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25-LECIE SAMORZĄDU MSZCZONOWA

Tak świętowano 25-lecie samorządności w Mszczonowie

W Mszczonowie trwają  uroczyste obchody 25-lecia działalności samorządu. Cykl uroczystości i imprez koordynowany 
przez Gminne Centrum Informacji, zatytułowany  „Wolny-Samorządny”,  rozpoczął się 3 maja, podczas obchodów 
Święta Narodowego.

 Rocznicowa Sesja Rady Miejskiej - będąca częścią  
oficjalnych obchodów -   odbyła się   28 maja.  Miała ona nieco-
dzienny  porządek obrad i  specjalną,  świąteczną  oprawę.   Jej 
część robocza,   poprowadzona została  w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego, zaś  uroczysta  w sali widowiskowej Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury. Uczestniczyło w niej blisko dwie-
ście osób, reprezentujących dzia-
łaczy samorządowych wszystkich 
dotychczasowych kadencji Rady 
Miejskiej, radni powiatowi,  burmi-
strzowie, starosta, zasłużeni Miesz-
kańcy Mszczonowa, sołtysi,  a także  
reprezentanci-  Urzędu Miejskiego , 
placówek oświatowych i  jednostek 
organizacyjnych gminy.   Przybyłych 
na uroczystość powitał inicjator 
całego rocznicowego przedsię-
wzięcia - przewodniczący Rady Miej-
skiej Łukasz Koperski. Następnie 
odegrany został Hymn Polski. 
Po nim przewodniczący poprosił 
zebranych o pozostanie w pozycji 
zasadniczej i odczytał nazwiska 
wszystkich zmarłych radnych i 
członków Zarządu Miasta. Minutą  
ciszy uczczono pamięć śp. : Alfreda 
Arendarczyka, Tadeusza Woźniaka, 

Edwarda Stańczaka, Bogusława Karlińskiego, Kazimiery Mirgos, 
Jerzego Rybińskiego, Edwarda Zabłockiego, Henryka Wójcika, 
Krzysztofa Gołyńskiego, Wojciecha Horbota i wiceburmistrza 
Mariana Jackowskiego.  
W  części poświęconej oficjalnym przemówieniom głos zabrali: 
przewodniczący RM Łukasz Koperski, burmistrz Józef Grzegorz 
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Kurek, ks. dziekan Tadeusz Przybylski (proboszcz Parafii farnej 
pw. Świętego Jana Chrzciciela), radny pierwszej kadencji Piotr 
Słojewski, starosta Wojciech Szustakiewicz i pierwszy prze-
wodniczący mszczonowskiej Rady Miejskiej (1990-94) Zdzisław 
Banasiak. 
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek  rozpoczął swoje przemówienie 
od podziękowań i przeprosin. Podziękował  wszystkim, z którymi 
dane mu było tworzyć  mszczonowski samorząd, a przeprosił 
tych, których w trakcie swej kadencji uraził. Praca samorzą-
dowca – jak tłumaczył - nie jest łatwa. Cały czas towarzyszą jej 
lepsze i gorsze kompromisy. Nie wszystkie one są  dobrze odbie-
rane. Burmistrz zapewnił jednak, że zawsze starał się działać  
w interesie ogółu mieszkańców gminy i tej zasadzie nadal 
zamierza dochowywać wierności. Z tego też  powodu bardzo 
ceni sobie apolityczność władz samorządowych Mszczonowa, 
bo jak zaznaczył „żadna z partii politycznych nie ma monopolu 
na rację – rację mają  ludzie i dlatego należy się liczyć się  z ich 
potrzebami i oczekiwaniami”.  

Ks. dziekan Przybylski, podziękował w swoim 
wystąpieniu  za to, w jaki sposób mszczonowscy 
samorządowcy odnoszą  się  do spraw religijnych i 
jak układają się  relacje pomiędzy nimi, a władzami 
kościelnymi. Jego zdaniem – od samego początku 
doświadczał  się w Mszczonowie życzliwości i 
zrozumienia ze strony władz, które rozumieją 
potrzeby Kościoła.   
Rady pierwszej samorządowej Kadencji (190-94) 
– Piotr Słojewski - wspominał,  jakie były początki 
mszczonowskiej samorządności  i wskazywał na 
olbrzymi postęp infrastrukturalny, jaki dokonał się 
w ciągu 25 lat na terenie całej gminy.  
W podobnym duchu wypowiadał się  pierwszy 
przewodniczący Rady Miejskiej (z okresu tej samej 
kadencji) Zdzisław Banasiak. Nawoływał on, aby  
Gmina Mszczonów w swoim rozwoju postawiła  
teraz  na inwestycje:  ekologiczne, rekreacyjne i 
nieuciążliwe dla mieszkańców. 
Starosta Wojciech Szustakiewicz pogratulował 
mszczonowskim samorządowcom dynamicznego 
rozwoju gminy i zauważył, że władze powiatowe 

nie mają niestety takich możliwości finansowych, 
aby rozmachem realizowanych przedsięwzięć  dorównać samo-
rządom gminnym. Przemówienie – prowadzącego uroczystości -  
przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Koperskiego zamiesz-
czamy poniżej w całości. 

Podczas Sesji  burmistrz Mszczonowa wraz z przewod-
niczącym Rady Miejskiej wręczyli odznakę  „Zasłużonego dla 
Miasta Mszczonowa” prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci 
Niepełnosprawnych Bożenie Majewskiej. Wszystkim uczest-
nikom uroczystej Sesji ofiarowali natomiast pamiątkowe albumy    
pt. „Ziemia Mszczonowska – Moja Mała Ojczyzna” pod redakcją  
Beaty Sznajder i Piotra Dymeckiego. 

Sesja zakończyła się występem  młodych artystów z 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Po programie  artystycznym  
w sali klubowej MOK-u odbył się drobny poczęstunek. 

Mateusz Milczarek

* * *
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Przemówienie przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza 
Koperskiego, wygłoszone podczas uroczystej części IX Sesji 

Rady Miejskiej Mszczonowa, poświęconej obchodom 25-lecia 
działalności mszczonowskiego samorządu.

Dzisiejsza Sesja ma szczególny wymiar. Nam, ludziom 
samorządu nie trzeba tłumaczyć jak wielkie jest znaczenie tego 
co wydarzyło się przed 25 laty. Ofiarowano nam, jako miesz-
kańcom tej ziemi prawo do decydowania o jej przyszłości. 
Uważam, że my -  przedstawiciele Ziemi Mszczonowskiej 
wykorzystaliśmy otrzymaną szansę. Przekuliśmy ją  w  25 lat 
rozwoju. 

Wszystko rozpoczęło się w roku 1990. Pierwsza  
kadencja, była jak budowanie fundamentów pod  mszczonowski 
dom. Właśnie wtedy zaczęto skupować  grunty  pod budowę  
ulicy Wschodniej, aby wyprowadzić  choć  część ruchu tranzy-
towego z centrum Mszczonowa.  Budowano wodociągi. Zaczęto 
kłaść  sieć  kanalizacyjną i  zakończono budowę  oczyszczalni 
ścieków. Nie były  to inwestycje spektakularne, ale jakże 
potrzebne. Bez nich dziś  nie moglibyśmy mówić  o mszczonow-
skim samorządowym sukcesie.  Kolejna kadencja także dzięki 
temu udanemu początkowi  mogła już okazać  się przełomowa.  
W II kadencji powstały początki dzielnicy przemysłowej. 
Pojawił się pierwszy strategiczny inwestor w postaci firmy FM- 
Logistic i zaczęła się w Mszczonowie prawdziwa rewolucja - 
era geotermalna.  Zawiązano spółkę  Geotermia Mazowiecka, 
nastąpiła rekonstrukcja otworu geotermalnego, zlikwidowano 
wyeksploatowane kotłownie węglowe i zaczęto  budowę  
ciepłowni geotermalnej wraz z wymianą  sieci grzewczych.  To 
były bardzo ryzykowne inwestycje. Jeśliby się nie powiodły, to 
miasto pogrążyłoby się w stagnacji. Podjęcie tego ryzyka było 
możliwe tylko dzięki silnej i zgodnej władzy samorządowej. 
Druga kadencja była czasem takiej władzy, większości w Radzie 
Miejskiej,  stworzonej dzięki  zwycięstwu wyborczemu Forum 
Rzemieślniczego. Forum  Rzemieślnicze trwa do dziś, prze-
obrażone już w Forum Samorządowe. Efekty mszczonowskiej 
zgody są niezaprzeczalne.  Współpraca pomiędzy zgodną Radą  
i skutecznym Burmistrzem dała możliwość realizacji wielu 

cennych inicjatyw i inwestycji. 
Kolejne kadencje Rady Miejskiej, to zrównoważony 

rozwój. To takie sztandarowe inwestycje jak: Termy, MOK, 
ratusz czy też zmodernizowane szkoły, a w końcu pozyskanie 
części  sąsiedniej gminy w postaci -Wręczy,  Nowego Dworku 
i Olszówki, wraz z terenami, które już niedługo przyczynią  się  
do kolejnych etapów naszego gospodarczego boomu, bo właśnie 
tam ma powstać  Park of Poland.  

Szanse rozwoju Gminy Mszczonów  są  wręcz niewy-
obrażalne. Zwróćmy uwagę,   jakie korzyści wypływają  ze 
zgodnej współpracy. W Gminie Mszczonów  nie ma przewrotów, 
jest ciągłość pracy i działań samorządowych. Mamy to szczę-
ście, że stabilność w naszych władzach samorządowych trwa 
już  od całego ćwierćwiecza. Sukces Mszczonowa nie jest przy-
padkowy. To właśnie dlatego, że zachowujemy konsekwencję w  
pracy dla dobra gminy, zyskujemy  przewagę  nad sąsiadami. 
Gdy inni po wyborach koncentrują się nad tym jak obsadzić   
gminne stanowiska, mszczonowianie kończą kolejną  inwestycję 
lub  ściągają  na swój teren następnego inwestora. Wyborcy to 
widzą i dlatego darzą nas nieprzerwanie swoim zaufaniem. 
Mieszkańcy gminy, to świadomi obywatele, którzy doceniają   
stabilizację. My nieprzerwanie pracujemy. Wpływy skutecznych 
mszczonowskich samorządowców sięgają  także powiatu.  Nasz 
burmistrz, nasz przewodniczący, nasz starosta- wszyscy repre-
zentujący   Forum Samorządowe. Dziś Gmina i Powiat współ-
pracują  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 kompe-
tencje i umiejętność współpracy z mieszkańcami. Dzisiejsze 
obchody 25 -lecia Wolnego Samorządu, to też  święto mszczo-
nowskiej zgody i samorządowej skuteczności. Oby trwały one 
jak najdłużej.  Na koniec swojego przemówienia pragnę  złożyć 
gorące podziękowania wszystkim, którzy swoją działalnością 
społeczną, czy też  pracą  zawodową przyczynili się  do rozwoju 
samorządności w naszym  ukochanym, wielkim Mszczonowie. 
Dziękuję za uwagę. 

Głęboko poruszeni, z wielkim żalem żegnamy

Ś.P.
HENRYKA SUPEŁ

Radnego Rady Miejskiej w Mszczonowie w latach 1994 -1998

RODZINIE I BLISKIM

składamy wyrazy najgłębszego współczucia

Burmistrzowie Mszczonowa,

Przewodniczący i Rada Miejska w Mszczonowie

oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie

Koleżankom

 Iwonie i Monice Puchała

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

 

Ojca
 

składają

 
Burmistrzowie, Rada Miejska w Mszczonowie

oraz koleżanki i koledzy
z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie
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Informacja na temat rynku pracy na terenie miasta i gminy 
Mszczonów
 
Jan Maciejski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrar-
dowie zdał informację o aktualnej sytuacji na rynku pracy 
informując, że optymizmem napawa fakt spadku bezrobocia w 
powiecie żyrardowskim. Dyrektor poinformował, że od dwóch 
lat zauważa się istotny spadek bezrobocia w powiecie i gminie 
Mszczonów. 
Stopa bezrobocia na koniec 2013 roku wynosiła16,4%, zaś w 
chwili obecnej wynosi niecałe 12%.  Zdaniem Jana Maciejskiego 
główny problemem w  gminie Mszczonów stanowi wciąż wysoka 
liczba osób bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, 
a także bardzo duża ilość osób trwale będących bez pracy.  
Dyrektor podkreślił wzorową współpracę Powiatowego Urzędu 
Pracy w Żyrardowie z Gminnym Centrum Informacji w Mszczo-
nowie, a także pogratulował dyrektor GCI Beacie Sznajder 
wyróżnienia przyznanego przez Wojewódzki Urząd Pracy za 
wieloletnią współpracę i wkład w aktywizację mazowieckiego 
rynku pracy.

Ocena działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczo-
nowie
 
Beata Sznajder jako dyrektor Gminnego Centrum Informacji 
omówiła kwestie związane ze strukturą zatrudnienia oraz obsza-
rami działalności centrum. 
Dyrektor poinformowała, że w roku ubiegłym w bazie danych 
„Kiosk z pracą” zostało zarejestrowanych 59 osób bezrobot-
nych z terenu powiatu żyrardowskiego z czego z miasta i gminy 
Mszczonów 46 osób, w tym 35 kobiet i 11 mężczyzn. Osoby w 
wieku 18-30 lat stanowią największą grupę osób bezrobotnych. 
Gminne Centrum Informacji aktywnie działa na lokalnym 
rynku pracy poprzez: przekazywanie aplikacji personalnych 
osób zarejestrowanych w bazie danych do firm (214 apli-
kacji), konsultacje nt. rynku pracy, przeglądanie ofert pracy, 
sprawdzanie aktualności ofert (898 osób), przygotowanie apli-
kacji personalnych (54 aplikacje oraz dodatkowo przepisanie 
49 przygotowanych odręcznie CV i listów motywacyjnych). 
Ponadto centrum przyjmuje oferty pracy od praco-
dawców. W 2014 roku zostało złożonych 159 takich ofert. 
Największą grupę  stanowiły oferty na stanowiska pracow-
ników nie wymagające potwierdzonych (zaświadcze-
niem, certyfikatem) kwalifikacji: opiekunka, sprzątaczka, 
pracownik fizyczny. Kolejne dwie grupy to branża gastro-
nomiczna oraz branża specjalistów z uprawnieniami zawo-
dowymi (m.in. ładowarki, koparki, spawacz, mechanik). 
Najmniej ofert wpłynęło w działach/ branżach: szwaczka; 
stolarstwo; przedstawiciel handlowy; sektor medyczny; 
informatyka i grafika komputerowa, w tym trenerzy. 

GCI prowadzi w szerokim zakresie konsultacje doty-
czące działalności gospodarczej, zarówno dla przed-
siębiorców jak i osób planujących rozpocząć tę dzia-
łalność, a także działalność szkoleniową i projektową. 
W roku ubiegłym GCI zrealizowało następujące projekty: 
III-XII.2014–realizacja wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu LEADER na „Małe Projekty”– Wydanie Albumu –
Mszczonów – Moja Mała Ojczyzna. 
XI-XII.2014–współpraca przy realizacji i rozliczeniu wniosku o dofi-
nansowanie dla KS Mszczonowianki –„ Pod Sztandarem Sokoła”. 
III–XI 2014–realizacja wniosku o dofinansowanie ze środków 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup 
instrumentów do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów”. 
V-XI.2014 – współpraca przy realizacji i rozliczeniu wniosku o 
dofinansowanie  FIO „Szarża Osuchów”. 
Dyrektor Beata Sznajder omówiła również działalność 
Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Izba Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów, a także MSH podkreślając, że rok 2014 
był przede wszystkim okresem promowania wiedzy o 
historii Ziemi Mszczonowskiej oraz akcji promocyjnych. 

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W czwartek, 28 maja 2015 roku, odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłu-
chali informacji z oceny stanu bezrobocia na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy 
Mszczonów oraz sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. Rada Miejska podjęła 
również szereg bieżących uchwał.
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W podsumowaniu radny Mirosław Wirowski, a także radny 
Robert Głąbiński podziękowali  dyrektor Beacie Sznajder za 
wzorowe prowadzenie jednostki i szerokie spectrum podejmo-
wanych aktywności. 
Swoje podziękowania do dyrektor GCI oraz do władz samo-
rządowych w osobach burmistrza Józefa Grzegorza Kurka 
oraz przewodniczącego RM Łukasza Koperskiego skierowała 
także radna Barbara Gryglewska podkreślając ogromny wkład 
pracy i zaangażowanie w rozwój i promocję Izby Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. 
Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa złożył na ręce Beaty Sznajder serdecznie podzięko-
wania za działalność jednostki na rzecz lokalnej społeczności 
oraz ogromne zaangażowanie i konstruktywną, owocną pracę, 
podkreślając ogromną zasługę Beaty Sznajder i Piotra Dymec-
kiego w stworzeniu Albumu Historycznego o Mszczonowie. 
Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował za utrzymy-
wanie i działalność filii w Osuchowie oraz za  promowanie i 
wspieranie przez GCI imprez i wydarzeń organizowanych w tej 
miejscowości.
 
Ocena zasobów opieki społecznej

Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zdała informację dotyczącą podejmowa-
nych przez MOPS działań i zakres świadczonych usług. 
Zdaniem kierownik Barbary Ciszewskiej w roku bieżącym 
odnotowano podobną liczbę osób korzystających z pomocy 
społecznej jak w roku poprzednim. Niestety MOPS zauważa 
coraz większą pauperyzację społeczeństwa, a także zapo-
trzebowanie mieszkańców na usługi specjalistyczne, w tym 
prawne i psychologiczne. Niezbędne są także świetlice środo-
wiskowe dla dzieci, w których rodziny mogą znaleźć wsparcie 
pomoc  w rozwiązywaniu problemów z dziećmi. Według 
kierownik Ciszewskiej bardzo ważne jest dalsze zatrudnienie 
asystentów rodziny z których pomocy korzysta 16 rodzin. 
 
Podjęte uchwały

Podczas obrad IX sesji Rady Miejskiej, radni podjęli szereg bieżą-
cych uchwał, w tym:
uchwałę w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta 
Mszczonowa”, uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego 
fragment miasta Mszczonowa, uchwałę zmieniającej Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015, a także  w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu.

Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej
 
Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej poinformował, że okresie między sesjami zespół 
kontrolny odbył dwa posiedzenia, w tym w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury, a także  w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej. Podczas spotkań członkowie komisji kontrolo-
wali gospodarkę finansową obu jednostek. W wyniku przepro-
wadzonych kontroli komisja nie stwierdziła nieprawidłowości 

w analizowanych sprawozdaniach finansowych. 

 
Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między 
sesjami
 
W okresie między sesjami  burmistrz Mszczonowa wydał szereg 
zarządzeń dotyczących m.in. spraw budżetowych, przekazania 
środków trwałych,  dofinansowania i doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli oraz powołania członków komisji wyborczych. 
Burmistrz wspomniał również o przedterminowym wybudo-
waniu magazynu firmy ID Logistics, co stworzyło możliwości 
wykreowania dodatkowych miejsc pracy w Mszczonowie.  
Włodarz przypomniał także o potrzebie wsparcia finansowego 
mieszkańców przy wymianie starych pieców węglowych na 
nowoczesne gazowe.

Sprawy różne

W części poświęconej sprawom różnym radni przedsta-
wili problemy mieszkańców z ich okręgów wyborczych. 
Łukasz Koperski w imieniu swoich wyborców prosił o przedsta-
wienie koncepcji sadzenia drzew wzdłuż ulicy Warszawskiej. 
W odpowiedzi Józef Grzegorz Kurek zapewnił, że obsadzenie 
drzewami ciągu ulicy Warszawskiej nie wpłynie na ogra-
niczenie miejsc parkingowych wzdłuż tej arterii. - Pragnę 
poinformować i zarazem uspokoić mieszkańców, że w ulicy 
Warszawskiej zostaną wydzielone miejsca do parkowania. 
Po obu stronach jezdni będą namalowane przerywane linie, 
dzięki czemu uporządkuje się ruch na tej ulicy, a także zwiększy 
się ilość miejsca do parkowania – tłumaczył Józef Grzegorz 
Kurek. Dzięki tej zmianie piesi będą mogli korzystać z całego 
chodnika, a nie jak dotychczas tylko z jego części z uwagi na 
stojące na nim samochody- dodał burmistrz Mszczonowa. 
Józef Grzegorz Kurek wspomniał także o perspektywie prze-
budowy chodnika w ulicy Warszawskiej oraz skrzyżowania ulic 
Rawskiej, Warszawskiej i Żyrardowskiej.
W dalszej kolejności wiceprzewodniczący Marek 
Zientek apelował o zaangażowanie się w wybory 
do Izb Rolniczych, które odbyły się 31 maja br. 
Ponadto radny Mirosław Wirowski wspomniał o koniecz-
ności zamontowania progu zwalniającego w ulicy Towarowej. 
Radny Marek Baumel zasygnalizował notoryczne parkowanie 
samochodów ciężarowych na chodnikach wzdłuż ulicy Tarczyń-
skiej. 
Wiceprzewodniczący Andrzej Osiński wspomniał o potrzebie 
stworzenia miejsc parkingowych przy szkole w Lutkówce. 
Na zakończenie Łukasz Koperski, jako przewodni-
czący RM przypomniał, że dzień 27 maja 2015 roku 
jest dniem szczególnym, gdyż równo 25 lat temu 
odbyły się pierwsze wolne wybory samorządowe. 
- Przez te 25 lat wydarzyły się rzeczy o których nie myślano 
ćwierć wieku temu. Dzisiaj powinniśmy być dumni i wdzięczni 
tym wszystkim, którzy przez te 25 lat doprowadzili do tego czym 
dziś może chwalić się Mszczonów. Jako przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie, dziękuję wszystkim, którzy są i byli 
związani z samorządem od 27 maja 1990 roku- mówił Łukasz 
Koperski. 

Łukasz Nowakowski

WIEŚCI Z RATUSZA
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Informacja na temat działalności służby 
zdrowia na terenie miasta i gminy 
Mszczonów
Zaproszeni na sesję przedstawiciele 
lokalnych ośrodków zdrowia zdali infor-
mację z działalności podległych im 
placówek omawiając zakres działal-
ności świadczonych usług medycznych. 
Doktor Sławomir Myszkowski przed-
stawił działanie przychodni przy ulicy 
Maklakiewicza w Mszczonowie zwra-
cając uwagę na ilości przyjmowanych 
pacjentów i liczbę przeprowadzanych 
badań, których z roku na rok przybywa. 
W roku 2014 mszczonowski NZOZ udzielił 
blisko 50 tysięcy porad lekarskich, z czego 
15 tysięcy były to porady pediatryczne. 
Zdaniem doktora Myszkowskiego środki 
przeznaczone przez NFZ na cele opieki 
ginekologiczno- położniczej są niewspół-
mierne do zapotrzebowania na tego typu 
usługi świadczone przez przychodnię. 
Lekarz podkreślił także potrzebę dosto-
sowania obiektu dla osób niepełno-
sprawnych w postaci zamontowania 
windy i zmodernizowania łazienki. 
Informację zdał także doktor Michał 
Sutkowski, dyrektor NZOZ Medycyna 
Rodzinna w Osuchowie, który zakomu-
nikował, że z roku na rok lekarze pierw-
szego kontaktu obarczani są nowymi 
zadaniami, a wciąż rosnąca biuro-
kracja uderza głównie w pacjentów, 
którym poświęca się coraz mniej czasu 
podczas każdej porady lekarskiej. 

Tylko w roku bieżącym osuchowska przychodnia zreali-
zowała ponad 8 tysięcy świadczeń zdrowotnych. 
Następnie, kilka zdań dotyczących zakresu działalności i świad-
czonych usług przedstawiła Ewa Boniecka z NZOZ Pielęgniar-
stwa Środowiskowo-Ambulatoryjnego, która podkreśliła że w 
roku ubiegłym NZOZ przyjął około 10 tyś pacjentów.
Informacja z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza 
Zachodniego” w Żyrardowie

Danuta Ciecierska, prezes Zarządu Centrum 
Zdrowia Mazowsza Zachodniego omówiła 
sytuację szpitala powiatowego w Żyrar-
dowie, w tym m.in. strukturę zatrudnienia 
w placówce wskazując, że z roku na rok 
rośnie średnia wieku personelu medycz-
nego. W roku obrotowym 2014 zatrudnio-
nych było 391 osób na umowę o pracę oraz 
156 osób na umowy zlecenia i kontrakty. 
Z przedstawionej informacji wynikło, 
że w roku ubiegłym ograniczony został 
kontrakt z Narodowym Funduszem 
Zdrowia dotyczący umów w zakresie szpi-
talnictwa, co przełożyło się na zmniej-
szenie ilości świadczeń zdrowotnych. 
Zdaniem Danuty Ciecierskiej, mimo trud-
ności, zarząd szpitala postawił sobie za cel 
nieustanne podnoszenie jakości oferowanych 
usług medycznych oraz jak najdokładniejsze 
dostosowanie ich do potrzeb pacjentów. 
W związku z tym oferta szpitala powięk-
szona została o dzienny oddział psychia-
tryczny oraz poradnię ortopedyczną. 
Ponadto placówka na bieżąco przystępuje 
do ogłaszanych przez Narodowy Fundusz 
konkursów w celu poszerzenia działalności 
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego. 
Dzięki staraniom zarządu spółki, Fundacja 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po 
raz kolejny przekazała na rzecz żyrardow-
skiego szpitala nowoczesny sprzęt medyczny.  
W podsumowaniu radna Barbara Gryglewska 
podziękowała za coraz lepszą sytuację w 
żyrardowskim szpitalu, w tym przeprowa-
dzanie remontów i zakup nowego sprzętu. 
Na pytanie radnej Barbary Gryglewskiej 
dotyczące konsekwencji ograniczenia 
kontraktów przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia w zakresie przeprowadzanych 

badań i pomocy medycznej, Danuta Ciecierska poinformowała, 
że wykonywanie dodatkowych świadczeń nieuwzględnionych 
w kontrakcie z NFZ stanowi dla szpitala dodatkowe koszty.  Jak 
zapewniła prezes, 
nigdy nie odmawia 
się wyko-

Sesja mszczonowskiego samorządu

Z obrad X sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
We wtorek, 30 czerwca 2015 roku, odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, na której radni wysłuchali m.in. 
sprawozdania z działalności „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” w Żyrardowie, a także informacji na temat 
działalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów. Ponadto radni jednomyślnie udzielili absolutorium 
dla burmistrza Mszczonowa.

Powitanie gości podczas obrad X sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

Michał Sutkowski, dyrektor 
NZOZ Medycyna Rodzinna 

w Osuchowie

Doktor Sławomir 
Myszkowski przedstawił 

działanie przychodni przy 
ulicy Maklakiewicza

Grzegorz 
Dobrowolski, 

wicestarosta powiatu 
żyrardowskiego

Danuta Ciecierska, 
prezes Zarządu 

Centrum Zdrowia 
Mazowsza 

Zachodniego
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nywania ponadnormatywnych świadczeń w przy-
padku zagrożenia życia i zdrowia pacjentów.  
W uzupełnieniu Grzegorz Dobrowolski, wicestarosta 
powiatu żyrardowskiego podkreślił, że temat służby zdrowia 
jest trudny z uwagi na ogromne potrzeby. Dlatego też 
zarząd powiatu żyrardowskiego stara się wspierać dzia-
łalność szpitala w zakresie pozyskiwania środków na 
remonty, modernizację i zakup sprzętu medycznego. 
Starosta poinformował również o projekcie „Zadbaj o serce 
i ciesz się życiem”, który realizowany jest przez powiat żyrar-
dowski przy współpracy z Centrum Zdrowia Mazowsza Zachod-
niego Sp. z o.o. i  finansowany jest z funduszy norweskich. 
Podstawowym celem projektu jest zmniejszenie zachoro-
walności oraz umieralności mieszkańców powiatu żyrar-
dowskiego spowodowanej chorobami układu krążenia, 
wydłużenie średniego czasu życia, a także edukacja 
mająca na celu wzrost świadomości w zakresie czynników 
ryzyka powodujących choroby układu krążenia. Zada-
niem projektu jest także promowanie zdrowego stylu życia. 
Na zakończenie, radna Barbara Gryglewska podzięko-
wała za działalność ośrodków zdrowia na terenie miasta 
i gminy Mszczonów podkreślając ogromny wkład pracy 
pracowników służby zdrowia na rzecz lokalnej społeczności. 
Z kolei Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że dobre 
zarządzenie szpitalem zaprocentowało zwięk-
szeniem standardu funkcjonowania jednostki. 
Ponadto burmistrz podziękował przedstawicielom służby 
zdrowia za ciężką pracę i upór w dążeniu do jak najlepszego 
świadczenia usług przez kierowane przez nich ośrodki zdrowia. 

Łukasz Koperski, przewodniczący Rady 
Miejskiej podziękował wszystkim 
zarządom powiatu żyrardowskiego i 
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachod-
niego oraz samorządowcom, którzy z 
wielką determinacją wspólnie działali i 
robili wszystko by przekształcenie szpi-
tala było z pożytkiem dla społeczności 
lokalnej.

Podjęcie uchwały  w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za 
2014 rok

Grzegorz Kozłowski, zastępca burmi-
strza Mszczonowa przedstawił radnym 
sprawozdanie finansowe za 2014 rok. 
W sprawozdaniu wykazano, że dochód 
wykonany został na poziomie 52 
mln 300 tysięcy złotych, co stanowi 
99,58% ustalonego i skorygowanego 

planu dochodów. 
Wydatki zaś stanowiły 
50,6 mln złotych, co 
stanowi 95,65% usta-
lonego i skorygowa-
nego planu wydatków.  
Z porównania tych kwot 
powstała nadwyżka 
budżetowa w wyso-
kości 1 mln 726 tysięcy 
złotych.

Jak poinformował 
burmistrz Grzegorz 
Kozłowski zamknięcie 
roku nadwyżką było 
możliwe dzięki reali-
zacji zwiększonych 
dochodów bieżących 
oraz wprowadzonych 
ograniczeń wydatków 
bieżących budżetu.  
W związku z tym Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 
pozytywną opinię z wykonania budżetu w 2014 roku. 
Na zakończenie radny Ryszard Stusińki, jako przewodni-
czący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa w imieniu 
radnych podkreślił, że budżet w roku 2014 był jednym z 
najlepszych w historii Rady Miejskiej, gdyż udało się zreali-
zować wszystkie zaplanowane w nim cele inwestycyjne. 
Radny Ryszard Stusiński podziękował  burmistrzom, skarbni-
kowi i pracownikom za wzorowe wykonanie planu finansowego. 
Za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu gminy 
Mszczonów głosowali wszyscy obecni radni.

Podjęcie uchwały  w sprawie  udzielenia Burmistrzowi  Mszczo-
nowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej poinformował, że członkowie komisji dokonali rzetelnej, 
merytorycznej analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 
2014 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz opinią RIO o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
Jak podkreślił Krzysztof Krawczyk za udzieleniem burmistrzowi 
absolutorium głosowali jednogłośnie wszyscy  członkowie komisji. 
- W wyniku analizy i prac nad wykonaniem budżetu 
Komisja wnioskuje o udzielenie burmistrzowi Mszczo-
nowa absolutorium z tytułu prawidłowego wykonania 
budżetu za rok 2014- poinformował Krzysztof Krawczyk. 
W wyniku głosowania wszyscy obecni na sali radni jednomyślnie 
zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Józefowi 

Grzegorz Kozłowski, zastępca 
burmistrza Mszczonowa 

przedstawił radnym 
sprawozdanie finansowe za 

2014 rok

Po uzyskanym absolutorium burmistrz 
podziękował w imieniu własnym i całej 
załogi Urzędu Miejskiego za udzielone 

zaufanie

Radni jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium 
burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi

Radny Ryszard Stusiński podziękował burmistrzom, skarbnikowi i 
pracownikom za wzorowe wykonanie planu finansowego
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Grzegorzowi Kurkowi. 
Po uzyskanym absolutorium burmistrz podziękował w imieniu 
własnym i całej załogi Urzędu Miejskiego za udzielone abso-
lutorium oraz za konstruktywną współpracę, zapowiadając 
dalszą ciężką pracę na rzecz rozwoju gminy Mszczonów. 
Słowa uznania skierował także przewodniczący Łukasz Koperski.  
- Dziękuje wszystkim, którzy mieli wpływ na konstruowanie i 
realizację budżetu. Ten budżet był bardzo dynamiczny, ukazu-
jący doświadczenie naszej gminy i w pełni został zrealizowany, 
za co pragnę wyrazić słowa podziękowania burmistrzom, 
skarbnikowi, dyrektorom, naczelnikom i pracownikom gminy 
Mszczonów oraz radnym poprzedniej i obecnej kadencji- mówił 
Łukasz Koperski.

Bieżące uchwały 
 
Radni podjęli szereg uchwał w tym m.in. uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Mszczonowa, uchwałę w 
sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników sądów powszechnych, a także uchwałę zmieniającą 
uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 2015 oraz zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 
Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa  między sesjami 
 
W okresie między sesjami zostało wydanych osiem zarzą-
dzeń dotyczących m.in. uchwały budżetowej na rok 2015, 
ogłoszenia konkursu na dyrektora Miejskiego Przedszkola w 
Mszczonowie, zatwierdzenia planu finansowego Miejskiej 
Biblioteki i Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, powołania 
komisji stypendialnej, odwołania dyrektora Miejskiej Biblioteki. 
Burmistrz poinformował o naborze wniosków unij-
nych na zakup samochodu strażackiego oraz na 
poprawę przejezdności drogi powiatowej pomiędzy 
gminą Mszczonów a gminą Puszcza Mariańska. 
Kończą się także  prace związane z modernizacją oczyszczalni 
ścieków w Grabcach Józefpolskich oraz  przy rozbudowie oferty 
mszczonowskich Term. Gminie udało się także w terminie złożyć 
wnioski o płatność na centrum wsi w Lutkówce i we Wręczy. 
Zdaniem burmistrza istnieje szansa na uruchomienie drogi tech-
nicznej między Mszczonowem a Adamowicami, żeby miesz-
kańcy mogli wjechać do Mc Donalda bez konieczności zjazdu na 
trasę S8.

 

Sprawy różne
W części poświęconej sprawom różnym Łukasz Koperski 
odczytał skierowane do Rady Miejskiej pisma, w tym 
wniosek mieszkańców ulicy Tańskiego i ulic przyległych 
sprzeciwiających się budowie masztu sieci komórkowej. 
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek, poinformował, że zwol-
nienie tego typu  inwestycji z potrzeby uzyskania 
raportu i decyzji środowiskowych jednoznacznie 
oznacza, iż jest ona w pełni bezpieczna dla mieszkańców. 
W uzupełnieniu Łukasz Koperski podkreślił, że burmistrz i radni 
Rady Miejskiej mogą jedynie wspomagać wszystkie zainte-
resowane strony do rozwiązania tego sporu w którym samo-
rząd Mszczonowa nie jest z żadną ze stron. - Burmistrz i Rada 
Miejska o planie budowy masztu jednej z sieci komórkowej 
dowiedzieli się od mieszkańców, bowiem w całej Polsce tego 
typu inwestycje realizowane są po uprzedniej pozytywnej 
decyzji starostwa, a nie gminy. Burmistrz, radny Mirosław 
Wirowski oraz pozostali radni w ramach swoich kompetencji 
mogą jedynie w tej sytuacji podjąć rozmowy ze stronami 
konfliktu, aby dla dobra społeczeństwa jak najszybciej dopro-
wadzić do rozwiązania tej sprawy - tłumaczył Łukasz Koperski. 
Korzystając z obecności Michała Szymańskiego, 
dyrektora OSiR-u, radny Mirosław Wirowski prosił 
o omówienie oferty ośrodka na okres wakacji. 
W odpowiedzi Michał Szymański poinformował, że oferta 
Term została wzbogacona o nowe urządzenia i atrakcje, zaś w 
bieżącym roku, od 1 lipca do 31 sierpnia, OSiR Mszczonów 
przewiduje kontynuację przeprowadzanej corocznie akcji 
„Lato w mieście”. Akcja ta, zostanie przeprowadzona na 
trzech obiektach OSiR tj. Hali sportowej, Kompleksie Boisk 
Sportowych Orlik oraz Kompleksie Basenów Termalnych.  
Hala Sportowa – w okresie od 1 do 31 lipca przewiduje się orga-
nizację bezpłatnych zajęć sportowych, przeprowadzanych przez 
pracowników OSiR. Wszyscy chętni (dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym) będą mogli z nich skorzystać codziennie, od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00. Po godzinie 16.00 hala spor-
towa będzie odpłatnie udostępniana klientom indywidualnym, 
stowarzyszeniom oraz firmom. Poza bezpłatnymi zajęciami, 
planuje się również organizację dwóch otwartych turniejów – 
piłki nożnej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt. 

Turnieje te będą adresowane do dzieci i młodzieży uczęszczają-
cych do szkół z terenu gminy Mszczonów (szkoły podstawowe, 
gimnazja).

Radni w trakcie obrad

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Kompleks Boisk Sportowych Orlik – w okresie 
od 1 lipca do 31 sierpnia boiska będą czynne 
od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 22.00, w soboty 
w godz. 10.00 – 20.00. W każdy piątek będą odbywały się 
bezpłatne turnieje i zabawy rekreacyjno – sportowe, skiero-
wane do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mszczonów. 

Kompleks Basenów Termalnych – w okresie od 1 lipca do 31 
sierpnia, cena wstępu na basen będzie wynosiła jedynie 2 
zł/h. Będzie to oferta promocyjna, obowiązująca w godzinach 
9.00 – 13.00, przygotowana wyłącznie dla dzieci i młodzieży z 
terenu naszej gminy – po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. 
Radny Mirosław Wirowski zgłosił także potrzebę dodru-
kowania lokalnego albumu historycznego oraz o możli-
wość zorganizowania transportu publicznego pomiędzy 
Mszczonowem a nową firmą ID Logistics, w której 
docelowo zatrudnionych zostanie kilkaset osób. 
W odpowiedzi burmistrz zapewnił, że jeżeli wyniknie taka 
potrzeba zasadnym będzie skomunikowanie miasta z nową firmą. 
Beata Sznajder, dyrektor Gminnego Centrum Infor-
macji poinformowała, że z uwagi na duże zaintere-
sowanie publikacją, GCI analizuje możliwość dodru-
kowania kolejnych egzemplarzy w przyszłym roku. 
W kolejnej części punktu poświęconemu sprawom różnym Łukasz 
Krzysztof Załęski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Mszczonowie składając rezygnację z funkcji dyrektora, oficjalnie 
podziękował władzom gminy Mszczonów, w tym burmistrzowi 
Józefowi Grzegorzowi Kurkowi oraz Radzie Miejskiej za pomoc 
i wsparcie merytoryczne podczas kilkuletniej współpracy. 
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek podziękował za ambitną i odważną 
działalność, która zapisze się w historii Miejskiej Biblioteki. 
W podziękowaniu przewodniczący Łukasz Koperski wraz z wice-
przewodniczącym Markiem Zientkiem podkreślili, że dzięki 
wprowadzonym  nowoczesnym i innowacyjnym pomysłom, 
Miejska Biblioteka w Mszczonowie oraz filia w Osuchowie 
zostały wprowadzone i dostosowane do standardu XXI wieku.  
Radna Barbara Gryglewska podziękowała za przeprowa-
dzoną rewolucję, dzięki której biblioteki zyskały nowe oblicze.  
Następnie, niecodziennym wydarzeniem było 
uroczyste wręczenie stypendiów dla dwunastu 
stypendystów ze szkół z terenu gminy Mszczonów. 
Józef Grzegorz Kurek wręczając stypendia  pogratulował 
uczniom wiedzy podkreślając, że mądrość jest kluczem do wielu 
zawodowych drzwi.

Wiele ciepłych słów skierował także do stypendystów i ich 
rodziców Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej w 
Mszczonowie.

- To piękna chwila dla nas wszystkich, którzy działamy na 
rzecz społeczeństwa. To, że możemy wręczyć dziś stypendia 
tak wartościowym i mądrym ludziom, stanowi dla nas 
doskonały prezent i nagrodę na 25 lecie naszej działalności 
samorządowej w Mszczonowie- mówił Łukasz Koperski. 
Chciałbym skierować szczególne słowa podziękowania i 
uznania w kierunku rodziców , gdyż to w domu człowiek 
zaczyna się kształtować i rozwijać. Być może tacy mądrzy 
ludzie jak tegoroczni stypendyści  staną w przyszłości  za 
sterami naszego państwa- dodał przewodniczący RM. 
Radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicza Komisji 
Oświaty i Spraw Społecznych pogratulowała wszystkim nagro-
dzonym  oraz pedagogom i dyrektorom szkół, których praca 
miała wpływ na osiągnięte przez uczniów wyniki w nauce. 
- Bycie laureatem to wielki wyczyn bowiem trzeba mieć niesa-
mowitą wiedzę, żeby taki etap osiągnąć- mówiła z uznaniem 
radna Barbara Gryglewska. 

 
W ramach Programu Stypendialnego Gminy Mszczonów dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych, Burmistrz Mszczonowa 
przyznał w roku szkolnym 2014/2015 dwanaście stypendiów:
Laureatowi: Konkursu Języka Polskiego i Konkursu Historycz-
nego:
Norbertowi Michalskiemu uczniowi Gimnazjum im. Jana Adama 
Maklakiewicza w Mszczonowie w wysokości 2.000,00 zł
Finalistom III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bankach 
uczniom Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół w Mszczo-
nowie:
Piotrowi Liszewskiemu w wysokości 1.100,00 zł
Arturowi Sadkowskiemu w wysokości 1.100,00 zł
Dominice Syndoman w wysokości 800,00 zł
Katarzynie Zgórzak w wysokości 800,00 zł
Annie Perkowskiej w wysokości 800,00 zł
Patrykowi Orzechowskiemu w wysokości 800,00 zł
Dominice Zduńczyk w wysokości 700,00 zł
Monice Potrzebowskiej w wysokości 700,00 zł
Paulinie Adamskiej w wysokości 700,00 zł
Marcinowi Wójtowiczowi w wysokości 700,00 zł
Paulinie Bartuszek w wysokości 600,00 zł

Łukasz Nowakowski

StypendysciŁukasz Koperski wraz z Markiem Zientkiem podziękowali dyrektorowi MBP 
Łukaszowi Załęskiemu za wprowadzenie biblioteki w XXI wiek

WIEŚCI Z RATUSZA
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W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz 
Koperski, radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny 
Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, 
radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial, oraz radny Ryszard 
Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
Tematem posiedzenia komisji była ocena działalności GCI za 
2014 rok,  w tym: analiza wydatków bieżących GCI oraz analiza 
wydatków ponoszonych na promocję gminy. Beata Sznajder 
jako dyrektor Gminnego Centrum Informacji omówiła kwestie 
związane ze strukturą zatrudnienia oraz obszarami działalności 
centrum. Dyrektor poinformowała, że w roku ubiegłym w bazie 
danych „Kiosk z pracą” zostało zarejestrowanych 59 osób bezro-
botnych z terenu powiatu żyrardowskiego z czego z miasta i gminy 
Mszczonów 46 osób, w tym 35 kobiet i 11 mężczyzn. Osoby w 
wieku 18-30 lat stanowią największą grupę osób bezrobotnych. 
Gminne Centrum Informacji aktywnie działa na lokalnym rynku pracy 
poprzez: przekazywanie aplikacji personalnych osób zarejestrowa-
nych w bazie danych do firm (214 aplikacji), konsultacje nt. rynku pracy, 
przeglądanie ofert pracy, sprawdzanie aktualności ofert (898 osób), 
przygotowanie aplikacji personalnych (54 aplikacje oraz dodatkowo 
przepisanie 49 przygotowanych odręcznie CV i listów motywacyjnych). 
Ponadto centrum przyjmuje oferty pracy od pracodawców. W 
2014 roku zostało złożonych 159 takich ofert. Największą grupę  
stanowiły oferty na stanowiska pracowników nie wymagające 
potwierdzonych (zaświadczeniem, certyfikatem) kwalifikacji: 
opiekunka, sprzątaczka, pracownik fizyczny. Kolejne dwie grupy 
to branża gastronomiczna oraz branża specjalistów z uprawnie-
niami zawodowymi (m.in. ładowarki, koparki, spawacz, mechanik). 
Najmniej ofert wpłynęło w działach/ branżach: szwaczka; stolarstwo; 
przedstawiciel handlowy; sektor medyczny; informatyka i grafika 
komputerowa, w tym trenerzy. 
GCI prowadzi w szerokim zakresie konsultacje dotyczące działalności 
gospodarczej, zarówno dla przedsiębiorców jak i osób planujących 
rozpocząć tę działalność, a także działalność szkoleniową i projektową. 
W roku ubiegłym GCI zrealizowało następujące projekty: 
III-XII.2014–realizacja wniosku o dofinansowanie 

w ramach programu LEADER na „Małe Projekty”–
Wydanie Albumu –Mszczonów –Moja Mała Ojczyzna. 
XI-XII.2014–współpraca przy realizacji i rozliczeniu wniosku o dofi-
nansowanie dla KS Mszczonowianki –„ Pod Sztandarem Sokoła”. 
III –XI 2014–realizacja wniosku o dofinansowanie ze środków 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup 
instrumentów do Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów”. 
V-XI.2014 – współpraca przy realizacji i rozliczeniu wniosku o dofi-
nansowanie  FIO „Szarża Osuchów”. Dyrektor Beata Sznajder 
omówiła również działalność Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 
i Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, a także MSH podkre-
ślając, że rok 2014 był przede wszystkim okresem promowania 
wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej oraz akcji promocyjnych. 
Na zakończenie Łukasz Koperski, jako przewodniczący RM prosił 
o informację dotyczącą przygotowań do obchodów 25-lecia 
samorządu w Mszczonowie, które odbędą się 14 czerwca br. 
W odpowiedzi dyrektor zapewniła, że wszystkie założenia dotyczące 
organizacji obchodów realizowane są zgodnie z harmonogramem.  
W podsumowaniu Ryszard Stusiński, jako przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa złożył na ręce Beaty Sznajder 
serdecznie podziękowania za działalność jednostki, podkreślając 
ogromną zasługę Beaty Sznajder i Piotra Dymeckiego w stworzeniu 
Albumu Historycznego o Mszczonowie. 
- Pragnę serdecznie podziękować za stworzenie dzieła z którego będą 
mogli korzystać całe pokolenia mszczonowian- mówił z uznaniem 
Ryszard Stusiński. 
W dalszej części posiedzenia komisji Teresa Koszulińska, naczelnik 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego oraz Jadwiga Barbulant, skarbnik 
gminy Mszczonów omówiły projekty uchwał na najbliższą sesję Rady 
Miejskiej, w tym uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego frag-
ment miasta Mszczonowa, uchwałę zmieniającą uchwałę budże-
tową gminy Mszczonów na rok 2015, uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej powiatowi żyrardowskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4727W ( Huta 
Zawadzka) – granica powiatu – Piekarowo” w wysokości 115.000,00 zł.. 
W punkcie dotyczącym spraw różnych radni wraz z burmistrzem 
Józefem Grzegorzem Kurkiem podjęli decyzję o przyznaniu tytułu 
„Zasłużony dla Miasta Mszczonowa” osobom wyróżniającym się 
aktywnością społeczną, stanowiąc nierzadko wzór i autorytet dla 
młodych pokoleń mszczonowian.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
23 czerwca 2015

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: radna Renata Siwiec, radny 
Krzysztof Krawczyk, radny Dariusz Olesiński, radny Andrzej Osial, 

radny Robert Głąbiński oraz  radna Barbara Gryglewska, jako prze-
wodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
Tematem posiedzenia komisji było wysłuchanie informacji z dzia-
łalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów. 
Przedstawiciele lokalnej służby zdrowia zdali informacje 
z podległych im placówek omawiając zakres działalności 
świadczonych usług medycznych oraz potrzeby NZOZ-ów. 
Doktor Sławomir 
Myszkowski przed-
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stawił działanie przychodni przy ulicy Maklakiewicza w Mszczo-
nowie zwracając uwagę na ilości przyjmowanych pacjentów i 
liczbę przeprowadzanych badań, których z roku na rok przybywa. 
W roku 2014 mszczonowski NZOZ udzielił ponad 50 tysięcy porad 
lekarskich, z czego ponad 15 tysięcy były to porady pediatryczne. 
Zdaniem doktora Myszkowskiego środki przeznaczone przez NFZ na 
cele opieki ginekologiczno- położniczej są niewspółmierne do zapo-
trzebowania na tego typu usługi świadczone przez przychodnię. 
Lekarz podkreślił także potrzebę dostosowania 
obiektu dla osób niepełnosprawnych w postaci 
zamontowania windy i zmodernizowania łazienki. 
Informację zdał także doktor Michał Sutkowski, dyrektor NZOZ 
Medycyna Rodzinna w Osuchowie, który zakomunikował, że z roku 
na rok lekarze pierwszego kontaktu obarczani są nowymi zadaniami, 
a wciąż rosnąca biurokracja uderza głównie w pacjentów, którym 
poświęca się coraz mniej czasu podczas każdej porady lekarskiej. 
Tylko w roku bieżącym osuchowska przychodnia zreali-
zowała ponad 8 tysięcy świadczeń zdrowotnych.  
Następnie, kilka zdań dotyczących zakresu działalności i świad-
czonych usług przedstawiła Ewa Boniecka z NZOZ Pielęgniar-
stwa Środowiskowo-Ambulatoryjnego, która podkreśliła 
że w roku ubiegłym z NZOZ przyjął około 10 tyś pacjentów. 
W podsumowaniu burmistrz Józef Grzegorz Kurek wraz z radnymi 
podkreślili, że w porównaniu do dużych aglomeracji miej-

skich, gmina Mszczonów ma ogromne szczęście, iż jej miesz-
kańcy mają fachową opiekę medyczną z której mogą korzystać 
na bieżąco, bez czekania na odległe terminy wizyt lekarskich. 
Radna Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca Komisji Oświaty i 
Spraw Społecznych podziękowała przedstawicielom służby zdrowia 
za pracę na rzecz lokalnej społeczności podkreślając, że służba 
zdrowia na terenie miasta gminy działa bez zarzutów.

Łukasz Nowakowski

24 czerwca 2015r

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz 
Koperski, wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński,  radny Robert 
Głąbiński, radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, radna 
Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, 
radny Andrzej Osial, radny Krzysztof Krawczyk oraz radny Ryszard 
Stusiński, jako przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. 
 
Tematem posiedzenia komisji była analiza sprawozdania finansowego 
z wykonania budżetu za rok 2014. Rada Miejska w Mszczonowie, 
zgodnie z przepisami jakie wprowadziła ustawa o finansach publicz-
nych zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia przedło-
żonego przez burmistrza Mszczonowa sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mszczonów.  
W związku z tym, Jadwiga Barbulant skarbnik gminy Mszczonowa 
podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego szczegó-
łowo omówiła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. 
W sprawozdaniu wykazano, że budżet gminy w roku 2014 zamknął 
się nadwyżką w wysokości 1 mln 726 tysięcy złotych i został pozy-
tywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
W raporcie wskazano, że najwięcej wydatków skierowano na oświatę oraz 
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, a także pomoc społeczną. 
W części poświęconej sprawom różnym członkowie komisji uhonoro-

wali nagrodami laureatów konkursu z XXIII Spotkania Artystycznego 
Szkół o Nagrodę Rady Miejskiej Mszczonowa, którego organizatorem 
był  Mszczonowski Ośrodek Kultury.
 
Klasyfikacja końcowa po zakończeniu wszystkich przeglądów zgodnie                                  
z regulaminem „ Spotkań Artystycznych Szkół ’’:
Konkurs piosenki   - 30 października 2014
XXXV Konkurs recytatorski  - 19 marca 2015
VI Konkurs plastyczny  - 10,11 i 12 marca 2015 
Turniej teatralny   - 28 kwietnia   2015

Kategoria – Kl.  I - III
I  miejsce 
Szkoła Podstawowa w Lutkówce   –  33 pkt. 
II miejsce 
Szkoła Podstawowa w Bobrowcach –  32 pkt.   
III miejsce 
Szkoła Podstawowa w Mszczonowie  –  27 pkt 
IV miejsce 
Szkoła Podstawowa we Wręczy  –  18 pkt   
V miejsce 
Szkoła Podstawowa w Piekarach  -  15 pkt 
 
Kategoria – Kl.   IV – VI 
I miejsce 
Szkoła Podstawowa w Osuchowie –  33 pkt.   
II miejsce 
Szkoła Podstawowa w Piekarach  –  23 pkt.   
II miejsce 
Szkoła Podstawowa w Lutkówce  –  23 pkt.   
III miejsce 
Szkoła Podstawowa w Mszczonowie –  18 pkt  

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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Z burmistrzem Mszczonowa  
Józefem Grzegorzem Kurkiem 
 rozmawia Mateusz Milczarek 

W ubiegłym roku pojawiły się zapowiedzi 
o rychłym rozpoczęciu budowy Park of 
Poland, czyli wielkiego AquaParku, będą-
cego zarazem  początkiem budowy parku rozrywki i nauki. Prace 
miały się rozpocząć już w okresie wiosennym tego roku. Wiosnę  
mamy za sobą, lato w pełni, a budowa jeszcze nie ruszyła. Czy coś  
niepokojącego dzieje się z tą inwestycją? To tylko zwykłe opóźnienie, 
czy może inwestor wycofał się  ze swoich planów? 
Do rozpoczęcia budowy parku w zapowiadanym wcześniej, wiosennym 
terminie nie doszło, gdyż  zupełnie zmieniły się  plany obiektu, jaki ma 
powstać  w podmszczonowskiej Wręczy. Tuż przed początkiem prac 
inwestorowi udało się  przejąć tereny, na których znajdują się   wyro-
biska  Budokruszu. Właściciele firmy inwestorskiej na skutek tego wyda-
rzenia postanowili dokonać  daleko idących korekt w planach budowy 
AquaParku. To oczywiście poskutkowało opóźnieniem w rozpoczęciu 
inwestycji. Wiem, że to kolejne przesuniecie terminu  już zaowoco-
wało  wieloma plotkami o wycofaniu się inwestora, a także o zamiarach 
przekwalifikowania całego terenu ponownie na grunty rolnicze. Zapew-
niam wszystkich, że nie ma to nic wspólnego z prawdą. Park of Poland 
dzięki zmianom w planach, jakie są  teraz dokonywane będzie jeszcze 
piękniejszy i atrakcyjniejszy niż  to planowano w roku ubiegłym. Sam 
czekam obecnie na konkretną  informację  od inwestora kiedy na plac 
budowy wjadą  buldożery. Zapewniam, że to wydarzenie nagłośnimy w 
mediach odpowiednio mocno. 
Wielki Park of Poland, to dziesiątki hektarów terenów przeznaczo-
nych pod rekreację i rozrywkę, a co z naszym, miejskim  terenem 
rekreacyjnym? Kiedy doczekamy zagospodarowania błoni wzdłuż  
rzeki Okrzeszy? 
Ten teren już znacząco odmienił swój wygląd. Po odkrzaczeniu i 
uporządkowaniu brzegów Okrzeszy, a także dzięki regularnemu 
koszeniu trawy wygląda teraz całkiem miło dla oka. Oczywiście na tym 
nie poprzestaniemy. Zniknie zniszczony plot od strony ulicy Żyrardow-
skiej, a cały teren zostanie urządzony z myślą  o tym, aby mieszkańcy 
mogli z niego korzystać  w sposób aktywny i jak najbardziej atrak-
cyjny. Nie chciałbym, aby o jego wyglądzie decydowali jedynie radni 
i dlatego po przygotowaniu wstępnych  koncepcji  jego zagospodaro-
wania  wyznaczymy terminy spotkań z mieszkańcami, aby  je przekon-
sultować.  W trakcie uzgodnień  wspólnie  ustalimy jak wyglądać będą  
mszczonowskie błonia.  Spotkania odbędą  się  po zakończeniu wakacji, 
we wrześniu. Zaproszenia na nie zostaną  przekazane poprzez lokalne 
media. 
„NIE dla delfinarium w Mszczonowie”. Pod takim hasłem zieloni  już 
prowadzą  w Internecie  akcję przeciwko mszczonowskiej inwestycji, 
która miała co prawda rozsławić  Mszczonów, ale chyba nie w taki 

sposób? 
Faktycznie liczyliśmy na to, że delfinarium stanie się  wizytówką  Mszczo-
nowa w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jednak dziś  w świat poszła 
zupełni inna informacja. Sugeruje się, że  w naszym mieście  będą 
męczone te szlachetne stworzenia. Zieloni rozpowszechniają  fałszywe 
wiadomości, że nasz inwestor był powiązany z delfinarium kairskim, do 
którego były,  jakieś  zastrzeżenia. Głoszą ponadto, iż  delfiny, mające 
trafić  do Mszczonowa pochodzą  niby   z tzw. krwawego połowu. Budzi 
to wszystko grozę  i zgadam się, że nie służy promocji naszego miasta. 
Niestety to są  właśnie metody, jakimi posługują  się  organizacje ekolo-
giczne. Z posiadanych przez nas informacji wynika natomiast, iż nasz 
inwestor nie miał nic wspólnego z Kairem, a ssaki, jakie znajdują  się 
w jego posiadaniu przyszły na świat właśnie w delfinarium i nikt i to 
jeszcze w krwawy sposób,  nie pozbawiał ich naturalnych warunków 
bytowych. Co więcej osoby, które wyrażają swe ekologiczne opinie 
na forach internetowych sugerują, że delfinoterapia, jaką  miało się  
zajmować  nasze delfinarium,  to jedynie mit, mający być  „uspra-
wiedliwieniem dla powstania kolejnego cyrku ze zwierzętami”. To już  
nawet trudno komentować. Okazuje się, że żyjemy, w jakimś Matrixie. 
A może zaraz dowiemy się, że wszystko co głosi się  o zbawiennym 
wpływie obcowania chorych dzieci ze zwierzętami, to tylko antyeko-
logiczne wymysły? Organizacje ekologiczne mają  olbrzymią  siłę. 
Niestety stosunkowo niewiele osób miało okazję  wyrobić  sobie o 
nich  właściwe zdanie. My  doświadczyliśmy już  eko-terroru. Trudno 
z nim wygrać, bo posługuje się  on emocjonalnymi argumentami, na 
jakie osoby niezorientowane w temacie zupełnie nie są odporne. W 
końcu kto chciały podnieść rękę za przedsięwzięciem, które już dostało 
etykietę: krwawego, nieludzkiego i  podejrzanego. Tak właśnie tworzy 
się „klimat” i zaczyna dzielić  świat na dobrych eko-aktywistów i tych 
innych „złych” (w tym wypadku  samorządowców chcących budowy 
delfinarium). Ekolodzy cały czas nam mówią  „nie”. „Nie” dla spalarni, 
„nie” dla autostrady i obwodnicy, „nie” dla mostu, „nie” dla nowego 
zakładu pracy…jedno wielkie „nie” dla wszystkiego co oznacza krok do 
przodu. Obawiam się  takich ludzi, a także tych, którzy im ślepo ufają.    
Po każdej hucznej imprezie plenerowej  w mieście, a czasami  nawet 
bez związku, z jakimś znaczącym  wydarzeniem, ulice Mszczonowa 
wyglądają jakby przeszło po nich tornado. Poniszczone znaki, ławki, 
roślinność parkowa… Wandale nie próżnują. Czy miasto ma pomysł 
jak z nimi walczyć? Może warto powrócić  do pomysłu zorganizowania 
miejskiego monitoringu? 
Niestety to nie jest skuteczny sposób. Na przykładzie innych miast, 
które zastosowały ten system wiem, że z reguły kamera: „nie obej-
muje”  lub  „nie wyostrza”. Wandal nie może być  rozpoznany albo  
nagranie jest dla policji niewystarczającym dowodem. Wydajemy 
wtedy podwójnie. Na założenie i obsługę nieskutecznego monitoringu, 
a także na usuwanie skutków działania chuliganerii. Najskuteczniejsza 
jest ludzka aktywność. Musimy w końcu zrozumieć, że te ławki, znaki 
drogowe, rośliny w parkach, tablice informacyjne, to nasze wspólna 
własność. Musimy zacząć interweniować. Zwracać  uwagę. Dzwonić 
po policję. Zachowywać  się tak, jakby ten łobuz wszedł i niszczył na 
naszym podwórku. Tylko wtedy mamy szansę  na wygraną. Teraz straty 
gminy z racji wandalizmu sięgają dziesiątków tysięcy co miesiąc. Te 
pieniądze można by wydać  na wiele potrzebnych inwestycji. Nauczmy 
się cenić  to co wspólne.    
Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję bardzo.

Kategoria -  Gimnazja 
I miejsce 
Gimnazjum Publiczne w Mszczonowie –  38 pkt.  
II miejsce 
Gimnazjum w Osuchowie  -  26 pkt. 
 
Radni nagrodzili także osoby biorące udział w konkursie plastycznym „Wolny 
Samorządny” - Mszczonów dawniej i dziś. 
Poniżej lista osób biorących udział w konkursie: 
1. Agnieszka Mentek (grupa „Kolor”)- nagroda od Burmistrza Mszczonowa 

2. Nina Radkiewicz (grupa „Kolor”) 
3. Izabella Redlich (grupa „Kolor”) 
4. Danuta Kwiecień (grupa „Kolor”) 
5. Katarzyna Bechcicka (grupa „Kolor”) 
6. Justyna Bechcicka (grupa „Kolor”) 
7. Janina Noga (grupa „Kolor”) 
8. Natalia Olczak (grupa „Kolor”) 
9. Anna Bednarek (grupa „Kolor”) 
10. Klaudia Gusiewska (Gimnazjum Mszczonów)

Wywiad

O AquaParku, delfinarium, gminnych 
inwestycjach i skutkach wandalizmu…

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Na tematy związane  z  pasją do żeglo-
wania rozmawiamy z Jerzym Penczon-

kiem, żeglarzem, sportowcem, społeczni-
kiem, biznesmenem  i sadownikiem oraz 
Łukaszem Koperskim, przewodniczącym 

Rady Miejskiej.
 
Pozwolą Panowie, że rozpocznę 
rozmowę od Pana Łukasza Koper-
skiego od którego wyszła inicjatywa, 
abyśmy się spotkali w celu poka-
zania młodym ludziom jak piękną 
pasję stanowi dla Panów żeglarstwo. 
Panie Przewodniczący wiadomo, że 
żeglarstwo nie jest jedynym Pańskim zamiłowaniem, skąd w 
ogóle pomysł by właśnie w ten sposób spędzać swój wolny 
czas?

- To prawda mam wiele zainteresowań. Wielokrotnie mówiłem, 
że moją życiową pasją jest praca zawodowa oraz działalność 
samorządowa na rzecz Mszczonowa i mieszkańców, którym 
oddaje się bez reszty. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez 
muzyki, która towarzyszy mi zawsze i wszędzie.  Amatorsko 
śpiewam i gram na różnych instrumentach podczas rodzin-
nych i towarzyskich spotkań. Od wielu lat uprawiam narciar-
stwo zjazdowe, które daje mi spełnienie i ogromną frajdę, 
gram też w siatkówkę. To właśnie te życiowe pasje są dla 
mnie motorem do działania w codziennym życiu. Moja przy-
goda z żaglami rozpoczęła się stosunkowo niedawno dzięki 
moim dwóm kolegom, a przede wszystkim żeglarskim 
mentorom.  Mam tu na myśli Jacka Przygodzkiego z Żyrar-
dowa i Sławka Konarskiego z Mszczonowa, którzy zarazili mnie 
pasją do żeglowania będącego wspaniałą okazją do spędzania 
wolnego czasu z żonami w rodzinnym gronie. Jestem dosko-
nałym przykładem na to, że na naukę żeglarstwa nigdy nie 
jest za późno. W zeszłym roku odważyłem się ukończyć kurs a 
następnie podejść do egzaminu zorganizowanego przez Polski 
Związek Żeglarski, zdobywając patent żeglarza jachtowego. 
Z własnego doświadczenia wiem, że jest to pasja wymaga-
jąca wiele determinacji i sportowego zacięcia, gdyż prawdziwy 
żeglarz z każdym kolejnym rejsem zdobywa nowe umiejętności. 
Myślę jednak, że jeszcze za wcześnie jest, żebym mógł chwalić 
się osiągnięciami związanymi z  żeglarstwem.  
Na ten temat mogą wypowiadać się doświadczeni żeglarze, 
tacy jak wyżej wymienieni moi dwaj kapitanowie Sławek i 
Jacek, którzy znają mazurskie jeziora jak przysłowiową własną 
kieszeń zaś Jacek pływa także po morzach. Dziś z nami jest 
Jerzy Penczonek z Bronisławki, będący również godnym do 
naśladowania żeglarzem. Pomimo iż znamy się od wielu 
lat, to byłem zaskoczony kiedy podczas jednego z rejsów 
po Mazurach spotkałem Jurka na kei w Sztynorcie dowia-
dując się o jego wspaniałej historii związanej z żeglarstwem. 
Jakże dumny byłem kiedy w weekend po Bożym Ciele spotkałem 
Jerzego na Mazurach odbierającego wraz z Pawłem Żelaznym 
puchar z rąk burmistrza Mikołajek za zdobycie drugiego miejsca 

w regatach „GRAND PRIX o Puchar Burmistrza Miko-
łajek 2015”.

Panie Jerzy proszę powiedzieć jak rozpoczęła się 
Pańska przygoda z żeglarstwem i jak długo ona trwa? 
 
- Pierwsze kroki z żeglarstwem rozpocząłem w wieku 13 lat. 
Wówczas zdobyłem pierwsze uprawnienia czyli patent żeglarza. 
Przez dwa lata pływałem na łódkach odkryto pokładowych.  
Później dorosłe życie nie pozwoliło mi na realizowanie tej 
pasji.  Ożeniłem się i przeprowadziłem w latach 80-tych na 
wieś do miejscowości Bronisławka, gdzie mieszkam do dziś. 
Przez te 30 lat ciężkiej pracy udało mi się stworzyć prężnie 
działające gospodarstwo sadownicze oraz  firmę transpor-
tową, którymi zarządzają dzisiaj moje dzieci. Mimo wszyst-
kich tych obowiązków nie zapomniałem o Mazurach. Kupiłem 
przyczepę campingową i jeździliśmy tam całą rodziną na 
wakacje. Rok 2007 był dla mnie przełomowy bowiem w tym 
czasie dostałem udaru po którym stwierdziłem, że to najwyższy 
czas na zasłużony odpoczynek i koniec z ciągłą gonitwą. 
Dlatego też za namową Marcina Melona pojechaliśmy na Mazury, 
gdzie wyczarterowaliśmy jacht. Wówczas dostałem olśnienia 
i poczułem, że to jest właśnie to czemu się teraz poświęcę. 
W kolejnych latach zamówiłem swój pierwszy 8 metrowy 
jacht,  a po roku pływania kupiłem docelowy, który spełnił moje 
wszystkie wymagania. 
 
Rozumiem, że drzemiący w Panu duch sportowca nie 
pozwolił zapomnieć o potrzebie rywalizacji. Czy właśnie 
z tego powodu rozpoczął Pan przygodę z regatami? 
 
- Sport i żyłka rywalizacji w moim życiu były zawsze obecne. 
Dlatego też po 2 latach pływania wyszła sprawa regat 
amatorskich czyli znów rywalizacja której mi brakowało. 
Dziś wraz z moim serdecznym kolegą Pawłem Żelaznym 
mieszkającym na co dzień w miejscowości Grabce Józe-
fpolskie, bierzemy co roku udział w szeregu różnych imprez 
regatowych, gdzie uzyskujemy coraz to lepsze wyniki. 
W tym roku udało się nam zdobyć drugie miejsce w regatach o 
puchar burmistrza Mikołajek oraz pierwsze miejsce w regatach 
„Błękitna Wstęga Mamr”. Niebawem weźmiemy udział także w 
regatach „7 cudów Mazur”.
 

Wywiad

Żeglarstwo daje wolność

Uroczystość wręczania nagród za zajęcie II miejsca w regatach o Puchar 
Burmistrza Mikołajek , czerwiec 2015

(od lewej:  Jurek Penczonek, Jakub Malicki, Paweł Żelazny)

WIEŚCI Z RATUSZA
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Z Piotrem Chyłą, wiceprzewodniczącym 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 

rozmawia Łukasz Nowakowski.

Panie Przewodniczący, rok 2015 jest rokiem 
szczególnym dla gmin i powiatów bowiem 
przypada w nim rocznica 25-lecia powstania 
wolnych samorządów. Dla Mszczonowa i 
jego mieszkańców był to okres niezwykle 
ważny, gdyż gmina poprzez zrównoważony 
rozwój i odważnie prowadzoną politykę 
gospodarczą stała się liderem Mazowsza. 
Proszę powiedzieć jak samorząd Mszczonowa 
podszedł do tego niecodziennego wydarzenia.
- Inicjatywa uczczenia w naszej gminie okrągłej rocznicy powstania 
wolnych samorządów pn. „Wolny-Samorządny” zrodziła się na początku 
bieżącego roku. Podczas VI sesji Rady Miejskiej w imieniu wszystkich 
radnych, Łukasz Koperski, jako przewodniczący zgłosił stanowisko, 
aby uczcić w Mszczonowie obchody 25-lecia samorządności w Polsce. 
Podczas obrad Rada Miejska zaproponowała zorganizować uroczystości 
będące świętem wszystkich mieszkańców miasta i gminy Mszczonów.   
W celu przygotowania obchodów 25-lecia samorządności powo-
łano Komitet Organizacyjny Obchodów pod kierownictwem Łukasza 
Koperskiego- przewodniczącego RM obecnej kadencji, w skład 
którego weszli: przewodniczący Rady Miejskiej kadencji 1990-1994, 
wiceprzewodniczący RM obecnej kadencji, radni, a także burmistrz 
Mszczonowa, przedstawiciele wszystkich organizacji pozarządowych, 
przedstawiciele duchowieństwa z parafii miasta i gminy Mszczonów, a 
także dyrektorzy trzech jednostek organizacyjnych: MOK, OSiR i GCI. 
 
Tak wielkie przedsięwzięcie trwało przez miesiące maj i czerwiec zaś 
apogeum przypadło na 13 i 14 czerwca. Proszę przybliżyć co zostało 
zorganizowane dla mieszkańców. 
 
- Od początku, czyli od momentu pierwszych ustaleń Komitetu Orga-
nizacyjnego priorytetem było przygotowanie takiej oferty kulturalno-
-rozrywkowej, żeby każdy z mieszkańców miasta i gminy Mszczonów 
mógł poczuć, że nie jest to święto władz samorządowych, lecz wszyst-
kich mieszkańców. 

W tym celu zorganizowanych zostało szereg wydarzeń pn. 
„Wolny Samorządny”, które rozpoczęły uroczystości związane 
z 224 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz 135-leciem 
OSP Mszczonów i 125-leciem Orkiestry Dętej OSP Mszczonów. 
W ramach cyklu imprez „Wolny Samorządny” odbyły się liczne 
konkursy i atrakcje zorganizowane przez Mszczonowski Ośrodek 
Kultury, Gminne Centrum Informacji, Ośrodek Sportu i Rekre-
acji i Termy Mszczonów oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. 
Niecodziennym wydarzeniem było Karaoke z Radnymi Miasta i 
Gminy Mszczonów oraz występ teatru ulicznego pt. „Kuglarze”. 
Dla bardziej aktywnych osób zorganizowano rajd rowerowy na 
orientację  „Śladami Chełmońskiego”i Questing po Mszczonowie. 
Mieszkańcy mieli także możliwość obejrzenia wystawy: „Samo-
rząd Terytorialny Mszczonowa na przestrzeni 25 lat” przygoto-
wanej w małej galerii MOK.  Wielką atrakcją był także Mszczo-
nowski Tydzień Termalny z promocyjną ceną biletu wstępu na 
TERMY oraz mecz towarzyski  Samorządowcy kontra Strażacy OSP 
Mszczonów zorganizowany przez Klub Sportowy Mszczonowianka. 
 
Rozumiem, że organizowane przez blisko półtora miesiąca zróżnico-
wane imprezy w żaden sposób nie przerosły atrakcyjności wydarzeń 
przewidzianych podczas głównych obchodów 25-lecia.

- Tak jak wspomniałem wcześniej, rodzaj imprez był dobrany tak, 
żeby każdy z mieszkańców mógł poczuć się wyjątkowo. Każde z 
wydarzeń było inne i niespotykane. Dlatego też, wyjątkowy w 
tym roku był XIX Jarmark Mszczonowski podczas którego miesz-
kańcy bawili się przy dźwiękach znanych przebojów The Beatles 
oraz zespołu Akcent- będącego tegoroczną gwiazdą Jarmarku. 
Głównie uroczystości „Wolny Samorządny” przypadły na 14 czerwca. 
W tym dniu nastąpiło swoiste apogeum wydarzeń. W programie 
imprezy odbył się zlot zabytkowych aut, festiwal świętojański, prezen-
tacje kół łowieckich i sadowników, a także liczne konkursy, koncerty 
i poczęstunek dla Mieszkańców w postaci rocznicowego tortu. 
Jako wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych pragnę 
serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, odpowie-
dzialnym i pracującym na rzecz zorganizowania tych wszystkich wyda-
rzeń, które z pewnością utkwiły w pamięci naszych mieszkańców i 
zapiszą się w historii naszego miasta.

Dziękuję za rozmowę
Ja również dziękuję

Wywiad

Mszczonów kulturą stoi

Co daje Panu te hobby i kiedy można najlepiej zacząć przygodę 
pod żaglami?
 
- Czym jest dla mnie to hobby? Dla mnie żeglarstwo to ogromna 
radość z tego, że mogę zapomnieć o wszystkich problemach 
dnia codziennego i poczuć żywioł jakim jest woda oraz wiatr. 
Za każdym razem oznacza to mnie, tak naprawdę co innego, 
gdyż z każdym nowym rejsem, kursem człowiek poznaje 
często coś nowego, przeżywa nowe doświadczenia i to jest w 
tym piękne, że każdy dzień pod żaglami jest niepowtarzalny. 
Same żeglarstwo, obcowanie z wodą, przestrzeń dają wolność 
i spełnienie. To jest dla mnie najlepsza forma wypoczynku.  
Oprócz Mazur, pływałem po Atlantyku i Bałtyku. Mam patent 
sternika motorowodnego, sternika jachtowego i morskiego. 
Mogę pływać po oceanie i morzu jachtami do 18 metrów długości. 

 
Jakie rady ma Pan dla młodych adeptów żeglarstwa?
- Woda nie wybacza błędów dlatego trzeba posiadać 
wiedzę i doświadczenie. Zawsze należy zachować zdrowy 
rozsądek i nie popadać w rutynę.  Trzeba mierzyć siłę na 
zamiary. Trzymanie za ster nie zwalania z myślenia, tak jak 
podczas jazdy samochodem. Musimy jednak pamiętać, że 
jacht ma silnik, napęd ale nie ma hamulców  i to jest ważne. 
Niestety w obecnych czasach panuje moda na bezpatencie, co 
staje się już nagminne. Pamiętajmy  zatem o BHP i podstawo-
wych zasadach bezpieczeństwa.
Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję również

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Podczas III Ogólnopolskiej Gali Gospodarczej ” (22.05.), której 
organizatorem była Fundacja Gospodarcza „Euro-Partner,  
gmina Mszczonów wyróżniona została certyfikatem Euro Gminy, 
przyznawanym jednostkom samorządu terytorialnego spełnia-
jącym wymagania najlepszych miast i gmin Unii Europejskiej. 
Certyfikat przyznano na podstawie oceny Kapituły Plebiscytu 
„Euro-Gmina” w oparciu o dotychczasowe działania władz 
gminy na rzecz rozwoju Polski Samorządowej 1990-2015. 
Plebiscyt wyróżnił najbardziej kreatywne samorządy, które 
znacząco przyczyniły się do kształtowania dobrego wizerunku 
Polski na arenie Unii Europejskiej.  Konkurs promuje dobre prak-
tyki, aktywność i przedsiębiorczość jednostek samorządowych 
oraz pokazuje, że systematyczna praca i zaangażowanie przekła-
dają się na szybszy rozwój nawet najmniejszych miast i gmin. 
Z roku na rok polskie miasta, gminy i firmy coraz bardziej 
zbliżają się do swoich europejskich odpowiedników pod 
względem infrastruktury, komfortu życia mieszkańców, 
aktywności władz lokalnych, rozwoju i przedsiębiorczości.  
- Samorządy ze swoją gotowością do zmian i dostosowywania 
się do zmieniającego się otoczenia stanowią doskonałych part-
nerów dla lokalnej przedsiębiorczości. Jest to klucz do sukcesu i 
rozwoju gmin, powiatów a w szerszej perspektywie całej polskiej 
gospodarki – mówił podczas gali finałowej Ogólnopolskiego 
Plebiscytu Gospodarczego Euro-Gmina, Euro-Powiat, Euro-
-Partner wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. 

Oprac. Łukasz Nowakowski 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wyróżnił Gminne Centrum 
Informacji w Mszczonowie za wieloletnią konstruktywną współ-
pracę i wkład w aktywizację mazowieckiego rynku pracy. 
Na wyróżnienie zasługuje fakt, że Gminne Centrum Infor-
macji w Mszczonowie było jedynym laureatem spośród 
wszystkich Centrów Informacji istniejących na Mazowszu.  

Wśród pozostałych 
wyróżnionych byli 
pozostali partnerzy 
rynku pracy jak Akade-
mickie Biura Karier czy 
Ochotnicze Hufce Pracy. 
Uroczyste spotkanie 
(27.05) zorganizowane 
przez Wojewódzki 
Urząd Pracy odbyło się 
w ramach 25 rocznicy 
pierwszych samorzą-
dowych wyborów w 
III RP, a także 25 rocz-
nicę wydzielenia ze 
struktury administracji 
rządowej Publicznych 
Służb Zatrudnienia.

Oprac. ŁN.

Certyfikat

Mszczonów - EURO GMINĄ

Wyróżnienie

GCI Mszczonów najlepsze na Mazowszu

WIEŚCI Z RATUSZA
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Rok 2015 
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje aktualną informację na temat 
konkursów planowanych do przeprowadzenia w 2015 roku. 
Harmonogram naborów wniosków w ramach programów, PO Polska Wschodnia oraz PO 
Wiedza Edukacja Rozwój zostanie umieszczony na stronie PARP w najbliższym czasie. W przypadku pojawienia się 
dodatkowych informacji w przedmiotowym zakresie będzie ona na bieżąco aktualizowana. 
 
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na 2015 rok. 
Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
 

 
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 

dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok* 
 (wersja nr 1 z 12 marca 2015 r.) 

Numer i nazwa 
Działania/Poddziałania 

Planowany 
termin naborów 

Typ projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna kwota 
przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w 
ramach konkursu (w zł) 

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw 

Poddziałanie 2.3.1 
Proinnowacyjne usługi 

IOB dla MŚP 

ogłoszenie 
konkursu 

1 października 
2015 

rozpoczęcie 
naboru wniosków 
3 listopada 2015 

r. 
zakończenie 

naboru wniosków 
28 grudnia 2015 

Wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia 
dostępności specjalistycznych wysokiej jakości 

proinnowacyjnych usług, powiązanych z 
krajowymi inteligentnymi specjalizacjami 

świadczonymi przez akredytowane Ośrodki 
Innowacji. 

31,3 mln PLN 

Poddziałanie 2.3.2 
Bony na innowacje 

dla MŚP 

ogłoszenie 
konkursu 

31 lipca 2015 
rozpoczęcie 

naboru wniosków 
31 sierpnia 2015 

zakończenie 
naboru wniosków 
30 grudnia 2015 

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
realizowanych przez jednostkę naukową, 

przyczyniających się do rozwoju ich produktów 
(wyrobów i usług). 

46,1 mln PLN 

Poddziałanie 2.3.3 
Umiędzynarodowienie 
Krajowych Klastrów 

Kluczowych 

ogłoszenie 
konkursu 

26 października 
2015 

rozpoczęcie 
naboru wniosków 

30 listopada 
2015 

zakończenie 
naboru wniosków 
9 grudnia 2016 

Wsparcie projektów mających na celu wzrost 
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw 

działających w ramach Krajowych Klastrów 
Kluczowych na rynkach międzynarodowych. 

41 mln PLN 

Poddziałanie 2.3.4 
Ochrona własności 

przemysłowej 

ogłoszenie 
konkursu 

21 września 2015 
rozpoczęcie 

naboru wniosków 
22 października 

2015  
zakończenie 

naboru wniosków 
28 marca 2016 

Wsparcie udzielane będzie mikro małym i średnim 
przedsiębiorcom na pokrycie kosztów związanych 
z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności 

przemysłowej. 

50 mln PLN 

WAŻNY KOMUNIKAT

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEDLA PRZEDSIĘIORCÓW
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka

Poddziałanie 3.1.5 
Wsparcie MŚP w 

dostępie do rynku kapita-
łowego- 4 Stock

ogłoszenie 
konkursu 

9 grudnia 2015 
rozpoczęcie 

naboru wniosków 
12 stycznia 2016 

zakończenie 
naboru wniosków 
31 marca 2016

Wsparcie projektów, mających na celu przygo-
towanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania 
zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze 

udziałowym i dłużnym, w celu wprowadzenia zmian 
organizacyjnych, produktowych lub technologicz-

nych o charakterze innowacyjnym

10 mln PLN

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 
Badania na rynek

ogłoszenie 
konkursu 

31 lipca 2015 
rozpoczęcie 

naboru wniosków 
31 sierpnia 2015 

zakończenie 
naboru wniosków 
30 września 2015

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie 
wyników prac B+R przeprowadzonych przez przed-
siębiorcę lub nabytych, prowadzących do urucho-
mienia produkcji nowych produktów lub usług z 

zachowaniem preferencji dla KIS

500 mln PLN

* Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie Instytucji Zarządzającej (www.poir.gov.pl)

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na 2015 rok.
Planowane terminy naborów w ramach PO WER w 2015 r. zgodne z Rocznym Planem Działania na rok 2015 zatwier-

dzonym przez IZ PO WER

Instrument wsparcia Typ projektów mogących uzyskać wsparcie

Termin ogłoszenia 
konkursu 

/Termin rozpo-
częcia i zakoń-
czenia naboru 

wniosków

Alokacja przezna-
czona na konkurs 

(w zł)

POWER 
 Działanie 2.2 Wsparcie na 

rzecz zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy 
przewagi konkurencyjnej na 

rynku

Wsparcie udzielane będzie: na realizację projektów 
mających na celu opracowanie analizy potrzeb rozwo-
jowych przedsiębiorstw sektora MMSP (z uwzględnie-
niem pracowników w niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy), którzy nie posiadają planu lub strategii rozwoju

IV kwartał 2015/I 
kwartał 2016 40000000

POWER 
Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz 

zarządzania strategicznego 
przedsiębiorstw oraz budowy 
przewagi konkurencyjnej na 

rynku

Wsparcie udzielone będzie:  
na realizację projektów szkoleniowych i doradczych 
skierowanych do przedsiębiorców z sektora MSP i 

ich pracowników z zakresu funkcjonowania na rynku 
zamówień publicznych

II kwartał 2015*/III 
kwartał 2015 10000000

* termin może ulec zmianie w zależności od wejścia w życie Rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej
w ramach PO WER 2014-2020

Pozostałe programy

Instrument wsparcia Termin ogłoszenia 
konkursu

Termin rozpoczęcia i 
zakończenia naboru wnio-

sków

Alokacja przeznaczona na 
konkurs (w zł)

Tryb naboru 
ciągły/ zamknięty

Pożyczka dla kobiet 30 marca 2015 13 kwietnia 2015 -31 
grudnia 2015 ok. 20 000 000,00 ciągły

źródło: http://www.parp.gov.pl/index/index/1411#
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa 
Recepcja: tel.: (22) 432 80 80, 432 71 25 

fax: (22) 432 86 20

http://www.poir.gov.pl
http://www.parp.gov.pl/index/index/2866
http://www.parp.gov.pl/index/index/1411
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W siedzibie Gminnego Centrum  Informacji we Mszczo-
nowie 19 czerwca odbyło się  Walne Zebranie Członków  
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego. Otworzył 
je prezes Marek Wardak.   Następnie przyjęto dwa   spra-
wozdania -  z działalności Zarządu MSH za rok 2014 i  Komisji 
Rewizyjnej. Zaraz potem  przyjęto uchwałę  w sprawie 

MSH

Mszczonowscy historycy omawiali  „dziś” i 
„jutro” swojego Stowarzyszenia   

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEIZBA PAMIĘCI

Minęło zaledwie kilka miesięcy, od kiedy w Izbie pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów  prowadzone są  zajęcia umuzy-
kalniające.  Projekt, dofinansowany przez MKiDN,  
rozpoczął się w lutym tego roku. Jednostką  samorzą-
dową, która jest odpowiedzialna  za jego realizację  jest 
Gminne Centrum Informacji. W lekcjach, odbywających 
się  w domu najsłynniejszego rodu Mszczonowa, który 
od zawsze rozbrzmiewał muzyką,   uczestniczy przeszło 
pięćdziesiąt  osób.  Kursanci w krótkim okresie  zdobyli  
umiejętności, które pozwoliły im wziąć  udział w swoim 
pierwszym oficjalnym koncercie. Występ przed  miejsco-
wymi pasjonatami muzyki oraz  krewnymi i znajomymi  
odbył się  tuż przed przerwą wakacyjną,   w ostatni czerw-
cowy piątek 26.06. Uczestniczyło w nim 27 adeptów zajęć  
umuzykalniających. Przed naprawdę  licznie zgromadzoną  
publicznością  zaprezentowali  się oni grając  na:  gitarze, 
pianinie, keyboardzie, akordeonie, perkusji,  saksofonie i  
dzwonkach chromatycznych.  W gronie artystów znaleźli 
się:  Wiktoria Gadomska, Jakub Gnyś, Paweł Jarkiewicz, 
Monika Kubiak, Marcelina Kulicka, Patrycja Kulicka, 
Martyna Kwaczyńska, Olga Łukaszewicz, Szymon Łuka-
szewicz, Kamil Majewski, Konrad Narożny, Jadwiga Pilich, 
Marzena Puchała, Adam Rydzewski, Wiktoria Rypkowska, 

Bartłomiej Rypkowski, Jan Sadowski, Klaudia Siatkowska, 
Jakub Siatkowski, Anastazja Sielska, Weronika Szcze-
panska, Patryk Sznajder, Tymon Śliwirski, Igor Todorović, 
Michał Tomaszewski, Amelia Traczyk i  Martyna Włodar-
czyk. Najmłodszy z występujących  miał  lat 5 (Tymon 
Śliwirski). Koncert prowadziła Dagmara Bednarek. Publicz-
ność, artystów, a także gościa honorowego – przewodni-
czącą gminnej  Komisji Oświaty Barbarę  Gryglewską- 
oficjalnie powitała dyrektor GCI Beata Sznajder. Koncert 
zakończony został gościnnym występem – uzdolnionej 
młodzieży z Osuchowa – rodzeństwa  Aleksandry i Bartło-
mieja Marczaków
Żegnając wszystkich występujących i słuchaczy  dyrektor 
GCI  Beata Sznajder,  zaprezentowała pedagogów, kształ-
cących pięcioletniego Tymona, a także jego starszych, 
a  nawet dużo starszych, kursowych  znajomych.  Tak 
skutecznie uczący, to:  Dagmara Bednarek, Ludmiła Kierz-
kowska, Dariusz Kołtuniak, Daniel Strojczyk, Jacek Zielonka 
i Tomasz Ziułek. 
Kolejny koncert, w którym wystąpią  uczestnicy projektu 
odbędzie się w okresie bożonarodzeniowym i będzie doty-
czył kolęd oraz pastorałek. Wtedy już jako salę  koncer-
tową  wykorzysta się  wnętrze pobliskiego kościoła pw. 
Świętego Jana Chrzciciela, w którym przed laty senior 
rodu Maklakiewiczów pełnił rolę  organisty. 

MM

Izba pamięci Rodziny Maklakiewiczów

Ich pierwszy koncert…  
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25-LECIE SAMORZĄDNOŚCI

„Wolny – Samorządny”, to cykl imprez i uroczystości,  
zorganizowany dla uczczenia 25-lecia mszczonowskiego 
samorządu. Zawiera on szereg ciekawych propozycji dla 
mieszkańców, przygotowanych  przez jednostki samorzą-
dowe gminy oraz  organizacje pozarzą-
dowe. Cały projekt koordynuje Gminne 
Centrum Informacji. 15 maja  w  ramach 
obchodów,  w sali klubowej Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury,  odbyło się 
muzyczne wydarzenie pt.:  „Śpiewać 
Każdy Może...I RADNY TEŻ”. MOK-owskie 
maratony  karaoke mają już swoją długą 
tradycję. W tym szczególnym maratonie 
wraz z młodzieżą wzięli udział przedsta-
wiciele Rady Miejskiej. Wybrane utwory 
można było zaśpiewać  wraz z: prze-
wodniczącym Rady Łukaszem Koper-
skim, przewodniczącą  Komisji Oświaty 

Barbarą  Gryglewską  oraz radnymi: Markiem Baumelem 
i Robertem Głąbińskim.  Jako pierwsza przed  publiczno-
ścią,   zgromadzoną  w sali klubowej,  wystąpiła przewod-
nicząca Gryglewska. W duecie ze swoim wyborcą  Jackiem 
Gołyńskim zaśpiewali słynny przebój Violetty Villas  „Oczy 
czarne”. Przewodniczący Koperski zaskoczył wszystkich 
nie tylko swoimi umiejętnościami wokalnymi oraz  śpie-
waniem po włosku i francusku,  ale także umiejętnością 
gry na gitarze. Radny Głąbiński zdecydował się  zaśpiewać  

w chórze  mszczonowski hymn młodzie-
żowy:  „Mszczonowiaki, fajne chłopaki”. 
Co do występów ostatniego z wymie-
nionych wcześniej samorządowców, 
to wystarczy tylko odnotować, że pan 
Marek Baumel jest zawodowym muzy-
kiem, więc nie może podlegać amator-
skiej ocenie . Karaoke z radnymi trwało 
do późnych godzin wieczornych. W 
imprezie, po stronie publiczności,  
uczestniczyły  też: dyrektor MOK-u 
Grażyna Pływaczewska oraz dyrektor 
GCI Beata Sznajder. 

MM

25-LECIE SAMORZĄDU MSZCZONOWA

Śpiewali wraz z radnymi

zatwierdzenia raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej 
kontroli,  dotyczącej działalności merytorycznej i finansowej 
MSH za  rok ubiegły.  Mszczonowscy pasjonaci historii pozy-
tywnie ocenili dotychczasową działalność Zarządu i dlatego  
absolutorium otrzymał on  jednogłośnie. Kolejna uchwała,   
jaką zajęli się  uczestnicy zebrania zmieniała jeden z punktów 
Statutu. Chodziło o jasne sprecyzowanie, że organizowane 
przez MSH  konferencje, kursy, szkoleni oraz imprezy plene-
rowe,  odtwarzające wydarzenia historyczne będą prowa-
dzone przez mszczonowską  Grupę Rekonstrukcji Histo-
rycznej. Ustalono też, że skład Zarządu będzie pięcioosobowy 
(prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i tylko jeden członek 
zarządu).  Składki członkowskie pozostawiono na dotych-
czasowym poziomie. Na koniec wiceprezes Stowarzyszenia 
Piotr Dymecki przedstawił plany działalności na najbliższe 
miesiące. Mówił o prowadzonych zbiórkach publicznych, z 

których środki mają  posłużyć  na rekonstrukcje  zabytkowego 
pojazdu pancernego, o trwających już  pracach przy rekon-
strukcji zabytkowej kuchni polowej, a także o przygotowa-
niach do zbiórki funduszy na ratowanie zabytków mszczonow-
skich nekropolii. W wystąpieniu wiele miejsca zajęły kwestie 
związane z obchodami 76-rocznicy bitwy mszczonowskiej, a 
także planowanym marszem Śladami Kaniowszczyków oraz  
innymi  przedsięwzięciami promującymi historię, w których 
uczestniczyć będą  członkowie MSH i GRH. Wspomniał 
ponadto o współpracy z Warszawskim Stowarzyszeniem 
Strzeleckim i pruszkowskim Oddziałem Polski Niepodległej, a 
także zaprzyjaźnionymi placówkami muzealnymi – Muzeum 
Lwowa i Kresów, Muzeum Mazowsza Zachodniego, a także  
Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. 

MM
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25 lecie samorządu Mszczonowa było obchodzone na 
wiele różnych sposób. Podczas jubileuszu nie mogło oczywiście 
zabraknąć  akcentu sportowego. Piłkarską  reprezentację  samo-
rządu na pojedynek wyzwali … strażacy. Wyzwanie zostało przy-
jęte, a termin spotkania umówiono na piątek  12 czerwca. Żar , 
jaki lał się z nieba tuż przed meczem  poddawał pod wątpliwość, 
czy amatorom uda się  w takich warunkach godnie wytrzymać  
jego  trudy. Na szczęście w miarę  upływu  czasu gry powietrze  
stopniowo się   ochładzało. Dzięki  temu   piłkarze nie tylko 
podołali zadaniu , ale nawet  widowiskowo  wciąż  podkręcali 
tempo  meczu, zapewniając tym samym publice  nie lada jakie 
emocje.  Każdą z drużyn wspomogli po przyjacielsku aktualni 
i byli reprezentanci  Klubu Sportowego Mszczonowianki, co 
oczywiście też  podniosło atrakcyjność wydarzenia.    Bardzo 
bojowo  pojedynek rozpoczęli strażacy, którzy dość szybko po 
strzałach Arkadiusza Danielika i Cezarego Musińskiego objęli 
prowadzenie 2:0. Kontaktową bramkę dla samorządu zdobył  
dopiero w 25 minucie  Kamil Romaszewski. W pierwszej połowie  
padły  jedynie trzy gole, ale za to  druga połowa przynieść miała 
prawdziwy strzelecki festiwal. Rozpoczęli go samorządowcy, 
doprowadzając szybko do wyrównania. Autorem tego gola był 
Sylwester Błaszczak. Strażacy nie dali jednak swoim przeciw-
nikom szans na długie cieszenie się z remisu. 3:2 po strzale  
Konrada Koziarskiego  wręcz uskrzydliło ognistą drużynę.  Dwa 
kolejne celne przyłożenia  na konto strażaków wykonali Bogu-
sław Woźniak i Emil Koperski. Kiedy wydawało się, że już jest po 
meczu  zespół burmistrza Józefa Grzegorza Kurka zerwał się do 
walki,  strzelając dwa gole. Na 5:3, a następnie na 5:4 podbijał 
raz za razem samorządowy wynik Kamil Błaszczak, zaliczając 
tym samym podczas spotkania hat-tricka.  W tym momencie 
zanosiło się na remis, gdyż samorządowcy byli akurat na fali, a 
strażakom na chwilę  tak jakby zabrakło ognia. To właśnie był 
czas, w którym trudy walki powinien wziąć  na siebie lider  i tak 
się  stało w tym przypadku. Komendant powiatowy Państwowej 
Straży – Andrzej Oklesiński  wręcz dobił rywali  szóstym golem.  
Samorządowcy Mszczonowa udowadniali już  jednak nie raz, 
że nigdy się nie podają  i nawet w najtrudniejszych chwilach 
potrafią  okazać jak są  skuteczni. Na boisku nie mogło być 

inaczej. Dosłownie w ostatniej minucie ponownie nawiązali  
kontakt. Piąta bramka była dziełem wiceprezesa Mszczono-
wianki  Andrzeja Ceremużyńskiego. Czasu na wywalczenie tzw. 
„zgodnego wyniku” niestety już zabrakło. Dosłownie zaraz po 
tym golu, prowadząca spotkanie sędzia Aleksandra Starobrat 
odgwizdała koniec meczu.  6:5 dla strażaków  po emocjonu-
jącym, szybkim i  zaciętym  pojedynku - taki był efekt starcia 
dwóch zaprzyjaźnionych  drużyn.  Rewanż z pewnością odbędzie 
się  niebawem, a być może stanie się  to nawet podczas turnieju, 
w którym wezmą  udział  także inne reprezentacje miejskich 
organizacji i firm.  

Po meczu, w prezencie dla publiczności urządzono jeszcze 
krótki turniej strzelania karnych. Wzięło w nim udział pięciu 
kibiców. Wygrał go Filip Krakowiak przed Klaudią Bodecką i 
Dariuszem Kosiciarzem.   

Podczas wydarzenia cały czas dla widzów grała orkiestra 
Dęta OSP pod kierownictwem kapelmistrza Jacka Zielonki.  Na 
płycie stadionu KS MSzczonowianki wystąpiły też strażackie   
marżonetki i tamburmajor ki.  Komentatorkami meczu były: 
Justyna Napierała i  Anna Wrzesień. 

Na boisku przed mszczonowską publicznością zaprezento-
wali się  m.in.:  prezes OSP Mszczonów Janusz Legięcki, naczelnik 
OSP Mszczonów Grzegorz Koperski, komendant PSP Żyrardów 
Andrzej Oklesiński, prezes gminny OSP Mszczonów  Waldemar 
Suski, dyrektor OSiRu Michał Szymański, prezes i wiceprezes 
Mszczonowianki – Zdzisław Banasiak  oraz Andrzej Ceremu-
żyński, a także radni – Ryszard Stusiński, Dariusz Olesiński, 
Andrzej Osial i  Piotr Chyła.  
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XIX JARMARK MSZCZONOWSKI był kulminacją obchodów 
25 lecia Samorządu Mszczonowa, odbywających się  pod nazwą 
„Wolny- Samorządny”. 13 czerwca na Placu Józefa Piłsudskiego 

nie brakowało 
atrakcji.  Podczas 
imprezy zorganizo-
wanej przez Mszczo-

nowski Ośrodek Kultury wystąpiły takie sławy  jak: zespół Żuki i 
na finał imprezy grupa Akcent. Gwiazda wieczoru zgromadziła na 
mszczonowskim rynku kilka tysięcy osób. Całe centrum miasta  
było zastawione autami. Wszystko wskazuje na to, że był to 
najpopularniejszy z dotychczasowych jarmarcznych koncertów.  

Hitem okazała się też  rewia „Przeboje PRL-u”  w wyko-
naniu dzieci i młodzieży z kół zainteresowań,  działających w 
MOK-u. Reżyserem widowiska była dyrektor MOK-u Grażyna 
Pływaczewska. Zaangażowani w to barwne przedsięwzięcie 
byli wszyscy instruktorzy i pracownicy Ośrodka Kultury, w tym: 
kierownik Marek Baumel, Iwona Skwarek (Studio Piosenki  
WOKALIZA, Marta Lesiewicz (formacje tańca) , Piotr Sadowski  

25-LECIE SAMORZĄDU MSZCZONOWA

MOC ATRAKCJI - JARMARK XIX-ty
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(Grupa VOICE) oraz plastyczki-   Anna Lipińska –Broda i Anna 
Saiki. Prawdziwą  niespodzianką było wykonanie  piosenki  
„Budujemy nowy dom”, w którym wystąpili burmistrz Józef 
Grzegorz Kurek  wraz z radnymi i pracownikami samorządo-
wymi. Ta brygada wykonała na scenie „110 procent normy”.  

Trudno oczywiście wyobrazić  sobie Jarmark bez koncertu 
Orkiestry Dętej OSP i jej przepięknych marionetek i tamburma-

jorek. Muzycy w mundurach, pod dyrekcją  kapelmistrza Jacka 
Zielonki, to zawodowcy, którzy potrafią  oczarować  wszystkich 
swoimi utworami. 

Dla dzieci wystąpiły podczas Jarmarku KOSMOKWAKI, czyli 
kaczodziobe stwory z przestrzeni kosmicznej.    Maluchy miały 
też  mnóstwo atrakcji w postaci: dmuchanych zjeżdżalni, skoczni, 
wodnych kul, czy też  karuzeli.  

Podczas festynu przedstawiciele DSM-u wręczyli nagrody 
laureatom, zorganizowanego przez firmę   konkursu „Dbam 
o środowisko”. Bank Spółdzielczy w Mszczonowie przy-
gotował  stoisko, w którym oferował swoje usługi, a dla 
najmłodszych miał balony i inne upominki. Zaintereso-
wanie wzbudzała też galeria po namiotem, jaką  zorgani-
zowała Grupa Plastyczna KOLOR z MOK-u. Każdy uczestnik 
Jarmarku mógł   nieodpłatnie zadbać o   swoje zdrowie, korzy-
stając z badań w ramach programu  „Zadbaj o swoje serce”.  

Sponsorami XIX Jarmarku Mszczonowskiego byli: YKK, Fiege, 
ZPC FLIS, MOSTVA, DSM, Geotermia Mazowiecka, Bank Spół-
dzielczy  Mszczonów, Bank Spółdzielczy  Biała Rawska, Global 
Parks Poland, PointPark Properitis, SHU  Mszczonów,  Budokrusz, 
Starostwo Powiatowe Żyrardów, Mondi, MO NROL  Poland i FM 
Logistic. 

Jarmark prowadził dziennikarski duet: Justyna Napierała i 
Anna Wrzesień. 

MM
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Drugi Festiwal Świętojański, jaki odbył się w mszczonowskim 
kościele farnym w niedzielę  14 czerwca, stanowił nie tylko promocję 
uzdolnionych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej, ale był także 
swoistego rodzaju podsumowaniem kolejnego roku działalności 
szkół i osób zajmujących się  na naszym terenie muzyczną edukacją. 
Festiwal rozpoczął się   zaraz po Mszy Świętej, która odprawiona 
została przez ks. kanonika Jerzego Witkowskiego za władze samorzą-
dowe i mieszkańców Gminy Mszczonów.   Samorządowa intencja nie 
była przypadkowa, gdyż  tego dnia w mieście  odbywały się  uroczyste 
obchody 25-lecia samorządności. II Festiwal Świętojański,  zorganizo-
wany pod patronatem Gminnego Centrum Informacji,  był też  częścią  
artystycznej oprawy obchodów, podczas których prezentowane były  
wszystkie wyrosłe w ostatnim ćwierćwieczu gminne organizacje 
oraz  instytucje, a także  wyjątkowe osoby, które je tworzą, czy też 
z nimi współpracują. Zgodnie z zamierzeniem organizatorów  w dniu 
podsumowania szczególny nacisk położony został na przedstawianie 
mieszkańcom osób najbardziej uzdolnionych i społecznie najaktyw-
niejszych. Młodzi muzycy, to prawdziwy skarb Ziemi Mszczonowskiej. 
Ich talenty, potwierdzają, że Mszczonów od dziesiątków lat słynie nie 
tylko z przedsiębiorczości i gospodarności, ale również  z  zamiłowania 
do muzyki. Najsłynniejszy z mszczonowskich rodów, to przecież  ród 
muzyków. Bracia Jan Adam Maklakiewicz i Franciszek Maklakiewicz- 
Izbicki  oraz ich  ojciec  Jan Nepomucen Maklakiewicz, to postacie, 
które w sposób szczególny zasłużyły się dla propagowania muzycz-
nych pasji wśród mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. To 
między innymi z powodu tych dwóch słynnych Janów mszczonowski 
Festiwal Muzyki Poważnej nosi nazwę  Świętojański. Oprócz tego 
znaczenie na wybór nazwy miała jeszcze bliskość Nocy Świętojańskiej, 
a także to, iż  wydarzenie odbywa się co roku w świątyni pw. Świętego 
Jana Chrzciciela. 

Tradycyjnie festiwal otworzyła dyrektor GCI Barbara Sznajder. 

Powitała ona wszystkich artystów, licznie zgromadzoną publiczność, 
a także gości w osobach: radnych, przewodniczącego Rady Miejskiej 
Łukasza Koperskiego i burmistrza Józefa Grzegorza Kurka. Następnie 
prowadzenie wydarzenia przejęli konferansjerzy Barbara Gryglewska i 
Piotr Dymecki. Pierwszymi zapowiedzianymi przez nich artystami byli 
wychowankowie Ludmiły Kierzkowskiej z ZS w Osuchowie – rodzeń-
stwo Aleksandra i Bartłomiej Marczakowie. Po muzykach z Osuchowa 
prezentowali się  wychowankowie Prywatnej Szkoły Muzycznej,   zało-
żonej przez panią  Małgorzatę  Rogozińską: Stanisław Chyła, Klaudia 
Woszczyk, Zofia Szymańska, Gabriela Biernat i  Szymon Kowalski. 
Podczas festiwalu nie zabrakło oczywiście chóru z Prywatnej Szkoły 
Muzycznej, jaki wystąpił pod dyrekcją Mateusza Wiśniewskiego. Prze-
pięknym głosem zachwycił słuchaczy inny pedagog  wspomnianej 
szkoły – Michał Prószyński.  Długo oklaskiwany był występ skrzypaczki 
Justyny Wojtkowskiej. Ostatnim akcentem festiwalowego koncertu 
był występ-  prowadzącej klasę  fortepianu -  Gabrieli Chiżyńskiej, 
która zaprezentowała mszczo-
nowskiej publiczności utwór 
własnego autorstwa. 

Na zakończenie dyrektor 
Beata Sznajder poprosiła o 
zaprezentowanie się  wszyst-
kich pedagogów, którym 
zawdzięczamy edukację  
muzyczną  naszej utalento-
wanej młodzieży. Publiczność 
rzęsistymi  brawami podzięko-
wała: Ludmile Kierzkowskiej, 
Małgorzacie Rogozińskiej, 
Justynie Wojtkowskiej,  Gabrieli 
Chiżyńskiej, Mateuszowi 
Wiśniewskiemu oraz Michałowi 
Prószyńskiemu.  

Przez cały festiwalowy 
dzień można było zwiedzać  
Izbę  Pamięci Rodu Maklakie-
wiczów,  w której na co dzień 
ćwiczą  mszczonowscy pasjo-
naci muzyki. 
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Drugi dzień tegorocznego Jarmarku Mszczonow-
skiego- niedziela 14 czerwca- poświęcony został w całości 
obchodom 25-lecia samorządności. „Wolny-Samorządny”- tak 
nazwany został cykl imprez oraz uroczystości, jaki przez blisko 
półtora miesiąca trwał w Gminie Mszczonów. Brały w nim 
udział wszystkie jednostki gminy, a koordynowało go Gminne 
Centrum Informacji. Kulminacja obchodów przypadła  właśnie 
na 14 czerwca. Z tej racji podczas drugiego dnia festynu prezen-
towały się  miejscowe zespoły artystyczne, a także lokalne 
stowarzyszenia i organizacje. Władze samorządowe ugościły 
mieszkańców pysznym tortem na 25-lecie, a także zafundo-
wały uczestnikom jarmarcznej zabawy: kiełbaski, grochówkę  i 
piwo. Niecodzienny  poczęstunek  można też  było otrzymać  od 
prezentujących się  w okolicach ratusza myśliwych. Członkowie 
Kół Łowieckich  Lis i Jenot z Mszczonowa oraz  Grójca częstowali 
mszczonowian pieczonym dzikiem, którego można było zakosz-
tować  po złożeniu symbolicznego datku do puszek wolontariuszy 
Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka”. Dorodne, czerwone   jabłka 
z wypalonym laserowo herbem miasta rozdawane były nato-
miast w stosiku Związku Sadowników RP. Jakby tego wszystkiego 
było mało, to jeszcze książki za „co łaska” można było dostać  

w punktach Biblioteki Publicznej i Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego, którego członkowie  w taki właśnie 
sposób zbierali na replikę  czołgu. Repliki broni o mniejszych 
gabarytach prezentowali obok  członkowie Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej Strzelcy im. 31 pSK. Wystawę dotyczącą mszczo-
nowskiego harcerstwa oglądać  możebna było w harcówce przy 
ulicy Warszawskiej. Przez cały czas trwania finału miejskich 
obchodów 25- lecia samorządności otwarte dla zwiedzających  
były również  miejskie Izby Pamięci – IP Rodu Maklakiewiczów 
i IP Ziemi Mszczonowskiej.  Mszczonowsko, lokalnie… było też 
na festynowej scenie, gdzie wystąpiły kolejno-  dziewczęta z 
sekcji tańca cheerleaders SKF FRESH, kapela „Ex Problem”, a na 
jarmarczny finał grupa  „Mister Dex”. Innymi atrakcjami samo-
rządowej części Jarmarku były:  koncert  grupy „Hot Sun”,  piknik 
piracki dla najmłodszych i  pokaz psów myśliwskich. Równolegle  
z propozycjami Jarmarku odbywały się ponadto: 
*II MSZCZONOWSKI FESTIWAL ŚWIĘTOJAŃSKI MUZYKI 
POWAŻNEJ w kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela, który 
poprzedziła Msza Święta w intencji władz samorządowych, a 
także mieszkańców Gminy Mszczonów, 
*dwie akcje Biblioteki Publicznej „ZRÓB SOBIE URODZINOWĄ 
FOTKĘ Z MSZCZONOWEM W TLE” oraz „OCALMY OD ZAPO-
MNIENIA” - zbiórka fotografii Mszczonowa i okolic, a także II 
ZLOT ZABYTKOWYCH AUT- „MSZCZONÓW KLASYCZNIE”, przy 
którym instruktorzy Szkoły Nauki Jazdy MANGA, prezentowali  
efekty zderzenia na specjalnym symulatorze, przestrzegali przed 

25-LECIE SAMORZĄDU MSZCZONOWA
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łączeniem alkoholu z prowadzeniem auta za pomocą  testów w 
alkogoglach, a także poprowadzili warsztaty pierwszej pomocy. 
Podczas II Zlot Zabytkowych Aut przyznano kilkanaście nagród 
i  wyróżnień. Otrzymali je: (w kategorii najstarszy polski samo-
chód) (1) Jan Kłopotowski -Mszczonów – Warszawa M20 z roku 
1961, (2) Grzegorz Siedlecki -Mszczonów – Syrena 104 z roku 
1968, (3) Jacek Borowiec- Mszczonów – Syrena 105 z roku 1972 
(w kategorii najstarszy samochód zagraniczny) (1) OSP Wręcza - 
Dodge WC62 z roku 1943, (2) Krzysztof Sylwanowicz -Kamionka 
- Mercedes 170 VS z roku 1950, (3) Paweł Wielkopola- Tarczyn - 
Cadillac 62 z roku 1955, (w kategorii najstarszy motocykl polski) 

(1) Beata Kłopotowska –Korytów A - 
WFM M06  z roku 1961, (2) Kazimierz 
Wójcicki- Żyrardów- - WFM M06  z roku 
1962, (3) Jan Sowik -Petrykozy - Junak 
M10 z roku 1963  (4) Adam Rydzewski- 
Mszczonów - Junak M10 z roku 1963, (w 
kategorii najstarszy zagraniczny moto-
cykl) (1) Kamil Stelmach- Mszczonów 
- IŻ z roku 1956, (2) Kazimierz Wójcicki- 
Żyrardów - MZ E5250 z roku 1958 (3) 
Andrzej Wiśniewski - Mszczonów - 
Pannonia TLF z roku 1961, (w kategorii 
najmłodszy uczestnik zlotu) (1) Hubert 
Centkowski - Mszczonów - Romet Pony 
(motorynka). 
Podczas samorządowego święta nie 
mogło zabraknąć wystąpień  burmistrza 
Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka 
i przewodniczącego Rady Miejskiej 
Mszczonowa, którym dane też  było od  
Mirosława Orlińskiego   (przedstawiciela 
Marszałka Województwa-  Adama Stru-
zika) odebrać  dla Gminy Mszczonów 
Medal ProMasovia za rozwój i samorzą-

dowe osiągnięcia. Mirosław Orliński nagrodził też  pamiątko-
wymi dyplomami od Marszałka zasłużonych działaczy społecz-
nych Gminy Mszczonów: wiceburmistrza Grzegorza Kozłow-
skiego, przewodniczącego Łukasz Koperskiego, radnych  -Jerzego 
Siniarskiego, Mirosława Wirowskiego oraz  Ryszarda Stusiń-
skiego, a także przedstawiciela Mszczonowsiego Stowarzyszenia 
Historycznego Piotra Dymeckiego.  Burmistrz wraz z przewod-
niczącym RM podczas Jarmarku dokonali ponadto  dekoracji 
odznaką „Zasłużony dla Miasta Mszczonowa”: wiceprezesa KS 
Mszczonowianki Andrzeja Czeremużyńskiego,  naczelnika OSP 
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Wernisaż  wystawy  „Mszczonów dawniej i dziś – 
samorząd terytorialny Mszczonowa na przestrzeni 25 lat” 
był kolejnym wydarzeniem z cyklu imprez  „Wolny i Samo-
rządny”,  jaki koordynowany jest przez Gminne Centrum 
Informacji.  Wystawę otwarto w piątek 29 czerwca w 
Małej Galerii Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. Skła-
dała się ona z plansz,  obrazujących wszystkie dotych-
czasowe kadencje mszczonowskiej Rady Miejskiej, a 
także ich najważniejsze  osiągnięcia.  To niecodzienne 
podsumowanie ćwierćwiecza mszczonowskich zmian,  
wykonane zostało przez Beatę Sznajder i Piotra Dymec-
kiego.  Wystawa była eksponowana w MOK-u do połowy 
czerwca.  W wernisażu uczestniczyli Radni Rady Miejskiej 
obecnej kadencji wraz z burmistrzem Józefem Grzego-

rzem Kurkiem i wiceprzewodniczącymi  Rady – Markiem 
Zientkiem  oraz  Andrzejem Osińskim. Obecni też byli 
członkowie Grupy Plastycznej KOLOR, którzy tego samego 
dnia wystawili  w galerii swoje prace artystyczne pod 
podobnym tytułem „Mszczonów dawniej i dziś”. Wyda-
rzenie otworzyły wspólnie:  dyrektor MOK-u Grażyna 
Pływaczewska i dyrektor GCI Beata Sznajder. Podczas 
otwarcia  głos zabrał  również  burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek, który m.in.  żartował, że dopiero po zapoznaniu się 
z  tablicami  zdał sobie tak naprawdę  sprawę ile udało 
się  zmienić  w gminie w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. 
Kolejnym   przemawiającym był wiceprzewodniczący RM 
Marek Zientek. Podziękował on za plastyczne przedsta-
wienie dokonań samorządu twórcom plansz oraz wyraził 
nadzieję, że obecna  Rada  będzie się  mogła poszczycić  na 
zakończenie swej kadencji równie imponującymi osiągnię-
ciami jak wcześniejsze samorządy. 

MM

Mszczonów Grzegorza Koperskiego, wieloletniego prezesa  OSP 
Wręcza Zygmunta Modzelewskiego, przewodniczącego RM 
Łukasza Koperskiego, radnego RM Jerzego  Siniarskiego oraz 
sołtysów- Teresy  Wolnej, Janusza Olborskiego, Krystyny Borow-
skiej, Eleonory Korbiń, Hanny Kłos i Bronisława Szymańskiego.   

Samorządowy Jarmark  został  zakończony prezentacją  

teledysku  obrazującego  zmiany, jakie zaszły w Mszczonowie na 
przestrzeni 25 lat. Producentem klipu była  Agencja Kreatywna 
THE TOX. Prace nad jego powstaniem koordynowała Magdalena 
Podsiadły z GCI Mszczonów.   

MM

25-LECIE SAMORZĄDU MSZCZONOWA

25 lat samorządu zawisło w Galerii MOK-u 

25-LECIE SAMORZĄDNOŚCI
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Mszczonowski Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w ostatnią 
sobotę  maja (30.05) hucznie obchodził  25–lecie powstania. 
Ćwierć wieku działalności rzemieślniczej organizacji uczczone 
zostało podczas Mszy Świętej, w której uczestniczyła rzemieśl-
nicza brać  Mszczonowa wraz z przyjaciółmi,  reprezentującymi 
inne gminne organizacje oraz  instytucje, a także  cechy z sąsied-
nich miejscowości.   Eucharystia, podczas której rzemieślnicy 
dziękowali za rozwój swojej organizacji,  koncelebrowana była 
przez dwóch mszczonowskich proboszczów- ks. dziekana Tade-
usza Przybylskiego z Parafii farnej pod wezwaniem Świętego 
Jana Chrzciciela oraz ks. Sławomira Tulina z Parafii pw. Świętego 
Ojca Pio. Obaj duszpasterze ciepło wyrażali się o organizacji, 
która jest jednym z filarów współczesnego Mszczonowa.  To 
wręcz symboliczne, że urodziny Cechu zbiegły się  w czasie z taką  
samą  rocznicą działalności samorządu Mszczonowa. Przedsta-
wiciele rzemiosła od początku istnienia miasta wpływali na jego 
rozwój, więc nikogo nie powinno dziwić, że gdy tylko naszemu 
krajowi udało się  wyrwać z komunistycznych ograniczeń miej-
scowi rzemieślnicy od razu wykorzystali  szansę, aby wykazać  
się kreatywnością  w kształtowaniu zarówno swej branżowej jak 
też  miejskiej rzeczywistości.  Wybitni  działacze cechowi i samo-
rządowi, to w wielu przypadkach te same osoby. Mszczonowski 
Cech i Samorząd są  jak bliźniacze rodzeństwo. Z tej racji wśród 
gości 25- lecia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości nie zabrakło: 
przewodniczącego Rady Miejskiej Mszczonowa Łukasza 
Koperskiego, burmistrza Józefa Grzegorza Kurka oraz starosty 
Wojciecha Szustakiewicza. Wśród zaproszonych na obchody 
byli ponadto:  dwaj wspomniani już duszpasterze Mszczonowa, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej marek Zientek, komendant 
KP Mszczonów Krzysztof Puszcz, przedstawiciele OSP – prezes 
Janusz Legięcki i naczelnik Grzegorz  Koperski, dyrektor Zespołu 
Szkół w Mszczonowie  Marianna Sosińska, dyrektor Gminnego 
Centrum Informacji Beata Sznajder, państwo Jadwiga i Andrzej 
Barbulant, Marek Seredyn właściciel  firmy Sfinx 2 oraz hono-
rowi członkowie Cechu- Jadwiga Rybińska,  Jadwiga Olborska, 
Marianna Kwiatkowska, Sylwester Hotkowski, Ewa Brzózka, 
Tadeusz Federowicz, a także Honorowy Starszy  Cechu  Andrzej 
Zieliński.  

Do uczestnictwa w świecie zaproszeni też  zostali reprezen-
tanci Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w osobach: 
prezesa Mieczysława Lipowskiego i dyrektora Zdzisława Łapiń-
skiego. 

Po Mszy Świętej uczestnicy obchodów przeszli w asyście 
Orkiestry Dętej OSP Mszczonów z kościoła farnego do Domu 
Strażaka. Urodzinowe przyjecie zorganizowane zostało w sali 
weselnej. Zabawę przy muzyce zespołu „Sami Swoi” poprzedziły 
okolicznościowe przemówienia i  wręczenie rzemieślniczych 
medali oraz   odznaczeń. 

Prezes Cechu Zbigniew Bednarek wyznał podczas swego 
przemówienia, że gdy  dwadzieścia lat temu zostawał  człon-
kiem Zarządu Cechu czuł  dumę, iż stał się  jednym z reprezen-
tantów  wielkiej, rzemieślniczej rodziny. Nie przypuszczał jednak 
wtedy nawet, że dwie dekady później dostąpi jeszcze większego 
zaszczytu, czyli kierowania całą mszczonowską  organizacją 
cechową oraz  tak godną  uroczystością  jak ta- zorganizowana z 
okazji  25- lecia.  W trakcie przygotowanego wystąpienia prezes 
Bednarek podziękował wielu zasłużonym dla Cechu osobom 
i poprosił o minutę  ciszy dla zmarłych  członków  organizacji: 
Andrzeja Brzózki, Jana Kwiatkowskiego, Krzysztofa Gołyńskiego, 
Piotra Kustosza i Bronisława Piotrowskiego. 

Wśród przemawiających byli również:  wiceprezesi  cechu 
-Małgorzata Olczak i Mariusz Dąbrowski, ks. dziekan Tadeusz 
Przybylski, burmistrz Józef Grzegorz Kurek, Starosta Wojciech 
Szustakiewicz, naczelnik OSP Grzegorz Koperski, prezes Izby 

Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i 
Podlasia Mieczysław Lipowski, starszy 
Cechu w Żyrardowie Jan Kaliński oraz 
jeden z założycieli mszczonowskiego 
Cechu, a obecnie przewodniczący 
Rady Miejskiej Mszczonowa Łukasz 
Koperski, którego przemówienie 
zamieszczamy poniżej w całości.  

* * *

Obok publikujemy przemó-
wienie przewodniczącego Rady 
Miejskiej Łukasza Koperskiego, 
wygłoszone podczas obchodów 25- 
lecia  działalności Cechu Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości w Mszczonowie 
(30.05.2015 r.)

25–lecie powstania Cechu

Rzemieślnicze ćwierćwiecze 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZE25-LECIE SAMORZĄDNOŚCI
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Szanowni Państwo, 
25 lat, ćwierć  wieku… jakże wspaniała rocznica. Gdy reak-

tywowaliśmy Cech w Mszczonowie nawet nie marzyliśmy, że 
nasza organizacja będzie obchodzić  tak wspaniały jubileusz i że 
odegra tak wielką rolę w budowie nowoczesnego Mszczonowa. 
Nasze miasto powstało i rozwijało się przez wieki dzięki aktyw-
ności miejscowych kupców i rzemieślników. To co MY uczyni-
liśmy wpisuje się w tą chlubną  tradycję. Spełniliśmy  i wciąż  
spełniamy nasze zobowiązanie wobec przodków. Do II wojny 
światowej istniały w Mszczonowie cechy branżowe. Po nastaniu 
komuny nie było już  mowy o swobodnym zrzeszaniu się. 
Mszczonowskim rzemieślnikom narzucono obowiązek zapisania 
się najpierw do Cechu w Grodzisku Mazowieckim, a następnie 
po reformie administracyjnej w latach 70-tych,  do Cechu w 
Żyrardowie. Wszędzie tam mszczonowianie byli bardzo aktywni 
i odgrywali znacząca  rolę. Taki już nasz mszczonowski charakter.  
Gdy  tylko nastąpiła transformacja ustrojowa przystąpiliśmy 
do zawiązywania rzemieślniczej organizacji w naszym mieście. 
W całym kraju Cechy słabły, przeżywały  kryzysy, a w Mszczo-
nowie dla odmiany zaczęła się tworzyć nowa struktura. Byłem 
jednym z inicjatorów tego pomysłu. Wraz ze mną  aktywnie 
wspierali go Tadeusz Federowicz i Andrzej Zieliński. Jakże ucie-
szyło nas, gdy naszą inicjatywę  zaczęli popierać  rzemieślniczy 
seniorzy. Zachęcali nas do działania. Do dziś  pamiętam łzy 
radości w oczach pana Zygmunta Olborskiego, gdy dowiedział 
się, że zamierzamy w Mszczonowie powołać  Cech Rzemiosł 
Różnych. Mieliśmy pomysł, tryskaliśmy energią, rozpierała 
nas ambicja,  ale zarazem nie brakowało nam  pokory wobec 
tych, którzy uczyli nas rzemieślniczego fachu. Właśnie dlatego 
postanowiliśmy, iż pierwszym Starszym nowo założonego Cechu 
zostanie  jeden z naszych mentorów - Jerzy Rybiński. Wiedzie-
liśmy, że tylko łącząc młodzieńczy zapał z siłą  doświadczenia 
osiągniemy sukces. Rzemieślnicze rodziny, to poważna siła. Gdy 
Cech okrzepł sięgnęliśmy po samorządową  władzę  w gminie.  
W pierwszej kadencji rzemiosło w Radzie Miejskiej reprezen-
tował Tadeusz Federowicz. W drugiej kadencji samorządowej 
mieliśmy już większość w Radzie Miejskiej oraz przewodniczą-
cego i wiceprzewodniczącego Rady, członków Zarządu Miasta, 
a także  delegata na Sejmik Wojewódzki. To nie był przypadek. 
Byliśmy najprężniejszą  organizacją  w gminie. Wraz z rodzinami 
stanowiliśmy poważny procent wyborców. Założyliśmy  własny 
komitet wyborczy – Forum Rzemieślnicze.  Cech Rzemiosł 
Różnych i mszczonowski samorząd łączy bardzo dużo. Są  jak  

dwaj bracia. Silni swoją  jednością. Połączeni czasem 
wzrastania. Równie ambitni i jakże skuteczni w dzia-

łaniu.  W tym roku razem obchodzą swoje 25-lecie. Zrealizowa-
liśmy razem plany o silnym i zamożnym Mszczonowie, w którym  
obok wielkich,  światowych firm działają miejscowe  rzemieśl-
nicze i kupieckie  zakłady oraz przedsiębiorstwa. Mszczonowski  
Cech Rzemiosł Różnych w latach prosperity zmienił się  w Cech 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Nasz komitet wyborczy otwo-
rzył się na aktywnych i zdolnych społeczników, stając się  Forum 
Samorządowym. Od 1996 roku jestem przewodniczącym Rady  
Miejskiej. Przez wiele lat byłem starszym, a następnie prezesem 
Cechu.  Moje doświadczenie upoważnia mnie, abym o Cechu 
mówił - „moja organizacja”. Dziś  z perspektywy lat oceniam ją 
jako prawdziwy fenomen.  Przetrwaliśmy wiele burz. Nie znisz-
czył nas też  chwilowy brak wewnętrznej zgody.  Dziś  ponownie 
stanowimy jedność. Potężna w tym zasługa obecnych władz 
cechowych z  prezesem Zbigniewem Bednarkiem na czele.  
Dzięki niemu i jego zastępcom, a także wielu innym rzemieśl-
nikom dbającym o wizerunek Cechu z wiarą  patrzę w przyszłość. 
3 maja,  podczas gminnych obchodów Święta Narodowego  
niemalże tak jak przed laty, wspominany Zygmunt Olborski,  
teraz ja uroniłem łzę  szczęścia, gdy zobaczyłem cechowy 
sztandar, tak dla nas cenny, niesiony przez naszą młodzież. 
Młodzi rzemieślnicy  oraz  ich plany, ambicje i energia przypo-
minają  mi to wszystko co charakteryzowało nas  przed  ćwierć-
wieczem. Dziś  kolej na nich. Ufam, że dobrze przygotowaliśmy 
ich do tego, aby zaczęli kreować  mszczonowską  rzeczywistość.  

Jako doświadczony przedsiębiorca, a także społecznik wiem, 
że o dynamice działalności obok aktywnych członków decydują 
też możliwości finansowe organizacji. Z tej racji  z okazji urodzin 
Mego Ukochanego Cechu, pragnę ufundować  mu  prezent w 
postaci przelewu mojej miesięcznej diety przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Dziękuję  za uwagę. 

25-LECIE SAMORZĄDNOŚCI
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Przed wojną  Mszczonów był miastem dwóch kultur. Katolicy i 
Żydzi żyli w równowadze i wzajemnym poszanowaniu.  Wszystko 

zmieniło się  wraz z wejściem do miasta niemieckiego okupanta. 
Rok 1939  był początkiem zagłady. Z blisko 2500 mszczonow-
skich Żydów końca wojny doczekało naprawdę  niewielu. Na 
początku lat 60-tych  ci,  którzy dotarli do Izraela spotkali się, 
aby oddać  cześć pomordowanym. Z tego spotkania zachowała 
się  fotografia, przedstawiająca grupę  zaledwie pięćdziesięciu  
osób. W czasach obecnych właściwie nie  zdarza się  już, aby 
ktoś z tego dawnego, 
żydowskiego Mszczo-

Kilkaset nowych miejsc pracy dla Magazynierów i Opera-
torów Wózków Widłowych Wysokiego Składowania posiada-
jących uprawnienia i książeczkę do celów sanitarno-epide-
miologicznych oferuje firma  ID Logistics Polska. Praca w 
nowym magazynie ID zlokalizowanym przy ulicy Wiejskiej 4 w 
Mszczonowie ruszy wraz z początkiem lipca bieżącego roku.  
Rekrutację rozpoczęło spotkanie informacyjno-rekruta-
cyjne w dniu 20 maja br. zorganizowane w Mszczonowskim 
Ośrodku Kultury przez firmę ID Logistics Polska we współ-
pracy z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie.  
Dzięki szeroko prowadzonej promocji tego wydarzenia w 
spotkaniu wzięło udział blisko 100 osób z terenu miasta i gminy 
Mszczonów zainteresowanych pracą w magazynie ID.
Zgodnie z przedstawioną informacją rodzaj proponowanej 
umowy przez pracodawcę to umowa o pracę, początkowo na 

okres próbny 3 miesięcy, następnie zgodnie z podpisanym 
kontraktem między Klientem a Firmą – na kolejne lata.

Oprac. ŁN.

W dniu 31 maja 2015 roku zmarł w wieku 82 lat Henryk Supeł- 
działacz samorządowy, radny Rady Miejskiej w Mszczonowie w 
latach 1994-1998, członek Komisji Gospodarki Gminnej, a także 
Komisji Porządku, Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska. 
Msza żałobna odbyła się w kościele Jana Chrzciciela w Mszczo-
nowie w środę 3 czerwca 2015 roku.
W imieniu władz samorządowych Mszczonowa, zmarłego poże-
gnał Marek Zientek- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w 
Mszczonowie. 

ŁN

Przemówienie Marka Zientka, wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej

Przypadł mi dzisiaj w udziale smutny obowiązek pożegnania 
w imieniu władz samorządowych Mszczonowa śp. Henryka 
Supła – działacza samorządowego, radnego Rady Miejskiej w 
latach 1994-1998, członka Komisji Gospodarki Gminnej, a także 
Komisji Porządku, Przestrzegania Prawa i Ochrony Środowiska.

Każde pożegnanie, a szczególnie te ostatnie skłania do zadumy 
i refleksji. Wspominamy wówczas wszystkie podejmowane 
sprawy, działania i zasługi dla miasta i gminy Mszczonów na 
które wpływ miał śp. Henryk Supeł.
Henryk Supeł, jako radny posiadał zawsze swoje, głęboko prze-
myślane zdanie, którego potrafił bronić będąc jednocześnie 
otwarty na argumenty innych i zdolny do kompromisu, nieszu-
kający w żadnej sprawie swojego interesu i korzyści.

Jego życiowy optymizm i pogoda ducha były dla nas zawsze 
dobrym przykładem zachowań w sytuacjach trudnych.
W imieniu Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej w 
Mszczonowie wszystkich kadencji całej Rodzinie Zmarłego 
składam serdeczne wyrazy współczucia.

Drogi Henryku
Spoczywaj w pokoju!

Praca

Nowe miejsca pracy w Mszczonowie

Ostatnie pożegnanie

ŚP. Henryk Supeł - pożegnanie samorządowca

Historia

W poszukiwaniu wspomnień  
z dzieciństwa 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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 Skąd wziąć pieniądze na realizację ciekawego pomysłu? 
– to pytanie zadaje sobie wiele organizacji oraz ludzi, którzy 
chcieliby zorganizować coś ciekawego dla innych. Niestety, 
zwykle na takich rozważaniach się kończy a przez to wiele intere-
sujących idei nie wychodzi poza mury siedzib stowarzyszeń czy 
fundacji. W Mszczonowie różne organizacje od lat pokazują, że 
jednak można – wystarczy tylko zaangażowanie, dobry pomysł 
a przede wszystkim bezinteresowna chcę zmienienia czegoś w 
otaczającej rzeczywistości. Od kilku lat młode organizacje oraz 
nieformalne grupy zrzeszające społecznych działaczy mogą 
ubiegać się o mikrodotacje w ramach FIO Mazowsze Lokalnie – 
programu skierowanego do mieszkańców województwa, którzy 
mają pomysł na to, jak zwiększyć zaangażowanie obywateli w 
życie ich „małej Ojczyzny”. Jak można przeczytać w regulaminie: 
wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz 
swojej społeczności. Właśnie tacy (nie)zwykli ludzie znaleźli się 
w Gminie Mszczonów, a dzięki ich pasji i zaangażowaniu udało 

się pozyskać wsparcie na realizację obydwu złożo-
nych projektów.

 Pierwszy z nich, „Zagrajmy w historię”, dotyczył orga-
nizacji cyklu terenowych gier dla mieszkańców. Został on stwo-
rzony przez grupę lokalnych działaczy o nazwie „Amshinow”, w 
skład której weszli: Dagmara Bednarek, Magdalena Podsiadły, 
Damian Sołtyk, Karolina Kempińska, Kamila Pokropek, Jakub 
Lasoń oraz Aleksandra Skoneczna Wszystkie zaplanowane gry 
dotyczyć będą historii oraz atrakcji Ziemi Mszczonowskiej. Poko-
nując wyznaczone trasy i zaliczając zadania, uczestnicy będą 
mogli w atrakcyjny  sposób poznać dzieje swojej okolicy, lokal-

nowa przyjechał do miasta w poszukiwaniu wspomnień. 
Czasami  trafiają  tu jeszcze ich dzieci lub wnuki, choć  i tak 
są  to bardzo rzadkie wizyty.  Tym cenniejsze więc było wyda-
rzenie,  do jakiego doszło 1 czerwca. Mszczonów wraz ze swymi 
krewnymi odwiedziła Orna Keret, która jako mała dziewczynka 
po wybuchu wojny  uciekła  z Mszczonowa. Jej matka miała 
na imię Rachela z domu Eisenwaser i pochodziła z Kałuszyna. 
Ojciec  Icchak Josef (Józef Kożuch) prowadził przy Nowym Rynku 
stację paliw Karpatia oraz sklep (cukiernię), jaki znajdował się  w 
wynajętej części budynku Kozłowskich. Budynek ten zachował 
się  do dziś. Został odbudowany po wrześniowych zniszczeniach. 
Miejsce to udało się dokładnie ustalić  konfrontując wspomnienia 
pani Orny z wiedzą, lokalnej pasjonatki  historii pani Barbary 
Gryglewskiej.  Pamiątkowa fotografia, jaka została wykonana 
przed odnalezionym budynkiem była celem wizyty Orny Keret 
do miasta jej urodzenia. Przed spacerem po wspomnienia z dzie-
ciństwa doszło jeszcze do spotkania z burmistrzem Mszczonowa 
Józefem Grzegorzem Kurkiem, podczas którego Orna Keret 
otrzymała odpis swego aktu urodzenia, jaki zachował się urzę-

dowych archiwach. 
Rodzina Keretów 
przeszła też  częścią  
ścieżki edukacyjnej 
noszącej nazwę 
„Spacer  po nieist-
niejącym mieście”, 
która składa się z 
tablic z dawnymi 
zdjęciami przedwo-
jennego i wojen-
nego Mszczonowa,  
ustawionymi  w 
miejscach, które na 
przestrzeni lat całko-
wicie zmieniły swoje 
oblicze.  Pani Ornie 
(zwanej niegdyś w 
Polsce  Ireną) towa-
rzyszył wnuk Lev, 
synowa Shira oraz 
najmłodszy z synów 
Etgar Keret -  słynny 
izraelski poeta, prozaik, felietonista oraz wykładowca Wyższej 
Szkoły Filmowej w Tel Awiwie. Jego dzieła  tłumaczone są na 
wiele języków, w tym na: angielski, niemiecki, włoski, hisz-
pański, rosyjski,  arabski i oczywiście polski. W Polsce ukazało się 
siedem jego  zbiorów opowiadań: Gaza blues, Pizzeria „Kami-
kadze”, 8% z niczego, Rury, Tęskniąc za Kissingerem, Kolonie 
Knellera i Nagle pukanie do drzwi. 
Po zakończeniu wizyty w Mszczonowie rodzina udała się  do 
pałacu w Radziejowicach, gdzie podziwiała wystawę  obrazów 
Józefa Chełmońskiego. 

MM

Projekt

Lokalni aktywiści pokazują,  
że można!

Z ŻYCIA GMINY

http://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Felieton
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tel_Awiw-Jafa
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nych organizacji a także zdobyć często już zapomniane umie-
jętności dotyczące np.  posługiwania się busolą czy rozpalania 
ogniska. 

Wszystkie gry organizowane będą w sierpniowe i wrze-
śniowe weekendy po to, by jak największa liczba osób mogła 
wziąć nich udział. Jak powiedziała Dagmara Bednarek, koor-
dynator grupy: chcemy nie tylko uczyć, ale także bawić i inte-
grować pokolenia. Mamy nadzieję, że w grach uczestniczyć będą 
zespoły rodzinne, grupy znajomych czy sąsiadów, dla których 
będzie to idealna okazja na lepsze poznanie się, współdziałanie i 
spędzenie wolnych, ciepłych weekendów w interesujący sposób. 
Chcemy pokazać, że można pożytecznie i miło spędzać czas bez 
telewizora czy komputera, że nawet  bez wielkich środków każdy 
może zrealizować fajną inicjatywę. Wystarczy chcieć!  Zwień-
czeniem letniej akcji będzie plenerowy turniej gry planszowej 
o Ziemi Mszczonowskiej połączony z podsumowującym cykl 
ogniskiem, podczas którego najaktywniejsi i najlepsi uczestnicy 
otrzymają pamiątkowe nagrody. 

Pomysłodawcami drugiego przedsięwzięcia, projektu 
„Zdrowo bo wiejsko”, były członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
z Zimnic, pod przewodnictwem sołtysowej wsi, Anety Szcze-
pańskiej. Całe działanie obejmie swoim zakresem cykl sześciu 
spotkań, które odbywać się będą w szkole podstawowej w Pieka-
rach. Gościem pierwszego z nich będzie dietetyk, który opowie 
o zasadach zdrowego odżywiania i przygotowywania potraw. 

Podczas kolejnych pięciu, członkinie Koła będą przygotowywać 
tematyczne potrawy i uczyć ich przyrządzania tak, by były one 
nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Tematyka pokazów obejmować 
będzie: owocowe specjały, warzywne rarytasy, domowy chleb, 
mięso zdrowo przygotowane, smaczny i wartościowy obiad. 
Jak mówi Aneta Szczepańska:  odkąd reaktywowałam Koło 
Gospodyń w Zimnicach wraz z koleżankami staramy się urozma-
icić wiejskie życie i aktywizować ludzi. Nasza grupa wymyka się 
stereotypom, bo należą do niej nowoczesne kobiety, nie tylko z 
Zimnic, ale z terenu całej gminy – m.in. dyrektor szkoły, powia-
towa radna, sołtysowe okolicznych wsi. Podczas spotkań gotu-
jemy, rozmawiamy o potrzebach mieszkańców wsi, dyskutu-
jemy na różne tematy. Tak powstał pomysł pokazów zdrowego 
gotowania, ponieważ wielu naszych znajomych nie odżywia 
się właściwie myśląc, że jest to drogie i pracochłonne. Chcemy 
obalić ten mit i pokazać, jak ważna dla dobrego samopoczucia 
jest właściwa dieta. Na zakończenie cyklu pokazów, członkinie 
koła udadzą się do Warszawy na biobazar, na którym zakupią 
naturalne składniki do kolejnych zdrowych dań, ponieważ liczą, 
że uda im się zarazić swoją pasją uczestników i ze wspólnego 
gotowania uczynić stały element nie tylko zimnickiej wsi.

Wszystkie złożone projekty były rozpatrywane w dwóch 
etapach. Pierwszy z nich wyłonił najbardziej obiecujące pomysły 
na podstawie ich papierowych opisów. Podczas drugiego, przed-
stawiciele grup musieli przekonać członków komisji konkurso-
wych do tego, że właśnie ich plan zasługuje na wsparcie. Podczas 
każdego z siedmiu dni oceniania, wyłoniono 25% spośród zapre-
zentowanych projektów, które otrzymały mikrodotacje. Pozo-
stałe projekty zostały ulokowane na osobnej, centralnej liście 
rankingowej obejmującej projekty ze wszystkich miejsc spotkań. 
Komisja konkursowa w Grodzisku Mazowieckim, bo tam prezen-
towały się mszczonowskie zespoły, zadecydowała, że projekt 
„Zagrajmy w historię” był najlepszym spośród zaprezentowa-
nych i przyznała grupie „Amshinow” dotację w wysokości 4 000 
zł na jego realizację. W gronie wyróżnionych pomysłów znalazł 
się także ten, który zaproponowały „Zimniczanki”. Na swoje 
działanie Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało 5 000 zł. Obydwa 
projekty wkrótce wkroczą w fazę realizacji, dlatego członkowie 
obydwu grup zapraszają mieszkańców do śledzenia plakatów i 
aktualności na gminnych stronach internetowych. 

Autor: Gminne Centrum Informacji

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Zawsze  żałowałem, że liczący sobie niemalże 640 lat 
Mszczonów nie ma  średniowiecznego rynku lub chociażby 
zamkowego dziedzińca. Oj,  teraz przydałby się on i to bardzo. W 
sobotni wieczór 23 maja zawitała do miasta  prawdziwa średnio-
wieczna trupa aktorska. Teatr Gry i Ludzie z okazji 25- lecia 
mszczonowskiej samorządności wystawił  na Placu Piłsudskiego 
spektakl zatytułowany KUGLARZE. Jowialni, weseli, krzykliwi, 
czasami nieporadni lub wręcz  groteskowi,  ale przede wszystkim 
przeuroczy  - artyści sprzed setek lat. Tacy byli. Odwiedzali  
grody w poszukiwaniu grosza, pokazując gawiedzi  niezwykłe 
historie, żonglując, chodząc po linach, czy też  połykając ogień. 
Bawili się, pili, kochali, naśmiewali się  z władzy i utartych 

zwyczajów… Aktorzy Teatru Gry i Ludzie odtworzyli ich postacie 
po mistrzowsku. Wystarczy stwierdzić, że mszczonowscy dzie-MOK - impreza z cyklu „Wolny Samorządny”

„Kuglarze” na mszczonowskim rynku
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 Od kilku lat w Polsce rozwija się program zapoczątko-
wany w Stanach Zjednoczonych i skierowany do miłośników 
odkrywania nowych miejsc, rozwiązywania zagadek oraz gier 
terenowych. Questing polega na poruszaniu się po danym 
terenie trasą opisywaną za pomocą wierszowanych zagadek. 

Szlak zawsze jest prowadzony przez miejsca, 
które mają znaczenie turystyczne, historyczne, 
kulturowe – są walorami danej miejscowości 
czy obszaru. Piesza lub rowerowa podróż 
kończy się w momencie rozwiązania wszystkich 
łamigłówek i zebrania liter, które tworzą hasło 
potrzebne do odkrycia Skarbu – najczęściej 
ozdobnej pieczęci potwierdzającej przebycie 
szlaku. 

 W Mszczonowie dzięki projektowi 
powstały  dwa piesze questy. Pierwszy z nich,  
o nazwie „Szlakiem przeszłości” przeprowadza 
uczestnika z Term do Kościoła pw. św. Jana 
Chrzciciela czyli od nowoczesności ku dawnym 
dziejom Ziemi Mszczonowskiej. „Skarby 
Mszczonowa”, to druga odsłona lokalnego 
questingu, która spod farnej świątyni przepro-
wadza poszukiwacza w kierunku kompleksu 
Term. Premierowe przejście obydwu tras miało 
miejsce 24 maja. Licznie przybyła grupa kilku-
dziesięciu młodych ludzi chcąca się pobawić 
w odkrywców, składała się z mieszkańców, 
harcerzy i strażaków w różnym wieku, podzie-
lonych na trzy grupy z dorosłymi opiekunami. 
Majowa pogoda postanowiła być łaskawa dla 
uczestników – ciepłe Słońce oświetlało im 
dwugodzinną drogę po mieście śladami jego 
dawnych i obecnych skarbów. Na szlaku nie 
brakowało dobrej zabawy, przekomarzań i okazji 
do żartów, dzięki czemu uczestnicy nie tracili 
energii pomimo długiego marszu i umysłowego 
wysiłku. Po zdobyciu Skarbów czekał na nich 
zasłużony odpoczynek – wspólne grillowanie 
nad stawami świętej Anny. Najaktywniejsi człon-
kowie zespołów otrzymali drobne upominki, 
które miały im przypominać o miło spędzonym 
czasie na szlaku mszczonowskich questów. 

Więcej Informacji na temat questów 
www.gci.mszczonow.pl  zakładka Questing

Dagmara Bednarek

Odkrywanie tajemnic

Na szlaku mszczonowskich questów

sięciolatkowie, którzy przyszli na spektakl,  słuchali ich piosenek 
po łacinie i niemiecku z otwartymi ustami, a podczas scen walki 
ze smokiem piszczeli i pomagali „tym lepszym” w pokonaniu 
bestii. Niezapomniane chwile w średniowiecznym klimacie,  w 
centrum liczącego przeszło  sześćset lat mieście i niestety na 
wyasfaltowanym rynku. W sobotę  do pełni szczęścia brakło 
mszczonowianom choćby kawałka zabytkowego muru- wtedy 
klimat byłby jak z bajki. 

 „Kuglarze” do Mszczonowa zaprosiła dyrekcja Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury w  ramach cyklu imprez „Wolny Samorządny”, koordy-
nowanego przez GCI Mszczonów 

MM.  

http://www.gci.mszczonow.pl
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Fotoreportaż  - Boże Ciało w naszych parafiach

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

 Pierwszy czerwca to szczególny dzień w roku szkolnym, kiedy 
każdy nauczyciel poszukuje dla swoich podopiecznych ciekawych i 
kształcących rozrywek. W tym roku w zorganizowaniu dnia wrażeń 
mszczonowskim pedagogom pomogło Gminne Centrum Informacji 
zapraszając najmłodszych na lekcje muzealne, a trochę starszych – na 
questowy szlak wiodący po mieście. 

 Już rano w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej pojawili się 
uczniowie trzeciej klasy szkoły podstawowej, by wysłuchać opowieści 
o dawnych dziejach swojej okolicy. Dzieci z entuzjazmem odpowiadały 
na pytania prowadzącej lekcje, mogły z bliska przyjrzeć się dawnemu 
uzbrojeniu, przedmiotom codziennego użytku oraz wszystkim zgroma-
dzonym przez pasjonatów historii eksponatom. Dodatkową atrakcją 
była dla najmłodszych możliwość zrobienia sobie zdjęć z elementami 

wyposażenia dawnych żołnierzy. 
 Ledwo za trzecioklasistami zamknęły się drzwi Izby Pamięci, 

już przed wejściem do kompleksu Term zbierały się grupy chętnych 
do odkrywania tajemnic Mszczonowa, po których prowadzić ich miały 
wierszowane ulotki dwóch questów. Uczniowie szkoły podstawowej, 
liceum ogólnokształcącego i Zespołu Szkół wraz ze swoimi opiekunami 
przemierzali miasto rozwiązując zagadki, by z otrzymanych literek 
złożyć hasło i otrzymać pamiątkową pieczątkę oraz drobne upominki. 
Na wszystkich, których nie zniechęciła upalna pogoda i przeszli całą 
trasę, czekała niespodzianka – grill przygotowany przed lodowiskiem 
znajdującym się w obrębie Term. Zmęczeni, posileni i przepełnieni 
wiedzą przedstawiciele młodzieży z uśmiechami na twarzy rozeszli się 
do domów po jego zakończeniu. 

Dagmara Bednarek

Odkrywanie tajemnic

Dzień dziecka - aktywnie i z pasją

Mszczonów
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Lutkówka

Osuchów
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Cztery ołtarze procesyjne...

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

w Mszczonowie,...

w Lutkówce,...
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w Lutkówce,...

i w Osuchowie.
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Jaki będzie kościół pw. Świętego Ojca Pio? Powstała w 
roku 2008 parafia wciąż  nie ma jeszcze swojej docelowej świątyni. 
Wierni modlą się w kaplicy która zaczęła wzrastać jeszcze w roku 
erygowania parafii. Dziś jest już jednak za mała, co szczególnie daje 
o sobie znać podczas Mszy, odprawianych w okresach największych 
świąt. Ksiądz Sławomir Tulin – jako dobry gospodarz- nie zapomniał 
jednak o tym, że powierzona mu owczarnia potrzebuje godnego 
kościoła. Nie tylko zabiega o to, aby parafia gromadziła środki na 
czekającą  ją niebawem poważną  inwestycję, ale też  przygotowuje 
różne wersje projektów, które  (i tu uwaga!) osobiście konsultuje 
z parafianami. Aktywny kapłan wystawił w kaplicy cztery, propo-
nowane wersje projektów, które  po Mszach  i nabożeństwach 
omawia z wiernymi. Pierwsza i czwarta propozycja, to budowle 
nowoczesne, wręcz futurystyczne. Projekt trzeci, nawiązuje do 
stylu romańskiego, w jakim budowane były pierwsze świątynie na 
ziemiach polskich. Wersja druga, to kościół tradycyjny,  ze strze-
listą  wieżą, oparty na planie krzyża. Ta typowa konstrukcja, którą 
najczęściej spotyka się podróżując po Mazowszu,  nawiązuje trochę  
do niezrealizowanego projektu głównej mszczonowskiej świątyni, 
jaka miała być  budowana w połowie XIX wieku na terenie, gdzie 
obecnie stoi mszczonowska podstawówka.  To ciekawe! Czyżby 
mszczonowianie otrzymali 

od losu szansę  na zrealizowanie 

inwestycji sprzed  półtora wieku? Sami porównajcie Państwo, czy 
faktycznie oba projekty (II współczesny) i historyczny z 1849 roku 
nie są  do siebie po trochu zbliżone.  Oczywiście wizja XIX- wiecz-
nego architekta jest o wiele bardziej wystawana, ale odniesienie 
do pewnego typu świątyni jest chyba dostrzegalne? Uczestnicząc w 

Kościół pw. Świętego Ojca Pio

Możesz sam wybrać swoją świątynię

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Projekty świątyni p.w. św. Ojca Pio

Niezrealizowany projekt świątyni z 1849 roku
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W ostatnich dniach maja nad malownicze stawy Świętej Anny 
powróciła ich patronka. Kapliczka z figurą Świętej Anny została 
wykonana dzięki projektowi, wykonanemu przez Urząd Miejski 
w Mszczonowie, a   współfinansowanemu przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 
realizację projektu zaangażowane było Gminne Centrum Infor-
macji. Kapliczka, jaka do niedawna stała nad brzegiem stawów 
była poważnie zniszczona, a znajdująca się  w niej figura, nie 
przedstawiała Świętej Anny, a jej córkę, czyli - Matkę Boską.  Histo-
ryczna figura, która pierwotnie strzegła jednego z najpiękniejszych 
zakątków Ziemi Mszczonowskiej  zachowała się jedynie na zdję-
ciach z lat dwudziestych ubiegłego wieku,  które przechowane 
zostały do dziś w albumie państwa Polaków z pobliskich Badowo- 

jednym z wielu spotkań księdza proboszcza z wiernymi byłem ujęty 
tym, że omawiając poszczególne projekty nie próbuje narzucać  
własnego  zdania, a jedynie wsłuchuje się  w to co mają do powie-
dzenia parafianie.  Budowa kościoła, to największe z inwestycyj-
nych wyzwań w historii każdej z parafii. Pomóżmy proboszczowi w 
tym trudnym dziele! Wspierajmy go przede wszystkim:   modlitwą,  
dobrym słowem i zrozumieniem. Przedsięwzięcia, jakie do tej 
pory współorganizował miały na celu przygotowanie parafii do 
nadchodzącego zadania zarówno od strony duchowej jak  i finan-
sowej. Niestety nie wszyscy chcą to zrozumieć.  Pozostaje tylko 
mieć  nadzieję, że trudności, jakie napotyka na drodze do realizacji 
powierzonego mu dzieła nie zniechęcą  go, a jedynie wzmocnią i 
zmotywują do jeszcze większego wysiłku.  

Piotr Dymecki

Kapliczka - św. Anna - ok. 1923 rok.
Fotografie są  własnością  państwa Polaków z Badowo Mścisk. 

Z ŻYCIA GMINY

Stawy Świętej Anny

Święta czuwająca nad najpiękniejszym 
zakątkiem Ziemi Mszczonowskiej
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Mścisk. Znane są  też zdjęcia kopii rzeźby, wykonanej na zlecenie 
członków Koła Łowieckiego „LIS” w latach 80-tych.  Autorem 
obecnej kapliczki jest artysta rzeźbiarz z Żyrardowa  Adam Drela. 

Do naszych czasów nie zachowały się  informacje kto i dlaczego 
właśnie tą Świętą wybrał na patronkę stawów. Istnieje jedynie 
teoria, zgodnie z którą kapliczkę postawiono na pamiątkę bitwy, z 
okresu Konfederacji Barskiej, w której wojska polskie pod wodzą 
generała Sawy (z pochodzenia Kozaka) starły się z wojskami 
carskimi. Generał został w niej ranny, a później ukrywał się w okoli-
cach Mszczonowa. Historię tę hrabia Henryk Rzewuski opisał w 
swoim opowiadaniu „Sawa”, zamieszczonym w zbiorze zatytuło-
wanym „ Pamiątki Soplicy”. Ile prawdy jest w tej opowieści trudno 
orzec. Wiadomo natomiast, że do dziś  w okolicach wsi Gnojna 
ziemia oddaje pamiątki, które świadczyć  mogą, że faktycznie 
doszło na tych terenach do znaczącego zbrojnego starcia. 

Jak wieść gminna niesie pierwsza kapliczka Świętej Anny posta-
wiona została w tym miejscu w XVIII wieku. Obecnie nie ma już po 
niej nawet śladu. Zabytkowa figura została skradziona pod koniec 
lat 60-tych XX wieku, a sama kapliczka uległa zniszczeniu. 26 lipca 
1982 roku rekonstrukcji figury dokonali członkowie Koła Łowiec-
kiego LIS z Mszczonowa. Nie przetrwała ona  jednak nawet do końca 
roku. Już 10 listopada 1982 roku nieznani wandale spalili kapliczkę. 
Ponownej jej  rekonstrukcji myśliwi dokonali 26 lipca 1985 roku. 
Jako swoistego rodzaju wyrzut, pod adresem osób niepotrafiących 
uszanować miejsca kultu,  pozostawili wtedy nadpalony cokół, na 
którym stała Święta Anna. Nie pomogło to  jednak na tyle, aby 
zapobiec późniejszej kradzieży figury. Przez wiele lat w kapliczce 
Świętej Anny znajdowała się  następnie figura Najświętszej Maryi 
Panny i to ona w imieniu swojej matki roztaczała pieczę nad malow-
niczo położonymi stawami.  Warto odwiedzać  Stawy Świętej Anny i 
nad nimi wypoczywać. Warto też  poznać  całą okolicę,  obfitującą  
w inne przepiękne zbiorniki wodne, otoczone lasami i terenami, na 
których zachowały się urokliwe krajobrazy, typowe dla Mazowsza. 
Stawy św. Anny   zasilają  ze swych źródeł  przepływającą obok 
Pisię Gągolinę, której źródła znajdują się w nieodległym Dwórznie. 
Udając się  na przechadzkę ze „Świętej Anki” wzdłuż rzeczki 
dojdziemy po około kilometrze  do równie pięknych stawów Grze-
gorzewickich. Niedaleko są też położone stawy Gnojna, na terenie 
których w 2004 roku utworzono rezerwat faunistyczny. 

PD

K
apliczka, przed którą się znajdujemy, przedstawia Świętą Annę, matkę Najświętszej Maryi Panny. Do 
naszych czasów nie zachowały się  informacje kto i dlaczego właśnie tą Świętą wybrał na patronkę 
stawów, które znajdują się za nami. Istnieje jedynie teoria, zgodnie z którą kapliczkę postawiono na 

pamiątkę bitwy, z okresu Konfederacji Barskiej, w której wojska polskie pod wodzą generała Sawy 
(z pochodzenia Kozaka) starły się z wojskami carskimi. Generał został w niej ranny, a później ukrywał się 
w okolicach Mszczonowa. Historię tę hrabia Henryk Rzewuski opisał w swoim opowiadaniu „Sawa”, 
zamieszczonym w zbiorze zatytułowanym „Pamiątki Soplicy”. Ile prawdy jest w tej opowieści trudno orzec. 
Wiadomo natomiast, że do dziś w okolicach wsi Gnojna ziemia oddaje pamiątki, które świadczyć mogą, że 
faktycznie doszło na tych terenach do znaczącego zbrojnego starcia. 

Jak wieść gminna niesie pierwsza kapliczka Świętej Anny postawiona została w tym miejscu w XVIII wieku. 
Obecnie nie ma już po niej nawet śladu. Zabytkowa figura została skradziona pod koniec lat 60-tych XX wieku, 
a sama kapliczka uległa zniszczeniu. 26 lipca 1982 roku rekonstrukcji figury dokonali członkowie Koła 
Łowieckiego LIS z Mszczonowa. Nie przetrwała ona  jednak nawet do końca roku. Już 10 listopada 1982 roku 
nieznani wandale spalili kapliczkę. Ponownej jej rekonstrukcji myśliwi dokonali 26 lipca 1985 roku. Jako swoistego 
rodzaju wyrzut, pod adresem osób niepotrafiących uszanować miejsca kultu, pozostawili wtedy nadpalony cokół, 
na którym stała Święta Anna. Nie pomogło to jednak na tyle, aby zapobiec późniejszej kradzieży figury. Przez 
wiele lat w kapliczce Świętej Anny znajdowała się następnie figura Najświętszej Maryi Panny i to ona w imieniu 
swojej matki roztaczała pieczę nad malowniczo położonymi stawami.   

Historyczna figura zachowała się jedynie na zdjęciach z lat dwudziestych ubiegłego wieku,  które przechowane 
zostały do dziś w albumie państwa Polaków z pobliskich Badowo-Mścisk. Znane są też zdjęcia kopii rzeźby, 
wykonanej na zlecenie członków Koła Łowieckiego „LIS”. Autorem obecnej kapliczki jest artysta Adam Drela, 
zamieszkały w Żyrardowie. Jej wykonanie miało miejsce w roku 2015 z dofinansowaniem ze środków Unii 
Europejskiej.

Stawy św. Anny   zasilają  ze swych źródeł  przepływającą obok Pisię Gągolinę, której źródła znajdują się 
w nieodległym Dwórznie. Udając się  na przechadzkę ze „Świętej Anki” wzdłuż rzeczki dojdziemy po około 
kilometrze  do równie pięknych stawów Grzegorzewickich. Niedaleko są też położone stawy Gnojna, na terenie 
których w 2004 roku utworzono rezerwat faunistyczny. Cała okolica obfituje więc w przepiękne  zbiorniki wodne, 
otoczone lasami i terenami, na których zachowały się urokliwe krajobrazy, typowe dla Mazowsza. 

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

Kapliczka z figurą Św. Anny
Fotografie wykonane ok.1923 r.pochodzą z albumu Państwa Polaków z Badowo-Mścisk.

14.06.2015 r. w godzinach od 
13 do 16 odbyła sie wystawa, 
ukazującą historię naszego 
hufca. Udostępniono kroniki, 
zdjęcia, sztandary i wiele innych 
ciekawych pamiątek. „Wszyscy 
byliśmy harcerzami” - goście 
wystawy mieli szansę znaleźć 
i siebie na którymś ze zdjęć. 
Wystawa znajdowała się w 
Hufcowej Harcówce: Mszczonów 

ul. Warszawska 23 (nad Izbą 
Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej - wejście z tyłu budynku). 
 
Dziękujemy za odwiedziny.

Zastępca komendanta Hufca ZHP 
Mszczonów ds. programowych 

pwd. Damian Sołtyk HO

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Historyczna wystawa mszczonowskiego hufca
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Nową propozycją Gminnego Centrum Informacji i Izby 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej  jest wakacyjna modelarnia. 
Jeśli projekt się przyjmie i zyska stałe grono zwolenników, to jak 
zapowiedziała dyrektor GCI Beata Sznajder,  podjęte zostaną  
działania w kierunku stworzenia w Mszczonowie  stałego, cało-
rocznego klubu modelarskiego. Działałby on przy Izbie Pamięci  
Ziemi Mszczonowskiej, gdyż – zdaniem  dyrektor GCI - modelar-
stwo idzie  nierozerwalnie w parze z poznawaniem historii. Już 
teraz wakacyjne spotkania  są  łączone z krótkimi  gawędami, 

dotyczącymi dziejów wykonywanych modeli.  Młodzież korzysta 
w tym zakresie z wiedzy i doświadczenia,  współpracującego na 
stałe z firmą  Mirage Hobby, wieloletniego pasjonata modelar-
stwa Wiesława Sierocińskiego. Z ramienia Izby i GCI opiekunką  
grupy modelarskiej jest natomiast Aleksandra Skoneczna. Na 
pierwszych zajęciach, jakie odbyły się w dniu 8 lipca,  młodzież  
przystąpiła do pracy nad miniaturami: powstańczego wozu 
pancernego Kubuś,  myśliwca PZL P.11c, okrętu podwodnego 
ORP Orzeł i wrześniowego schronu żelbetonowego dla CKM-u. 
Wakacyjna modelarnia działa w ramach akcji „Lato w mieście”. 
Pomieszczenie dla początkujących modelarzy wypożyczyli miej-
scowi harcerze, którzy na potrzeby projektu udostępnili cześć 
swojej harcówki. Wszyscy, którzy chcieli by jeszcze dołączyć  do 
grupy mogą  zgłaszać się w tej sprawie do biura GCI lub bezpo-
średnio do Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. 

MM     

Lipcowe upały dały się wszystkim mocno we znaki. Za to TERMY 
przeżywały wtedy swój złoty okres. Było to prawdziwe oblężenie. 

Nawet w środku tygodnia w basenach  trudno było znaleźć dla siebie 
odrobinę  przestrzeni. Bój toczono też  o własne miejsce pod kocyk na  
łączce,  okalającej niecki basenowe. Prawdziwą  udręką było już  nato-
miast zaparkowanie samochodu. Termalne parkingi pękały w szwach. 
Na ulicach dojazdowych też  nie dało się wcisnąć szpilki. Amatorzy 
termalnego relaksu zmuszeni więc zostali do parkowania  na sąsiednim 
osiedlu.  Jednak nie ma co narzekać. Przecież  w lato musi być  gorąco. 

MM

Z ŻYCIA GMINY

OSiR

Początek lipca na TERMACH

GCI i Izba Pamięci ZIemi Mszczonowskiej

Wakacyjna modelarnia  
w Mszczonowie 
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W Mszczonowie jest kilka ośrodków zasłużonych dla propago-
wania kultury muzycznej. Jednym z nich jest bez wątpienia Prywatna 
Szkoła Muzyczna, prowadzona przez panią  Małgorzatę  Rogozińską. 
Szkoła powstała w Żyrardowie roku 1995. Jej mszczonowska filia zaist-
niała pięć  lat później, w roku 2000.  Dyrektor Małgorzata Rogozińska, 

to muzyk z wieloletnim stażem pedagogicznym. Ma ona nieocenione 
zasługi  w rozwijaniu talentów  dzieci i młodzieży. Na patrona swej 
placówki wybrała  prof. Antoniego  Szalińskiego, wybitnego  kompo-
zytora i dyrygenta, wnuka Jana Nepomucena Maklakiewicza, dawnego 
organisty mszczonowskiego kościoła pw. Świętego Jana Chrzciciela. 
Tradycją  stało się, że zawsze pod koniec roku szkolnego uczniowie 
Szkoły Muzycznej podsumowują  kolejny okres swej edukacji, wystę-
pując w specjalnym koncercie. W tym roku taki koncert miał miejsce 
20 czerwca i odbył się  w Sali koncertowej Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury.  Młodych artystów oklaskiwało liczne grono krewnych, znajo-
mych, a także miejscowych pasjonatów muzyki przez wielkie M. 

MM

     W dniu 04 lipca 2015 w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego mszczo-
nowskiego Ratusza odbyła się niecodzienna uroczystość związana z 
dostojną rocznicą ślubu.  
Państwo : Ryszard i Teresa  małżonkowie Olesińscy obchodzili 56 rocz-
nicę swojego ślubu. 
Związek małżeński zawarli bowiem 23.06.1959 r  w Urzędzie Stanu 
Cywilnego w  Mszczonowie. 
       
      Państwo Olesińscy wychowali   dwóch synów, doczekali się piecioro 
wnucząt i jednej prawnuczki. Swoje życie związali z miejscowością 
Adamowice.
      Z przekazu rodzinnego wynika, iż Pan Ryszard 
urodził się w Adamowicach w rodzinie wielo-
dzietnej jako najmłodszy z sześciorga rodzeń-
stwa i tradycją w tym okresie było, że to on 
zostanie następcą  na gospodarstwie, które 
objął już jako 13-latek w 1945 roku po śmierci 
ojca. W gospodarstwie tym pracował do 1992r, 
które przekazał synowi Dariuszowi, lecz pomocą 
i dobrymi radami służy do dziś.
        Natomiast  Pani Teresa z domu Strze-
lecka urodziła się w miejscowości Gurba. Jako 
szwaczka pracowała w Spółdzielni Inwalidów 
w Mszczonowie do 1959r. Po zamożpójściu  
poświęciła się pracy w  gospodarstwie męża  
oraz wychowywaniu synów. Również jak mąż w 
roku 1992  przeszła na rentę rolniczą, lecz pracy 
i pomocy w wychowywaniu wnuków nie prze-
kazała nikomu i trwa w tym do dziś.

 

      Z okazji dostojnego Jubileuszu  para małżeńska została odznaczona 
medalami  „ Za długoletnie pożycie małżeńskie”.  przyznanymi  przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystej dekoracji Jubilatów 
odznaczeniami, dla podkreślenia osobistego i społecznego znaczenia 
małżeństwa  dokonał Burmistrz Miasta Pan Józef Grzegorz Kurek.
   Para małżeńska otrzymała również  listy gratulacyjne od organów 
władzy miasta.
     Podczas uroczystości nie zabrakło  serdecznych życzeń, kwiatów,  
wspomnień, wzruszeń, a także tradycyjnej lampki szampana. 

     Dostojnym Jubilatom, składamy raz jeszcze  wyrazy uznania  i  
szacunku, życząc  wszelkiej pomyślności  i  szczęśliwej wędrówki  w 
stronę dalszych Jubileuszy.
  

B.Kłopotowska 
 Kier. USC
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Prywatna Szkoła Muzyczna

Młodzi muzycy podsumowali rok 
edukacji 

USC

Jubileusz małżeński
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Ostatni czerwcowy weekend we Mszczonowie obfi-
tował w strażackie emocje. W sobotę  27.06 na boisku ligowym 
KS Mszczonowianki odbyły się gminne zawody pożarnicze, nato-
miast w niedzielę 28.06  na miejskim stadionie konkurowali ze sobą  
druhowie z jednostek z terenu całego powiatu żyrardowskiego. 
Obie imprezy komentował prezes gminny OSP dh Waldemar Suski. 
W zawodach gminnych w kategorii młodzieżowych drużyn pożar-
niczych zwyciężyła MDP Mszczonów. Gospodarze zwyciężyli też  
w kategorii kobiecych drużyn pożarniczych. W grupie seniorów 
tryumfowały Grabce Towarzystwo przed Osuchowem, Wręczą  i 
Zbirożą. W tej prestiżowej kategorii mszczonowska reprezentacja 
została zdyskwalifikowana za użycie nieregulaminowego obuwia 
przez jednego z członków zespołu. Sponsorami zawodów byli: 

Urząd Miejski, Bank Spółdzielczy Mszczonów oraz miejscowi przed-
siębiorcy – Zenon Ludwiniak i Tadeusz Kulicki. 

W niedzielę podczas zawodów powiatowych poprzeczka 
została podniesiona już  znacznie wyżej, więc tym cenniejsze było  
złoto wywalczone w grupie   młodzieżowych drużyn pożarniczych  
przez MDP Mszczonów. Kolejne dwie pozycje w tej kategorii przy-
padły  reprezentacjom Osuchowa i Bartnik. OSP Mszczonów tym 
razem przed Bartnikami  i Puszczą Mariańską zwyciężyła też  we 
współzawodnictwie kobiecych  drużyn pożarniczych. W kategorii  
MDP dziewcząt pierwszą lokatę  zajęły  natomiast druhenki z 
Bartnik. W gronie seniorów bezkonkurencyjni okazali się  ich starsi 
koledzy. Reprezentacja seniorów z  Bartnik pokonała  strażaków 
z: Radziejowic, Kuklówki i Puszczy Mariańskiej. Dopiero piąte 
miejsce zajął zespół Mszczonowa. Za nim uplasowały się jeszcze: 
Grabce Tow., Nowe Kozłowice i Osuchów. Nagrody dla zwycięzców 
zawodów powiatowych ufundowały samorządy poszczególnych 
gmin, wchodzących w skład powiatu żyrardowskiego oraz Staro-
stwo Powiatowe.   

MM  

To był niezwykły dzień, poświęcony niezwykłemu spotkaniu. 
Jego uczestnicy postanowili uczcić  pięćdziesięciolecie swojego egza-
minu maturalnego. Byli uczniowie mszczonowskiego Liceum Ogólno-
kształcącego, którzy zdawali egzamin dojrzałości w roku 1965, a także 
kilka osób z klas kończących ogólniak w latach 1963 -64 zebrało się  na 
wspomnieniowym przyjęciu w mszczonowskiej 
restauracji -DEKADZIE. Wychowankowie  śp. 
profesorów Mikołaja Chmielińskiego  i Ryszarda 
Kołakowskiego zaprosili na swój zjazd, jako 
honorowych gości,   państwa Danutę i Bogdana 
Laskowskich. Pani Danuta Laskowska była wielo-
letnim pedagogiem LO MSzczonów, natomiast 
jej mąż  jeszcze do niedawna sprawował funkcję  
dyrektora szkoły. Kwiaty dla pani profesor 
Laskowskiej od wszystkich uczestników zjazdu 
wręczył Ryszard Stusiński  - obecny radny gminy 
Mszczonów, który sam jest już  emerytowanym 
nauczycielem. Jednak nie wszyscy z tych, którzy 
uczestniczyli we wspomnieniowym spotkaniu  
są  dziś  związani z Mszczonowem. Wielu byłych 
uczniów mieszka daleko od swego rodzinnego 
miasta. Jeden z absolwentów przyjechał nawet z 
odległych Stanów Zjednoczonych. Z tej racji przed 

poczęstunkiem i zabawą  w DEKADZIE nie obyło się  bez spaceru po 
mieście, odwiedzeniu mszczonowskich Izb Pamięci, a także cmentarzy, 
na których spoczywają  byli nauczyciele Liceum, a także dawni przyja-
ciele ze szkolnej ławy.  Osoby, które wyruszyły w ten wyjątkowy spacer 
pozostawiły znicze pamięci na mogile,  niezapomnianego profesora- 
Aleksandra Szredersa. Wszyscy, którzy po latach zwiedzali Mszczonów,  
zgodnie orzekli, że miasto zmieniło się nie do poznania, wypiękniało i 
co najważniejsze w pogoni za tym co nowe nie zapomniało o swej prze-
szłości,  którą naprawdę  godnie kultywuje. Przewodnikiem po Izbie 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
była ich twórczyni, jedna z maturzystek roku 1965, Barbara Gryglewska. 

MM. 

Projekt

Choć  minęło pół wieku, to dla nich 
matura była …wczoraj

OSP

Strażacki weekend 

Z ŻYCIA GMINY
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W Lutkówce odbył się  kolejny rajd rowerowy, zorganizowany przez 
Szkołę  Podstawową i Koło Łowickie JENOT z Grójca. Uczestniczyło w 
nim trzydziestu uczniów ze starszych klas lutkówieckiej podstawówki, 
nauczyciele  oraz  dwóch członków Koła łowieckiego – Krzysztof i Grze-
gorz Czarneccy. Droga rajdu wiodła spod szkoły, poprzez Petrykozy, 
stawy w Chudolipiu i z powrotem do Lutkówki. W trakcie rowerowej 
wyprawy  młodzież  poznawała sekrety lasu i zwierzyny leśnej, które 
zdradzali jej myśliwi. Rajdowicze odwiedzili też  pole uprawne, na 
którym członkowie koła uprawiają  kukurydzę, wykorzystywaną  później 
do dokarmiania dzikiej zwierzyny.  Uczniowie  wzięli  ponadto  udział 
w sprzątaniu terenów przydrożnych. W sumie uzbierali  kilka worków 
śmieci. Na koniec wydarzenia było ognisko z kiełbaskami. Poczęstunek 
przygotowano na  przyszkolnych terenach zielonych. Tegoroczny rajd   
nie był pierwszym wspólnym przedsięwzięciem szkoły i miejscowych 
myśliwych.  Już od kilku lat członkowie Koła Łowieckiego JENOT  w taki 
właśnie sposób zachęcają  uczniów do tego, aby zainteresowali się  

ojczystą przyrodą  oraz nauczyli się  o nią  dbać.  Łączenie atrakcyjnej 
przygody z  edukacją, to strzał w dziesiątkę. Gratulujemy.  

MM

W piątek 12 czerwca, w godzinach od 09:00 do 13:00 
na placu przed Domem Strażaka w Mszczonowie 
została zorganizowana kolejna w tym roku zbiórka 
krwi. Podczas czerwcowej akcji chęć udziału zade-
klarowały 43 osoby, z czego 33 osoby oddały krew. 
W sumie udało się zgromadzić 14 litrów i 850 mili-
litrów krwi.

ŁN.

W Grabcach pamietali o 
Dniu Dziecka

Mieszkańcy sołectwa Grabce Józe-
fpolskie nie raz wykazywali się  pomy-
słowością i  inicjatywą. Jednym z przy-
kładów ich aktywności było stworzenie 
w ubiegłym roku miejsca rekreacyj-
nego „Brzezinka”, które powstało  przy 
wykorzystaniu środków z funduszu 
sołeckiego. W tym roku właśnie w 
Brzezince zorganizowany został piknik 
z okazji Dnia Dziecka. Zabawa odbyła 
się w sobotę  30 maja. Uczestniczyła w 
nich liczna grupa mieszkańców wraz ze 
swymi dziećmi i wnukami. Dorośli przy-
gotowali dla najmłodszych: konkursy, 
zabawy, smaczne przekąski,  strzelanie 
do celu z wiatrówki oraz pokazy strażackie i policyjne. Gospo-
darzem wydarzenia  był sołtys Wojciech Burchert. W organi-
zacji pikniku pomogło mu wiele osób. Nie zwiedli też sponsorzy, 
którzy dostarczyli:  słodycze, lody, pieczywo, kiełbaski na ognisko 

oraz nagrody do konkursów. Wśród darczyńców znaleźli się: 
firma Ergon, Paul Garage, Piekarnia Tarczyn, Sklep Spożywczy  
MAX państwa Olczaków, Sklep Spożywczy państwu Strzeleckich 
i ZPC Flis. 

MM

OSP

Kolejna w tym roku zbiórka krwi 

Koło Łowickie JENOT z Grójca

Rajd z myśliwymi
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Nasi emeryci ze Związku Em. Ren. i Inw. w Mszczonowie w dniach 
16.04 – 23.04.2015 uczestniczyli w 8 – dniowej wycieczce zagra-
nicznej do Portugali, Hiszpanii, Gibraltaru i Maroka. Była to pierwsza 
wycieczka samolotowa, w której uczestniczyło 38 osób. Po wylądo-
waniu w Madrycie dojechaliśmy autokarem do Fatimy, gdzie zwie-
dziliśmy Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej. Modliliśmy się w 
kaplicy objawienia Cova de Ivia, zobaczyliśmy groby dzieci, którym 
objawiła się Matka Boska: Łucji, Hiacynty i Franciszka, oraz ich 
domy rodzinne, koronę z figury Matki Boskiej Fatimskiej, a w niej 
umieszczoną kulę, która raniła Papieża Jana Pawła II. Uczestniczy-
liśmy w procesji wieczornej ze świecami, a resztę czasu spędziliśmy 
na modlitwie. Następnego dnia pojechaliśmy do stolicy Portugali 
– Lizbony, gdzie zobaczyliśmy wieżę Belem, pomniki słynnych 
portugalskich odkrywców Vasco da Gamy, Magellana, Henryka 
Żeglarza, oraz perłę stylu manuelińskiego, Klasztor Dos Jeronimos 
z grobami Królów Portugalskich, Manuela I oraz Jana III. Klasztor 
ten jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO w 2007 
r. podpisano na jego terenie Traktat Lizboński – reformujący Unię 
Europejską. Mostem Vasco da Gamy dojechaliśmy na nocleg do 
Estremo. Następnego dnia powitała nas Sewilla, a w niej zwiedzi-
liśmy katedrę z grobu K. Kolumba i la Girarela.  
Popłynęliśmy promem do Tangeru – Maroka, gdzie widzieliśmy z 
punktu widokowego przepiękną panoramę plaż Atlantyku. Atrakcją 
była jazda na wielbłądach i wizyta na arabskim targu – suku, oraz 
obiad w arabskiej restauracji  z pokazem tańców. Po przyjeździe do 
Gibraltaru, minibusami dotarliśmy do skały gibraltarskiej zwanej 

Skałą Calypso z której widać było brzeg Afryki. Widzieliśmy pomnik 
gen. Wł. Sikorskiego, który zginął w katastrowe gibraltarskiej 
w 1943r, Latarnię morską której światło jest widoczne w odle-
głości 27km , Meczet Ibrahim – al Ibrahim ufundowany w 1999r. 
przez króla Arabii Saudyjskiej. W dalszej części podróży po skale 
Calypso spotkaliśmy magoty – małpy gibraltarskie, żyjące tutaj 
na wolności. Weszliśmy do jaskini Św. Michała z okresu neolitu z 
licznymi stalaktytami i stalagmitami. Po przekroczeniu ponownym 
granicy z Hiszpanią pojechaliśmy do Grenady położonej u stóp gov 
Sierra Nevada. Zwiedziliśmy Alhambrę najpiękniejszy i najstarszy 
oraz najlepiej zachowany pałac Nasrydów , oraz przepiękne ogrody 
Generalife z bujną roślinnością, labiryntami, fontannami i wodo-
tryskami. Następnym miastem  było Toledo – siedziba prymasa 
Hiszpanii położona nad Tagiem. Z punktu widokowego podzi-
wialiśmy panoramę zamku Alkazar oraz zwiedziliśmy katedrę i 
kościół de Los Reyes Catolicos . Ostatnim miastem był Madryt. 
Zwiedziliśmy w nim muzeum Prado, które jest największą galerią 
na świecie z kolekcją 5000 półcień i rzeźb, reprezentuję sztukę 
współczesną i klasyczną. Zgromadzono tam dorobek  malarzy hisz-
pańskich, oraz malarstwo flamandzkie i włoskie. Na placu Plaza 
De Espania zobaczyliśmy pomnik Don Kichot i Sancho Pansy oraz 
pomnik Cervantesa w formie piramidy. Plaza de Toros jest jedną 
z najważniejszych aren walki byków w Hiszpanii. Będąc na Puerta 
del Sol – placu o kształcie nieforemnego wielokąta widzieliśmy 
herb Madrytu, którym jest niedźwiedź wspinający się na drzewo 
mącznicy. Zmęczeni, ale pełni wrażeń dotarliśmy na lotnisko i 
szczęśliwie wyładowaliśmy w Warszawie.  
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki i postanowili się 
ponownie spotkać na „wieczorze wspomnień”, który zorgani-
zowano w Restauracji „Dekada”. Uczestnicy przy szampanie i 
degustacji win hiszpańskich i portugalskich wspominali odbytą 
wycieczkę, oglądając zdjęcia.

Z ŻYCIA GMINY
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Skierniewice, 13.VI.2015 r.

Szanowni Państwo!

Piszę do Was z potrzeby serca, bo staliście się dla mnie 
bardzo bliscy, choć nie znani. A stało się tak, gdyż 
zupełnie nieoczekiwanie jestem szczęśliwą posiadaczką 
wspaniałego albumu „ZIEMIA MSZCZONOWSKA – 
MOJA MAŁA OJCZYZNA„

Na wstępie pragnę serdecznie podziękować moim 
„Ziomkom”, którzy pomyśleli o mnie i ofiarowali mi 
ten cenny dar.

Wielokrotne oglądanie, przeglądanie, czytanie i anali-
zowanie nie tylko tekstu, ale przede wszystkim szaty 
graficznej, pozwoliło mi przenieść się na stałe ścieżki, 
które jako dziecko i dorastająca dziewczyna przemie-
rzałam dziesiątki, a może nawet setki razy. Rozpo-
znałam wiele postaci z fotografii i miejsc bliskich 
mojemu sercu, a nade wszystko wzruszyłam się widząc 
zdjęcie moich rodziców i rodzeństwa, a także … mnie 
samej.

Pozwólcie Państwo, że powiem kilka słów o sobie.

Przyszłam na świat jako trzecie dziecko Włady-
sława i Władysławy Guzik w domu rodzinnym, przy  
pomocy mojej ciotki, Józefy Traczyk w niewiel-
kiej wiosce, rozproszonej po okolicy. Nie wiedzieć 
czemu, pamiętam, że jako kilkuletnia dziewczyna, 
córka sołtysa, biegałam z „orędziem” do Świnic, pod 
Grabce (wąwozem, który mnie przerażał na Marków, 
pod Lublinów, a nawet na przedmieście Mszczonowa 
do państwa Mikołajczyków). Choć moją wioską był 
Czekaj, Mszczonów był mi bardzo bliski. Tu byłam 
chrzczona, tu w Kościele Św. Jana Chrzciciela przy-
jęłam I Komunię Św. tu się uczyłam, tu brałam ślub 
prawie 56 lat temu, tu wreszcie pożegnałam mojego 
dziadka Michała Szymańskiego, moich rodziców, brata 
Zdzicha i ukochaną siostrę Zosię z mężem. Odwie-
dzam Ich na miejscowych cmentarzach i ciągle widzę, 
jak bardzo Mszczonów się zmienił. Na Wszystkich 
Świętych ciągle urzeka mnie słynna Orkiestra OSP, a 
kiedy przyjeżdżają do Skierniewic na Święto Kwiatów, 
Owoców i Warzyw, rozpiera mnie duma, że to mój 
Mszczonów tak pięknie gra.

Jestem pod wielkim wrażeniem ogromu pracy, jaką 
włożyliście Państwo w tę publikację i z całego serca 

gratuluję i podziwiam. Dlatego dedykuję Wam Kochani 
swoją rymowankę z pewnością nieudolną, bo wiek robi 
swoje, rodzinne kłopoty, które jak myślę, nie omijają 
nikogo, nie nastrajają „na wesoło”.

Jak dobrze… powtórzę za znanym poetą,
Że są jeszcze ludzie, którzy ciągle myślą.

Nie tylko o sobie, bo dla nich podnietą
są ci, których imiona na usta się cisną.

Żyli przed nami, walczyli, ginęli
bez sądu i winy, Polacy i Żydzi
ci bezimienni, co „nie zasłynęli”,

a dzisiaj nikt za nich nie musi się wstydzić.

Odgrzebać wspomnienia, zgliszcza i popioły
co kurzem porosły, a może murawą,
Sąsiedzi, znajomi z ulicy, ze szkoły.

Wskrzesić ich historie, porośnięte trawą.

Jak dobrze… przypomnieć tamte straszne chwile,
co przeżyło miasto – maleńka ojczyzna,

ujrzeć fotografie jak żółte motyle,
mogiły, które wiecznie kryje ziemia żyzna.

I po co to wszystko rozdrapać na nowo,
kiedy czas ucieka a świat w ciągłym pędzie,

wspominać postaci, pisać o nich słowo,
co nigdy nie dotrze do tych, co tkwią w błędzie.

Może właśnie po to, by pamięć ożyła,
aby dobre wzory pokazać od nowa

Może w tamtych ludziach wciąż tkwi jakaś siła,
Aby przemówiła dawnych ojców mowa.

By wnuczek na drodze zauważył dziadka,
a synek nie wstydził się iść obok ojca

By toreb wypchanych nie dźwigała matka,
A córka nie zamknęła drzwi do swego „kojca”.

By sąsiad nie widział „spod łba” sąsiada,
A pani w urzędzie dostrzegła petenta.

By za młodych ciągle komputer „nie gadał”,
Słuchawki na uszach, jako „Księga Święta”…

Serdecznie pozdrawiam Panią Beatę i Pana Piotra
Urszula Garbalińska (z domu Guzik)

Do redakcji „MM” wpłynął bardzo ciekawy list. Przedrukowujemy go w całości, z uwagi 
na niezwykle emocjonalny charakter, jak również na załączony - wymowny w swej treści 
i piękny w stylu - wiersz. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W niedzielę, 28 czerwca 2015 r., w Mszczonowie odbył się festyn 
rodzinny pod hasłem „Mama, Tata i Ja”  zorganizowany przez 
Fundację Plebania. W tym dniu dopisało to, co najważniejsze: 
pogoda i dobre humory licznie przybyłych gości. Wśród atrakcji 
znalazły się: występy akrobatyczne grupy cyrkowej, konkurencje 
sprawnościowe, koncert zespołu Ex Problem. Tradycyjnie nie 
zabrakło czegoś dla rodzin. Odbyły się rodzinne konkurencje spraw-
nościowe. Nagrodą  w konkurencji dla tatusiów był karnet wstępu 
do Mszczonowskich Term.  Pozostali członkowie rodzin w konkuren-
cjach sprawnościowych mogli wygrać akcesoria do pływania. Dla 
utalentowanych i cierpliwych zorganizowano warsztaty tworzenia 
biżuterii,  warsztaty decoupage, warsztaty wikliny ekologicznej oraz 
warsztaty tworzenia z filcu. Przy kilku stoiskach goście festynowi 
mogli „pod okiem” instruktorek  własnoręcznie wykonać naszyj-
niki, kolczyki, pudełka na biżuterię, figurki z  eko-wikliny oraz uszyć 
maskotkę z filcu. Stoiska warsztatowe cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem szczególnie wśród dzieci. Panie instruktorki praco-
wały przy świetle z telefonów komórkowych aż do godz. 22.00. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko dziecięcego makijażu. 
Kolejek nie było widać końca przy zjeżdżalni, dmuchanym zamku 
i kulach wodnych.  Gdy do tego wszystkiego dodać należy jeszcze 

dobrze zaopatrzone stoiska gastronomiczne w kiełbaski, pajdę 
chleba ze smalcem i ogórkiem, zimne i gorące napoje, cukrową 
watę oraz słodkie bułeczki. Nie trudno się domyślić, że festyn prze-
biegał w myśl zasady ,,dla każdego coś miłego’’. Zarówno młodsi 
jak i starsi  mieszkańcy Mszczonowa i okolic mogli doskonale bawić 
w rytmie muzyki lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych i współ-
czesnych. Na Placu Piłsudskiego zabawa trwała do godz. 22.00.  
Zarząd oraz pracownicy Fundacji Plebania pragną serdecznie 
podziękować Panu Burmistrzowi, Zakładowi Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w szczególności panom G. Ludwiakowi oraz              
B. Fedorowiczowi,  OSP Mszczonowie, Hotelowi Panorama bez 
pomocy, których  organizacja imprezy byłaby niemożliwą. Ponadto 
serdeczne podziękowania kierujemy również do policjantów z 
Komendy Policji w Mszczonowie za zapewnienie bezpieczeństwa 
wszystkim uczestnikom festynu.
                                       
•  Nauka chodzenia na szczudłach
• Warsztaty tworzenia biżuterii
• Warsztaty decoupage
• Warsztaty wikliny ekologicznej
• Warsztaty tworzenia przedmiotów z filcu
• Wata cukrowa
• Malowanie twarzy

Tekst: Małgorzata Gołuch 
Foto: Michał Pleban

Fundacja Plebania

Festyn rodzinny „Mama, Tata i Ja”

Z ŻYCIA GMINY
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Połowa maja już za nami, ale my nie próżnujemy! W sobotę, 16 maja 
staliśmy się małymi ogrodnikami i wspólnie z duetem animacyjnym 
Małpie Figle zgłębialiśmy tajemnice gospodarstwa domowego. 
Dorota i Sylwia przedstawiły naszym młodym uczestnikom książkę 
Julii Rothman „Anatomia farmy : ciekawostki z życia na wsi”, która 
przybliżyła nam w dużym stopniu to, co dzieje się w gospodarstwach 
rolnych. 
Jako że książka obfitowała w wiele opisów roślin uprawnych, uczest-
nicy mieli za zadanie posiać własne roślinki do wcześniej przygoto-
wanych doniczek. Posialiśmy m.in. marchewkę, rzodkiewkę, buraki i 
sałatę. Dzieciaki wykonały również tabliczki z opisami swoich warzyw 
oraz własne prace plastyczne. 
Pogoda dopisała, więc niektóre z naszych zadań zostały wykonane na 
zewnątrz, gdzie chętnie spędziliśmy ten czas. 
Mamy szczerą nadzieję, że nasze warzywa wyrosną na bardzo 
smaczne dodatki do kanapek!

Kolejne spotkanie z Małpimi Figlami już 6 czerwca. Zapraszamy!
MBP

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Biblioteka

Anatomia Farmy

Spotkanie autorskie z Małgorzatą 
Strękowską – Zarembą
„Maciuś ma niebieskie oczy, kręcone włosy i zadarty nos. Wygląda 
jak aniołek, ale jest naprawdę okropny…” – tego i jeszcze wielu 
innych ciekawostek mogliśmy dowiedzieć się w czwartek, 14 maja  
w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczo-
nowie. O jakiego Maciusia chodziło? Oczywiście  
o głównego bohatera książki Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby, 
która tego dnia była gościem biblioteki w ramach tegorocznej edycji 
Tygodnia Bibliotek.
Spotkanie autorskie odbyło się tego dnia dwukrotnie – dla uczniów SP 

w Mszczonowie oraz dla podstawówki z SP w Bobrowcach. 
Pani Małgorzata przytaczała nie tylko swoje ulubione fragmenty 
własnych książek. Nasi goście mieli również szansę na to, aby dowie-
dzieć się na czym tak naprawdę polega praca pisarza. Autorka „Okrop-
nego Maciusia” opowiedziała dzieciom o swoim schemacie dnia, o tym 
skąd czerpie inspiracje, co robi, gdy pisanie nie idzie po jej myśli oraz 
dlaczego pisanie nocą jest dla niej bardzo wygodne.
Same dzieci zadawały pisarce mnóstwo pytań, co spotkało się z bardzo 
pozytywną reakcją ze strony Pani Strękowskiej-Zaremby. 
Na koniec dzieci mogły kupić książki i dostać autografy.

MBP

XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 
rozpoczęty!

 Z  wielkim hukiem MBP w Mszczonowie zaczęła 
obchody Tygodnia Bibliotek w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Mszczonowie. 

 9 maja mogliśmy się spotkać z naszymi czytelnikami na 
kiermaszu książek: „Przygarnij Książkę”, który zorganizowaliśmy. 
Za przysłowiową „złotówkę” można było kupić ciekawe książki, 

w dobrym stanie. Biblioteka w ten sposób zbierała pieniądze na 
nowe pozycje czytelnicze. Dziękujemy Wam, że ta „złotówka” 
była często większa. 

 Na naszym stoisku, w Miejskim Ośrodku Kultury, oprócz 
książkowego kiermaszu, znajdowało się również stoisko z table-
tami, które cieszyło się dużą popularnością wśród dzieci. Młodzi 
internauci z chęcią grali w różne gry i korzystali  z przeglądarki 
internetowej.  Przy-
pominamy, że z tej 
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Filia w Osuchowie gościła w czwartek znaną autorkę książek dla dzieci 
i młodzieży i ilustratorkę – Panią Zuzannę Orlińską. Jej dotychczasowe 
powieści, cieszące się dużą popularnością wśród młodych czytelników 
to głównie: „Matka Polka”, „Ani słowa o Zosi”, „Cierpienia Sięciolatka” 
czy „Stary Noe”.
Jej książki to nie tylko tekst, to również ilustracje. Jako ilustratorka 
tworzy zarówno dla siebie jak i dla innych – jej prace są wykorzysty-
wane np. w podręcznikach szkolnych. 
Na spotkanie przybyła klasa VI z Zespołu Szkół Publicznych w 
Osuchowie wraz z opiekunem.  
Dzieci były bardzo ciekawe pracy pisarza i zadawały autorce mnóstwo 
pytań.  
Dowiedzieliśmy się m. in. jak wygląda dzień pracy Pani Orlińskiej, 
skąd czerpie pomysły na swoje kolejne książki, czym inspiruje się przy 
kreacji nowych postaci i bohaterów swoich powieści. 
Sama autorka chętnie odpowiadała zarówno na zadawane jej pytania, 
jak i również opowiadała wiele innych ciekawostek. 
Spotkanie w bibliotece zakończyło się rozdaniem autografów przez 

autorkę oraz wspólnym zdjęciem. Dziękujemy za mile spędzony czas.
MBP  

formy możecie korzystać u nas codziennie, w godzinach pracy 
biblioteki. Zapraszamy nie tylko najmłodszych, ale również 
młodzież jak i osoby dorosłe. Seniorzy chcący poznać tę formę 
technologiczną, mogą się zawsze zwrócić o pomoc do naszych 
bibliotekarzy - chętnie pomożemy.

 Towarzyszyły nam również „Małpie Figle” ze swoimi 
czarodziejskimi, warsztatowymi książeczkami, na których do tej 
pory były prowadzone zajęcia. Nowych książeczek nie przed-
stawili, „skrywając” w swych skrytkach tajemnice na kolejne 
zajęcia. A znając panie Sylwię i Dorotę – będzie się działo! Pani 
Sylwia przygotowała logo „Małpich Figli” do pokolorowania, 
które pobudziło inwencję twórczą młodych artystów oraz 
rozdawała ulotki z terminami kolejnych zajęć. Serdecznie na nie 
zapraszamy.

 Zbieraliśmy również stare fotografie miasta w ramach 
akcji „Ocalmy od zapomnienia”. Apelujemy do wszystkich miesz-
kańców i miłośników Mszczonowa i okolic: jeśli ktoś ma jeszcze 
jakieś zdjęcia naszego miasta sprzed kilku, kilkunastu czy kilku-
dziesięciu lat, to prosimy przynosić do biblioteki. Chcemy wraz 
z Wami stworzyć piękną wystawę, przedstawiającą zmiany 
naszego miasta i naszej gminy.

 Ten kto chciał, mógł sobie zrobić fotografię z Biblio-
teką lub Mszczonowem w tle. Nasi bibliotekarze zabawili się w 
pracowników profesjonalnego studia fotograficznego i „wywoły-
wali” zdjęcia na specjalnej drukarce. Mamy nadzieję, że zdjęcia 
wam się podobały tak samo jak i nam.

 Jednak nie tylko w MOK-u dużo się działo. W naszej 
bibliotece, w tym czasie, odbywały się zajęcia dla maluszków: 
„W Świecie Baśni”. Najmłodsi dowiedzieli się czym jest szacunek 
i jak należy go okazywać oraz czy „stare” oznacza „złe”. Czytając 
bajkę „Imbryk” zostali wprowadzeni w zaczarowany świat 
H. CH. Andersena. Ich niezwykłe imbryczki, które wykonali,  
możecie podziwiać na naszej wystawie w bibliotece.  Chętnych 
do wzięcia udziału w następnych zajęciach z cyklu „W Świecie 
Baśni” serdecznie zapraszamy. 

 Zajrzyjcie do MBP w Mszczonowie - czekamy na Was!

W minioną sobotę zmieniliśmy się w podróżników 
i wspólnie z duetem animacyjnym Małpie Figle 
wyruszyliśmy w ciekawą podróż różnymi środkami 
lokomocji. Byliśmy m.in. w Japonii, gdzie poznaliśmy 
najszybszy „pociąg-pocisk” – shinkansen, w Gwate-
mali zobaczyliśmy „chicken bus”,  
w Indiach z kolei najtańszy samochód świata – 
„Nano”.
W kolorową podróż zabrała nas książka Katarzyny 
Węgierek i Wydawnictwa Widnokrąg „Z notatnika 
młodego podróżnika. Pojazdy i nie tylko”.
Tradycyjnie nie zabrakło również wykonywania prac 
plastycznych – dzieciaki stworzyły własne środki 

lokomocji – te poruszające się w formie naziemnej, 
jak i te z kategorii jednostek pływających.
Jako że były to ostatnie zajęcia z naszymi figlarami 
Sylwią Wiśniewską i Dorotą Jakubowską przed długą 
wakacyjną przerwą, dzieci dostały pocztówki z wypeł-
nionym adresem Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Mszczonowie.  
Na pocztówkach nasi mali podróżnicy muszą nary-
sować miejsce w którym będą spędzać wakacje  
i napisać pozdrowienia z wakacji 
Życzymy naszym Małym Figlarzom udanego wypo-
czynku podczas wakacji 2015!

MBP
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Zakończenie roku szkolnego w świetlicy terapeu-
tycznej odbyło się 2015.06.24 tj. w środę. Dzieci po 
odbytej wycieczce przybyły, aby zakończyć zajęcia 
terapeutyczne, oraz podziękować specjalistom za 
wspaniałą pracę przez cały rok szkolny.  Nagrodą za 
uczestnictwo w zajęciach były notesy oraz słodkości, 
które podarował, każdemu dziecku prezes stowa-
rzyszenia Bożena Majewska. Dyplomy za uczest-
nictwo w wycieczce pani pedagog Jolanta Wacławek. 
Dzieci wspominały piękne chwile nad morzem przy 
poczęstunku, jaki zorganizowali rodzice. Myślę, że 
spotkamy się znów we wrześniu, aby rozpocząć nowy 
etap zajęć i rehabilitacji. P. Bożena Maciejewska na 
koniec życzyła wszystkim zdrowych, słonecznych, 
pełnych wrażeń i bezpiecznych wakacji. 

Prezes Stowarzyszenia
Majewska Bożena

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

W ostatni poniedziałek maja nasze biblioteki – Miejska Biblioteka 
Publiczna w Mszczonowie oraz filia w Osuchowie zmieniły się na 
chwilę w biura detektywistyczne, a to wszystko za sprawą serii książek 
Wydawnictwa ZAKAMARKI…
Zajęcia poprowadziła Pani Katarzyna Sikora, która na co dzień współ-
pracuje z wydawnictwem.
Wspólnie z klasą I ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce oraz klasą 
II ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie próbowaliśmy rozwiązać 
„Tajemnicę diamentów”. Poznaliśmy dwójkę głównych bohaterów 
– Lasse i Maję, którzy chodzą do tej samej klasy. Wspólnie prowadzą 
małe biuro detektywistyczne w ich rodzinnym mieście – Valleby. 
Próbowaliśmy rozwiązać również zagadkę, którą skrywała książka – 
kto kradnie diamenty ze sklepu jubilerskiego Muhammeda Karata, 
najbogatszego mieszkańca Valleby? Możemy uchylić rąbka tajemnicy i 
zawęzić grono podejrzanych do kogoś z personelu…
Wspólnie z Panią Kasią ćwiczyliśmy naszą spostrzegawczość i umiejęt-
ność kojarzenia faktów, rozwiązaliśmy kilka innych łamigłówek, dowie-
dzieliśmy się także jaka jest różnica między detektywem a policjantem 
oraz co to jest „motyw”, czyli słowo, które bardzo często pojawia się w 
powieściach detektywistycznych.
Seria książek „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” bardzo spodo-
bała się dzieciom. Na zakończenie warsztatów uczniowie mogli 
dokładnie obejrzeć przywiezione przez Panią Katarzynę książki. 

MBP

Panią Ewa zapoznaje dzieci z Kozuchą  
Kłamczuchą

Miejska Biblioteka Publiczna cały czas zachęca młodych i bardzo 
młodych mszczonowian  do zainteresowania się czytelnictwem. 
Wszystko zgodnie ze znaną  zasadą „czym skorupka za młodu…”. 20 
czerwca w siedzibie biblioteki właśnie z tego powodu odbyło się  
kolejne spotkanie z cyklu „Kozucha Kłamczucha”. Poprowadziła je Ewa 
Michalska. Propozycja adresowana do dzieci w wieku 3-5 lat  obfito-
wała w wiele atrakcji. Maluchy podczas wizyty w bibliotece  poznały 
pewną gadatliwą  kozę, wysłuchały bajki Janiny Porazińskiej, a także 
dowiedziały się  dlaczego „kłamstwo ma krótkie nogi”. W trakcie  
spotkania, przy pomocy prowadzącej oraz swoich rodziców  wykonały 
też  ciekawe prace artystyczne, a ponadto  uczestniczyły w wielu szalo-
nych zabawach, w tym w kolorowej  karuzeli, którą  to uwieczniliśmy 
na naszej fotografiach.  

MM

Uśmiech Dziecka

Zakończenie roku w świetlicy
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Podziękowanie
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełno-
sprawnych, „Uśmiech Dziecka” w Mszczonowie, składa 
serdeczne podziękowania członkom kół Łowickich „Lis” i 
„Jenot” z Mszczonowa i Grójca. Mszczonowianie często-
wani byli pieczonym dzikiem w trakcie Jarmarku 25-lecia 
Samorządu Mszczonowskiego. Skosztowanie takiego 
dzika, było możliwe po przekazaniu symbolicznej sumy 
do puszki „Uśmiechu Dziecka”. Za wsparcie finansowe i 
organizacyjne, jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy 
również sadownikom, za piękne jabłka, które  także można 
było otrzymać po wrzuceniu drobnej sumy do puszki na 
nasz cel. Zebrane pieniądze będą spożytkowane na cele i 
potrzeby w świetlicy terapeutycznej.

* * *

Wycieczka do Karwi
Wycieczka do Karwi, jaką odbyło stowarzyszenie „Uśmiech 
Dziecka” odbyła się w dn. 14.06 – 18.06.2015r. Na 
wycieczkę wyjechało 13 – oro dzieci niepełnosprawnych 
z opakunkami. Dzieci zwiedzały Ocean Zwierząt Morskich 
we Władysławowie, Ogród Zoologiczny w Gdańsku, Park 
w Oliwie, oraz Jastrzębią Górę i molo w Sopocie. Poza 
tym atrakcją było ognisko z kiełbaskami, oraz dyskoteką. 

Ośrodek w którym zamieszkiwały to „Willa Aleksanan-
dria” Wycieczkę organizowało buro „Atlas” w Żyrardowie. 
Dzieci z uśmiechem na twarzy niechętnie wracały z Karwi 
do domu. Było sympatycznie, miło i wesoło. Wszyscy 
odetchnęli morskim powietrzem od codziennych szkol-
nych obowiązków. Wycieczka do Karwi odbyła się dzięki 
dofinansowaniu ze Starostwa Powiatowego w Żyrar-
dowie, sumą 900 zł oraz Stowarzyszeniu „Rada Polek” z 
Warszawy, która dofinansowała wyjazd kwotą 2000 zł. 
Serdecznie podziękowania składamy za ten gest i dobre 
serce. Dzieci dziękują uśmiechem. 

Prezes Stowarzyszenia 
Majewska Bożena 

Rozliczenie zbiórki
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełno-
sprawnych „Uśmiech Dziecka” oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
w Mszczonowie składają serdeczne podziękowania dla 
wszystkich tych, którzy wsparli je w trakcie zbiórki podczas 
obchodów 25-lecia samorządności. Dzięki Państwa dobremu 
sercu i szczodrości udało się zebrać 885,36 zł  („Uśmiech 
Dziecka”) i 686,21 zł (OSP), które umożliwią doposażenie 
świetlicy terapeutycznej oraz zakup sprzętu dla strażac-
kiej jednostki. Wszystkim Darczyńcom życzymy, by ofiaro-
wane dobro wróciło do Was ze zdwojoną siłą i prosimy o 
pamięć podczas kolejnych takich inicjatyw, bo tylko działając 
wspólnie można zrobić coś wielkiego i wspaniałego. 

Zbiórka „Zaadoptuj historyczną książkę” prowadzona przez 
Mszczonowskie Stowarzyszenia Historyczne trwała będzie 
do końca 2015 roku. Wszystkich, którzy interesują się dzie-
jami Ziemi Mszczonowskiej lub pragną stać się posiada-
czami wyjątkowej publikacji, zapraszamy do odszukania 
stoiska Stowarzyszenia podczas każdej gminnej uroczystości. 
Zebrane pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu 
historycznego, który będzie częścią ekspozycji Izby Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełno-
sprawnych „Uśmiech Dziecka”

Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie

Z ŻYCIA GMINY
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W Lutkówce odbył się  kolejny rajd rowerowy, 
zorganizowany przez Szkołę  Podstawową i Koło Łowickie 
JENOT z Grójca. Uczestniczyło w nim trzydziestu uczniów 
ze starszych klas lutkówieckiej podstawówki, nauczyciele  
oraz  dwóch członków Koła łowieckiego – Krzysztof i Grze-
gorz Czarneccy. Droga rajdu wiodła spod szkoły, poprzez 
Petrykozy, stawy w Chudolipiu i z powrotem do Lutkówki. 
W trakcie rowerowej wyprawy  młodzież  poznawała 
sekrety lasu i zwierzyny leśnej, które zdradzali jej myśliwi. 
Rajdowicze odwiedzili też  pole uprawne, na którym człon-
kowie koła uprawiają  kukurydzę, wykorzystywaną  później 
do dokarmiania dzikiej zwierzyny.  Uczniowie  wzięli  
ponadto  udział w sprzątaniu terenów przydrożnych. W 
sumie uzbierali  kilka worków śmieci. Na koniec wydarzenia 
było ognisko z kiełbaskami. Poczęstunek przygotowano na  
przyszkolnych terenach zielonych. Tegoroczny rajd   nie był 

pierwszym wspólnym przedsięwzięciem szkoły i miejsco-
wych myśliwych.  Już od kilku lat członkowie Koła Łowiec-
kiego JENOT  w taki właśnie sposób zachęcają  uczniów 
do tego, aby zainteresowali się  ojczystą przyrodą  oraz 
nauczyli się  o nią  dbać.  Łączenie atrakcyjnej przygody z  
edukacją, to strzał w dziesiątkę. Gratulujemy.  

MM

W niedzielę 24.05.2015 r. odbył się rajd rowerowy na 
orientację zorganizowany przez OSiR Mszczonów. Zainte-
resowanie rajdem wśród mieszkańców gminy Mszczonów 
oraz okolicznych miejscowości było bardzo duże, uczest-
nicy stawili się w liczbie 119 osób. Pomimo, że długość 
trasy liczyła ok. 52 km nie zabrakło także najmłodszych 
uczestników rajdu. Po złożeniu formularzy zgłoszenia, 
uczestnicy otrzymali pakiet startowy (koszulka, mapa, 
karta startowa), następnie zostali podzieleni na mniejsze 
grupy. Po uroczystym przywitaniu i rozpoczęciu rajdu 
przez dyrektora OSiR Mszczonów Michała Szymańskiego, 

miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli z parkingu przy 
mszczonowskich Termach na wycieczkę śladami Józefa 
Chełmońskiego. Formuła rajdu rowerowego na orien-
tację wymagała odwiedzenia 9 punktów kontrolnych, na 
których dla uczestników przygotowane zostały zagadki 
dotyczące m.in. dzieł Józefa Chełmońskiego. Po udzieleniu 
prawidłowych odpowiedzi każdy uczestnik otrzymywał 
naklejki z częścią dzieła artysty, które należało umieścić w 
wyznaczonym miejscu na karcie startowej - finalnie utwo-
rzyły one obraz: Staw w Radziejowicach. Na mecie zloka-
lizowanej przy Stawach św. Anny na uczestników czekał 
poczęstunek oraz uroczyste losowanie nagród. Wszystkim 
uczestnikom rajdu serdecznie dziękujemy za aktywne 
uczestnictwo. Dziękujemy, że za każdym razem przyjeżdża 
Was coraz więcej i zapraszamy na kolejną edycję już we 
wrześniu.

Autor: Termy Mszczonów

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

Lutkówka

Rajd z myśliwymi

OSIR Mszczonów

Rajd rowerowy „Śladami 
Chełmońskiego”
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W dniu 21.06.2015r., na obiekcie sportowym ORLIK w Mszczo-
nowie przy ul. Szkolnej 3, w ramach akcji „Rodzinne Igrzyska na 
Orlikach” zostały zorganizowane zajęcia sportowe dla dzieci i 
rodziców pod patronatem Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej 
przy współudziale Ośrodka Sportu i Rekreacji z Mszczonowa. 
W ramach Rodzinnych Igrzysk dzieci i rodzice mogli spróbować 
swoich sił w różnych konkurencjach sportowych, a oprócz tego 
zostały przygotowane dla nich różne atrakcje (balony, dyplomy, 
słodycze i napoje). 
Tematem przewodnim Rodzinnych Igrzysk zorganizowanych w 
naszym mieście były zawody bez porażki czyli wszyscy wygry-
wają. W związku z tym wszystkie dzieci i rodzice otrzymali takie 
same nagrody i upominki.
Przed rozpoczęciem Rodzinnych Igrzysk organizator wyjaśnił 
zasady każdej konkurencji. Następnie każdy z uczestników 
otrzymał karnet z wyszczególnionymi konkurencjami. 
W „Rodzinnych Igrzyskach na Orliku” wzięło udział 31 dzieci i 
rodziców, które organizator podzielił na pięć drużyn. Po krótkiej 
rozgrzewce, w której uczestniczyły wszystkie dzieci i rodzice, 
każda drużyna przystąpiła do zaliczania poszczególnych konku-
rencji: W trakcie trwania imprezy dziećmi opiekowali się wykwa-
lifikowani instruktorzy i wolontariusze. Igrzyska Rodzinne trwały 
od godz. 15.00 do 16.30.

Harmonogram konkurencji sportowych przedstawiał się nastę-
pująco:

1. STRZAŁ DO BRAMKI PIŁKĄ 

Zasady konkurencji:
Strzały do bramki były oddawane z odległości 5 metrów (dzieci 
ze szkoły podstawowej i młodsi) oraz 7 metrów (starsze dzieci i 
rodzice). Każdy w uczestników oddał po 3 strzały i niezależnie 
od tego czy trafił do bramki czy nie – po każdym strzale odbierał 
słodką nagrodę - żelki. 

2. RZUT PIŁKĄ DO KOSZA

      Zasady konkurencji:
W ramach konkurencji zostały wykonane 3 rzuty piłką do kosza. 
Uczniowie szkół podstawowych i młodsi rzucali z odległości 2 
metrów, natomiast starsi uczniowie i rodzice wykonywali rzuty 

z odległości 4 metrów. Niezależnie od tego czy zawodnik trafił 
do kosza czy nie – po każdym rzucie odbierał słodką nagrodę - 
pianki.

3. RZUTY RINGIEM NA PACHOŁKI 

     Zasady konkurencji:
Rzuty ringiem na pachołki stojące na podłodze były wykony-
wane z odległości 1 metra przez dzieci ze szkoły podstawowej 
i młodsze oraz 1,5 metra przez starsze dzieci i rodziców. Każdy 
zawodnik wykonywał po 3 rzuty i niezależnie od tego czy trafi 
ringiem na pachołek czy nie – po każdym rzucie odbierał słodką 
nagrodę - żelki. 

4. SKOK W DAL Z MIEJSCA

    Zasady konkurencji:
Każde dziecko, niezależnie od wieku oraz rodzic skok w dal wyko-
nywali z tego samego miejsca. Każdy zawodnik miał 3 próby i 
niezależnie od tego czy skoczył daleko czy blisko – po każdym 
skoku odbierał słodką nagrodę - pianki. 

5. ZABAWA DWOMA TYCZKAMI SLALOMOWYMI
   
Zasady konkurencji:
Konkurencja polegała ma wrzuceniu piłki do tenisa ziemnego 
do pojemnika odpowiednio rozsuwając tyczki slalomowe. Każdy 
zawodnik trafiał 3 razy i niezależnie od tego czy trafi piłką do 
pojemnika czy nie – po każdej próbie odbiera słodką nagrodę 
- żelki. 

Sędzia po ukończeniu danej konkurencji wpisywał zaliczenie 
na karnecie uczestnika. Po zebraniu wszystkich pięciu zaliczeń 
każdy z uczestników zgłaszał się do sędziego głównego z wypeł-
nionym karnetem.
Po zakończeniu imprezy wszystkie dzieci i rodzice otrzymali 
balony, pamiątkowe dyplomy, batony snickers, lizaki, napoje 
i pudełko kredek. Dzieci były bardzo zadowolone, formuła 
imprezy podobała im się i dopytywały się o termin następnej, 
podobnej impreza.

                                                                                                          
Opracował:

Dariusz Biernacki                                                    
Instruktor sportu

Animator „Moje Boisko – ORLIK 2012”

SPORT

OSiR Mszczonów

Rodzinne Igrzyska na Orliku 2015
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W dniu 20.06.2015r. w Mszczonowie odbył się finałowy 
VII turniej z cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym 
edycja 2014/2015, który był jednocześnie ostatnim turniejem 
tego cyklu. W zawodach wystartowało 24 zawodników i 
zawodniczek reprezentantów z Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, 
Mszczonowa, Budek Piaseckich i Warszawy. 

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 – Oliwia Chróślińska, Wiskitki
III miejsce – Klaudia Gajewska, UKS Lutkówka
IV miejsce – Anna Pawlak, UKS Lutkówka
V miejsce – Kinga Krajewska, UKS Lutkówka

2.	 Młodzicy:
I miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów
II miejsce – Stanisław Kostrzewa, UKS Lutkówka
III miejsce –Michał Borowski, UKS Lutkówka
IV miejsce – Bartosz Witecki, UKS Lutkówka
V miejsce – Łukasz Zgórzak, UKS Lutkówka

3.	 Juniorzy:
I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki 
II miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie
III miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów

4.	 OPEN: 
I miejsce – Odolczyk Michał, Żyrardów
II miejsce – Strupiński Dariusz, Żyrardów
III miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie
IV miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki 
V miejsce – Ernest Łukasik, Warszawa

Końcowa klasyfikacja po całym cyklu turniejów tenisa 
stołowego „Grand Prix” Mszczonowa edycja 2014/2054 przed-
stawia się następująco: 

1.	 Młodziczki:
I miejsce – Klaudia Gajewska, UKS Lutkówka
II miejsce – Amelia Łaś, Wiskitki 
III miejsce – Anna Pawlak, UKS Lutkówka
IV miejsce – Kinga Krajewska, UKS Lutkówka
V miejsce – Klaudia Potrzebowska, UKS Lutkówka

2.	 Młodzicy:
I miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów 
II miejsce – Stanisław Kostrzewa, UKS Lutkówka
III miejsce – Łukasz Zgórzak, UKS Lutkówka
IV miejsce – Marcin Pawlak, UKS Lutkówka
V miejsce – Łukasz Centkowaki, UKS Lutkówka

3.	 Juniorki:
I miejsce – Karolina Skiba, Aleksandrów
II miejsce – Katarzyna Skiba, Aleksandrów

4.	 Juniorzy:
I miejsce – Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki 
II miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie
III miejsce – Piotr Mechecki, Wiskitki 
IV miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów
V miejsce – Hubert Maj, Wiskitki

5.	 OPEN: 
I miejsce –  Bartłomiej Klingbeil, Wiskitki 
II miejsce – Marek Witkowski, Mszczonów  
III miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie
IV miejsce – Paweł Kuran, Żyrardów 
V miejsce – Jacek Malinowski, Żyrardów

 Po całym cyklu „Grand Prix” Mszczonowa edycja 
2014/2015 najlepsza piątka zawodników w kategorii młodziczki, 
młodzicy, juniorzy i OPEN otrzymali pamiątkowe puchary 
ufundowane przez Dyrektora OSiR Mszczonów Pana Michała 
Szymańskiego.
Dodatkowo finaliści w w/w kategoriach otrzymali nagrody 
rzeczowe, które zostały zakupione ze środków zebranych z 
wpisowego.                                                                      

Pierwszy turniej tenisa stołowego rozpoczynający cykl 
„Gran Prix” Mszczonowa edycja 2015/2016 odbędzie się w 
sobotę 26.09.2015r. o godz. 10:00, na który serdecznie zapra-
szam. 

Opracował:  Dariusz  Biernacki
                  

            Instruktor tenisa stołowego

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT

OSIR Mszczonów

Finałowy VII turniej z cyklu „Grand 
Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym 
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„ Co to jest teatr? 
- To, co najszybciej ginie 
- Ale co to jest teatr? 
 - To, co się najdłużej pamięta ”
Te ponadczasowe słowa Wojciecha Siemiona były mottem I Mazo-
wieckiego  Konkursu  Przyjaciół  Słowa  im.  Wojciecha  Siemiona, 
który odbył się w czwartek (14.05) na deskach Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury. 
Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów nadesłali 29 wierszy.  
Konkurs zorganizowany został  przez Unię Poetycką Wojciecha 
Siemiona i Mszczonowski Ośrodek Kultury, patronat honorowy objął 
Burmistrz Mszczonowa oraz Związek Literatów Polskich. 
Celem konkursu było ukształtowanie wśród uczniów szkół - świado-
mych i twórczych postaw wobec  języka ojczystego, rozwijanie spraw-
ności językowej oraz umiejętności wyrażania swoich emocji i uczuć 
poprzez twórczość poetycką, a także co najważniejsze upamiętnienie 
działalności Profesora Wojciecha Siemiona- wybitnego polskiego 
aktora. 
Tegoroczne poetyckie zmagania skierowane zostały do uczniów 9 szkół 
Unii Petrykowskiej oraz szkół z terenu Mazowsza. W  konkursie  wzięli  
udział  uczniowie  klas  IV,  V i VI   szkół podstawowych i wszystkich  
klas  gimnazjalnych. 
Zanim jednak doszło do nagrodzenia najlepszych młodych poetów, 
każdy uczestnik musiał zgłosić jeden wiersz o dowolnej tematyce  
tudzież inspirowany mottem  I Mazowieckiego  Konkursu  Przyjaciół  
Słowa  im.  Wojciecha  Siemiona. Zgłoszony utwór  musiał być w pełni 
samodzielny i autorski.  
Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród w postaci  Złotych, 
Srebrnych i  Zielonych  Siemionówek  oraz nagrody  specjalnej  za 
utwór inspirowany mottem konkursu nastąpiło  podczas uroczystego 
koncertu finałowego w dniu 14 maja br. w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury. 
Wiersze oceniało jury w składzie: przewodniczący Andrzej Dębkowski 
(poeta, krytyk literacki, publicysta, eseista, dziennikarz i wydawca, 
autor szkiców i esejów krytycznoliterackich, redaktor naczelny „Gazety 
Kulturalnej”), Eliza Czapska (kierownik Muzeum Literatury im. A. 
Mickiewicza w Warszawie) oraz Magdalena Podsiadły ( reprezentująca 
gminę Mszczonów). 
Do wszystkich laureatów i uczestników konkursu słowa uznania skie-
rowała Dorota Lisicka – Leszkiewicz z Urzędu Miejskiego w Mszczo-
nowie reprezentująca burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka, 
gratulując zapału, zaangażowania, a przede wszystkim talentu,  żywiąc 
nadzieję, że tegoroczny I Mazowiecki  Konkurs  Przyjaciół  Słowa  im.  
Wojciecha  Siemiona stanie się wydarzeniem cyklicznym, rozpozna-
walnym w całym regionie. 
 
Wyniki konkursu: 
 
KATEGORIA „SZKOŁA PODSTAWOWA” 
I miejsce /ZŁOTA SIEMIONÓWKA/- godło „KONIŚ” wiersz „Magia Teatru” 
Anna Nowowiejska ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w 
Kuklówce  
II miejsce / SREBRNA SIEMIONÓWKA/- godło „Paula”, wiersz „Teatr” 
Paulina Rusek ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce 
Radziejowickiej 
III miejsca / ZIELONA SIEMIONÓWKA/ - godło „Serduszko”, wiersz „Teatr” 

Karolina Bugajska ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmoń-
skiego w Kuklówce Radziejowickiej 

KATEGORIA „GIMNAZJUM” 
I miejsce /ZŁOTA SIEMIONÓWKA/- godło „Różyczka”, wiersz „Jestem” 
Aleksandra Mielniczek z Gimnazjum im.J. Chełmońskiego w Józefinie 
II miejsce / SREBRNA SIEMIONÓWKA/ - godło „Wiosna”, wiersz „Życie jest jak 
teatr” 
Nikola Andruszkiewicz z Gimnazjum A. Mickiewicza w Białej Rawskiej 
III miejsce / ZIELONA SIEMIONÓWKA/ - godło „Maska”, wiersz „Nikt” 
Magdalena Kremska z Gimnazjum K.I. Gałczyńskiego w Jaktorowie

WYRÓŻNIENIA: 
1. Godło „debiutanci10”- wiersz „ O nimfie i podstępnym młodzieńcu” 
Martyna Wiśniewska z Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczo-
nowie 
2. Godło” mgła”-wiersz „Teatr” 
Katarzyna Chrzanowska z Gimnazjum im. A Mickiewicza w Białej Rawskiej 
3. Godło „duzaryba03” – wiersz „Teatr” 
Martyna Wiśniewska z Gimnazjum im. J.A. Maklakiewicza w Mszczonowie

NAGRODY SPECJALNE ZA WIERSZE O TEATRZE 
Unia Poetycka Wojciecha Siemiona powołała Kapitułę składającą się z 8 osób 
różnych zawodów, których zadaniem było wyłonić 2 wiersze (po jednym w 
każdej kategorii) oddające najtrafniej idee motta Konkursu. 
Osoby wchodzące w skład Kapituły głosowały na następujące wiersze: 
Monika Siemion- Dudek- godła: Koniś, Tulipan 
Natalia Dudek- godła: Koniś, Tulipan 
Barbara Kasper-Siemion – godła: Serduszko, Tulipan 
Joanna Kasperska – godła: Sówka, Wiosna 
Grażyna Leczkowska – godła: Koniś, Tulipan 
Dorota Jaworska – godło: Koniś, Tulipan 
Małgorzata Żurecka- godła: Koniś, Tulipan 
Józef Pless- godło: Serduszko, Tulipan
Wiersze, które zdobyły najwięcej głosów: 
Kategoria Szkoła Podstawowa 
Godło- Koniś- 5 głosów, Serduszko- 2 głosy, Sówka-1 głos 
Kategoria Gimnazjum 
Godło- Tulipan – 7 głosów, Wiosna- 1 głos. 
 
NAGRODY SPECJALNE ZDOBYŁY: 
Godło Koniś Anna Nowowiejska ze Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejo-
wickiej za wiersz „Magia Teatru” 
Godło Tulipan Julia Kowalska z Gimnazjum w Józefinie za wiersz „ Co jest 
teatrem”.
PODZIĘKOWANIA DLA PEDAGOGÓW
Organizatorzy podziękowali Pedagogom za wsparcie uczniów w uczestnictwie 
w I Mazowieckim  Konkursie  Przyjaciół  Słowa  im.  Wojciecha  Siemiona, a w 
tym: 
Paniom: Elżbiecie Błażejewskiej, Ewelinie Kamińskiej, Izabeli Karasiewicz ze 
Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej. 
Pani Marii Szymańczak i Panu Marcinowi Gorgolowi z Gimnazjum im. K.I. 
Gałczyńskiego w Jaktorowie. 
Pani Urszuli Gowin z Gimnazjum im. ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie. 
Pani Bogusławie Jabłońskiej i Pani Ewie Pawłowskiej z Gimnazjum im. J.A. 
Maklakiewicza w Mszczonowie. 
Pani Katarzynie Borkowskiej z Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Białej Rawskiej. 
Pani Monice Przyborowskiej z Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Józe-
finie. 
Organizatorzy skierowali również swoje podziękowania do Dyrekcji szkół biorą-
cych udział w konkursie.

Łukasz Nowakowski

KULTURA

Unia Poetycka w MOK

Śladami wybitnego Wojciecha 
Siemiona

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta_Kulturalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gazeta_Kulturalna


58   czerwiec-lipiec 2015 / nr 6-7 (235-236)

    Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy Zespołu Szkół w 
Mszczonowie w  IV edycji turnieju piłkarskiego organizowanego 
w ramach projektu „ Jestem Kibicem przez duże K”. Organizator 
zawodów, Zakład Poprawczy w Studzieńcu i Komenda Powia-
towa Policji w Żyrardowie, zaprosił do udziału osiem szkół, 
które podzielono na dwie grupy:

·	 Grupa I: ZS w Mszczonowie, LO w Puszczy Marjańskiej, 
ZS nr.2 w Żyrardowie
oraz ZS nr.3 w Skierniewicach.

·	 Grupa II: LO w Mszczonowie, ZP w Studzieńcu, ZS nr.1 
w Żyrardowie oraz
ZS nr.2 Skierniewicach.

    Mecze w grupach odbywały się systemem „każdy z każdym” 
a następnie rozegrano spotkania między grupami.
Piłkarze z Mszczonowa osiągnęli następujące wyniki:
ZS w Mszczonowie – LO w Puszczy Marjańskiej 3 ; 0
ZS w Mszczonowie – ZS nr.3 w Skierniewicach 0 ; 0
ZS w Mszczonowie – ZS nr.2 w Żyrardowie 1 ; 0
    Wygrywając swoją grupę, w finale spotkali się z drużyną ZS 
nr.2 w Skierniewicach.
Ponieważ w regulaminowym czasie gry wynik był 0 ; 0 o 
zwycięstwie przesądziły rzuty karne, które po olbrzymich 
emocjach wygrał zespół z Mszczonowa  9 ; 8.

   Ostateczna kolejność turnieju:
I miejsce : Zespół Szkół w Mszczonowie
II miejsce : Zespół Szkół nr.2 w Skierniewicach

III miejsce : Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie

        Zawodnicy Zespołu Szkół oprócz pucharu, dyplomu i piłki 
nożnej otrzymali również karnety uprawniające do korzystania 
z TERM w Mszczonowie.
       Miłym akcentem było również zdobycie przez  Sebastiana 
Cymermana tytułu „Najlepszego Bramkarza Turnieju”. Gratulu-
jemy.
    Zespół wystąpił w składzie: Patryk Dąbrowski ©, Patryk 
Kowalski, Grzegorz Oroń, Jarosław Głusiński, Cezary Głusiński, 
Marcin Smolorz, Sebastian Cymerman, Krystian Cymerman, 
Mateusz Czerwiński i Patryk Czarnecki. Opiekun: Grzegorz Piąt-
kowski

Blisko stu rekonstruktorów z całego kraju wzięło udział 
w inscenizacji nawiązującej  do bitwy z 1863 r. pt. „Śladami Fran-
ciszka Parczewskiego i Józefa Oxińskiego”. Widowisko odbyło 
się w niedzielę  24 maja na terenie starego parku dworskiego 
w  Parcicach (gmina Czastary). Organizatorem wydarzenia był 
Klub Regionalno – Historyczny „Gloria Victis”.  Mszczonowską 
GRH w tym przedsięwzięciu reprezentował dwudziestooso-
bowy oddział, w którym obok strzelców znalazły się ubrane w 
czarne suknie szlachcianki. Nastrojowe parcickie ruiny wraz ze 
starodrzewem parkowym  stworzyły niepowtarzalny klimat. 
To miejsce naprawdę pamięta sceny z Powstania Stycznio-
wego. Powstańcze potyczki w rejonie Czastar odbywały się  też  
w   Starym Ochędzynie i Rudnikach pod Wieluniem. Oddział 
Parczewskiego zmierzał w kierunku wieluńskim, aby połączyć się 
z innymi powstańczymi  oddziałami. Widowisko rekonstruktor-
skie poprzedziły Msze Święte odprawione równolegle w dwóch 
najbliższych kościołach w Parcicach i Czastarach. W każdej z nich 
uczestniczyły oddziały rekonstruktorskie.  Historyczne Obchody, 

jakie są  organizowane co roku w Gminie Czastary noszą  nazwę  
„Dni Pamięci”.  Członkowie „Glorii Victis”, pomysłodawcy 
tej wielkiej lekcji historii,  współpracują przy jej organizacji z 
władzami samorządowymi, a także z Gminnymi  Ośrodkami  
Kultury w Czastarach oraz Sokolnikach. 

Tekst: Piotr Dymecki 
 Foto: Zosia Dymecka  

GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT / HISTORIA

ZS w Mszczonowie

Turniej w Studzieńcu

GRH

Powstańcze Parcice 1863  
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STRZELCY 16 maja w Zduńskiej Woli i 
w Mszczonowie… 
Członkowie GRH STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa pracowicie 
spędzili szesnasty dzień maja. W ciągu dnia uczestniczyli w inscenizacji 
pt. ,,Powstanie styczniowe w powiecie zduńskowolskim” oraz zwiedzali 
muzeum Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli, nato-
miast  wieczorem i w nocy, w ramach  NOCY MUZEÓW,  pełnili dyżury 
dwóch mszczonowskich izbach pamięci –Izbie Pamięci Ziemi Mszczo-
nowskiej, a także  Izbie Pamięci Rodu Maklakiewiczów. 

W trakcie wspomnianej inscenizacji dotyczącej wydarzeń z roku 1863 
przypomniano lokalnych bohaterów  Zduńskiej Woli,  m.in.: Wincen-
tego Centa, Edmunda Taczanowskiego i pastora Edwarda Boernera, 
który podczas powstańczego zrywu był cywilnym naczelnikiem miasta. 
Widowisko historyczne zostało zorganizowane przez:   Towarzystwo 
Przyjaciół Zduńskiej Woli i Bractwo Rycerskie Złoty Krzyż. Oprócz 
gospodarzy i mszczonowian uczestniczyli w nim także rekonstruktorzy 
z: Kujawskiego Ochotniczego Oddziału Powstańców Anno Domini 1863 
z Radziejowa, Klubu Historycznego Gloria Victis z Wielunia,  Stowa-
rzyszenia ,,Chrobry I” ze Zduńskiej Woli oraz Bractwa „Łucznicy św. 
Jerzego” z Poddębic. 

Tekst: Piotr Dymecki GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów 
Foto: Jacek Olczak  Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne

Bolimów 1915-2015 
Tegoroczny,  już  VI Międzynarodowy  Zlot Historyczny 

w Bolimowie dostarczył jego uczestnikom wielu atrakcji. 
W piątek 29 maja odbyły się warsztaty archeologiczne, w 
których wzięła udział  liczna grupa pasjonatów, w tym goście 
z Niemiec. W sobotę 30 maja  cały czas wrzało na polu rekon-
strukcyjnym, gdzie trwały ostatnie przygotowania i próby do 
niedzielnej inscenizacji, przedstawiającej epizody z ataków 
gazowych, do jakich doszło w tym miejscu równo sto lat temu 
– w 1915 roku. Tego samego dnia członkowie GRH Pionier i 
GRH STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa przygotowali też 
krótki pokaz, odwołujący się do wrześniowych dziejów Ziemi 
Bolimowskiej, kiedy to wycofujące się  w kierunku Warszawy 
oddziały Armii Łódź nawiązywały walkę  z postępującymi za 
nimi wojskami niemieckimi. Imponującą  gawędę  do insceni-
zacji likwidacji patrolu niemieckiego, który wpadł w zasadzkę,   
przygotowaną  przez polskich żołnierzy,   poprowadził niezrów-
nany Zbigniew Zagajewski z łowickiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego im. 10 pułku piechoty. 

W niedzielę  31 maja doszło do otwarcia lokalnego muzeum 
poświęconego wojnie okopowej, prowadzonej na Ziemi Boli-
mowskiej, a następnie do wspomnianej już  dużej inscenizacji 
pierwszowojennej,  w której uczestniczyło przeszło stu rekon-
struktorów z kraju i zagranicy. Mszczonowianie podczas wido-
wiska obsadzili swoim oddziałem drugą  linię  carskich okopów,  

zorganizowali  szpital polowy z Jesionki, a także dzięki współ-
pracy ze Sławomirem Jodełką odtworzyli sztab dowództwa 
rosyjskiego. 

Organizatorem Zlotu było Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi 
Bolimowskiej.     

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

Historyczne 

Szpital sprzed wieku 
Mszczonowska GRH „STRZELCY”, podczas widowiska historycznego, 
jakie miało miejsce w Bolimowie w niedzielę 31 maja, odtwarzała 
szpital carski, jaki przed stu laty stał w miejscowości Jesionka. 
Foto: Marek Wardak (Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne)

HISTORIA
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14.05.2015 r. o godz. 830 w bibliotece szkolnej odbył się gminny 
konkurs czytelniczy dla uczniów klas piątych i szóstych zatytuło-
wany:

Dotyczył znajomości powieści „Ucho od śledzia” oraz podstawo-
wych faktów z biografii pisarki.
 Konkurs zorganizowany był z okazji 20-tej rocznicy śmierci 
Hanny Ożogowskiej. Uczniowie przystępujący do konkursu dodat-
kowo mieli wykonać plakat, który powinien zachęcić innych w kilku 
zdaniach do przeczytania tej książki. Konkurs przygotowany był we 
współpracy z Biblioteką Publiczną w ramach projektu „Mam apetyt 
na czytanie”. 
Drużynę A reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Osuchowie:
Sokołowska Aleksandra
Sokołowska Wiktoria 
Kok Norbert,
drużynę B stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej w Piekarach: 
 Kasprowicz Natalia 
 Michalczyk Magdalena 
 Mirgos Ewelina
drużynę C prezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie:
 Fedorowicz Agata 
 Kuran Wiktor 
 Wieteska Aleksandra
Drużynę D stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej w Lutkówce: 
 Dębski Mateusz 
 Kłosiewicz Anna 
 Pawlak Alicja
Konkurs przygotowała i poprowadziła kol. E. Grzybowska. 

W jury zasiadły:  
wicedyrektor Szkoły Podstawowej Ewa Osińska, nauczyciel Elżbieta 
Popławska,  bibliotekarz Ewa Bińkowska.

Konkurs obejmował 13-naście różnych konkurencji: m.in. rozwią-
zywanie krzyżówki, test, łączenie imion z nazwiskami bohaterów, 
frazeologizmy, itp. Konkurencje intelektualne przeplatało zadanie 
sprawnościowe: „Wyścigi taczek” - były to zawody na czas. 
O wynikach konkursu poinformowała zainteresowanych wicedy-
rektor Szkoły Podstawowej Ewa Osińska.
I miejsce zajęły uczennice ze Szkoły Podstawowej w Piekarach, 
zdobywając  
74 punkty.

II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce z 
ilością  
50 punktów, zaś  
III miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie - uzbierali 43 punkty.
Prace plastyczne wykonane przez szkoły zostały wyeksponowane 
na tablicy na głównym korytarzu szkolnym w budynku C. Oto one.
 

Za trud włożony w przygotowanie do konkursu każdy uczestnik 
otrzymał słodki upominek i napój.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!
Wszystkie drużyny zostały nagrodzone książkami i dyplomami na 
spotkaniu autorskim z panią Małgorzatą Strękowską-Zarembą, 
które odbyło się tego samego dnia w bibliotece publicznej o godz. 
1100. Nagrody i gratulacje otrzymały z rąk pisarki. Zarówno nagrody 
w konkursie, jak i słodkie upominki dla uczniów oraz spotkanie 
autorskie sfinansowała Biblioteka Publiczna.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W INTERNECIE
20 maja 2015 uczniowie klas III uczestniczyli w zajęciach poświę-
conych bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Służyły one utrwaleniu 
i podkreśleniu najważ-
niejszych kwestii doty-
czących bezpiecznego 

Koncert karaimski 
Dzięki współpracy z Muzeum Lwowa i Kresów Płd.-Wschod-
nich  „Biniszewicze”  mszczonowscy rekonstruktorzy z GRH 
Strzelcy im. 31 pSK oraz członkowie Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego wzięli udział w koncercie „Karaimi w 
Polsce”, jaki odbył się  19 maja w Teatrze Polskim w Warszawie. 
Współorganizatorem tego imponującego przedsięwzięcia była 
Fundacja Lwów. Podczas wieczoru królowały utwory: Chopina, 
Moniuszki, Szymanowskiego, Lutosławskiego i Noskowskiego. 
Zagrali je tacy artyści jak: Joanna Gatniejewska (flet), Kata-
rzyna Dul (skrzypce), Marta Straszyńska (altówka), Julia Kisie-
lewska (wiolonczela), Hanna Turonek (flety, instrumenty 
perkusyjne), Ryszard Borowski  (flety, instrumenty perkusyjne), 
Agnieszka Cypryk (skrzypce), Rafał Grząka (akordeon) i Krzysztof 
Lenczowski (wiolonczela).   

Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK)
Foto: Marek Wardak  (MSH)
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korzystania z Internetu.
Podstawowym celem zajęć była prezentacja efektywnego korzy-
stania z sieci jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych: 

•	 cyberprzemocy, 
•	 spotkań z osobami znanymi wyłącznie z Internetu, 
•	 upubliczniania danych osobowych, 
•	 piractwa w sieci, 
•	 nadmiernego korzystania z Internetu 

Te kwestie poruszane były przez nauczyciela zajęć komputero-
wych Małgorzatę Woźniak i zilustrowane projekcją atrakcyjnych 
kreskówek poświęconych różnym formom internetowych zagrożeń. 
Przygody bohaterów kreskówek komentowane są przez Krzysztofa 
Hołowczyca – ambasadora programu „3…2…1…Internet!”.
Uczniowie z zaangażowaniem i przejęciem uczestniczyli w zaję-
ciach. Oprócz rad i wskazówek jak należy się zachowywać, by być 
bezpiecznym w Internecie, dostali informacje gdzie zgłaszać się, gdy 
spotkają się z internetowym zagrożeniem.
 Poruszana tematyka jest niezwykle ważna i należy do niej wracać, 
gdyż coraz więcej dzieci korzysta z Internetu. Wraz ze wzrostem 
dostępności nowoczes nych technologii zwiększa się także skala 
zagrożeń internetowych, które mogą mieć negatywny wpływ na 
prawidłowy rozwój i funkcjonowanie najmłodszych. 

20.05.2015roku o godz. 900 w bibliotece szkolnej odbył się konkurs 
czytelniczy dla uczniów klas piątych naszej szkoły zorganizowany 
we współpracy z Biblioteką Publiczną pod hasłem: „Mam apetyt 
na czytanie”.
Dotyczył znajomości treści książki Marii Dąbrowskiej „Marcin 
Kozera”, spotkanie w bibliotece zostało zorganizowane z okazji 50 
rocznicy śmierci autorki.

Konkurs opracowała i przeprowadziła pani Ewa Bińkowska.

W jury zasiadły:
bibliotekarz Biblioteki Publicznej Natalia Syndybał, wicedyrektor 
Ewa Osińska, bibliotekarka Elżbieta Grzybowska. 

Drużynę A reprezentowali uczniowie klasy VA:
Chełchowska Małgorzata
Gajda Dagmara
Olczak Kinga

Drużynę B stanowiły uczennice klasy VB:
Gadomska Maria
Stelmach Michał
Szuplewska Zuzanna

Drużynę C prezentowały uczennice klasy VC:
Biała Kinga
Borowiec Agnieszka
Gudaszewski Bartosz

Drużynę D prezentowały uczennice klasy VD:
Gręda Kinga
Szczepańska Weronika
Wijatyk Karol

Konkurs składał się z 9-ciu konkurencji: konkurencje dotyczyły treści 
książki, jedna konkurencja to praca plastyczna. Uczniowie mieli 
wykonać postać dowolnego bohatera książki. 

I miejsce w konkursie zajęła klasa: VB zdobywając 77,5 pkt
II miejsce zajęła klasa VA zdobywając 61,5 pkt
III miejsce zajęła klasa VC zdobywając 49,5 pkt

Każdy uczestnik konkursu za trud włożony w przygotowanie 
otrzymał słodki upominek. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone 
książkami i dyplomami. 
Nagrody i słodkie upominki zostały zakupione przez Bibliotekę 
Publiczną. 

„STOP PRZEMOCY! STOP AGRESJI!”

 21 maja w naszej szkole odbył się apel przygotowany przez 
uczniów z koła teatralnego pod kierunkiem Pani Jolanty Wacławek. 
Apel miał na celu pokazać bardzo negatywne zjawisko, jakim jest 
przemoc w szkole. Najogólniej rzecz ujmując, przemoc jest wyko-
rzystaniem swojej przewagi nad drugim człowiekiem (może to być 
przemoc fizyczna, emocjonalna, psychiczna, społeczna). Z prze-
mocą mamy do czynienia wtedy, gdy osoba słabsza przez dłuższy 
czas nękana jest przez osobę lub grupę silniejszą. Uczniowie z kola 
teatralnego przedstawili uczniom i nauczycielom spektakl pt: „Cali-
neczka”
Na zakończenie apelu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny 
„STOP PRZEMOCY! STOP AGRESJI!”(przeprowadzony przez panie: 
Ewę Skoneczną i Ewę Bińkowską). Uczniowie otrzymali nagrody 
ufundowane przez Radę Rodziców.
 

Nagrodzeni uczniowie:

Klasy I
 I miejsce - Oliwia Matusiak kl. I a

II miejsce - Kinga Klimiuk kl. I a

III miejsce - Hubert Woszczyk kl. I b

Wyróżnienia:
Julia Jankowska - kl. Id Patrycja Młynarska - kl. I d

Barbara Sidlarewicz - kl. Ic Jakub Szczygieł - kl. I c 
Wiktor Melon - kl. Id Zuzanna Kłosiewicz - kl. I e

Julia Szczepańska - kl. Ie Wiktoria Tomaszewska - kl. Ib

Amelia Owczarek - kl. Ie Amelia Pawlak - kl. Ia 
Aleksy Malowaniec - kl. Ib

Klasy II
I miejsce - Amelia Draniak - kl. II a

II miejsce - Dominika Iwanowicz - kl. II c

III miejsce -Oliwia Ośka - kl. II a

Wyróżnienia:
Natalia Starostka - kl. II b Zuzanna Kuran - kl. II c 
Vivian Wiśniewska - kl. II b Karolina Matyjas - kl. II c

Jakub Gręda - kl. II a Marcelina Gadomska - kl. II b

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Egzamin na kartę rowerową
Tak 3 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie zdawali egzamin na swoje pierwsze prawo jazdy, 
czyli kartę  rowerową. Nad przebiegiem egzaminu czuwali 
wspólnie  dzielnicowy Sławomir Zieliński, a także pedagog  
Joanna Nowak –Zielonka.

MM

Klasy III
I miejsce - Patrycja Niewolewska -kl. III c

II miejsce - Amelia Federowicz - kl. III b

III miejsce - Oskar Banasiewicz - kl. III a

Wyróżnienia:
Amelia Babraj - kl. III b Zuzanna Włodarczyk - kl. III a

Weronika Sałajczyk- kl. III a Martyna Nowakowska - kl. III c

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie: 
„Telefonem ucz się i odkrywaj świat!”

Należało przedstawić graficznie, w jaki sposób urządzenia mogą 
być przydatne w nauce oraz rozwijaniu własnych zainteresowań. 
Najlepsze pomysły trafiły na okładki zeszytów szkolnych.

Konkurs był pod patronatem między innymi Ministra Edukacji Naro-
dowej i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Uczeń naszej szkoły Piotr Mikołajczyk z klasy VI a otrzymał zaszytą 
nagrodę przyznaną przez Marszałka Województwa Mazowiec-

kiego. Z sukcesu Piotrka dumna jest nie tylko jego nauczycielka 
zajęć komputerowych Małgorzata Woźniak, ale także cała szkoła.

Gratulujemy Ci Piotrze i życzymy kolejnych sukcesów!

Najlepsi uczniowie- docenieni
We wtorek 23 czerwca w Szkole Podstawowej w Mszczonowie odbył 
się uroczysty apel, podczas którego dyrekcja szkoły wraz z gronem 
pedagogicznym nagrodzili i wyróżnili uczniów, którzy w roku szkolnym 
wykazali się postawą godną naśladowania. 
Dyrektor Elżbieta Kubiak oraz nauczyciele złożyli serdeczne podzięko-
wania oraz wręczyli drobne upominki tym uczniom, którzy poszczycić 
się mogli stu procentową frekwencją na zajęciach szkolnych oraz tym 
biorącym udział w organizowanych olimpiadach i szkolnych konkur-
sach.  

Wiele ciepłych słów skierowanych zostało także do uczniów udzielają-
cych się w samorządzie szkolnym. 
W trakcie apelu dyrektor szkoły wraz z przedstawicielem policji-dziel-
nicowym Sławomirem Zielińskim wyróżnili 10 uczniów z klas IV-tych, 
którzy wykazali się największą wiedzą teoretyczną i praktyczną 
podczas egzaminu na kartę rowerową. W ramach nagrody młodzi, 
pełnoprawni rowerzyści otrzymali kaski rowerowe, kamizelki odbla-
skowe oraz oświetlenie do roweru.

Łukasz Nowakowski
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Witajcie wakacje!
W piątek 26 czerwca zabrzmiał ostatni dzwonek dla rzeszy 
uczniów w całej Polsce, w tym również dla mszczonowskich 
żaków.  Nadszedł dla nich upragniony okres wakacyjnego wypo-
czynku. Niezależnie też od wyników zapisanych ostatecznie na 
cenzurce wszyscy chyba jednakowo cieszyli się z właśnie rozpo-
czynających się dwumiesięcznych wakacji.
W Szkole Podstawowej uczniowie mieli zakończenie w dwóch 
turach. Dla uczniów klas IV-VI zakończenie odbyło się o godzinie 
9.30, zaś dla uczniów klas I-III o godzinie 11.00. Dzięki sprzyja-
jącej pogodzie uroczysta akademia odbyła się na placu przed 

szkołą.
Uczniowie wystąpili z krótkim programem artystycznym dzię-
kując swoim nauczycielom za całoroczny trud włożony w ich 
edukację.
Z kolei gimnazjaliści rozpoczęli uroczyste zakończenie roku 
szkolnego o godzinie 9.15. Dyrektor Anna Rusinowska wręczyła 
nagrody wyróżniającym się uczniom po czym podsumowała 
mijający rok szkolny, życząc wszystkim udanych i bezpiecznych 
wakacji.

Łukasz Nowakowski

20 czerwca 2015r. na  zakończenie edukacji wczesnoszkolnej 
dzieci z klasy III a wraz z wychowawcą Balbiną Pawłowską i 
Rodzicami udali się na wspólny wyjazd do Farmy Iluzji w Mości-
skach K. Woli Życkiej.
Podczas wizyty dzieci wraz z rodzicami mieli okazję zobaczyć 
wiele eksponatów, instalacji i rzeźb zaprzeczającym zasadom 
grawitacji.
Wycieczkę Klasa rozpoczęła od zwiedzania najbardziej popular-
nego miejsca na Farmie, a mianowicie Latającej Chaty Tajemnic, 
w której nie sposób było ustać w jednym miejscu... Kolejnym 
ciekawym eksponatem był lewitujący kran, który w niewiadomy 

sposób wisiał w powietrzu i leciała z niego woda. Podczas wizyty 
towarzyszyła dzieciom Pani przewodnik, która po kawałeczku 
zdradzała  tajemnice lewitującego kranu oraz atrakcji tutejszego 
Parku.
Świetną atrakcją okazał się wiklinowy labirynt, z którego wyjście 
stanowiło dla  dzieciaków nie lada wyzwanie. Niezapomnia-
nych wrażeń dostarczyły przejażdżki na tratwie oraz tunel zapo-
mnienia, gdzie niejednemu zakręciło się w głowie.
Na zakończenie wszyscy zasiedli przy ognisku aby wspólnie 
upiec kiełbaski.

Jacek Gołyński

MERKURIUSZ SZKOLNY
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W ubiegły czwartek tj. 11.06.2015 r. w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Szarych Szeregów w Mszczonowie odbyło się podsu-
mowanie projektu pod nazwą „Teatr czterech języków”. Ideą 
całego przedsięwzięcia było ukazanie, iż słowo poetyckie, 
chociaż w różnych językach i dla niektórych bardzo dobrze 
znane, jest niezwykle plastyczne i zmusza do ciągłej refleksji, 
potrafi nieustannie zaskakiwać, a zarazem oczarowywać swoim 
niekończącym się wdziękiem. Wydarzenie polegało na wyborze 
przez uczniów klas pierwszych i drugich fragmentów dzieła 
literackiego, poddanie ich interpretacji, a następnie przed-
stawienie ich na scenie przed resztą szkoły. Sytuacja, choć na 
pierwszy rzut oka dość prosta, ową nie była i wymagała niema-
łego zaangażowania, zarówno ze strony młodych aktorów, jak i 
nauczycieli, których to rady okazały się nieocenione i można by 
powiedzieć, że wypracowały połowę sukcesu. Uczniowie klasy 
pierwszej przedstawili „Erlkönig” oraz „Heidenröslein” w języku 
niemieckim, „Молдаванка” w języku rosyjskim, „Hamleta” w 
języku angielskim, a także fragment „Świętoszka” i „Skąpca” 
Moliera oraz „Żony modnej” I. Krasickiego w języku – oczy-
wiście – polskim. Grupą niemiecką kierowała pani Marzena 
Żuchewicz, rosyjską pani Halina Nowak, polską pani Genowefa 
Śledź, a angielską pan Grzegorz Lipiński. Chociaż nadmiar pracy 
oraz tekstu w uczniach budził lęk i grozę, w oczach widzów 
obudził zachwyt i zamiłowanie do sztuki. Uczniowie klasy 
drugiej w języku niemieckim przestawili „Rotkäppchen”, a także 

„Рябинка” oraz wiersz „Шаганэ” Jesienina w języku rosyjskim. 
Kierownictwo nad grupami pozostało takie samo. Wszystkie 
przedstawienia wzbogacone zostały oryginalną scenografią, 
kostiumami, rekwizytami oraz oprawą muzyczną. Wywołało to 
niesamowity efekt, nagrodzony gromkimi brawami. Pod koniec 
imprezy głos zabrała pani dyrektor Mariola Mońko, wyrażając 
ogromny zachwyt i dziękując wszystkim za zaangażowanie. 
Wydarzenie to udowodniło, że uczyć się sztuki można wszędzie 
i na różny sposób, a nauka to nie tylko kreda i ławka, lecz także 
czynny udział chociażby w przedstawieniach. Takie inicjatywy 
bardzo podobają się uczniom i budzą w nich zapał do pracy, a to 
z kolei sprawia, że na twarzach nauczycieli pojawia się uśmiech i 
jeszcze bardziej motywuje ich do pracy. „Teatr czterech języków” 
zachwycił społeczność szkolną swoimi  talentami aktorskimi i 
językowymi i w najbliższych dniach będzie wystawiony szerszej 
publiczności - gimnazjalistom z gminy Mszczonów w Mszczo-
nowskim Ośrodku Kultury.

Adam Pietrzyk, kl. I a

Teatr, koncert, SPA, aerobik, własnoręcznie wykonane mydła 
w ramach prezentu i poczęstunek -aż tyle atrakcji czekało 
na Mamy w dniu Ich święta od najstarszych Przedszkolaków. 
Żabki wystawiły dla swoich najukochańszych Mam przezabawną inter-
pretację Czerwonego Kapturka. Dzieci z uśmiechem śpiewały i grały 
na przedszkolnej scenie, aż niektóre Mamy popłakały się ze śmiechu... 
Rybki dla swoich Mamy przygotowały koncert. 
Dzieci wykonały 11 utworów Fasolek. Była 
to muzyczna podróż o życiu Przedszkolaka. 
Po występach poszczególnych grup dzieci wspólnie przy-
gotowały Akademię z wierszami i gromkim Sto lat. Każdy 
Przedszkolak złożył indywidualnie życzenia dla swojej 
Mamy. Na zakończenie pierwszej części dzieci wręczyły 
własnoręcznie wykonane upominki Mamusiom. Każda 
zaproszona Mama otrzymała mydełko i kartkę z własno-
ręcznie napisanymi przez dziecko życzeniami. Pojawiły 
się również i po tym występie łzy... tym razem ze wzru-
szenia:)
Po wspaniałych występach dzieci zaprosiły swoje 
Mamusie do Mini SPA. Na wszystkie Panie czekały 
wygodne leżaki z ręczniczkami, z zestawami kosme-
tycznymi i ocieplaczami na stopy, a to wszystko w 
pięknie udekorowane sali. Przy muzyce relaksacyjnej 
Przedszkolaki wykonały najpierw masaż pleców swoim 
„gościom” następnie nałożyły serum na twarz i plasterki 

ogórków na oczy. Na Mamy czekał masaż dłoni i stóp. Na koniec 
zrelaksowanym Paniom dzieci zaserwowały własnoręcznie wykonany 
koktajl i ciasto z bitą śmietaną. Kiedy Mamy degustowały smakołyki 
dzieci wróciły do sali przygotować się do ostatniej części imprezy. 
Na Mamy czekała jeszcze jedna niespodzianka. Wszystkie Panie wysłu-
chały wywiadu ze swoimi dziećmi na Ich temat. Z ogromnym zaintere-
sowaniem wszyscy wyszukiwali głosu swojej Pociechy.

Ostatnia część imprezy była niespodzianką zarówno dla dzieci jak i 
Mam. Wszyscy wzięli udział w aerobiku. Przy znanych utworach dzieci 

wspólnie z Mamami tańczyły i bawiły się zgodnie z propozycjami 
prowadzącej Pani Magdy. 

 
Anna Kawecka

Smerfolandia

Bardzo nietypowy Dzień Mamy
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 Dnia 2 czerwca 2015r. odbyła się wycieczka do jedynego w 
Polsce ogrodu zoologicznego typu safari w Borysewie. W wyjeździe 
uczestniczyły dzieci z Miejskiego Przedszkola w Mszczonowie. 
Wyjazd był zorganizowany z okazji Dnia Dziecka. Zoo Safari powstało 
27 lipca 1996r. Na początku safari zajmowało obszar ok. 8 hektarów, 
na którym znajdowało się 27 zwierząt. Obecnie obszar safari to 25 
hektarów i ponad 600 zwierząt. Dzieci miały możliwość zapoznania 
się z mieszkańcami ZOO, uczestniczyły w lekcji edukacyjnej, gdzie 
mogły poznać zwyczaje zwierząt oraz dotknąć węża, jaszczurkę i 
żółwia. Atrakcją była też przejażdżka Zookolejką po całym Ogrodzie 
Zoologicznym. Chodząc po terenie pieszym spotkaliśmy również 
wiele pięknych i interesujących zwierząt: alpaki, kózki karłowate  
mogliśmy je karmić i głaskać, pekari, zebry, wielbłądy, foki, lwy, 

małpy, ptaki i inne zwierzęta. Na zakończenie naszej wizyty w ZOO 
Safari uczestniczyliśmy w ognisku, robiliśmy sobie pamiątkowe 
zdjęcia. Dzieci pełne wrażeń i w doskonałych nastrojach wróciły do 
przedszkola. Wycieczka z pewnością przyczyniła  się do podniesienia 
poziomu wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczo-społecznej.

 Iwona Dziuba

Z myślą o rodzicach
W czwartek 11 czerwca, uczniowie z klas zerowych A 
i C z mszczonowskiej Szkoły Podstawowej dały wspa-
niały występ artystyczny dla swoich mam i tatusiów.  
W ich wykonaniu na scenie sali kinowej MOK-u mogliśmy 
zobaczyć mnóstwo wierszyków, rymowanek, popisów 
tanecznych oraz piosenek, w których dzieciaki podkreślały 
dobroć, opiekę, ciepło i ogromną miłość do swoich rodziców.  
Występ maluchów wzbudził jak zwykle wiele pozytyw-
nych emocji zarówno wśród zaproszonych rodziców 
i gości jak i wśród samych małych uczestników, 
którzy za swoje występy zebrali mnóstwo oklasków. 
Po zakończonym występie, dzieci złożyły rodzicom życzenia 
i wręczyły im własnoręcznie wykonane w szkole laurki.  
Dalsza część świętowania Dnia Mamy i Taty upłynęła na 
spotkaniu w sali klubowej MOK-u, gdzie na wszystkich gości 
czekał słodki poczęstunek przygotowany przez ich pociechy.

 Oprac. ŁN.

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA MAMY I 
TATY  W  MIEJSKIM PRZEDSZKOLU
 Mama i tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, 
dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Mama i tata to pierwsze słowa 
każdego dziecka. Dla małego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w 
jego życiu, należy więc dbać, troszczyć się i pielęgnować więź między 
dzieckiem, a rodzicem. Dlatego też co roku w naszym przedszkolu 
nauczycielki pomagają dzieciom wyrazić ich miłość do rodziców orga-
nizując Dzień Matki i Ojca.
 Z tej właśnie okazji w dniach 21 - 26 maja 2015 roku odbyły 
się uroczyste akademie w wykonaniu przedszkolaków z poszczególnych 
grup. Sala widowiskowa stała się sceną, na której dzieci w pięknych 
strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny. Swoje występy 
dzieci uświetniły  wierszykami, piosenkami i życzenia dla kochanych 
rodziców. Podczas wręczania własnoręcznie wykonanych upominków 
całusom i uściskom nie było końca. Po prezentacji słowno – muzycznej 
wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku oraz do pamiątkowych 
zdjęć.  Atmosfera tych uroczystości była podniosła i niezwykle rodzinna.

Iwona Dziuba

MERKURIUSZ SZKOLNY

Przedszkole miejskie

Dzień Dziecka w ZOO Safari
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Zakończenie roku szkolnego  
w Miejskim Przedszkolu
 
W poniedziałek (22 czerwca) w Miejskim Przedszkolu Publicznym 
w Mszczonowie odbyło się uroczyste zakończenie roku połą-
czone z powitaniem lata i pożegnaniem najstarszej grupy przed-
szkolaków, którzy od września staną się pierwszoklasistami. 
Wszystkie grupy przedszkolaków zorganizowały uroczyste 
pożegnanie swoim starszym koleżankom i kolegom, zaś ci 
pożegnali się z całym przedszkolem i kadrą przedszkola. 
Tradycją stało się już, że najstarsza grupa dzieci, specjalnie 

przygotowanym na ten dzień występem żegna  się ze swoim 
przedszkolem, paniami i beztroskim etapem swojego życia. 
W przedstawieniu nie mogło zabraknąć wierszyków, rymowanek, 
piosenek oraz pokazów tanecznych . Starszaki tym samym 
pokazały to czego nauczyły się w przedszkolu oraz udowodniły 
wszystkim, że są gotowe od września rozpocząć naukę w szkole. 
Na zakończenie wszystkie sześciolatki otrzymały od swoich 
wychowawczyń oraz młodszych kolegów i koleżanek drobne 
upominki.

Łukasz Nowakowski

W tym roku dzieci ze szkoły Podstawowej w Bobrowcach swoje święto 
obchodziły \w ciągu dwóch dni.
W dniu 1 czerwca br. świąteczne życzenia złożyła im pani dyrektor 
Grażyna Frelik. Potem dzieci otrzymały w prezencie duże, kartonowe 
składanki, z których miały ułożyć:
 dziewczynki- domek dla lalek i motyla, a chłopcy – dinozaura i samolot.
Te podarunki wykonała dla nich firma Mondi Packaging Warszawa Sp. 
z o. o z Mszczonowa.
Dzieci z wypiekami na twarzy składały w całość poszczególne elementy.  
W salach lekcyjnych pojawiły się samoloty, motyle i dinozaury. Było na 
co popatrzeć.

Nowoczesny plac zabaw w Miejskim 
Przedszkolu Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola w Mszczonowie od 

czerwca bieżącego roku mogą cieszyć się nowym placem 
zabaw, który powstał na terenie obiektu. 
Nowoczesne miejsce zabaw posiada atestowaną nawierzchnię 
oraz spełniające wszelkie standardy bezpieczeństwa urządzenia 
wchodzące w skład wyposażenia. 
W ramach inwestycji zamontowano m.in. piaskownice, bujaki 
sprężynowe,  urządzenia zabawowe, trampolinę , tablice do 
rysowania, panel do gry w kółko i krzyżyk, stoliki do piaskow-
nicy, ławki i siedziska.
Wartość wykonanej inwestycji wyniosła 244.022,71 zł brutto 
zgodnie z kosztorysem powykonawczym . 

Łukasz Nowakowski

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

Niezwykły Dzień Dziecka
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PODZIĘKOWANIE
Dyrektor, Grono pedagogiczne i Uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Bobrowcach składają serdeczne podzię-
kowanie firmie Mondi Packaging Warszawa Sp. z o.o 
w Mszczonowie za ofiarowane dary dla dzieci z naszej 
szkoły z okazji Dnia Dziecka.

Druga część obchodów Dnia Dziecka odbyła się 8 czerwca br.
Przez cztery godziny nasi uczniowie mieli  możliwość zabawy na 
dmuchanych, ogromnych zjeżdżalniach, które zostały wypożyczone 
przez Radę Rodziców z firmy „Dzieciogród”.
Z niczym nie da się porównać  radości dzieci.
Pomysłodawczynią tego projektu była pani Małgorzata Dębowska.
Przez cały czas trwania zabawy, dzieci mogły raczyć się też kiełbaskami 
pieczonymi na ognisku.
Na koniec tego dnia nasi milusińscy otrzymali także w prezencie lody o 
smaku gumy balonowej.
Uśmiechnięte buzie dzieci świadczyły o zadowoleniu i szczęściu dzieci.

Serdecznie dziękujemy firmie Mondi Packaging z Mszczonowa i Radzie 
Rodziców.
Szczególne podziękowania kierujemy do p. B. Wasilewskiej- przewod-
niczącej Rady Rodziców, p. D. Kaźmierczak, p. B. Ryl i p. Z. Rzepeckiemu 
za pomoc w organizacji tego dnia.
                                                                                                          Grażyna Frelik

 1 czerwca 2015 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. 
Mariana Lipskiego w Osuchowie uczestniczyli w bardzo ważnym 
wydarzeniu – FINALE II EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU 
„MISTRZOWIE KODOWANIA”, który odbywał się w tym roku na 
Stadionie Narodowym w Warszawie. W finale Mistrzów Kodowania 
wzięły udział reprezentacje szkół biorących udział w programie 
– łącznie ponad 1300 uczniów i nauczycieli z 280 placówek.  
Na Festiwalu nie zabrakło znakomitych gości, pomysłodawców 
programu - przedstawicieli firmy Samsung Electronics Polska: 
prezesa Hadriana Baumanna i Blanki Fijołek oraz polityków: 
Andrzeja Halickiego – Ministra Administracji i Cyfryzacji, Grzegorza 
Napieralskiego – posła na Sejm RP i wielu innych znanych osób.  
Obserwując dokonania młodych programistów prezen-
towane na Stadionie Narodowym, minister zaznaczył, że 
„podziwia pasję nauczycieli oraz zaangażowanie uczniów, 
które zaowocowały stworzeniem tak niesamowitych 
projektów”.  Konferansjerem uroczystości był Tomasz Kammel.  
Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 8 grup. Każda 
miała swoją scenę rozstawioną na murawie. Tam chętni 
uczniowie mieli możliwość zaprezentowania zgroma-
dzonej publiczności efektów swojej całorocznej pracy. 
Naszą szkołę reprezentowały: Julia Wojtczak, Nikola Siedlecka i 
Klaudia Wojtyszczak. 
 
Z bijącym sercem czekały na chwilę, kiedy będą mogły zaprezentować 
swoje dokonania. Na szczęście trema okazała się zupełnie niepo-
trzebna. Dziewczynki przedstawiły projekt pt.: „Nauka nie musi być 
nudna…”, w którym znalazły się animacje i gry z języka polskiego, 
matematyki, języka angielskiego, muzyki i przyrody. Same również 
miały okazję podziwiać projekty innych uczniów z całej Polski.  
Tego dnia czekało na uczestników jeszcze wiele atrakcji. Akrobaci, 
mim, iluzjonista, finalista 6. edycji „Mam talent” prezentowali 
swoje umiejętności. Wszyscy uczestnicy Festiwalu mieli też zapew-
nione zwiedzanie Stadionu Narodowego z przewodnikiem.
Jedną z atrakcji na Stadionie było stoisko Fundacji CoderDojo 
Polska. Przedstawiciele tej fundacji przywieźli ze sobą roboty i 
pokazywali, jak za pomocą nieco zmodyfikowanej wersji programu 
Scratch sterować robotem.
W strefie Biznes Stadionu Narodowego uczniowie mogli korzy-
stać z atrakcji przygotowanych przez pracowników Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie, a nauczyciele mogli wysłuchać kilku 
wykładów. Wszyscy mieli zapewnione trzy posiłki, a na zakoń-

czenie otrzymali drobne upominki z logo programu 
„Mistrzowie Kodowania”.

  Mistrzowie Kodowania to największy ogólnopolski bezpłatny 
program edukacyjny, kształtujący kompetencje przyszłości wśród 
dzieci takie jak: praca w zespole czy algorytmiczne myślenie . W 
ramach programu dzieci przechodzą cykl zajęć z programowania 
(minimum 16 lekcji). Do II edycji programu przystąpiło ponad 600 
szkół, 1500 nauczycieli i 50000 uczniów. Tegoroczna edycja zyskała 
patronaty Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Ministerstwa Gospodarki oraz patronat Podse-
kretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Pawła 
Orłowskiego. Projekt realizowany jest przez Samsung Electronics 
Polska we współpracy z Partnerami: Centrum Cyfrowym Projekt: 
Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją „CoderDojo”, 
stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji”, stowarzyszeniem „Dobra 
Edukacja” oraz grupą nauczycieli „SuperBelfrzy RP”. Mistrzowie 
Kodowania są też wspierani przez Szerokie Porozumienie na Rzecz 
Umiejętności Cyfrowych.
  Szkoła Podstawowa Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie  w 
roku szkolnym 2014/2015 była jedną z 2 szkół w powiecie żyrar-
dowskim, w której realizowany był program „Mistrzowie Kodo-
wania”. Od grudnia prowadzone były zajęcia z programowania 
w języku Scratch, na które regularnie uczęszczało 12 uczniów. 
Dzieci aktywnie uczestniczyły w programie, realizując się poprzez 
tworzenia interesujących animacji, projektów czy gier kompute-
rowych. Udział w programie dostarczył uczniom wiele radości, 
satysfakcji, rozbudził ich ciekawość, rozwinął wyobraźnię. Jesteśmy 
pewni, że weźmiemy udział w III edycji programu „Mistrzowie 
Kodowania”, w jeszcze większym gronie niż dotychczas.
                                                                                                                            Ewa Termena 

SP w Osuchowie

Festiwal Mistrzów Kodowania

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Pożegnaliśmy absolwentów  
ZSP w Osuchowie
                 Dnia 25 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w ZSP w 
Osuchowie rozpoczęła się uroczystość podsumowująca ten rok 
szkolny. Był to ostatni dzień nauki w tym roku i wyglądał nieco 
inaczej niż pozostałe szkolne dni. Wszyscy spotkaliśmy się w sali 
gimnastycznej, aby obejrzeć rozdanie nagród, m.in. za wyniki 
sportowe czy też działalność artystyczną oraz aby pożegnać się z 
szóstoklasistami i uczniami klasy trzeciej gimnazjum. 
                 Nad sprawnym przebiegiem całego przedsięwzięcia 
czuwała konferansjerka, którą była uczennica klasy II a Agnieszka 
Krawczyk. Na początku odbyło się wspomniane wcześniej 
rozdanie nagród. Pani dyrektor oraz poszczególni nauczyciele 
wręczali dyplomy i nagrody wyróżniającym się w danej dzie-
dzinie uczniom. Po tym nastąpiła krótka przerwa. Po kilkunastu 
minutach znów zebraliśmy się w sali i mogliśmy kontynuować 
uroczystość. Zaczęła się część artystyczna. 
Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie 
klasy piątej, którzy tanecznie i śpiewająco 
pożegnali kolegów i koleżanki ze starszej 
klasy.  Jako drudzy wystąpili uczniowie szóstej 
klasy. Śpiewając i recytując wiersze o nauczy-
cielach, pożegnali się ze szkołą podstawową. 
Było to jednak  symboliczne pożegnanie, bo 
przecież we wrześniu znów ich powitamy, ale 
już jako gimnazjalistów. Następnie nadszedł 
czas na klasy gimnazjalne. Najpierw klasy 
drugie pożegnały trzecioklasistów. Przedsta-
wiły wywiad z absolwentami ukazujący to, co 
najbardziej zapadło im pamięć, to, za czym 
będą tęsknić, a także prezentacje o uczniach 
tej klasy oraz fotoreportaż z ich trzyletniej 

szkolnej przygody. Nie mogło również zabraknąć piosenek, które 
sprawiły, że z niejednych oczu popłynęły łzy. Na koniec klasy 
drugie wręczyły swoim starszym kolegom drobne upominki w 
postaci koszulek z logo szkoły i napisem „ABSOLWENT Gimna-
zjum w Osuchowie”. Po tym znów nastąpiła krótka przerwa. Po 
zebraniu się wszystkich w sali głos został oddany długo wycze-
kiwanej klasie trzeciej gimnazjum. Na początku Milena Lesiak 
wyrecytowała wiersz. Potem nasi absolwenci wyświetlili trzy 
filmy: wywiad przeprowadzony z nauczycielami, zdjęcia nauczy-
cieli i ich charakterystyczne powiedzonka oraz film przedstawia-
jący trzy lata wspólnie spędzone w tej szkole. Całą uroczystość 
zakończyliśmy teatralnie. Na scenie pojawiła się grupa projek-
towa „Moja przyszłość” pani Julitty Sander. Uczniowie zaprezen-
towali przedstawienie w języku angielskim.
               W taki oto sposób zakończyliśmy tę 
uroczystość. Sądzę, że dla wielu był to mile  
i przyjemnie spędzony dzień.   

Sukcesy naszych biegaczy 
Kolejny dobry start zaliczył w tym sezonie Andrzej Wojtczak  z LKS 

Osuchów. 23 maja  na mityngu w Warszawie uzyskał swoje dwa życiowe 
rekordy. Dystans 1500 metrów pokonał w czasie  (4,01,38), zajmując II 
lokatę, natomiast z dystansem 3000 metrów poradził sobie w czasie  
(8,50,12), uzyskując wśród startujących pierwsze miejsce. Tymi wyni-
kami wypełnił także minimum na Mistrzostwa Polski w kategorii junior. 
Gratulujemy udanego występu i liczmy  na kolejne starty, które rozsła-

wiać  będą  osuchowski klub lekkoatletyczny. 
 Andrzej Wojtczak, to nie jedyna gwiazda Osuchowskiego 

zespołu. Marlena Rykaczewska  także ostatnio wywalczyła dla klubu 
złoty krążek.  13 czerwca w Chodakowie, podczas  IV Bieg Chopina,  
zwyciężyła na dystansie 1000 metrów. W tym samym biegu na 
dystansie 700 metrów Szymon Jasiński uzyskał  dwunastą  lokatę 12. 
Trenerem wspomnianych zawodników jest Stanisław Zdunek. 

MM
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Dnia 5 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Bobrowcach 
odbyła się uroczysta akademia poświęcona rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy trzeciej przygoto-
wali akademię dla całej społeczności uczniowskiej, dyrekcji 
i grona pedagogicznego pod  kierunkiem wychowawczyni 
Angeliki Woźniak. W swoim wystąpieniu uczniowie przy-
bliżyli znaczenie tego wydarzenia dla naszej Ojczyzny. Przy-
pomnieli tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r. i wyja-
śnili, dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski. 
  Uczniowie przeprowadzili lekcję patriotyzmu, 
przedstawiając najważniejsze wydarzenia z historii 
Polski w XVIII w., dzięki czemu widzowie mogli dowie-
dzieć się, jak doszło do uchwalenia pierwszej w Europie, 
a drugiej na świecie - po Stanach Zjednoczonych - konsty-
tucji. Uzupełnieniem inscenizacji były utwory muzyczne: 
„Mazurek Dąbrowskiego” oraz  „Witaj, majowa Jutrzenko”. 
 Uczniowie z uwagą obejrzeli prezentowany program . 
Byli zainteresowani tematyką oraz formą, w jakiej zostały prze-
kazane fakty z historii Polski. Obchodzenie rocznic ważnych dla 

Polaków wydarzeń, takich jak uchwalenie Konstytucji 3 Maja, 
jest  istotnym elementem wychowania patriotycznego. Uczy 
młodzież poszanowania dla tradycji, a przede wszystkim uświa-
damia, że patriotą jest się nie tylko od święta, lecz na co dzień.

Angelika Woźniak

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Dzień Rodziny
„Radości życia rodzinnego 
są najpiękniejsze na świecie, 
a radość, jakiej rodzice doświadczają 
na widok swych dzieci, jest najświętsza.”
Johann Heinrich Pestalozzi   
 
 W dniu 26 maja 2015 roku w murach Szkoły 
Podstawowej w Bobrowcach odbył się Dzień Rodziny. Do 
uroczystości zaplanowanych z tej okazji nasi uczniowie oraz 
nauczyciele przygotowywali się oczywiście dużo wcześniej, 
organizując upominki dla rodziców, 
zaproszenia i występy. Dużo uwagi 
poświęcono również na udekorowanie 
naszej szkoły. Wykonano gazetkę ścienną 
zatytułowaną CUDOWNYCH RODZICÓW 
MAM. Na ścianach zawisły ogromne 
motyle wykonane z kartonów, a na 
parapetach pojawiły się piękne bibułowe 
kwiaty wykonane przez uczniów. 
Nauczyciele przygotowali uroczysty 
poczęstunek.
 Dzień Rodziny rozpoczął się o 
godzinie 10. Nasza szkoła zapełniła się 
mamusiami i tatusiami. Dyrektor szkoły 
pani Grażyna Frelik powitała zebranych 
oraz zaprosiła na uroczystości. Na scenie 
pojawili się uczniowie uczęszczający na 
Koło Teatralne prowadzone przez panią 

Agnieszkę Kwiatkowską. 
Zaprezentowali  się oni w 

przedstawieniu o zaczarowanym lesie, prawdziwej przyjaźni 
i akceptacji. Następnie dla zgromadzonych gości zatańczyły 
i zaśpiewały dzieci z przedszkola, przygotowane przez panie 
Teresę Liszewską oraz Joannę Zaszewską. Kolejne  śpiewające 
atrakcje przygotowali nasi wychowankowie kierowani przez 
panie: Hannę Żukowską, Joannę Małecką oraz Angelikę 
Woźniak. Po tych emocjonalnych rozterkach nadszedł czas 
życzeń. Następnym elementem święta był wspólny poczęstunek 
oraz zabawa dyskotekowa. 

Angelika Woźniak
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Spotkanie z pisarką Małgorzatą 
Strękowską – Zarembą

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”
Umberto Eco

 14 maja 2015 r. odbyło się spotkanie pisarki, dziennikarki, 
autorki podręczników, Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby z uczniami 
klas 2-3 Szkoły Podstawowej w Bobrowcach. Organizatorem była 
Biblioteka Publiczna w Mszczonowie.

 Autorka przyjechała do nas z Warszawy. Nasz gość pisze książki 
od ponad trzydziestu lat. Najpierw tworzyła dla dorosłych ale nie podo-
bało się jej, że podręczniki szkolne są mało atrakcyjne, dlatego postano-
wiła napisać swoją pierwszą książkę, właśnie dla dzieci. Książka „Leniwe 
literki”, bo o niej mowa, to opowieść o kocie, który chce zmienić swoje 
imię i poznaje poszczególne litery. Od tamtego czasu pisze wyłącznie dla 
dzieci. Jej książki, jak sama przyznała, bawią i straszą młodego czytelnika. 
 Autorka na początku spotkania przeegzamino-

wała dzieci ze znajomości bajek, bo jak mówi baśnie i bajki 
to fundament czytania i kto je pozna i polubi, ten na pewno 
będzie dobrym czytelnikiem. Tutaj nasi uczniowie okazali się 
świetni. Każda zagadka o bajce okazała się dla nich łatwa. 
 Pisarka przedstawiła dzieciom serię książek detektywistycz-
nych o Detektywie Kefirku. Główni bohaterowie rozwiązują trudne 
zagadki, tym samym, przeżywają niesamowite przygody. Poza serią o 
detektywie Kefirku, Małgorzata Strękowska-Zaremba, opowiedziała 
o przygodach Okropnego Maciusia. Cykl niewielkich, lecz przezabaw-
nych, książek o niesfornym Maciusiu bardzo rozśmieszył uczniów. 
Autorka zachęcała młodych czytelników do przeczytania innych swoich 
opowieści, m.in. książki „Abecelki i duch Bursztynowego Domu”, za 
którą autorka otrzymała w 2004 roku Nagrodę Literacką im. Kornela 
Makuszyńskiego. Myślą przewodnią spotkania, były słowa Pani 
Małgosi, że podobnie jak szukamy dobrego smaku w potrawach czy 
słodyczach, tak również w książkach warto szukać nowych smaków. Nie 
można zniechęcać się po przeczytaniu jednej, która nie przypadła nam 
do gustu, bo to nie znaczy że wszystkie są nieciekawe.

 
 Angelika Woźniak

Maj to wyjątkowy miesiąc dla dzieci, gdyż robi się coraz 
cieplej, a jednocześnie organizowanych jest wiele imprez i festiwali. W 
tym miesiącu obchodzony jest między innymi Dzień Patrona szkoły w 

Kruszewie- Błogosławionego Jana Pawła II. Z tej okazji już po raz szósty 
zorganizowany został Festiwal Piosenki Religijnej dla dzieci. 

Szkoła w Kruszewie do wspólnego świętowania zaprosiła 
sąsiednie szkoły podstawowe i gimnazjalne oraz szkoły z terenu woj. 
mazowieckiego noszące imię Jana Pawła II. Każda placówka mogła 
wystawić swoich reprezentantów w Festiwalu Piosenki Religijnej.

15 maja 2015r.punktualnie o godzinie 9.00 rozpoczęły się 
obchody Święta 
Patrona, na którym 
nie mogło zabraknąć 

ZSP w Osuchowie

Festiwal Piosenki Religijnej



czerwiec-lipiec 2015 / nr 6-7 (235-236)       71

reprezentantów naszej szkoły i oddziału przedszkolnego.
Po oficjalnym powitaniu wszyscy udali się na salę gimna-

styczną, gdzie rozpoczął się VI Festiwal Piosenki Religijnej. Tegorocznym 
występom wokalnym przyświecało hasło: „Śpiewem dziękujmy Bogu za 
Świętego Jana Pawła II w X rocznicę Jego śmierci i I rocznicę kanoni-
zacji”.

Co roku festiwal gromadzi coraz większą rzeszę wykonawców. 
Tym razem zaprezentowali się soliści i zespoły szkół z powiatu: grójec-
kiego, żyrardowskiego i piaseczyńskiego. Wśród wykonawców byli 
również nasi uczniowie i uczennice, którzy zaprezentowali naprawdę 
duże umiejętności wokalne:
Oto nasi reprezentanci w poszczególnych grupach:

•	 Soliści- przedszkole i klasa 0: Marysia Małecka „Mam Przy-
jaciela”

•	 Zespoły – przedszkole i klasa 0: Zuzanna Dębska, Karolina 
Rutkowska, Maria Małecka

•	 Soliści- klasy V i VI: Julia Wojtczak „List do Boga”
•	 Zespoły- klasa V i VI: Dominik Melon , Jakub Saiki „Leć 

muzyczko”
•	 Soliści- gimnazjum: Aleksandra Marczak “Chwalę Ciebie 

Panie i uwielbiam”
Z radością możemy się pochwalić, iż dzieci z naszego oddziału 

przedszkolnego znalazły się na podium, zajmując III miejsce zarówno w 
kategorii soliści, jak i zespoły  w grupie przedszkole i klasa 0.

Festiwal jak co roku przygotowany był bardzo profesjonalnie, 
o czym świadczy niesamowicie wysoki poziom wszystkich wykonawców 
często połączony z ciekawymi i trudnymi układami choreograficznymi. 
Dziękujemy raz jeszcze PSP w Kruszewie za zaproszenie i możliwość 
uczestnictwa w Festiwalu. Zapewniamy, że za rok również nie zabraknie 
reprezentantów z ZSP w Osuchowie.

Marzena Taras

MERKURIUSZ SZKOLNY

 W ramach realizacji projektu „ Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów 
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe „ Moja Przy-
szłość” grupa uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Ks.Kan. M. Lipskiego poznała 
kolejne zawody i firmy działające na 
terenie naszej gminy. Zwiedziła tartak 
„Drewno-Mal” w Chudolipiu oraz prze-
chowalnię owoców „Mazovia – Garden 
w Osuchowie. P. Romuald Malinowski, 
prezes firmy ”Drewno-Mal”, oprowadził 
nas po tartaku, dokładnie objaśniając 
proces obróbki drewna, zapoznał z 
maszynami i urządzeniami, które do tego 
służą. Poinformował nas również, jakich 
pracowników poszukuje. W przechowalni 

owoców „Mazovia Garden” obserwo-
waliśmy drogę jabłek od sortowania 
do pakowania i załadunku na TIR-y. Tak 
skomputeryzowany zakład był dla nas 
nowością i ogromnym zaskoczeniem. 
P. Marek Krawczyk oprowadził nas po 
przechowalni, opowiadając i pokazując 
maszyny wykonujące czynności, które 
kiedyś musiał wykonywać człowiek. Na 
zakończenie wizyty zostaliśmy obdaro-
wani pysznymi jabłkami. 
 Bardzo dziękujemy p. R. Malinowskiemu 
i p. M. Krawczykowi za umożliwienie 
nam zwiedzenia firm i poszerzenie naszej 
wiedzy na temat zawodów.

 DS

Wycieczka do Sejmu i Senatu oraz 
Belwederu.

Gdybyśmy byli prezydentem, gdzie byśmy mieszkali? Jak to jest być 
posłem? Jak powstają ustawy? Postanowili to sprawdzić uczniowie kl. 

IIIa podczas wycieczki do Sejmu i Senatu oraz Belwederu, która odbyła 
się 4 maja.  Tuż po weekendzie majowym spotkaliśmy się pod szkołą, 
by wyruszyć na wycieczkę, którą od dłuższego czasu planowaliśmy. Na 
miejsce dotarliśmy przed czasem, więc nasi opiekunowie zabrali nas na 
spacer. Zwiedziliśmy park, w którym znajdował się plac zabaw. Powró-
ciły do nas wspomnienia z dzieciństwa. Po udanej zabawie udaliśmy 
się do parlamentu. Przewodnicy oprowadzili nas po Sejmie i Senacie. 
Zapoznali nas z historią polskiego parlamentaryzmu, prawami i 
obowiązkami posłów i senatorów oraz z procesem powstawania ustaw. 
Zwiedziliśmy miejsca, które mamy okazję widzieć w telewizji. Miejsca, 
w których przebywają ważne osobistości. Parlament to piękne miejsce.  
Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Belwederu. Rezydencja 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wywarła na nas duże wrażenie. W 
Belwederze zamieszkiwali m. in. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski oraz 
kolejni prezydenci m. in.: Stanisław Wojciechowski, Ignacy Mościcki, 
Bolesław Bierut, gen. Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander 
Kwaśniewski i obecny prezydent Bronisław Komorowski. Wspaniałe 
miejsce, z bogatą historią. 

Wycieczkę zaliczamy do udanych. Bardzo miło spędziliśmy czas, 
a przede wszystkim poszerzyliśmy wiedzę na temat historii naszego 
parlamentu oraz zasad jego funkcjonowania.  

Katarzyna Jóźwiak
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Gimnazjaliści w Teatrze Polskim 
        W końcu nadszedł wyczekiwany przez nas dzień - 6 maja 2015 r.! 
w ponury i dżdżysty jednakże wiosenny poranek grupa uczniów 
realizujących projekt z języka polskiego oraz kilkanaścioro uczniów  
z klasy Ia zebrało się przed budynkiem naszej szkoły w 
Osuchowie. Chwilę potem o godz. 8:30 weszliśmy do autokaru 
i  ruszyliśmy w drogę do Teatru Polskiego w Warszawie na spek-
takl pt.: „Zemsta”. 
 Podczas jazdy pogoda na dobre się popsuła. Zaczął 
padać deszcz i zmył wielu z nas uśmiechy z  twarzy. Jednak 
humory poprawiły się, bo według planu, przed spektaklem 
zatrzymaliśmy się w centrum handlowym w Jankach. Każdy 
z nas miał czas, by coś zjeść lub pospacerować. Mniej więcej 
po godzinie znów wyruszyliśmy. Czas oczekiwania umila-
liśmy sobie rozmowami, żartami czy też słuchaniem muzyki.  
W końcu dotarliśmy na miejsce. Weszliśmy do budynku przepeł-
nionego uczniami z innych szkół, którzy również przybyli obejrzeć 

przedstawienie. Potem 
nasza nauczycielka 
języka polskiego rozdała 
wszystkim bilety, a 
następnie udaliśmy się 
na wyznaczone miejsca 
na widowni. Nareszcie 
zaczął się długo wycze-
kiwany przez nas spek-
takl. 
            W rolach głów-
nych wystąpili znani i 
doświadczeni w swoim 
zawodzie aktorzy. W 
roli Cześnika Raptu-
siewicza wystąpił 
Daniel Olbrychski, 

Rejenta Milczka – Piotr 
Cyrwus, Klary – Lidia Sadowa,  
a Wacława – Paweł Krucz. W 
obsadzie znaleźli się także aktorzy 
pochodzący z naszej okolicy: 
Janusz Gajewski, który wcielił 
się w rolę Papkina oraz Joanna 
Trzepiecińska odtwórczyni roli 
Podstoliny.  Sztuka wzbudziła 
w nas niezwykle pozytywne 
emocje. Były momenty, w których 
śmialiśmy się bez opamiętania,  
z zaciekawieniem patrzyliśmy 
na scenę, ale również byliśmy 
zdziwieni. W połowie spek-
taklu nastąpił antrakt. Ze smut-
kiem musieliśmy opuścić salę. 
Byliśmy ciekawi, jak aktorzy 
odegrają kolejne sceny sztuki, 
jednak nie zawiedli naszych ocze-
kiwań. Było równie śmiesznie, 
ciekawie, a zarazem tajemniczo. 
Na koniec aktorzy ukłonili się w 
stronę publiczności, za co zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami. 
Wyszliśmy z teatru z żalem w 
sercu. Gdybyśmy mogli, obej-
rzelibyśmy to przedstawienie 
raz jeszcze. Niestety, musieliśmy 
wracać.
          Podróż minęła szybko. W 
końcu dotarliśmy, przed budyn-
kiem szkoły czekali już na nas 
stęsknieni rodzice. Pożegnaliśmy 
się, a następnie rozjechaliśmy do 
domów, z uśmiechem na twarzy 
i  radością z miło i kulturalnie 
spędzonego dnia. 

Agnieszka Krawczyk i Ada 
Tracewska (IIa)

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE 
PRANIE TAPICEREK 

MEBLOWYCH, 
SAMOCHODOWYCH,

DYWANÓW, WYKŁADZIN.
TEL. 727 605 505
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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

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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LATO W MIEŚCIE 2015
Z  MSZCZONOWSKIM 
OŚRODKIEM KULTURY

„WSZYSTKIE 
DROGI 

PROWADZĄ DO … 
MSZCZONOWA”

 

S      I      E      R      P      I      E      Ń

 

01.08/SOBOTA/

 

19.00-22.00    BIESIADA RODZINNA pt.

„NASZ MSZCZONÓW DA SIĘ LUBIĆ”

- impreza plenerowa (park przy ulicy Sienkiewicza)

 

TYDZIEŃ PIERWSZY

03.08  /PONIEDZIAŁEK/

 

10.00  PORANEK DLA DZIECI   

10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI  ZDRO-
WOTNEJ DLA DOROSŁYCH

11.00-13.00   „WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ 
DO … MSZCZONOWA”  zajęcia plastyczne dla dzieci 
i młodzieży   

12.00-14.00 „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze

13.00-14.00 „DLACZEGO LUBIĘ MOJE MIASTO 
?” - terapia zajęciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia 
„Uśmiech Dziecka”

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

17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE

19.00-22.00  „KARAOKE PO MSZCZONOWSKU” - 
wakacyjne spotkania z piosenką  (sala klubowa)

 

04.08   /WTOREK/
 

10.00  PORANEK DLA DZIECI  

11.00-12.00 „LETNIA AKADEMIA MALUCHA” - 
zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych (wiek  przed-
szkolny) 

12.00-13.00 „WILK I ZAJĄC NA WAKACJACH” - 

przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu artystów

                        studia ART.-RE

13.00-15.00 „NA MSZCZONOWSKĄ NUTKĘ” -zajęcia 
wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży

13.00-14.00 „ LITERATURA NA SCENIE”- gry i 
zabawy dramatyczne    

18.00-20.00 „WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO 
… MSZCZONOWA” 

- zajęcia plastyczne dla dorosłych. Malowanie w plenerze 
na płótnie 

19.00  „MSZCZONOWSKIE KINO KONESERA” – 
projekcje filmów tematycznych

 

05.08  /ŚRODA/
 

10.00 PORANEK DLA DZIECI  

10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI  ZDRO-
WOTNEJ DLA DOROSŁYCH

11.00-12.00  „LETNIA AKADEMIA MALUCHA” - 
zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych (wiek przed-
szkolny)

11.00-13.00  „WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ 
DO MSZCZONOWA” -zajęcia plastyczne dla dzieci i 
młodzieży

11.00-13.00  „NA MSZCZONOWSKĄ NUTKĘ” -  
zajęcia wokalne grupy „Wokaliza” dla dzieci i młodzieży

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

17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE

18.00-20.00  „WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO 
MSZCZONOWA”

- zajęcia plastyczne dla dorosłych. Malowanie w plenerze 
na płótnie 

 

06.08  /CZWARTEK/

 

10.00 PORANEK DLA DZIECI  

11.00-13.00 „NA MSZCZONOWSKĄ NUTKĘ” -zajęcia 
wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży

13.00-14.00 „DLACZEGO LUBIĘ MOJE MIASTO 
?” - terapia zajęciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia 
„Uśmiech Dziecka”

12.00-14.00  „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze

14.30-16.30 „MOJE MIASTO ŚPIEWA Z 
NAMI” -spotkanie zespołu śpiewaczego „Słoneczko

21.00  SEANS NOCNY

07.08  /PIĄTEK/

 

10.00  PORANEK DLA DZIECI 

13.00-14.00 „LITERATURA NA SCENIE”- gry i 
zabawy dramatyczne

17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE

19.00-22.00  „KARAOKE PO MSZCZONOWSKU” - 
wakacyjne spotkania z piosenką  (sala klubowa)

 

08.08 /SOBOTA/

 

10.00    PORANEK DLA DZIECI    

11.00-13.00  BAL DLA DZIECI W SALI KLUBOWEJ 
MOK

20.00-23.00 „MSZCZONOWSKIE WIECZORKI 
TANECZNE” – 

Tańce przy dźwiękach kapeli dla wszystkich chętnych w 
sali klubowej MOK 

 

TYDZIEŃ DRUGI

10.08  /PONIEDZIAŁEK/

 

10.00  PORANEK DLA DZIECI   

10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI  ZDRO-
WOTNEJ DLA DOROSŁYCH

11.00-15.00 „MY Z MSZCZONOWSKIEJ GMINY 
WSZYSTKO POTRAFIMY”

– pięciodniowe warsztaty dla dzieci od 5 do 12 roku życia 
(zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne

- na wcześniejsze zapisy)

12.00-14.00 „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze

13.00-14.00 „DLACZEGO LUBIĘ MOJE MIASTO 
?” - terapia zajęciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia 
„Uśmiech Dziecka”

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

17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE

19.00-22.00  „KARAOKE PO MSZCZONOWSKU” - 
wakacyjne spotkania   z piosenką  (sala klubowa)

 

11.08   /WTOREK/
 

10.00  PORANEK DLA DZIECI 

11.00-15.00 „MY Z MSZCZONOWSKIEJ GMINY 
WSZYSTKO POTRAFIMY”

– pięciodniowe warsztaty dla dzieci od 5 do 12 roku życia 
(zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZELATO W MIEŚCIE
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- na wcześniejsze zapisy)

13.00-15.00 „NA MSZCZONOWSKĄ NUTKĘ” -zajęcia 
wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży

13.00-14.00 „ LITERATURA NA 
SCENIE”- gry i zabawy dramatyczne                                                                                                                                      
                  

18.00-20.00 „WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO 
… MSZCZONOWA”

- zajęcia plastyczne dla dorosłych. Malowanie w plenerze 
na płótnie 

19.00  „MSZCZONOWSKIE KINO KONESERA” – 
projekcje filmów tematycznych

 

12.08  /ŚRODA/

 

10.00 PORANEK DLA DZIECI

10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI  ZDRO-
WOTNEJ DLA DOROSŁYCH

11.00-15.00 „MY Z MSZCZONOWSKIEJ GMINY 
WSZYSTKO POTRAFIMY” 
– pięciodniowe warsztaty dla dzieci od 5 do 12 roku życia 
(zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne

- na wcześniejsze zapisy) 

11.00-13.00  „NA MSZCZONOWSKĄ NUTKĘ” - 
zajęcia wokalne grupy „Wokaliza” dla dzieci i młodzieży

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

17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE

18.00-20.00  „WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO 
MSZCZONOWA” 
- zajęcia plastyczne dla dorosłych. Malowanie w plenerze 
na płótnie

 

13.08  /CZWARTEK/

 

10.00 PORANEK DLA DZIECI  

11.00-15.00 „MY Z MSZCZONOWSKIEJ GMINY 
WSZYSTKO POTRAFIMY”

– pięciodniowe warsztaty dla dzieci od 5 do 12 roku życia 
(zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne

- na wcześniejsze zapisy)

11.00-13.00 „NA MSZCZONOWSKĄ NUTKĘ” -zajęcia 
wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży

13.00-14.00 „DLACZEGO LUBIĘ MOJE MIASTO 
?” - terapia zajęciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia 
„Uśmiech Dziecka”

12.00-14.00  „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze

14.30-16.30 „MOJE MIASTO ŚPIEWA Z NAMI” 
-spotkanie zespołu śpiewaczego „Słoneczko

21.00  SEANS NOCNY

 

14.08  /PIĄTEK/
 

10.00  PORANEK DLA DZIECI  

13.00-14.00 „ LITERATURA NA 
SCENIE” - gry i zabawy dramatyczne                                                                                                                                      
                  

14.00-18.00 „MY Z MSZCZONOWSKIEJ GMINY 
WSZYSTKO POTRAFIMY” 
– podsumowanie pięciodniowych warsztatów dla dzieci od 
5 do 12 roku życia.

Zapoznanie się z tańcami: poping, locking, jazz, zumba

17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE

19.00-22.00  „KARAOKE PO MSZCZONOWSKU” - 
wakacyjne spotkania  z piosenką  (sala klubowa)

 

TYDZIEŃ TRZECI 

17.08  /PONIEDZIAŁEK/

 

10.00  PORANEK DLA DZIECI   

10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI  ZDRO-
WOTNEJ DLA DOROSŁYCH

11.00-13.00   „WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO 
… MSZCZONOWA”  - zajęcia plastyczne dla dzieci i 
młodzieży   

12.00-14.00 „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze

13.00-14.00 „DLACZEGO LUBIĘ MOJE MIASTO 
?” - terapia zajęciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia 
„Uśmiech Dziecka”

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

17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE

19.00-22.00  „KARAOKE PO MSZCZONOWSKU” - 
wakacyjne spotkania  z piosenką  (sala klubowa)

 

18.08   /WTOREK/

 

10.00  PORANEK DLA DZIECI  

11.00-12.00 „LETNIA AKADEMIA MALUCHA” - 
zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych (wiek  przed-
szkolny)

13.00-15.00 „NA MSZCZONOWSKĄ NUTKĘ” -zajęcia 
wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży     

13.00- 14.00  TANIEC NOWOCZESNY 

13.00-14.00 „ LITERATURA NA SCENIE”- gry i 
zabawy dramatyczne  

18.00-20.00 „WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO 
… MSZCZONOWA” 
- zajęcia plastyczne dla dorosłych. Malowanie w plenerze 
na płótnie 

19.00  „MSZCZONOWSKIE KINO KONESERA” – 
projekcje filmów tematycznych

 

19.08  /ŚRODA/

 

10.00 PORANEK DLA DZIECI  

10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI  ZDRO-
WOTNEJ DLA DOROSŁYCH

11.00-13.00  „WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ 
DO MSZCZONOWA” - zajęcia plastyczne dla dzieci i 
młodzieży

11.00-13.00  „NA MSZCZONOWSKĄ NUTKĘ” -  
zajęcia wokalne grupy „Wokaliza” dla dzieci i młodzieży

14.00-15.00  TANIEC JAZZOWY (maluchy)

15.00-16.00  TANIEC JAZZOWY (grupa średnia 8-11 
lat)

16.00-17.00  TANIEC JAZZOWY (grupa starsza od 12 
lat)

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

17.00-19.00  WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE

18.00-20.00  „WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO 
MSZCZONOWA” 
- zajęcia plastyczne dla dorosłych. Malowanie w plenerze 
na płótnie 

 

20.08  /CZWARTEK/
 

10.00 PORANEK DLA DZIECI  

11.00-12.00 „LETNIA AKADEMIA MALUCHA”  - 
zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych (wiek  przed-
szkolny)  

11.00-13.00 „NA MSZCZONOWSKĄ NUTKĘ” - 
zajęcia wokalne grupy „Voice” dla dzieci i młodzieży

13.00-14.00 „DLACZEGO LUBIĘ MOJE MIASTO 
?” - terapia zajęciowa dla dzieci ze Stowarzyszenia 
„Uśmiech Dziecka”

12.00-14.00  „GITARA” – zajęcia z gry na gitarze

14.30-16.30 „MOJE MIASTO ŚPIEWA Z 
NAMI” -spotkanie zespołu śpiewaczego „Słoneczko

21.00  SEANS NOCNY

 

21.08  /PIĄTEK/

 

10.00  PORANEK DLA DZIECI  

13.00-14.00 „ LITERATURA NA SCENIE” - gry i 
zabawy dramatyczne  

17.00-19.00   WIRTUALNE GRY KOMPUTEROWE

19.00-22.00  „KARAOKE PO MSZCZONOWSKU” - 
wakacyjne spotkania  z piosenką  (sala klubowa)

 22.08 /SOBOTA/
 

10.00    PORANEK DLA DZIECI     

11.00-13.00  BAL DLA DZIECI W SALI KLUBOWEJ 

LATO W MIEŚCIE
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MOK

20.00-23.00 „MSZCZONOWSKIE 
WIECZORKI TANECZNE” –  
Tańce przy dźwiękach kapeli dla wszyst-
kich chętnych w sali klubowej MOK 

TYDZIEŃ CZWARTY

24.08  /PONIEDZIAŁEK/
 

10.00  PORANEK DLA DZIECI  

10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNA-
STYKI  ZDROWOTNEJ DLA DORO-
SŁYCH 

11.00-13.00   „WSZYSTKIE DROGI 
PROWADZĄ DO … MSZCZONOWA” - 
zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży   

12.00-14.00 „GITARA” – zajęcia z gry 
na gitarze

13.00-14.00 „DLACZEGO LUBIĘ 
MOJE MIASTO ?” - terapia zajęciowa 
dla dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech 
Dziecka”

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

17.00-19.00  WIRTUALNE GRY 
KOMPUTEROWE

19.00-22.00  „KARAOKE PO MSZCZO-
NOWSKU” - wakacyjne spotkania   z 
piosenką  (sala klubowa)

 

25.08   /WTOREK/
 

10.00  PORANEK DLA DZIECI  

11.00-12.00 „LETNIA AKADEMIA 
MALUCHA” - zajęcia muzyczno-ruchowe 
dla najmłodszych (wiek  przedszkolny)

12.00-13.00 „SKARBNIKOWE DARY” - 
przedstawienie teatralne dla dzieci w 
wykonaniu artystów studia ART.-RE

13.00-15.00 „NA MSZCZONOWSKĄ 
NUTKĘ” - zajęcia wokalne grupy „Voice” 
dla dzieci i młodzieży

13.00-14.00 „ LITERATURA NA 
SCENIE”- gry i zabawy dramatyczne  

18.00-20.00 „WSZYSTKIE DROGI 
PROWADZĄ DO … MSZCZONOWA”

-  zajęcia plastyczne dla dorosłych. Malo-
wanie w plenerze na płótnie 

19.00  „MSZCZONOWSKIE KINO 
KONESERA” – projekcje filmów tema-
tycznych

 

26.08  /ŚRODA/

 

10.00 PORANEK DLA DZIECI  

10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNA-
STYKI  ZDROWOTNEJ DLA DORO-
SŁYCH 

11.00-13.00  „WSZYSTKIE DROGI 
PROWADZĄ DO MSZCZONOWA” - 
zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

11.00-13.00  „NA MSZCZONOWSKĄ 
NUTKĘ” -  zajęcia wokalne grupy „Woka-
liza” dla dzieci i młodzieży

15.00-16.00  TANIEC 
JAZZOWY (maluchy)

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

17.00-19.00  WIRTUALNE GRY 
KOMPUTEROWE

18.00-20.00  „WSZYSTKIE DROGI 
PROWADZĄ DO MSZCZONOWA”

- zajęcia plastyczne dla dorosłych. Malo-
wanie w plenerze na płótnie 

 

27.08  /CZWARTEK/
 

10.00 PORANEK DLA DZIECI  

11.00-12.00 „LETNIA AKADEMIA 
MALUCHA” - zajęcia muzyczno-ruchowe 
dla najmłodszych (wiek  przedszkolny)  

11.00-13.00 „NA MSZCZONOWSKĄ 
NUTKĘ” - zajęcia wokalne grupy „Voice” 
dla dzieci i młodzieży

13.00-14.00 „DLACZEGO LUBIĘ 
MOJE MIASTO ?” - terapia zajęciowa 
dla dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech 
Dziecka”

12.00-14.00  „GITARA” – zajęcia z gry 
na gitarze

14.30-16.30 „MOJE MIASTO ŚPIEWA 
Z NAMI” - spotkanie zespołu śpiewaczego 
„Słoneczko”

21.00  SEANS NOCNY

28.08  /PIĄTEK/
 

10.00  PORANEK DLA DZIECI  

12.00-14.00  Uroczyste podsumowanie 
pracy wakacyjnej wszystkich kół zaintere-
sowań uwieńczone smacznym grillem

13.00-14.00 „ LITERATURA NA 
SCENIE”- gry i zabawy dramatyczne  

19.00-22.00  „KARAOKE PO MSZCZO-
NOWSKU” - wakacyjne spotkania   z 
piosenką  (sala klubowa)

 

29.08 /SOBOTA/

 

10.00    PORANEK DLA DZIECI    

19.00-22.00    BIESIADA RODZINNA pt.

„NASZ MSZCZONÓW DA SIĘ LUBIĆ”

- impreza plenerowa (park przy ulicy 
Sienkiewicza)

TYDZIEŃ PIĄTY

31.08  /PONIEDZIAŁEK/

 

10.00    PORANEK DLA DZIECI  

10.00-11.00  ZAJĘCIA Z GIMNA-
STYKI  ZDROWOTNEJ DLA DORO-
SŁYCH 

11.00-13.00   „WSZYSTKIE DROGI 
PROWADZĄ DO … MSZCZONOWA” 
- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży   

12.00-14.00 „GITARA” – zajęcia z gry 
na gitarze

13.00-14.00 „DLACZEGO LUBIĘ 
MOJE MIASTO ?” - terapia zajęciowa 
dla dzieci ze Stowarzyszenia „Uśmiech 
Dziecka”

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

17.00-19.00  WIRTUALNE GRY 
KOMPUTEROWE

dokończenie ze str. 75
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