia już  od ponad 40 
lat. Jej obrazy są:  niezwykle barwne, słoneczne i przesycone optymizmem. 
Podczas wernisażu kierownik MOK-u Marek Baumel stwierdził, że od kiedy 
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te dzieła sztuki zawisły w galerii stało się  w niej jaśniej i cieplej. Pochwał 
pod adresem malarki nie szczędziła też  opiekunka Małej Galerii pani Anna 
Lipińska – Broda. Obecny na otwarciu wystawy  inny plastyk wyrażał  nato-
miast zachwyt nad mistrzowskimi  ujęciami nieba w pracach pani Skrobacz. 
Warto sprawdzić  osobiście, czy wszystkie te pozytywne opinie okażą się 
zgodne z Państwa odczuciami.  Obrazy będą  eksponowane w MOK-u aż 
do 17 maja.   

Joanna Skrobacz  z racji emerytury może się już  bez reszty 
poświęcać  malarstwu. Gdy była jeszcze aktywna zawodowo pracowała jako  
animatorka  kultury i bibliotekarka. Zespoły teatralne, żywego słowa oraz 
pieśni i tańca prowadziła w domach kultury w: Żyrardowie, Żarach i Dębicy. 
Po  przeprowadzce  do Skierniewic  zatrudniła się w Powiatowej, Miejskiej, 
a następnie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Jej obrazy prezentowane 
były już na 57 wystawach z czego 31 było wystawami indywidualnymi. 

Malarstwem zaczęła się zajmować w roku 
1973. Długo poszukiwała techniki, która 
najbardziej by jej odpowiadała. Jak sama 
stwierdziła- eksperymentowała na deskach, 
szkle, butelkach, przedmiotach ceramicz-
nych, a wreszcie zajęła się  malarstwem 
sztalugowym.  Jej obrazy, to ponoć efekty 
wspomnień i nastrojów, a skoro  są takie 
jasne i barwne, to wszystko wskazuje na to, 
że malarka musi być  osobą radosną,  ciepłą 
i kochającą życie. 

MM

Gwiazda polskiego 
teatru i filmu - Anna 
Samusionek poma-
gała zbierać  fundusze 
na wakacyjny wyjazd 
n i e p e ł n o s p r a w n y c h 
dzieci, którymi opie-
kuje się  mszczonowska 
Fundacja „Uśmiech 
Dziecka”. Koncert chary-
tatywny, który popro-
wadziła znana aktorka  
odbył się  11 kwietnia w 
Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury. Jego głównym 
punktem był musical 
zatytułowany:  „Zapytaj 
tych co Go znają” w 
wykonaniu zespołu 

ALL4HIM. Artyści na scenie MOK-u 
zaprezentowali historię  zagubio-
nego młodego człowieka, który dzięki 
wyśpiewanym historiom biblijnym 
nie tylko odzyskuje radość życia, ale 
także odkrywa swoją drogę  do Boga. 
Musical był jak krótki przewodnik 
po Nowym Testamencie. Przed i po 
występie grupy  ALL4HIM utwory 
poety  księdza Jana Twardowskiego 
recytowała Anna Samusinek, której za 
okazaną  pomoc bukietami kwiatów  
podziękowali osobiście podopieczni 
Fundacji Uśmiech Dziecka, a także 
prezes Stowarzyszenia Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych Bożena 
Majewska.  Po zakończeniu koncertu  
gwiazda serialu „Na wspólnej” chętnie 
pozowała do zdjęć z osobami, które 
odwiedziły tego dnia MOK, a także 
zachęcała całą musicalową publiczność 
do hojnego wrzucania do puszek, do których na swój letni wyjazd zbierały  
dzieci niepełnosprawne. Współorganizatorami koncerty charytatywnego 
byli: Fundacja Źródło Życia, Mszczonowski Ośrodek Kultury i Urząd Miejski 
w Mszczonowie.     

MM

MOK

Oni dbają o Uśmiech Dziecka

Kolor
Jak od kilku lat członkinie grupy plastycznej „KOLOR”, działającej 
przy Mszczonowskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem instruk-
tora plastyki p. Anny Brody uczestniczyły w Ogólnopolskim 
Konkursie 18 Przeglądu Twórczości Plastycznej- Interpretacje 
2015 w Piastowie. Tegorocznym tematem przeglądu był „CZAS”.
W dniu 24.04.2015 grupa „Kolor” uczestniczyła w wernisażu 
i rozstrzygnięciu Konkursu w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Piastowie.
Za udział w konkursie wszystkie uczestniczki otrzymały podzię-
kowania, okolicznościowe dyplomy oraz piękne upominki.

Autor: Anna Bednarek

„Wolny i Samorządny” – tym razem z 
MOK-iem i Biblioteką 

W ramach obchodów „Wolny Samorządny”, doty-
czących 25-lecia działalności  mszczonowskiego samorządu,  

9 maja  odbył się blok imprez, zorganizowanych 
przez  Mszczonowski Ośrodek Kultury i   Biblio-

teką Miejską.  Wśród propozycji MOK- u i Bibliotek znalazły  
się:   konkurs plastyczny dla najmłodszych, kiermasz książek, 
promocja oferty Biblioteki, a także  wydarzenie zatytułowane 
„Zrób sobie urodzinową  fotkę  z Mszczonowem w tle”.  Miej-
scem, w którym spotkali się chętni do skorzystania z tej kultu-
ralnej propozycji spędzenia słonecznej soboty,  były ogródek i 
sala klubowa MOK-u.  Niewątpliwie największym powodzeniem 

KULTURA
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W ostatnią sobotę marca odbyły się kolejne zajęcia z duetem animacyjnym 
Małpie Figle. Nasze figlary, Sylwia i Dorota pokazały nam wiele ciekawych 
sposobów na ukrywanie naszych małych tajemnic. 
Wszystko zaczęło się jednak od przeczytania tajemniczej książeczki wydaw-
nictwa Ładne Halo pt. „Skrytki”. Dowiedzieliśmy się z niej m.in. o bardzo 
różnych i czasem też nieco dziwnych miejscach na kryjówki (tajemnice 
ukryte za odstającą korą drzewa albo pod kamieniem, który „nie puści pary 
z ust, choćby świat się walił”)
Zadaniem, które bardzo zaangażowało naszych młodych uczestników, było 
wykonanie własnej skrytki. Co ważniejsze, nasza tajemnica musiała zmie-
ścić się w pudełku.. od zapałek. 
Druga skrytka była równie interesująca – tworzyliśmy obrazy, które potem 
pełniły również funkcję schowka.
Na koniec dzieci musiały zmienić się w detektywów i za pomocą rebusów 
znaleźć skrytki w czytelni biblioteki i znajdujące się w nich przedmioty.

Dziękujemy za przybycie. Na kolejne zajęcia duetu Małpie Figle zapraszamy 
już 18 kwietnia.

„Babciu, a dlaczego ty masz takie wielkie uszy? - Żeby 
Cię lepiej słyszeć!” – tę kwestię zna chyba każdy z nas. 
Dzisiaj poznały ją także maluchy, które odwiedziły 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczonowie.
Pierwszy Dzień Wiosny upłynął nam na czytaniu 
baśni Braci Grimm „Czerwony Kapturek” i wspólnej 
zabawie. Wraz z opiekunami dzieci wykonały papie-

rowe pacynki do domowego teatrzyku, a przede 
wszystkim dowiedziały się, czym jest bezpieczeństwo. 
Podczas „burzy mózgów” opowiedzieliśmy sobie 
komu możemy zaufać i jak reagować w sytuacjach 
niebezpiecznych. 
Zapraszamy na kolejne zajęcia z cyklu „W świecie 
baśni”, które odbędą się 25 kwietnia.

Biblioteka

Gdzie chowamy tajemnice?

cieszył się  konkurs plastyczny dla najmłodszych. 
Warto dodać, że podczas imprezy mszczono-
wianie mogli też przekazywać pracownikom 
Biblioteki stare zdjęcia Mszczonowa, a których 
ma powstać specjalna, rocznicowa fot-kolekcja.  

„Wolny Samorządny” odbywa się  po 
patronatem mszczonowskiego samorządu, a jest 
koordynowany przez Gminne Centrum Informacji 
w Mszczonowie. Cykl imprez i wydarzeń potrwa 
aż  do 14 czerwca. Przygotowują  je wszystkie 
gminne instytucje i organizacje społeczne.  

MM

Piątek 27 marca był świetną okazją dla klasy 3 C 
z Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza do poznania 
zawodów i kompetencji zawodowych niezbęd-
nych w branży ICT (branża technologii informa-
cyjno -komunikacyjnych).
Spotkanie odbyło się w ramach ogólnoeuropej-
skiej kampanii „Tydzień z Internetem 2015”. 
„Zawodowe selfie”, bo taką właśnie nazwę 
nosiły przeprowadzone w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej zajęcia były skierowane przede 
wszystkim do młodych ludzi zastanawiających się 
nad wyborem swojej ścieżki kariery.
Zajęcia mają również za zadanie zachęcić do 
rozwoju zawodowego w branży ICT, do zdoby-

wania umiejętności cyfrowych potrzebnych na 
rynku pracy.
Gimnazjaliści zostali podzieleni podczas warsz-
tatów na grupy.  Wylosowali zawody informa-
tyczne i nieinformatyczne, które następnie mieli 
omówić i przedstawić. Kolejny etap spotkania 
był doskonałą zabawą zarówno dla młodzieży 
jak i prowadzących zajęcia – zadaniem było 
wykonanie swojego selfie, które było równocze-
śnie prezentacją ulubionego zawodu, bądź też 
zawodu, który najbardziej intrygował.
Na koniec młodzież musiała wspólnie pogłów-
kować i rozwiązać Test Skillage, składającego się 
z 10 pytań sprawdzających przygotowanie do 
pracy pod kątem umiejętności cyfrowych. 
Dziękujemy naszym gimnazjalistom za przybycie 
oraz czynny udział w zajęciach. 

MBP

Zawodowe selfie w bibliotece

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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Spotkanie z pasjami Pani Krystyny 
Jandy
W czwartek 9 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się kolejne 
Spotkanie z pasjami. Gościem audycji była Krystyna Janda, znana aktorka 
filmowa i teatralna.
Temat „Spotkania z pasjami” dotyczył kultury i motywacji do działania. 
Była to powtórka audycji z 1. edycji projektu realizowanego przez Fundację 
Orange.
Krystyna Janda - Aktorka, reżyserka, felietonista, dyrektorka artystyczna 
dwóch teatrów warszawskich, prezes Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz 
Kultury. 
Swój debiut odniosła jeszcze w okresie studiów, w spektaklu Teatru TV „Trzy 
siostry” Antoniego Czechowa. Od lat 80. Gra i pracuje nieprzerwanie. W 
teatrze zagrała ponad 60 ról – od antyku przez Szekspira do współczesnego 
repertuaru teatralnego, polskiego i światowego. Gra, śpiewa, reżyseruje, 
pisze felietony i dziennik internetowy, wydaje płyty i książki. 
W 2005 roku podjęła jako jedna z pierwszych wyzwanie stworzenia pierw-
szego prywatnego teatru w Warszawie. W tym celu założyła Fundację 
Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, której jest fundatorką i prezesem. Jej 
Fundacja stworzyła dwa teatry warszawskie, których jest dyrektorem arty-
stycznym, Teatr Polonia i Och -Teatr. W roku 2014 została uhonorowana 
tytułem Człowieka Wolności 25-lecia, w dziedzinie sztuki.
O swoim przepisie na szczęście mówi: „Dla mnie receptą jest niezmuszanie 
się do niczego. Ja robię to, na co mam ochotę. A na szczęście mam ochotę 
pracować.
Ja nie spotykam się z ludźmi, z którymi się nie chcę spotkać. Nie czytam 

książek, które mnie nudzą. Nie oglądam filmów... Od pewnego momentu 
uznałam, że nic nie muszę ani nie powinnam nawet.
Takie słowo „powinnam” też wykreśliłam.” 
Dziękujemy gościom za przybycie – kolejne spotkanie z pasjami odbędzie 
się 24 kwietnia. Serdecznie zapraszamy.

Wtorek w bibliotece okazał się bardzo miłym dniem, 
a to wszystko dzięki odwiedzinom przedszkolaków ze 
Smerfolandii.
Dzieci z grup „Żabki” i „Rybki” wraz z nauczycielkami 
pojawiły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej punkt 
12:00. 
Przeprowadzona przez naszych bibliotekarzy lekcja 
biblioteczna miała za zadanie m.in. przybliżyć działal-
ność jednostki, pokazać na czym polega praca bibliote-
karza i „jak to naprawdę” w tej bibliotece jest. 
Po oprowadzeniu dzieci po wszystkich działach biblio-
tecznych, pokazaniu wydzielonych stref: młodzie-
żowej, dziecięcej oraz czytelni internetowej, przed-
szkolaki wysłuchały dwóch wierszy autorstwa Danuty 

Wawiłow – „Alfabet” i „A jak będę dorosła…”. 
Następnie chętnie odpowiadały na zadawane im 
pytania dotyczące ich własnej przyszłości – wśród 
chłopców najpopularniejszym zawodem był lekarz, 
zaś dziewczynki chcą zostać fryzjerkami. 
Nasze spotkanie nie skończyło się jednak na dyskusji i 
„burzy mózgów” – przygotowaliśmy 
dla naszych gości zabawę w postaci rebusów. Każdy 
rebus tworzył hasło w postaci nazwy jednego 
z czterech zawodów. 
Bardzo dziękujemy za przybycie i zapraszamy do nas 
dzieci jak najczęściej, zarówno w grupach, 
jak i indywidualnie z rodzicami.

KULTURA

Tym razem doszło do „drogowych” 
spotkań z literaturą 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie ponownie 
zagościły Małpie Figle. Duet Animacyjny o takiej  nazwie cyklicznie 
organizuje zajęcia literacko plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 8 
lat. Tym razem w sobotę 18 kwietnia  Dorota Jakubowska i Sylwia 
Wiśniewska, zaprosiły najmłodszych fanów literatury do udziału w 
zabawie,  zatytułowanej „Czemu zebra leży na ulicy”.  Tak zwane 
„drogowe” spotkania z książką  pt.  „Pies z ulicy Bałamutów”  (wydaw-
nictwa MUZA), pozwoliło dzieciom zapoznać  się  nie tylko z przygo-
dami tytułowego psiaka, ale także  - choć w części- poznać  zasady 
prawidłowego zachowania się  na drodze. Zajęcia Małpich Figli, to 
bajkowa frajda czytania, rysowania, dyskutowania - czyli zabawy połą-
czonej z nauką…  Dzieci nie trzeba już nawet zachęcać  do przycho-
dzenia na te wesołe spotkania. Mają  już one swoje stałe grono fanów. 

Kolejne  MAŁPIE FIGLE  z najmłodszymi czytelnikami, jakie 
w Miejskiej Bibliotece poprowadzą   Dorota Jakubowska i Sylwia 
Wiśniewska odbędą się: 16 maja (tytuł: „Jak smakuje życie na wsi?”, 
kulinarne  spotkanie z książką  „Anatomia farmy” wydawnictwa 

ENTLICZEK) i 13 czerwca (tytuł: „Co kryje kosmos?”, międzyplanetarne 
spotkanie z książką  „Profesor Astrokot odkrywa kosmos” wydaw-
nictwa ENTLICZEK)

MM
Foto:  Marek Wardak 
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Od ostatniego spotkania z sekcją tańca cheerleaders minęło trochę 
czasu. Miesiące: marzec 
i kwiecień należały do bardzo pracowitego czasu dla naszych 
tancerek. Po fantastycznym rozpoczęciu sezonu tanecznego w 
Warszawie-przyszedł czas na chwile pokory i porażek podczas 
Mistrzostw Polski Cheerleaders, które odbyły się w tym roku w 
Łącku k. Nowego Sącza. Mimo wielu godzin spędzonych na sali 
treningowej naszej sekcji nie udało się powtórzyć sukcesu z zeszłych 
lat i awansować do finałowych szóstek w dywizjach pom i cheer 
dance. Dzieci i młodzież dały z siebie wszystko podczas występów 
w rundzie official practise, ale to  za mało by mierzyć się z zespo-
łami, w której liczebność zawodniczek na scenie dostarczała dużo 
więcej doznań artystycznych niż nasze małe grupy taneczne. Mimo 
tych samych wartości technicznych ciężko było przebić inne zespoły 
w show...ale to nas nie zniechęciło do dalszej pracy. Jest to dla nas 
sygnał, by dokonywać kolejnych zmian w swojej pracy, by wytyczać 
sobie nowe cele i drogi w osiąganiu sukcesu.
Mistrzostwa minęły, a my zgodnie z obietnicą postawiliśmy sobie 
nowe cele. Pierwszy to kolejne starcie w Grand Prix Polski Cheerle-

aders w Płocku (25.04.2015r.), gdzie reprezentowały naszą sekcję 
2 zespoły: Fresh Junior i Fresh Dance. Tym razem grupa młodsza 
(Fresh Junior) ze szkoły podstawowej okazała się być mocniejsza 
psychicznie i w finale uplasowała się na III miejscu w dywizji pom 
dance. Ich starsze koleżanki z gimnazjum (Fresh Dance) nie mogły 
przebić się w swojej kategorii wiekowej i ostatecznie zakończyły 
turniej na V miejscu. Mimo wszystko obu grupom serdecznie 
gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy w Grand Prix Polski 
Cheerleaders.
Kolejne 2 zespoły: Fresh Ergon oraz Freshky po raz pierwszy wyje-
chały do Łosic, by wziąć udział 
w Otwartym Turnieju Tańca Nowoczesnego. Impreza trwała 
od rana do późnych godzin wieczornych, ale ciekawość i pozy-
tywne nastawienie dziewcząt do występów wygrała ze zmęcze-
niem. Grupa Freshky wystartowała w kategorii wiekowej do lat 
11 w disco dance: formacji i mini formacji, zajmując kolejno V i VI 
miejsce. Starsza grupa- Fresh Ergon wystąpiły w miniformacjach w 
kategorii pow.16 rż. w: show dance, hip hop oraz disco dance oraz 
w disco dance solo.
Wyniki poszczególnych bloków:
I miejsce za Disco Dance mini formacje pow. 16 lat!
III miejsce za Hip-Hop mini formacje pow. 16 lat!
IV miejsce za Show mini formacje pow. 16 lat!
IV miejsce za Disco Dance solo pow. 16 lat! - Honorata Szydlik
V miejsce za Disco Dance solo pow. 16 lat! - Karolina Zdzieszyńska

VI miejsce za Disco Dance soli pow. 16 lat! - Alek-
sandra Krześniak
Oba turnieje odbywały się w tym samym czasie, 
dlatego sekcja musiała podzielić się na 2 osobne 
grupy by móc reprezentować nasze miasto w 
dwóch miejscach jednocześnie. Nie byłoby to 
możliwe dzięki pomocy i 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)), firmie Ergon Poland Sp. 
z o.o. oraz zaprzyjaźnionemu sekcji przewoźnikowi- 
firmie Mim Trans- za bezpieczną podróż po kraju.

Z tanecznym pozdrowieniem
Zarząd SKF Fresh

       W dn. 28.03.2015 siatkarze UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów udali się 
w podróż do Ostrołęki aby rozegrać rewanżowe spotkanie półfinału play off 
z SPS Volley Ostrołęka.
     Wygrana w Mszczonowie 3;1, bardzo wyostrzyła apetyty. Po długiej 
podróży już na  rozgrzewce dało się wyczuć wśród gospodarzy olbrzymią 
mobilizację i chęć zwycięstwa.
     Wszystko to znalazło odbicie w przebiegu meczu. Od samego początku 
gospodarze zaskoczyli  bardzo skuteczną grą w ataku i przyjęciu zagrywki. 
Właściwie nie popełniali błędów własnych i wykorzystywali bezlitośnie 
wszystkie kontrataki. Poziom jaki zaprezentowali był momentami wręcz 
porażający. Olimpijczycy zobaczyli kompletnie inny zespół niż ten, który 
pamiętali z pierwszego spotkania ( choć na boisku byli ci sami zawodnicy).       
    Niestety w tym dniu zawodnicy z Mszczonowa nie potrafili znaleźć 
sposobu na rywala i chociaż zostawili na boisku całe serce to w takiej formie 
i na swoim boisku rywale byliby prawdopodobnie poza zasięgiem każdej z 

drużyn występujących w IV lidze.
     Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3;0 ( 16;25, 
18;25, 13;25). Siatkarze z Ostrołęki awansowali do III ligi a Olimpijczycy 
czekają na zespół, z którym powalczą o III miejsce w IV lidze, które również 
może dać awans do wyższej ligi rozgrywkowej. WALKA O AWANS TRWA.
               Zespół wystąpił w składzie: J. Marat (6 pkt), D. Kacprzak (5 pkt),  Sz. 
Mikołajczyk (5 pkt), M. Boczkowski (3 pkt), T. Antoniak © (2 pkt),  Ł. Jasiński 
(1 pkt), P. Zawadzki, M. Szymański, M. Osiński (L) i D. Czarnecki (L).

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 

Zimny prysznic w Ostrołęce

Cheerleaders

Różne style-ale jeden taniec
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W dniu 18.04.2015r. w Mszczonowie odbył się V 
turniej z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym 
edycja 2014/2015. W zawodach wystartowało 38 zawod-
ników i zawodniczek reprezentantów z Lutkówki, Wiskitek, 
Żyrardowa, Mszczonowa, Korytowa, Budek Piaseckich, Jakto-
rowa, Puszczy Mariańskiej, Radziejowic i Studzieńca. 

Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik 
otrzymał słodycze i napoje.

Zawodnicy rywalizowali w następujących konkuren-
cjach: 
1.	 Młodziczki - szkoła podstawowa 
2.	 Młodzicy - szkoła podstawowa 
3.	 Juniorzy – gimnazjum i liceum
4.	  „OPEN” do IV ligi włącznie – dla wszystkich

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 – Klaudia Potrzebowska, UKS Lutkówka
V miejsce – Anna Pawlak, UKS Lutkówka
2.	 Młodzicy:
I miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów
II miejsce – Karol Łada, Puszcza Mariańska
III miejsce – Stanisław Kostrzewa, UKS Lutkówka
IV miejsce – Marcin Pawlak, UKS Lutkówka
IV miejsce – Łukasz Zgórzak, UKS Lutkówka
3.	 Juniorzy:
I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki 
II miejsce – Piotr Mechecki, Wiskitki
III miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie
IV miejsce – Jakub Gołyński, Korytów
V miejsce – Kamil Wolanin, Studzieniec
4.	 OPEN: 
I miejsce – Odolczyk Michał, Żyrardów
II miejsce – Paweł Kuran, Żyrardów 
III miejsce – Ryszard Gołyński, Korytów
IV miejsce – Marcin Sikorski, Radziejowice 
V miejsce – Marek Witkowski, Mszczonów

Następny turniej tenisa stołowego z cyklu „Gran 
Prix” Mszczonowa edycja 2014/2015 odbędzie się w sobotę 
30.05.2015r., na który serdecznie zapraszam. 

Opracował:  Dariusz  Biernacki
             Instruktor tenisa stołowego

Walka o III miejsce rozpoczęta
      W piątek, 17 kwietnia, siatkarze UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów rozpoczęli walkę o III miejsce w IV lidze MWZPS. 
Jest to miejsce, które może pozwolić awansować do III 
ligi.
       Do Mszczonowa przyjechał rywal grupowy UKS 
Olimp Skaryszew. Mecz rozpoczęli dobrze Olimpijczycy 
wygrywając 25:19. W kolejnej partii rywal zagrał dużo 
lepiej i zwyciężył 25:22. Set trzeci znowu przebiegł 
pod  dyktando siatkarzy Grzegorza Piątkowskiego i gdy 
już myśli o zwycięstwie rywal rzucił wszystkie siły na 
boisko i zdołał doprowadzić do piątego seta. Niestety 
gra w ataku mszczonowian bardzo się załamała i to 
Olimp zwyciężył 15:9.
    Ostatecznie 3 ; 2 dla gości (25:19, 22:25, 25:19, 
18:25, 9:15) i jedyna nadzieja w meczu rewanżowym 
23.04.2015. Siatkarze obiecali, że będą walczyć do 
końca i zrobią wszystko aby przywieźć ze Skaryszewa 
zwycięstwo (III miejsce zajmie zwycięzca dwumeczu).
     Drużyna wystąpiła w składzie: J. Sobolewski © (10 

pkt), J. Marat (9 pkt), Ł. Jasiński (9 pkt), D. Kacprzak (8 pkt), 
W. Kosmatka (5 pkt), Sz. Mikołajczyk (4 pkt), M. Boczkowski 
(4 pkt), P. Zawadzki (2 pkt), K. Malinowski, M. Szymański  i M. 
Osiński (L). 

OSiR

V turniej z cyklu „Grand Prix” 
Mszczonowa 

SPORT
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       W miniony czwartek 23.04.2015 UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów udał się na mecz  rewanżowy do Skaryszewa.
     Po bardzo zaciętym spotkaniu, w którym obydwie drużyny 
do końca walczyły o zwycięstwo dające III miejsce w lidze, to 
zawodnicy gospodarzy zdołali wygrać 3 ; 2 (25:20, 20:25, 25:23, 
21:25, 11:15).
      Zespół z Mszczonowa wystąpił w składzie: T. Antoniak © 
(16 pkt), D. Kacprzak (15 pkt),J. Marat (10 pkt), J. Sobolewski (6 
pkt), W. Kosmatka (6 pkt), Sz. Mikołajczyk (5 pkt), M. Boczkowski 
(2 pkt), P. Zawadzki (2 pkt), M. Szymański (2 pkt), Ł. Jasiński (1 
pkt),M. Osiński (L) i D. Czarnecki (L).  
     Było to ostatnie spotkanie sezonu 2014/15 IV ligi MWZPS.
      Podsumowując całość sezonu trzeba go uznać za bardzo 
udany dla zespołu Olimpijczyka, który znając swoją wartość 
liczył na walkę z najlepszymi, ale nikt przed rozgrywkami nie 
mógł być pewny tak wysokiego miejsca w lidze.
     W grupie B zespół rozegrał 12 spotkań, z których wygrał 
9 zajmując II miejsce. W fazie play off siatkarze mierzyli się z 
najlepszymi zespołami z obydwu grup ( 6 spotkań i 3 zwycię-
stwa) i bardzo niewiele zabrakło do wejścia do ścisłego finału ( 
dwumecz z SPS Volley Ostrołęka 3;1 i 0;3).

     Walka o trzecie miejsce to był wręcz bój, w którym obydwa 
zespoły do ostatnich piłek mogły być zwycięzcami. Udało się to 
UKS Olimp Skaryszew (3;2 i 3;2)   
Miejsce IV to największe osiągnięcie zespołu w dotychczaso-
wych startach w lidze MWZPS i dobry prognostyk na przyszły 
sezon. GRATULACJE.
     Specjalne podziękowania dla Burmistrza Mszczonowa Józefa 
Grzegorza Kurka, dyrektora OSiR
 w Mszczonowie Michała Szymańskiego za pomoc w finanso-
waniu działalności zespołu i startów 
w rozgrywkach. Dziękujemy również v-ce prezesowi KS Mszczo-
nowianka Mszczonów Andrzejowi Ceremużyńskiemu za 
udostępnienie klubowego busa do transportu na mecze wyjaz-
dowe.   

     Poniżej podsumowanie sezonu w liczbach:

 Podsumowanie sezonu 2014/15 IV ligi MWZPS 
 UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 
      
Ilość rozegranych meczy w sezonie - 18   
Ilość wygranych meczy w sezonie - 12   
Ilość przegranych meczy w sezonie - 6

Więcej informacji o drużynie na www.uksmszczonow.pl.tl

Imię i 
nazwisko

Pozycja Ilość
meczów

Punkty zdobyte Suma
punktówZagrywka Blok Atak

Tomasz Antoniak atakujący 17 8 11 90 109
Łukasz Jasiński atakujący 17 12 19 129 160
Michał Szymański rozgrywający 16 3 4 1 8
Przemysław Zawadzki rozgrywający 18 14 10 12 36
Jakub Sobolewski przyjmujący 13 9 15 64 88
Damian Kacprzak przyjmujący 18 21 17 169 207
Szymon Mikołajczyk przyjmujący 16 6 12 50 68
Konrad Malinowski przyjmujący 6 0 0 3 3
Adam Nałęcz przyjmujący 2 0 0 1 1
Jan Marat środkowy 17 14 52 128 194
Mateusz Boczkowski środkowy 18 14 19 46 79
Wojciech Kosmatka środkowy 15 12 17 23 52
Krzysztof Cieślik środkowy 1 0 1 0 1
Mikołaj Osiński libero 18 0 0 0 0
Daniel Czarnecki libero 12 0 0 0 0

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 

Sezon ligowy zakończony

     W Zespole Szkół w Mszczonowie 27 marca 2015 r. odbyła się 
bardzo miła uroczystość.
Właściciel Szkoły Nauki Jazdy BALTEX  p. Dariusz Kazimier-
czak przekazał zakupiony przez siebie sprzęt sportowy ( 15 
kompletów strojów sportowych, strój bramkarza, 5 piłek do 
siatkówki i 3 piłki nożne ).
    Uroczystość odbyła się w trakcie apelu szkolnego w obec-
ności dyrektora p. Marianny Sosińskiej, nauczyciela wycho-
wania fizycznego, przedstawicieli sportowców oraz społecz-
ności szkolnej.
   Jak stwierdził sponsor do zakupu sprzętu skłoniły go wyniki 
sportowe osiągane w rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych 

oraz chęć wsparcia młodych reprezentantów szkoły. 
Uczniowie otrzymali również obietnicę wspierania wydarzeń 
sportowych, których organizatorem będzie Zespół Szkół.

DZIĘKUJEMY i prosimy o więcej.

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 

Nowy sprzęt dla szkoły

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT
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Mszczonowska GRH STRZELCY im.  31 pSK już  trzeci   rok 
z rzędu miała zaszczyt uczestniczyć  w  święcie 37 Dywizjonu  
Rakietowego Obrony Powietrznej, jaki stacjonuje w podso-
chaczewskich Bielicach. Uroczystości odbyły 
się 31marca. Tego dnia jednostka obchodziła 
oficjalnie trzecią  rocznicę  swego powstania. 

Mszczonowscy rekonstruktorzy histo-
ryczną    dioramą  urozmaicili  ekspozycję  
współczesnej broni, którą  podczas swego 
święta żołnierze z Bielic  prezentowali  zapro-
szonym gościom. Oprócz oficjeli rekonstruk-
cyjny punkt  oglądały  też  dzieci z  socha-
czewskich szkół i przedszkoli. Najwdzięcz-
niejszymi  zwiedzającymi okazały się oczy-
wiście  przedszkolaki. Mnóstwo pytań, gwar, 
pozowanie do zdjęć…. Nic nie uszło uwadze 
maluchów. Interesowało ich dosłownie 
wszystko.  Chłopców ciągnęło do broni, a 
dziewczynki chętniej zaglądały do punktu 
medycznego i  retro- kuchni.  Rekonstruk-

torzy zaprezentowali: dwie sylwetki z roku 1920, obsługujące 
punkt medyczny, dwóch żołnierzy z okresu wojny obronnej 
1939 roku, a także jednego Żołnierza Niezłomnego. Podczas 
obchodów ruch odtwórstwa historycznego oprócz mszczo-
nowian reprezentował też  poczet sztandarowy z sochaczew-
skiej Muzealnej GRH II/18 pp

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Jacek Olczak i Dariusz Jańczy 
GRH STRZELCY 31 pSK Mszczonów

Rekonstruktorzy wśród żegnających 
Niezłomnego „LALKA”

Msza żałobna  sierżanta Józefa Franczaka ps. “Lalek” odbyła 
się  w czwartek 26 marca w archikatedrze lubelskiej. Tego 
samego dnia jego czaszka w marmurowej urnie spoczęła w 
rodzinnym grobie na cmentarzu w Piaskach. 

Ostatni żołnierz niepodległościowego podziemia  zginął 
w czasie obławy 21 października 1963 r. Uległ zdradzony. 
Dziś  jednak wiemy, że tak naprawdę  zwyciężył. Najlepszym 
dowodem na to były tłumy na jego ponownym pogrzebie. Lalek 
po zamordowaniu został najpierw pochowany w anonimowej 
mogile w Lublinie przy ulicy Unickiej. Wcze-
śniej obcięto mu głowę.   Następnie niekom-
pletne  szczątki zostały odnalezione, ekshumo-
wane i przewiezione  do rodzinnego grobowca 
w Piaskach. Czaszkę  bohatera IPN odnalazł 
dopiero pod koniec 2014 roku. Jak się okazało 
przez wiele lat znajdowała się ona w Zakładzie 
Medycyny Sądowej w Lublinie. Jej pochówek, 
jaki odbył się 26 marca stał się wielką  patrio-
tyczną manifestacją. Uczestniczyły w nim: 
setki osób, dziesiątki pocztów sztandarowych,  
wojskowa asysta honorowa z Dowództwa 
Garnizonu Warszawa, harcerze, strzelcy, a 
także rekonstruktorzy. Mszczonowska GRH 
podczas uroczystości połączyła swe siły z kole-
gami z Klubu Historycznego „Prawda i Pamięć” 
z Mielca. Razem udało się nam spotkać z 

synem „Lalka” – Markiem Fran-
czakiem. Niezapomniana była też 

krótka  rozmowa z  towarzyszem broni zasłużonego  partyzanta 
- Wacławem Szacunem. 

Warto wspomnieć, że dla mszczonowian to już w tym roku 
druga asysta przy pochówkach Żołnierzy Niezłomnych. W lutym 
członkowie grupy uczestniczyli w pierwszym państwowym 
pogrzebie Niezłomnych, jaki odbył się w miejscowości Orłowo 
koło Giżycka. 15.02 pogrzebano tam żołnierzy ze słynnej  3. 
Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.     

Tekst: Piotr Dymecki  
(Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne)

Foto: Tadeusz Iwan i Beata Sznajder  
(GRH STRZELCY im. 31 pSK)

GRH STRZELCY im.  31 pSK

Rekonstruktorzy na święcie 
zaprzyjaźnionego DYWIZJONU 

HISTORIA / MERKURIUSZ SZKOLNY
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Dnia 20.03.2015r do naszego przedszkola z wizytą przybył pan 
Wiesław Pyzalski nazywany „Człowiek orkiestra”. Człowiek 
orkiestra dokonał prezentacji instrumentów: dętych (kazobo 
kazobie), perkusyjnych melodycznych (dzwonki naciskane), 
elektryczne klawiszowe (pianino cyfrowe) oraz instrumenty 
perkusyjne niemelodyczne (grzechotki, tamburyn). Wykonał 
jednocześnie na wszystkich wyżej wymienionych instrumentach 
piosenki: „Jestem sobie przedszkolaczek”, „Wesołe przedszkole”, 
„Kolorowe kredki”. Pokazywał fonogestyką  i śpiewał dźwięki 
gamy. Zapoznał dzieci z wartościami rytmicznymi nut 
(ćwierćnuta, ósemka, szesnastka) oraz wyklaskiwanie przez 

przedszkolaków taktów z zastosowaniem różnych wartości 
rytmicznych. Angażował dzieci do wykonania prostych melodii 
na dzwonkach naciskanych.

Agnieszka Rypkowska

Przedszkole Miejskie

„Człowiek Orkiestra”

Dla zachowania pamięci o 
pomordowanych Rodakach 
Członkowie mszczonowskiej GRH STRZELCY 
wraz z przyjaciółmi z Polski Niepodległej 
Oddział Pruszków, a także zaprzyjaźnionymi 
rekonstruktorami z Warszawy 9 maja 
wzięli udział w Uroczystej Mszy Świętej 
w intencji Ofiar Zbrodni Ponarskiej, jaka 
odprawiona została w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego. Msza była punktem 
kulminacyjnym Dnia Ponarskiego, 
zorganizowanego przez STOWARZYSZENIE 
RODZINA PONARSKA oraz TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW WILNA I ZIEMI WILEŃSKIEJ. 
Wcześniej, Ci co pamiętają o tragicznych 
wydarzeniach, jakie miały miejsce w 
podwileńskim lesie, spotkali się pod 
Pomnikiem Ponarskim na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach, aby tam złożyć 
kwiaty, zapalić symboliczne znicze oraz 
odmówić modlitwy za zamordowanych. 
Obchody zakończone zostały Wileńskim 
Wieczorem Filmowym, zorganizowanym 
w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego przy ul. Długiej 
13/15 w Warszawie. Mszczonowianie wraz z przyjaciółmi 

z Pruszkowa i Warszawy asystowali podczas Mszy Świętej 
jako oddział partyzancki. Po zakończeniu Eucharystii spotkali 
się z przedstawicielkami organizacji środowisk kresowych: 
Małgorzatą Chylińską z Towarzystwa Miłośników Wilna i 

Ziemi Wileńskiej, a także Aleksandrą 
Biniszewską z Fundacji Lwów i Kresy 
Południowo –Wschodnie. 
Przypomnijmy, że mordy ponarskie 
miały miejsce w latach 1941-1944. 
W Ponarach, a właściwie Górach 
Ponarskich, oddalonych w okresie 
okupacji o 9 kilometrów od Wilna 
życie straciło ok. 100 tys. wilnian, w 
tym wybitni przedstawiciele wileńskiej 
inteligencji, a także żołnierze Armii 
Krajowej. Najliczniejszą grupę wśród 
zamordowanych stanowili wileńscy 
Żydzi. Mordy dokonywane były przez 
oddziały SS, policji niemieckiej i 
litewskich kolaborantów. Kaci strzelali 
ofiarom w tył głowy. Pierwszą egzekucję 
Polaków przeprowadzono 27 września 
1941 r. Stracono wówczas 320 wilnian, 
przetrzymywanych w więzieniu 
łukiskim. Według meldunków podziemia 

ostatnia egzekucja miała miejsce 20 kwietnia 1944 r. W sumie 
ponarskich modrów było 32. Jak można wyczytać w materiałach 
Rodziny Ponarskiej- jedną z pierwszych ofiar Ponar był ks. 
Romuald Świrkowski, proboszcz Parafii Świętego Ducha w 
Wilnie i dyrektor Akcji Katolickiej. Wraz z nim zginął ks. Tadeusz 
Zawadzki, jezuita, proboszcz Parafii Świętych Piotra i Pawła. 
Kilka dni później na dnie dołów spoczęło 80 uczniów i 5 uczennic 
z byłego Gimnazjum Adama Mickiewicza. 
Ponary były przed wojną pasmem wysokich, morenowych, 
zalesionych wzgórz, położonych na przecięciu linii kolejowej 
Wilno—Warszawa oraz szosy Wilno-Grodno i stanowiły 
wileńskie letnisko. Po zajęciu tych ziem przez sowietów zaczęła 
tam powstawać baza paliwowa dla zaplanowanego w pobliżu 
lotniska. Dziś miejsce to wchłonięte zostało przez przedmieścia 
Wilna. 

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

Historyczne
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Już po raz kolejny  Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w 
Mszczonowie otworzyło swoje podwoje przed przyszłymi uczniami. 
W dniu 30 marca 2015 r. odbył się Dzień Otwarty pełen atrakcji dla 
wszystkich gimnazjalistów klas trzecich , którzy odwiedzili szkołę. W 
tym dniu liceum odwiedzili uczniowie z Mszczonowa, Jeruzala, Józefiny, 
Osuchowa, Kruszewa i Żyrardowa. Młodzież przybywała w grupach, 
a także indywidualnie z opiekunami.  Każda z grup miała swojego „ 
przewodnika po szkole”, którymi byli uczniowie klas I-III.  Ratownik 
medyczny ze stacji ratownictwa medycznego FALCK Medycyna pan 
Wiktor Łapiński, jednocześnie nauczyciel LO realizujący program w 
klasie ratownik medyczny, zaznajomił przyszłych uczniów z zawodem 
ratownika medycznego, predyspozycjami i osobowością jaką musi 
posiadać przyszły ratownik medyczny, a następnie uczniowie z grupy 
ratowniczej przedstawili sposoby udzielania pierwszej pomocy w 
różnych sytuacjach. Funkcjonariusz Urzędu Celnego w Pruszkowie pan 
Krzysztof Szymański przybliżył zebranym na czym polega praca celnika, 
kwalifikacje do tej pracy oraz zachęcił do nauki w klasie celnej w 
naszym liceum. Mówił także o tresurze psów, które są przygotowane do 
pracy w wykrywaniu różnych przestępstw min. przemytu papierosów, 

narkotyków, dzieł sztuki, broni, handlu żywym towarem itp. Zgroma-
dzeni uczniowie mogli  zobaczyć pokaz tresury i pracy psów z Ośrodka 
Szkolenia Psów do Służby Celnej w Kamionie. 
Odwiedzili nas także strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczo-
nowie, którzy opowiedzieli o pracy strażaka, pokazali wozy strażackie 
i ich wyposażenie. Wszystkie przygotowane atrakcje były związane z 
nową ofertą edukacyjną liceum na rok szkolny 2015/2016, poszerzoną 
o kolejną innowację pedagogiczną - pożarnictwo. Mamy nadzieję, że 
będzie się ona cieszyła takim samym powodzeniem jak istniejące już 
grupy: ratownicza i celna.

J.K.I

Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie

Dzień Otwarty w Mszczonowskim 
Liceum

Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w 
Mszczonowie jest szkołą z wieloletnimi tradycjami. Przez 
70 lat mury naszej szkoły opuściło tysiące mieszkańców 
Mszczonowa, Żyrardowa, Grodziska Mazowieckiego, 
Nadarzyna i innych miejscowości z bliższej i dalszej 
okolicy. 

Nasza szkoła jest dobrze utrzymaną, zadbaną, czystą i niewielką 
placówką, co sprawia, że jest bezpieczna i praktycznie nie ma 
tu problemów, charakterystycznych dla wielkich szkół, gdzie 
uczniowie są czysto anonimowi. Uczeń nie jest bezimiennym 
„numerem w dzienniku”, ale pełnoprawnym partnerem w 
działalności edukacyjnej i wychowawczej. Panuje rodzinna 
atmosfera, możliwa tylko w takich małych środowiskach jak 
nasze liceum. Nie bez znaczenia jest tu także bardzo dobra 
współpraca z rodzicami uczniów. Przykładamy dużą wagę 
do tego, aby w naszej szkole zapewnić jak najlepszy poziom 
kształcenia i odpowiednie warunki do nauki. Nauczamy w 
duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji i historii, uczciwości 

i odpowiedzialności. Kształcimy w uczniach postawy 
prospołeczne, tolerancję i otwartość na innych. 

Naszymi atutami są również:
- zdawalność matur sięgająca corocznie 90-100%,
- prowadzenie bezpłatnych zajęć wyrównawczych dla uczniów 
mających problemy w przyswojeniu niezbędnej wiedzy i 
umiejętności,
- dodatkowe zajęcia pozwalające rozszerzyć wiedzę dla 
zainteresowanych (uczniów zdolnych),
- fakultety dla maturzystów z poszczególnych, wybranych 
przedmiotów, przygotowujące do egzaminów maturalnych,
- nauka w małych grupach językowych,
- udział w projektach edukacyjnych i innowacjach,
- dobra opieka pedagogiczna i w uzasadnionych przypadkach 
również psychologiczna,
- dobrze wyposażona biblioteka szkolna w lektury, zestawy 
podręczników i pomocy naukowych dla maturzystów,
- dobrze wyposażona i nowoczesna pracownia informatyczna,
- korzystny dojazd do szkoły (w razie potrzeby negocjujemy z 
przewoźnikami godziny przyjazdu i odjazdu autobusów spod 
naszej szkoły- przystanku autobusowego).
Odnosimy duże sukcesy, wielu uczniów jest laureatami 
okręgowych i powiatowych konkursów i olimpiad 
przedmiotowych. Mamy również duże osiągnięcia na arenie 
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sportowej.
O poziomie naszej szkoły świadczy również duża liczba 
absolwentów kontynuujących naukę na wyższych uczelniach. 

Gimnazjalistom proponujemy następujące kierunki kształcenia:
Grupa humanistyczna realizuje przedmioty rozszerzone: język 
polski, historia, język angielski oraz przedmioty uzupełniające: 
przyroda, warsztaty dziennikarskie.

Grupa matematyczna realizuje przedmioty rozszerzone: 
matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia oraz przedmioty 
uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce.

Grupa edukacja celna realizuje przedmioty rozszerzone: język 
angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia oraz przedmioty 
uzupełniające: historia i społeczeństwo, edukacja celna. Nauka 
w tej grupie zapewnia przygotowanie do pracy i kontynuacji 
nauki w specjalnościach celnik oraz agent celny. Zajęcia z 
edukacji celnej prowadzi prawnik. 

Grupa ratownictwo medyczne realizuje przedmioty rozszerzone: 
język angielski, wiedza o społeczeństwie, biologia oraz 
przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ratownictwo 
medyczne. Nauka w tej grupie ma zapewnić zdobycie wiedzy w 
zakresie bezpieczeństwa, zasad udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej i sprawnego jej udzielania w razie nagłych 
stanach zagrożenia życia, wypadkach, katastrofach, klęskach 
żywiołowych. Zajęcia z tego przedmiotu prowadzi ratownik 

medyczny z firmy FALCK Medycyna. 

Grupa pożarnictwo realizuje przedmioty rozszerzone: język 
angielski, chemia, biologia 
oraz przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, 
pożarnictwo. Ten nowy kierunek skierowany jest do uczniów, 
którzy chcieliby zapoznać się z podstawami wiedzy pożarniczej 
i pracą strażaka, a tym samym wyrazić chęć niesienia 
pomocy osobom zagrożonym i potrzebującym podczas akcji 
ratowniczych. 
Każda grupa poza zajęciami lekcyjnymi uczestniczy w zajęciach 
i wyjazdach dodatkowych organizowanych przy współpracy z 
m.in. Wyższą Szkołą Cła i Logistyki w Warszawie, Izbą Celną w 
Warszawie, firmą FALCK Medycyna, Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Mszczonowie, Ligą Obrony Kraju w Żyrardowie. Uczniowie 
mają okazję zapoznać się z wyposażeniem karetki pogotowia 
oraz wozu strażackiego, regularnie uczestniczą w zajęciach na 
strzelnicy, organizowane są wyjazdy na lotnisko Chopina w 
Warszawie, do Ośrodka Szkoleniowego Psów Służby Celnej w 
Kamionie oraz do Wolnego Obszaru Celnego w Mszczonowie.

Zapraszamy kandydatów do rejestracji na stronie: 
www.warszawa-ponadgimnazjalne.pzo.edu.pl 

oraz dostarczania wydrukowanych wniosków do sekretariatu 
naszego liceum.

Rejestracja trwa do 22 maja!

24 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół w Mszczo-
nowie żegnano kolejny rocznik absolwentów Technikum. 
Szkołę ukończyło 32 uczniów w trzech zawodach: technik 
architektury krajobrazu, technik ekonomista i technik 
hotelarstwa, ich wychowawczyniami były panie Dorota 
Powązka i Kamila Gnyś.

Obecny na uroczystości Starosta Powiatu Żyrar-

Zespół Szkół w Mszczonowie

Zespół Szkół w Mszczonowie kuźnią 
fachowców
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dowskiego inż. Wojciech Szusta-
kiewicz w swoim przemówieniu 
podkreślił, że szkoła kształci 
uczniów w zawodach potrzeb-
nych dla gospodarki  a osiągane 
przez uczniów wyniki w olim-
piadach i konkursach świadczą 
, że absolwenci są dobrze przy-
gotowywani do zawodu. Przed-
stawiciel Organu Prowadzącego 
szkołę zwrócił uwagę, że Zespół 
Szkół w Mszczonowie jest jedną 
z niewielu szkół, gdzie kontynu-
owane jest kształcenie w zawo-
dach rolniczych.

Następnie Starosta inż. 
Wojciech Szustakiewicz  wręczył  
najlepszym uczennicom  wyróż-
niającym się w nauce – Kata-
rzynie Zgórzak i Beacie Zdro-

jewskiej   świadectwa             z 
wyróżnieniem. 
Katarzyna Zgórzak decyzją Rady 
Pedagogicznej uzyskała tytuł 
„Absolwenta roku 2015” za 
wysoką średnią ocen oraz tytuł 
finalisty Olimpiady Wiedzy o 
Bankach.

 Tegoroczni absolwenci  
to ostatni rocznik zdających  
maturę według starej formuły.  
Oprócz uczniów, którzy w tym 
roku ukończyli szkołę, przystę-
pują do niego również absol-
wenci z lat poprzednich, którzy 
poprawiają wyniki egzaminów. 
W sumie do egzaminu przystą-
piło 46 osób.

Egzamin dojrzałości 2015 czas zacząć
Punktualnie o godzinie 9.00, 4 maja rozpoczął się kilkutygo-
dniowy maraton maturalny, który potrwa do końca maja. 
Pierwszym egzaminem przed którym stanęli tegoroczni matu-
rzyści była matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. 
Każdy licealista niezależnie od wybranego przez siebie 
poziomu musiał odpowiedzieć na pytania do załączo-
nego tekstu, jak również na podstawie wybranych frag-
mentów poezji lub prozy napisać wypracowanie. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami,  abiurenci z mszczonow-
skiego Liceum Ogólnokształcącego oraz  z Zespołu Szkół przed 
wejściem na salę egzaminacyjną musieli okazać dowód tożsa-
mości, a następnie odebrać nadany przez komisję kod zawie-
rający m.in. numer PESEL oraz wylosować numer stolika. 

Po dokonaniu formalności rejestracyjnych uczniowie siedząc przy 
stolikach oczekiwali już tylko na tematy testu pisemnego z mowy 
ojczystej. Na opracowanie tematów maturzyści mieli 170 minut.  
Aby zdać maturę 2015 z języka polskiego, zdający 
musi uzyskać ponad 30 proc. możliwej do 
zdobycia liczby punktów z części podstawowej. 
Na egzaminie pisemnym z języka polskiego sprawdzane są nastę-
pujące umiejętności: rozumienie czytanego tekstu nieliterac-
kiego, odbiór tekstu literackiego oraz tworzenie tekstu własnego 
w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.  
Nam pozostaje jedynie życzyć tegorocznym maturzystom z 
Mszczonowa jak najlepszych wyników egzaminu dojrzałości i 
dostania się na wymarzone kierunki studiów.

Oprac. ŁN.

Tegoroczni abiturienci z mszczonowskiego LO oraz Zespołu Szkół
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WIEŚCI ZE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W 
MSZCZONOWIE

POWITANIE 
WIOSNY 

W NASZEJ SZKOLE

       20 marca 2015 r. uczniowie klas 0 - III 
powitali wiosnę kolorowym korowodem 
przez ulice naszego miasta. Wraz z wycho-
wawcami przygotowali kolorowe kwiaty, 
którymi witali mieszkańców. Następnie dzieci 
poszły do parku i poszukiwały znaków wiosny. 
W parku na ulicy Sienkiewicza można było 
znaleźć piękne kolorowe bukiety krokusów. 

W y n i k i
S z ko l n e g o 
K o n k u r s u
W i e d z y  o 

B e z p i e c z n y m 
I n t e r n e c i e

  Celem konkursu było propago-
wanie wśród uczniów wiedzy o bezpiecznym 
korzystaniu z komputera i Internetu. Był on 
przeznaczony dla uczniów klas IV-VI i miał 
formę komputerowego testu wyboru.
Konkurs odbył  się 24  marca 2015. Wszyscy 
uczniowie  rozwiązywali identyczny test z 
wiedzy o Internecie i ze znajomości zasad 
zachowania się podczas korzystania z Inter-
netu.
Każdy uczeń pracował na swój indywidualny 
wynik oraz na sumaryczny rezultat klasy. 
Konkurs miał za zadanie wyłonić klasę, która 
najlepiej zna zasady Bezpiecznego Inter-
netu oraz znaleźć indywidualnego zwycięzcę 
spośród uczniów klas IV-VI.
Najlepsze wyniki indywidualnie osią-

gnęli:
w kategorii klas IV:

Aleksander Dziarkowski 4a 97% oraz 

Anna Ziółkowska 4c 97%
w kategorii klas V:

Zuzanna Szuplewska 5b 100%
w kategorii klas VI:

 Jakub Badowski VI c 100 % oraz Paweł 
Wieszczycki VI c 100 %

Klasy, które najlepiej znają zasady 
Bezpiecznego Internetu to:

IV a, V b, VI c
Wszystkim uczestnikom konkursu 

dziękujemy za udział, poziom Waszej 
wiedzy był wysoki, szczególnie gratulu-

jemy zwycięzcom.

BEZPIECZNY 
INTERNET

          
           
       17 kwietnia w naszej szkole odbył się 
apel pt. „Bezpieczny Internet” przygotowany 
przez uczniów klasy II b i III b pod kierun-
kiem wychowawczyń – p. M. Zgórzak i p. M. 
Skonecznej. Zaproszeni uczniowie klas 0 – III 
poznali historię powstania Internetu oraz 
jego rozwój w Polsce. Tematem przewodnim 
spotkania były opowieści babci, która przed-
stawiła scenki z życia Czerwonego Kapturka, 
Jasia i Małgosi oraz królewny Śnieżki. Nasi 
znajomi z bajek mieli wiele szczęścia i tylko 
dzięki pomocy innych osób – między innymi 
rodziców i bliskich znajomych - uniknęli 
problemów podczas korzystania z komputera 
i Internetu. Uczniowie przypomnieli ważne 
zasady bezpiecznego używania nośników 
technologii informacyjnej, podali również 
adresy stron internetowych, gdzie osoby 
dotknięte cyberprzemocą mogą znaleźć 
pomoc  - www.cyberprzemoc.pl oraz www.
helpline.pl.  Na zakończenie apelu wręczone 
zostały również nagrody za udział w konkursie 
plastycznym pt. „Bezpieczny Internet”.
I miejsce zdobyły: Oliwia Matusiak I a
                              Amelia Draniak II a

                             Natalia Piotrowska III a

II miejsce zdobyły: Klaudia Siatkowska I b
                              Natalia Starostka II b
                              Patrycja Niewolewska III c

III miejsce zdobyły: Klaudia Jankowska I d
                                Oliwia Ośka II a
                                Amelia Federowicz III b

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu 
i dziękujemy młodym aktorom z klasy II b i III 
b za przygotowanie przedstawienia.

Dzień Ziemi 
22 kwietnia 2015r. w naszej szkole 

był obchodzony Dzień Ziemi. Z tej okazji 
uczniowie kl. IV a i IV b pod kierunkiem p. 
Beaty Pietrzyk i p. Doroty Olborskiej oraz p. 
Jacka Zielonki przygotowali i zaprezentowali 
przedstawienie ekologiczne pt.,, Jak rozwe-
selić Ziemię?”. Podczas krótkiej inscenizacji i 
śpiewania piosenek o tematyce ekologicznej 
dzieci zachęcały wszystkich do dbania o 
środowisko naturalne                           i segrego-
wania śmieci. Obchody Dnia Ziemi pomogły 
dostrzec piękno naszej planety oraz były 
okazją do przypomnienia, że jesteśmy odpo-
wiedzialni za stan naszego środowiska.
  
Ogólnopolski Konkurs Informatyczny 
„Edukacja z Panem T.I.K-iem”

Zadanie konkursowe polegało na zaprojekto-
waniu  okładki zeszytu szkolnego pokazującej, 
jak można wykorzystać  urządzenia mobilne 
(np. telefon, tablet)  oraz darmowe aplikacje 
na te urządzenia do nauki.
Jury zakończyło już ocenianie prac konkur-
sowych. Wśród Laureatów znalazł się Piotr 
Mikołajczyk uczeń klasy VI a ze Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie.
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IV FESTIWAL MAŁYCH FORM 
TEATRALNYCH
8 maja odbył się IV FESTIWAL MAŁYCH FORM TEATRALNYCH organi-
zowany przez Przedszkole Niepubliczne Smerfolandia wraz z Mszczo-
nowskim Ośrodkiem Kultury I MIEJSCE ZESPÓŁ PROMYCZKI MIEJSKIE 
PRZEDSZKOLE NR 2  Z ŻYRARDOWA II MIEJSCE ZESPÓŁ ŻABKI Z PRYWAT-
NEGO PRZEDSZKOLA ŻABKA Z ŻABIEJ WOLI.
POZA TYM UCZESTNICZYŁO 9 ZESPOŁÓW Z ZYRARDOWA ,MSZCZO-
NOWA TARTAK BRZÓZKI.

Autor: Przedszkole Smerfolandia

Przedszkolaki z wizytą w Płocku
  28 kwietnia 2015r. przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola 
w Mszczonowie - grupy „Kotki” i „Słoneczka” wyruszyły autokarem 
na wycieczkę do Płocka. Najpierw udaliśmy się do Teatru 
Dramatycznego im. J. Szaniawskiego. Obejrzeliśmy spektakl pt. „Jaś 
i Małgosia” wg Braci Grimm. Jaś i Małgosia, sympatyczne jeżyki i 
wiewiórki, zając, Baba Jaga i jej Kocur, to bohaterowie spektaklu, 
w którym zwierzęta mówią ludzkim głosem i pomagają głównym 
bohaterom pokonać niecodzienne trudności. Ten bajkowy nastrój 
dopełnia leśna scenografia, barwne kostiumy i żywiołowa muzyka. 
W czasie trwania spektaklu kilka razy wybuchaliśmy śmiechem, 
ponieważ dialogi i zachowanie postaci były bardzo zabawne.  
 Następnym punktem wycieczki był Ogród Zoologiczny w 
Płocku. Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na temat 
dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata. Zapoznanie z 
warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO oraz kształtowanie 
umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach 
publicznych.
  Podczas pobytu dzieci mały okazję zobaczyć niespotykane 
na co dzień zwierzęta i ptaki pochodzące ze wszystkich kontynentów. 
Przyglądanie się zachowaniu zwierząt egzotycznych budziło wśród 

dzieci wiele emocji. Pani przewodnik w ciekawy sposób 

opowiadał o życiu zwierząt zamieszkujących Ogród Zoologiczny. Dzieci 
zapoznały się z wieloma gatunkami zwierząt pochodzących z różnych 
stref klimatycznych świata. Przedszkolakom szczególnie podobały się 
śmieszne małpki, olbrzymie słonie i wysokie żyrafy. 
 Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym przeżyciem, 
ale również atrakcyjną lekcją przyrody i kultury. W drodze powrotnej, 
pomimo zmęczenia  dzieciom dopisywały humory, wzajemnie dzieliły 
się wrażeniami.

Iwona Dziuba

Dnia 16.04.2015r. odbyło się spotkanie w grupie 2-Misie pt.: „Nade-
szła wiosna”.  Wychowawczynie: p. Małgorzata Nalej i p. Elżbieta 
Kłopotowska przygotowywały dla dzieci i rodziców zabawy muzyczno-
-ruchowe i zagadki o tematyce wiosennej. W dalszej części odbyły się 
warsztaty plastyczne .  Dzieci  z rodzicami podzieleni na trzy grupy 
mieli za zadanie wykonać plakat związany z aktualną porą roku. Tech-
nika pracy była dowolna. Wychowawczynie udostępniły różnorodny 
materiał plastyczny tj. farby, bibuła, papier kolorowy, brystole, kredki, 
flamastry itp. Wszyscy w dobrych humorach z ochotą zabrali się do 
pracy w grupach. Powstałe arcydzieła zostały umieszczone w holu 
przedszkola , gdzie można je oglądać i podziwiać.

Agnieszka Kasprowicz

W dniu 29.04.2015r. odbyło się spotkanie z rodzicami w grupie 
1-Biedronki. Zabawy ruchowe przygotowane przez wychowawczynie: 
p. Agnieszkę Kasprowicz i p. Hannę Kozłowską były zaczerpnięte z 
metody  Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne. Zaplano-
wane cele, czyli wywołanie pozytywnych emocji, nawiązanie bliższego 
kontaktu pomiędzy dzieckiem a rodzicem oraz pogłębienie wzajem-
nego zaufania,  zostały zrealizowane  i przyniosły oczekiwane efekty. 
Rodzice z dużym zaangażowaniem wykonywali kolejne czynności. 
Zajęcie wywołało wśród dzieci dużo śmiechu, serdeczności i życzli-
wości wobec siebie i rodziców. Wszyscy w dobrych humorach  opusz-
czali salę gimnastyczną.

Agnieszka Kasprowicz
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Wesoły nam dzień dziś nastał –
Którego z nas każdy żądał, -
Tego dnia Chrystus zmartwychwstał.
Alleluja, Alleluja!
   W dniu 31 marca 2015 r. w Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach odbyła się 
uroczystość z okazji Świąt Wielkanoc-
nych. Jest to najstarsze i najważniejsze 
święto chrześcijańskie upamiętniające 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
Cała szkoła była przepięknie udekoro-
wana przez dzieci wielkanocnymi ozdo-
bami. Przygotowanie ozdób rozpoczęto 
już dużo wcześniej. Należy   przyznać, 
iż dzieci bardzo chętnie  wykonały 
wszystkie ozdoby.  
  Celem tej uroczystości było  przybli-
żenie tradycji i zwyczajów wielkanoc-
nych. Uczniowie klasy  II i III przedstawili 
znaczenie symboli wielkanocnych, recy-

towali wiersze i śpiewali piosenki o Wielkanocy. Klasa I przygo-
towała inscenizację pt. ,, Co to za wyprawa ‘’. Występy dzieci 
wzbogacone były podkładem muzycznym. 
    Miłym akcentem dla wszystkich było dzielenie się jajkiem, co 
ma zapewnić zdrowie 
i pomyślność.  Na zakończenie pani dyrektor Grażyna Frelik 
złożyła wszystkim serdeczne świąteczne życzenia i każdy 
otrzymał czekoladowego zajączka.         

Hanna Żukowska

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

„Człowiek Orkiestra”

Przedszkolaki z wizytą 
u „SZEWCZYKA 
DRATEWKI” 
 
 W dniu 05 maja 2015r.  dzieci z 
Miejskiego Przedszkola w Mszczonowie 
udały się do Żyrardowa na przedstawienie 
teatralne pt.: Szewczyk Dratewka”. Sztuka 
przygotowana była przez artystów 
Narodowego Teatru Edukacji im. A. 
Mickiewicza z Wrocławia. Na scenie 
pojawiały się różne postacie: król Krak, 
królewna Rózia, szewczyk Dratewka, 
mrówka, pszczoła, czarownica, kaczka, 
smok. Najwięcej emocji u widzów 
wywołał smok, czarownica i ciemność, 

która pojawiała się w niektórych 
momentach przedstawienia. Na twarzach 
dzieci malowała się radość, zaciekawienie, 
ale także strach i łzy- zwłaszcza u tych 
najmłodszych. Wszyscy niezwykle silnie 
przeżywali sztukę. Aktorom towarzyszyły 
dekoracje oraz rytmiczna, wesoła 
muzyka. Sztuka teatralna była ciekawa, 
trzymała widza w napięciu, dostarczała 
wielu wrażeń, ukazała prawdę przysłowia 
„Prawdziwych przyjaciół poznajemy w 
biedzie”. Ważne było też to, że niektóre 
dzieci mogły znaleźć się na scenie, tuż przy 
aktorach. Było to dla nich niesamowite 
przeżycie. Oprócz walorów artystycznych 
bajka zawierała również wiele 
informacji przyrodniczych, społecznych, 

polonistycznych. Ukazała dzieciom las 
baśniowy, w którym zwierzęta prowadzą 
rozmowy z człowiekiem. Wskazywała 
dobro i zło. Uczyła jak można radzić sobie 
w trudnych sytuacjach. Pokazała, że upór, 
konsekwencja, cierpliwość, wytrwałość, 
dobry humor pomagają człowiekowi 
pokonać nawet największe przeszkody w 
drodze do upragnionego celu.  
 Mali widzowie oklaskami 
nagrodzili grę aktorów. Następnie wszyscy 
udali się do przedszkola. Po przyjeździe 
dzieci malowały postacie i fragmenty 
bajki, które podobały im się najbardziej. 
Ten dzień był ciekawy, pełen atrakcji i  
bardzo udany. 

Iwona Dziuba

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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27.02.2015 r. przedszkolaki z Bobrowiec odwiedziły miejsce niezwykłe 
dla naszej lokalnej społeczności a mianowicie Izbę Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej. Choć takie miejsca nie wzbudzają zbytniego 
zainteresowania dzieci w tym wieku, jednak Pan Piotr Dymecki 
potrafił wyśmienicie skupić ich uwagę i zapoznać z historią ziemi 
mszczonowskiej. Największe popularnością  cieszyły się przedmioty 
z okresu II wojny światowej. Dodatkową atrakcją była możliwość 
wzięcia w ręce prawdziwej broni. Po tak pasjonującej lekcji udaliśmy 
się na przedstawienie teatralne pt. „Bajeczki z Dziadunia teczki” do 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Dla niektórych było to pierwsze 
spotkanie z teatrem, które w atrakcyjny sposób wprowadziło dzieci w 
świat wierszy Jana Brzechwy.
2.03.2015 r. odwiedził nasza szkołę dwaj podróżnicy, którzy zapoznali 
uczniów z serią wybuchowych eksperymentów naukowych.
25.03.2015 r. w świat muzyki Chopina wprowadził nas filharmonista 
organizując przy tym ciekawe zabawy rytmiczne i ruchowe.
23.03.2015 r. przedszkolacy przygotowali przedstawienie pt. „Pierwszy 
dzień wiosny” . Swoje umiejętności pokazali tez uczniowie klas I-III 
recytując wiersze i śpiewając piosenki 
o tematyce wiosennej. Po występach dzieci z tradycyjną słomianą 
kukłą Marzanny na czele utworzyły barwny korowód, który przeszedł 
sąsiadującymi ze szkołą ulicami, po czym wróciły do przyszkolnego 
ogrodu. Tam czekała na nich niespodzianka- ognisko z pieczonymi 
kiełbaskami. Pogoda dopisała. Słońce ogrzewało nasze buzie i sprzyjało 
radosnym zabawom na świeżym powietrzu.

31.03.2015 r. po spotkaniu Wielkanocnym i wspólnym podzieleniu się 
jajeczkiem zostały ogłoszone wyniki konkursu na najpiękniejszą pisankę 
wielkanocną organizowanym przez Szkołę Podstawową w Bobrowcach.

MERKURIUSZ SZKOLNY

„Jeśli myślisz rok naprzód
sadź ryż
Jeśli myślisz 10 lat naprzód
sadź drzewo
Lecz jeśli myślisz 100 lat naprzód
ucz ludzi”
przysłowie chińskie

 W marcu uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobrowcach mieli 
okazję uczestniczyć w cyklu zajęć pro-ekologicznych, poświęconych 
zagadnieniom związanym z segregacją odpadów, 
a przeprowadzonych przez panią Aleksandrę Pawlak, przedstawicielkę 
DSM Nutritional Products Sp. z o. o. z siedzibą w Mszczonowie. 
Warsztaty te były skierowane do dzieci z klas I, II i III. Uczniowie 
poznali nowe informacje o ochronie środowiska. Wysłuchali mini 
wykładu, odpowiadali na pytania prowadzącej oraz dzielili się własnymi 
doświadczeniami i spostrzeżeniami. Sporządzono notatkę tematyczną, 
a najmłodsi nowe doświadczenia mogli wzbogacić o ćwiczenia, podczas 
których z odpadów wykonywali choćby torebki na prezenty. Bardzo 
cenną wskazówką dla naszych pociech był również pokaz, w ramach 
którego segregowano odpady do specjalnie oznaczonych koszy na 
śmieci. Warto w tym miejscu wspomnieć, że DSM Nutritional Products 

Sp. z o. o. przekazał te kosze dla naszej szkoły, za co bardzo dziękujemy. 
Bardzo cennymi elementami zajęć były również film i prezentacja, 
przygotowane przez panią Olę oraz upominki dla dzieci. Na zakończenie 
warsztatów zaproponowano naszym uczniom konkurs, organizowany 
przez DSM Nutritional Products Sp. z o. o., a związany ze Światowym 
Dniem Ziemi. Zadania konkursowe polegały na zrobieniu sobie 
zabawnego zdjęcia, obrazującego dbanie o środowisko, dołączeniu 
opisu i wysłaniu go na Biuro.Mszczonow@dsm.com.
 Serdecznie dziękujemy pani Aleksandrze Pawlak oraz DSM 
Nutritional Products
Sp. z o. o. i zapraszamy do dalszej współpracy.

„Mamy tylko jedną Ziemię
a jej przyszłość zależy od

każdego na pozór niewielkiego
ludzkiego działania, zależy

od każdego z nas”
Florian Plit

Angelika Woźniak

KONKURS NA
NAJPIĘKNIEJSZĄ  
PISANKĘ WIELKANOCNĄ
W marcu 2015 roku w Szkole Podstawowej 
w Bobrowcach ogłoszono MIĘDZYSZKOLNY 
KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ 
WIELKANOCNĄ. Cele konkursu były 
następujące:
1. Zachowanie i promowanie tradycji 
wykonywania pisanek wielkanocnych.
2. Kształtowanie aktywnej i twórczej 
postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji 
kulturowej związanej z obrzędami okresu 

Wielkiej Nocy.
3. Propagowanie folkloru 

związanego ze świętami wielkanocnymi oraz 
pogłębianie wiedzy na temat symboliki i 
znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej.
4. Stworzenie okazji do indywidualnej 
działalności artystycznej oraz wymiany 
wiedzy na temat zanikającego zwyczaju 
własnoręcznego robienia pisanek.
Konkurs był skierowany do uczniów klas 
I-III szkół podstawowych. Pisanki zaś mogły 
być wykonane dowolną techniką, np. 
na podstawie styropianowej ozdobionej 
techniką batiku (pisane woskiem), wzorami 
skrobanymi ostrym narzędziem, oklejone 
misterną wycinanką, jak również pracą 
wykonaną z zupełnie innych materiałów, 
ale nie wydmuszką, wysokość pracy nie 
mogła przekraczać 50 cm. Jedno dziecko 
mogło wykonać jedną pisankę. Wszystkie 

prace konkursowe oceniane były w kategorii 
najpiękniejsza pisanka. Prace oceniano 
pod względem walorów artystycznych 
i estetycznych, nawiązania do tradycji, 
pomysłowości, bogactwa użytych materiałów.
 W dniu 20 marca napłynęły do 
naszej szkoły przepiękne prace, wykonane 
przez uczniów szkół z terenu gminy 
Mszczonów. Spośród zgromadzonych prac, 
jury w składzie: nauczyciele, wychowawcy 
oraz przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w 
Bobrowcach wybrali te najpiękniejsze, a 
wyniki konkursu przedstawiamy poniżej. 
Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi 
dyplomami, książkami oraz słodkim 
upominkiem, ufundowanymi przez Radę 
Rodziców. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
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gratulujemy i dziękujemy. Podziękowania 
składamy również na ręce nauczycieli 
wychowawców oraz rodziców naszych 
dzielnych artystów.

Lista zwycięzców:
I miejsce
Jakub Sielski SP Piekary
Oliwia Matusiak SP Mszczonów
Sylwia Czarnecka SP Bobrowce 
II miejsce
Zuzanna Kłosiewicz SP Mszczonów
Blanka Suplewska SP Piekary
Klaudia Sokołowska SP Bobrowce
III miejsce
Jakub Górecki SP Bobrowce
Pola Komińska SP Piekary
Mateusz Kaźmierczak SP Bobrowce  

Wyróżnienia
Zuzanna Włodarczyk SP Mszczonów
Jakub Kowalczyk SP Mszczonów
Laura Adamczyk SP Mszczonów
Julia Szczepańska SP Mszczonów
Amelia Pawlak SP Mszczonów
Norbert Sadowski SP Piekary
Dawid Dobrzyński SP Mszczonów
Tomasz Miller SP Bobrowce
Dorota Gaik SP Piekary
Arkadiusz Witecki SP Bobrowce
Patryk Wnuk SP Bobrowce
Klaudia Kowalska SP Bobrowce
Laura Wasilewska SP Bobrowce
Sara Wasilewska SP Bobrowce
Milena Nalej SP Bobrowce
Alicja Krawczyk SP Lutkówka 

Angelika Woźniak

„Przyroda nie zna 
nagrody ni kary,
zna tylko konsekwencje” 

   R.Ingersoll

W dniu 22 kwietnia 2015 r. w Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach odbyły się 
obchody związane ze Światowym Dniem 
Ziemi.  Program tego dnia była bardzo 
urozmaicony. 
 Na zaproszenie Pani Dyrektor Grażyny 
Frelik szkołę odwiedzili strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Bobrowcach. Strażacy poruszyli, 
aktualną zwłaszcza o tej  porze roku 
kwestię wypalania traw. Spotkanie 
pod hasłem „Nie dla wypalania traw” 
rozpoczęło się krótką pogadanką na 
temat szkodliwości, niebezpieczeństw 

oraz konsekwencji wypalania traw. 
Po wykładzie strażacy dokonali 
krótkiego pokazu. Podpalili stertę 
słomy, w której znajdowały się 
rysunki różnorodnych zwierząt. 
Następnie przystąpili do 
ugaszenia tego mało pożaru. Ta 
inscenizacja miała uświadomić 
obserwatorom, jak ogień szybko 
się rozprzestrzenia, pochłaniając 
w swoich płomieniach życia 
niewinnych zwierząt, 
a niejednokrotnie ludzi.
Kolejna część obchodów Dnia 
Ziemi odbyła się na korytarzu 
szkolnym. 
Na początku zostały przedstawione 
informacje na temat powstania 
oraz tradycji Światowego Dnia 
Ziemi. Pogadanka uświadomiła 
oraz zachęciła dzieci do dbania
o  środowisko naturalne oraz 
segregowania śmieci. W tym dniu 

nie zabrakło również konkursów związanych z 
ekologią. Wśród nich znalazły się: zagadki 
o tematyce przyrodniczej oraz konkurs na 
wykonanie biżuterii z odpadów. Wszystkie 
konkurencje podlegały punktacji, a na 
zwycięzców czekały słodkie nagrody.
Dzieci bawiły się znakomicie, a wszystkie 
atrakcje sprawiały im niemałą radość.
Mamy nadzieję, że ten dzień zaowocuje 
aktywnym działaniem na rzecz ochrony 
przyrody. 
Pamiętajmy „przyroda bez człowieka może żyć, 
ale człowiek bez przyrody zginie.”

Joanna Małecka
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Dnia 30.03.2015r grupa Teatr Niewielki ze szkoły w Osuchowie 
wzięła udział w  XXVII Festiwalu Miniatur Teatralnych 
organizowanym przez MDK w Żyrardowie.  „Było to kształcące 
przeżycie” – powiedział odtwórca jednej z głównych ról – Bartek 
Krawczyk. Tego dnia jego grupa otrzymała wyróżnienie za 
przygotowaną miniaturę. 
Po konkursie „niewielcy” wybrali się do Muzeum Okręgowego 
(mieszczącego się w Parku Dietricha) na wystawę w 3D 
poświęconą rozwojowi przemysłu przędzalniczego miasta 
Żyrardów. Przesyłamy pozdrowienia dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Żyrardowie, z którymi 
nawiązaliśmy koleżeńskie relacje. Dziękujemy także ich 
opiekunkom za cenne wskazówki do dalszej przygody z teatrem.
Cieszymy się z występu i ze zwiedzania. Warto dodać, że 
organizatorem wyjazdu była pani Dominika Jankowska.

* * *

Dzień pełen wrażeń z teatrem, sztuką i historią

Dnia 24 kwietnia 2015 r. odbyły się próby Teatru Niewielkiego 
w MOK-u.
Pełni energii pojechaliśmy ćwiczyć nasze „fenomenalne” 
przedstawienie. I tak też było! W naszych zmaganiach pomagał 
nam p. Piotr Banasiak.
Po skończonych próbach obejrzeliśmy wystawę malarską p. 
Joanny Skrobacz. Obrazy przedstawiały pejzaże i martwą naturę. 
Niektóre z nich bardzo nam się spodobały.

  Po wyjściu z MOK-u zostało nam jeszcze trochę 
czasu, więc postanowiliśmy odwiedzić Izbę Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej. Oprowadzała nas p. Dagmara Bednarek. 
Opowiedziała nam historię Mszczonowa i różne ciekawostki 
związane pobliskimi wsiami, miastami. Z p. Dagmarą 
poszliśmy również do ratusza oraz do Izby Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów. Tam poznaliśmy drzewo genealogiczne 
Maklakiewiczów, i dowiedzieliśmy się również wielu ciekawych 
rzeczy z ich życia. Po tej jakże ciekawej „wycieczce w przeszłość” 
szybkim krokiem ruszyliśmy pod szkołę, gdzie czekał już na nas 
autobus. Troszeczkę zmęczeni, aczkolwiek usatysfakcjonowani 
wróciliśmy do Osuchowa.
 To był dzień pełen wrażeń: zabawa z teatrem, spacer ze 
sztuką i historią. Dziękujemy p. D. Jankowskiej za tę przygodę.

Katarzyna Dominiak
Teatr Niewielki

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie

Poczynania niewielkich… z Osuchowa

Sprawozdanie z XX Wiosennych 
Biegów Przełajowych
Osuchów 2015 r.
 W dniu 11 kwietnia 2015 r. spotkaliśmy się na XX Wio-
sennych Biegach  Przełajowych w Osuchowie . Piękna słoneczna 
pogoda sprzyjała organizatorom,  a przede wszystkim zawodni-
kom startującym w zawodach.  
Dobrze przygotowane trasy biegowe, poczęstunek dla uczniów, 
opiekunów, nagrody, dyplomy oraz opieka ratowników medycz-

nych. Wszyscy bardzo dobrze się bawili w duchu sportowej ry-
walizacji. 
I znów  obiekty Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie stały 
się dobrym miejscem dla sportowej rywalizacji, przyjacielskich 
spotkań naszych absolwentów, rodziców i przyjaciół. Jako go-
spodarze jesteśmy usatysfakcjonowani z  przebiegu i atmosfery 
panującej w czasie zawodów.

W rywalizacji sportowej wzięło udział 300 zawodników 
(według protokołów końcowych z poszczególnych biegów) re-

MERKURIUSZ SZKOLNY
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prezentujących 10 szkół podstawowych, 
4 gimnazjów, 2 szkół średnich i 2 klubów 
sportowych  z powiatu żyrardowskiego, 
grodziskiego, rawskiego. Zawodnicy szkół 
podstawowych startowali na dystansie 
400 m  lub  600 m, zawodnicy gimnazjum 
i szkół średnich na 1200 m .

Klasyfikacja drużynowa szkół podstawo-
wych:

1.	 SP Mszczonów  113
2.	 SP Bartniki  111
3.	 SP Piekary  75
4.	 SP Lutkówka  59
5.	 SP Osuchów  53
6.	 SP Korytów   41
7. Teresin    34
8. SP Józefina  30
9. SP Ojrzanów  23
10. SP Wiskitki  11

W poszczególnych biegach zwyciężyli:
•	 Dziewczynki rocznik 2005 r. i młod-

sze – 400 m
1. Amelia Dziuba – LUKS Boguszyce
2. Weronika Melon – SP Osuchów
3. Julia Płacheta – SP Bartniki

•	 Chłopcy rocznik 2005r. i młodsi - 400 
m

1. Jakub Lipski– LUKS Boguszyce
2. Igor Nowakowski  – SP Lutkówka
3. Paweł Szustakiewicz  – LUKS Bogu-

szyce

•	 Dziewczynki rocznik 2004r. – 600 m
1. Amelia Stefańska – LUKS Boguszyce
2. Katarzyna Hanszke – SP Mszczonów
3. Martyna Grochal – LUKS Boguszyce

•	 Chłopcy rocznik 2004r.- 600 m
1. Wiktor Kocz - SP Barniki 
2. Jakub Wójtowicz   – SP Mszczonów 
3. Bartek Janowski   – LUKS Boguszyce

•	 Dziewczynki rocznik 2003r.- 600 m
1. Aleksandra Borowska  – SP Lutkówka
2. Marta Szustakiewicz     – SP Piekary 
3. Magdalena Mikołajczyk – SP Piekary

•	 Chłopcy rocznik 2003r. - 600 m
1. Michał Stusiński  – SP Piekary
2. Michał Góralczyk   – Teresin
3. Marcel Cieślak - LUKS Boguszyce

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

•	 Chłopcy rocznik 2002r.- 600 m
1.	 Filip Kalina  – SP Korytów
2.	 Jakub Jakubowski   – LUKS Boguszyce
3.	 Bartosz Świerczewski– Teresin

Klasyfikacja drużynowa gimnazjów:
1. Osuchów  154
2. Bartniki  83
3. Mszczonów  66
4. Teresin  13
 
W poszczególnych biegach zwyciężyli:
•	 Dziewczęta rocznik 2001 – 1200 m

1. Magda Ciołak   – LUKS Boguszyce
2. Patrycja Ciarka   - Teresin 
3. Aleksandra Krzemińska  - Osuchów

•	 Chłopcy rocznik 2001-  1200 m

1.	 Michał Gawrzydek  – LUKS Boguszyce
2. Dawid Chyła– Osuchów
3. Łukasz Kustosz – Osuchów

•	 Dziewczęta rocznik 2000 -1200 m
1. Agnieszka Krawczyk – Osuchów
2. Olga Fabianowicz   – Mszczonów
3. Sylwia Strojek  – Osuchów

•	 Chłopcy rocznik 2000-1200 m
1.	 Damian Bednarek  - LUKS Boguszyce
2.	 Szymon Nosek –LUKS Boguszyce
3.	 Jakub Olborski - Mszczonów

•	 Dziewczęta rocznik 1999-1200 m
1. Marlena Rykaczewska – Mszczonów
2. Wiktoria Bobrowska  – Bartniki 
3. Beata Klimek- LUKS Boguszyce

•	 Chłopcy rocznik 1998 – 1200 m
1.	 Piotr Jurkiewicz – Bartniki
2.	 Adam Ciołak – LUKS Boguszyce
3.	 Szymon Olczak  - Mszczonów

Klasyfikacja drużynowa szkół ponadgim-
nazjalnych:
1.	 LO Puszcza Mariańska  53  
2.	 Zespół Szkół w Mszczonowie  33 

W poszczególnych biegach zwyciężyli:
•	 Dziewczęta 
1. Kamila Ziółkowska  –  LUKS  Bogu-

szyce
2. Weronika Pociech –  LO Puszcza 

Mariańska 
3. Aleksandra Zgórzak -  LO Puszcza 

Mariańska
•	 Chłopcy
1.	 Andrzej Wojtczak -  ZS Mszczonów
2.	 Radek Bednarek – LUKS Boguszyce
3.	 Michał Mikołajewski– LUKS Bogu-

szyce

Nagrody, puchary i dyplomy wręczali: 
Burmistrz Mszczonowa – p. Józef Grze-
gorz Kurek
Radna Powiatu Żyrardowskiego – p. 
Krystyna Penczonek
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w 
Osuchowie- p. Urszula Gowin
Radny Rady Miejskiej w Mszczonowie –p. 
Piotr Chyła
Prezes Zarządu LZS Powiatu Żyrardow-
skiego- p. Zbigniew Kozera

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

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Przygotowania do Świąt 
Wielkanocnych w Zespole Szkół w 
Osuchowie
     31 marca 2015r. w Zespole Szkół Publicznych w Osuchowie 
odbył się krótki apel upamiętniający Święta Wielkanocne. 
Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy VI i II gimna-
zjum pod okiem Pani Elżbiety Olborskiej i Pani Ludmiły Kierzkow-
skiej. Celem akademii było zapoznanie i przypomnienie widzom 
tradycji, zwyczajów związanych ze świętami tak ważnymi w życiu 
naszego narodu. Część artystyczna została wzbogacona prezen-
tacją multimedialną oraz pieśniami wielkanocnymi.
Umiejętności artystyczne zaprezentowały również dzieci z 
przedszkola, które śpiewem i recytacją mile zaskoczyły publicz-
ność. 
         W czasie uroczystości ogłoszono wyniki konkursu na najpięk-
niejszą pisankę, palmę i kartę świąteczną.
         Na zakończenie Pani Dyrektor Urszula Gowin złożyła uczniom 

i pracownikom szkoły życzenia wielkanocne. Następnie każda z 
klas w swoim gronie podzieliła się jajkiem.

Katarzyna Talak i Agnieszka Zielińska  (kl. IIB)

„Dzień Czekolady” w ZSP w 
Osuchowie
 Dnia 14 kwietnia bieżącego roku obchodziliśmy już 
drugi w naszej szkole „Dzień Czekolady”. Całe święto zostało 
zorganizowane przez bibliotekę szkolną pod opieką p. Grażyny 
Szymczak.
              Główną atrakcją dla uczniów był konkurs pt. „Bohate-
rowie naszych lektur”,  w którym brały udział chętne osoby ze 
szkoły podstawowej oraz  gimnazjum. Uczniowie odsłuchiwali 
opisu bohatera, po czym zapisywali jego imię, nazwisko, bądź 
też pseudonim wraz z autorem danej książki. 
W szkole podstawowej najlepsza okazała się uczennica klasy VI 
Wiktoria Sokołowska,  drugie miejsce zajęła Ola Sokołowska,  a 
trzecie przypadło uczniowi z klasy V, Norbertowi Kokowi. 
Wśród gimnazjalistów  pierwsze miejsce zdobyła Karolina Osso-
lińska z klasy IIIA,  drugie przypadło Julii Saiki z klasy IIA, a trzecie  
Ewelinie Szladze  z kl. IIIA. Najlepszych uczestników konkursu 
nagrodzono zestawami czekoladowych upominków, za udział  
każdy uczeń dostał słodki czekoladowy batonik.
Za wysoki wynik ze znajomości lektur Karolina Ossolińska dodat-
kowo otrzymała ocenę bardzo dobrą z języka polskiego. 
            Przez cały dzień czynna była czekoladowa kawiarenka, 
gdzie  można było kupić kubek gorącej czekolady. Zorganizo-
wano wystawę „Czekoladowe ABC”  na temat pochodzenia 

(począwszy od Majów i Azteków) i historii czekola-

dowych wyrobów, ich produkcji i wartości odżywczych.
           W organizacji imprezy pomagali następujący uczniowie: 
Ilona Kowalska, Iza Skórzyńska, Agnieszka Małecka z kl. II a, 
Robert  Tondera z kl. II b, Małgosia Berlińska z kl. V oraz Wiktoria 
Chimanienko i Weronika Wójcik z kl. VI.
           Uczniowie naszej szkoły chętnie wzięli udział w tego typu 
zabawie. Bardzo spodobał im się najsłodszy dzień w roku.

Ilona Kowalska, ucz. kl. II  a

Sponsorami imprezy byli:
· BURMISTRZ MSZCZONOWA
· STAROSTA POWIATU ŻYRARDOW-

SKIEGO
· POWIATOWE ZRZESZENIE LZS
· ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W 

OSUCHOWIE
· RADA RODZICÓW przy ZESPOLE 

SZKÓŁ PUBLICZNYCH W 
OSUCHOWIE

Nad  sprawnym przeprowadze-
niem  zawodów czuwał sekretariat, w 
którym pracowały: p. Joanna Bednarska, 
p. Ewa Termena i  p. Magdalena Szeląg. 

Na zakończenie imprezy Dy-
rektor ZSP w Osuchowie, Pani  Urszula 

Gowin, podziękowała uczniom, nauczy-
cielom i pracownikom obsługi, którzy 
przyczynili się do zorganizowania imprezy 
sportowej. Zapraszała na Jesienne Biegi 
Przełajowe, które odbędą się w paździer-
niku.

Autor: Urszula Gowin 
Magdalena Szeląg  

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Luty i marzec upłynął w naszej szkole pod znakiem startów 
w konkursach plastycznych. Tuż po feriach 6 uczniów 
reprezentowało szkołę w Gminnym Konkurise Plastycznym 
organizowanym oprzez 
Mszczonowski Ośrodek 
Kultury. W kategorii klas 
I-III II MIEJSCE ZAJĄŁ 
NORBERT SADKOWSKI z kl. 
III, natomiast w kategorii 
klas IV-VI praca PATRYCJI 
MARKUS, ZDANIEM JURY, 
ZASŁUŻYŁA NA WYRÓŻ-
NIENIE.

Na przełomie lutego i 
marca dwadzieścioro 
uczniów z klas I-VI wzięło 
udział w konkursie 
plastycznym organizo-
wanym przez Urząd Skar-
bowy w Żyrardowie. Posłu-
gując się różnorodnymi 
technikami plastycznymi, 
dzieci wykonały prace 
na temat „GDYBYM BYŁ 
MINISTREM FINANSÓW, 
NA CO PRZEZNACZYŁBYM 
PIENIĄDZE Z PODATKÓW”. 
14 prac szkolna komisja 
konkursowa zakwalifiko-
wała do etapu powiato-
wego. Wyłonione na tym 
etapie najlepsze prace 
pojawią się w kalendarzu 
na 2016 r. Wśród zwycię-
skich prac znalazła się 
praca naszej uczennicy, 
MARTY SZUSTAKIEWICZ 
z klasy V. Gratulujemy i z 
niecierpliwością czekamy 
na kalendarz. 

W marcu uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział 
w kolejnym konkursie 
plastycznym. Był to już 
V Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny organizowany 
przez KRUS. W tym roku 
temat konkursu brzmiał: 
„ BEZPIECZNIE NA WSI 

– ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI!”. Prace wykonane przez 
dzieci dotyczyły zachowania bezpieczeństwa podczas 
pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zapobiegania wypadkom z udziałem zwierząt 
gospodarskich. Szkolne eliminacje tego konkursu przeszły 
pomyślnie prace ośmiorga uczniów: NORBERTA SADKOW-
SKIEGO, PAWŁA SZUSTAKIEWICZA I JAKUBA WARZYŃ-
SKIEGO (Z KL. III), JAKUBA MARKUSA ( Z KL. IV), MARTY 
SZUSTAKIEWICZ I NATALII KASPROWICZ (Z KL. V) ORAZ 

Szkoła Podstawowa w Piekarach 

SUKCESY PLASTYCZNE NASZYCH 
UCZNIÓW

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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MERKURIUSZ SZKOLNY / OGŁOSZENIA

SZKOLENIE NA RATOWNIKA 
WODNEGO!

Masz ukończone 18 lat? Umiesz pływać? 
Jesteś odpowiedzialny? Lubisz
pomagać innym? Zapisz się na nasz kurs 
i zdobądź zawód z przyszłością. Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mszczonowie wraz 
z Żyrardowskim Wodnym Ochotniczym 
Pogotowiem Ratunkowym zapraszają do 
udziału w kursie, umożliwiającym zdobycie 
uprawnień ratownika wodnego. Koszt 
szkolenia to 1200 zł. 

Zapisy i szczegółowe informacje w 
sekretariacie OSiR Mszczonów - Termy 
Mszczonów, ul. Warszawska 52,
tel.  46 857 87 81 wew. 14  
oraz na portalu www.termy-mszczonow.eu

PATRYCJI MARKUS I KATARZYNY BURHARDT (Z KL. VI). 
Prace wymienionych uczniów wezmą udział w elimina-
cjach powiatowych. Czekamy na wyniki! 

Również w marcu grupa uzdolnionych plastycznie dzieci 
wzięła udział w zorganizowanym przez S.P. w Bobrowcach 
międzyszkolnym konkursie na najładniejszą pisankę. 17 
uczniów z klas I-III wykonało 24 pisanki różnej wielkości. 
Komisja konkursowa doceniła pomysłowość, oryginalność 
i staranność wykonania wielu prac i nagrodziła następu-
jących naszych uczniów: JAKUBA SIELSKIEGO z kl. II – (I 
MIEJSCE), BLANKĘ SUPLEWSKĄ z kl. I – (II MIEJSCE) i POLĘ 
KAMIŃSKĄ z kl. II – (III MIEJSCE). Ponadto wyróżniono 
pisanki wykonane przez DOROTĘ GAIK z kl.III i NORBERTA 
SADKOWSKIEGO z kl. III. Wszystkim nagrodzonym, wyróż-
nionym i uczestnikom konkursu gratulujemy! 

autor: B. Pajęcka
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OGŁOSZENIA / KOMUNIKATY

 

 

                                                                                     

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRACOWNIA
BADAŃ MEDYCZNYCH

AMA-MED
Wykonuje:
 badania RTG
 badania USG
- Jamy brzusznej
- Tarczycy
- Przepływowe naczyń
- (Doppler)
- Stawów kolanowych
- Stawów barkowych
- Stawów skokowych
- Piersi
- Inne
- Echo-Serca

Mszczonów, 
ul. Warszawska 6/8

tel. 605 056 537
46 857 17 07
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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 -  
   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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