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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
We wtorek 15 grudnia 2015 roku, odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której 
radni podjęli szereg bieżących uchwał, w tym zatwierdzili gminny program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Podjęte uchwały
Rada Miejska w Mszczonowie jednomyślnie podjęła uchwałę 
zatwierdzającą gminny program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i 
przemocy w rodzinie.
Maciej Głąbiński, koordynator GKRPA poinformował, że celem 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani i przemocy w 
rodzinie jest określenie zadań i zamierzeń w dziedzinie trzeź-
wości, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy 
w rodzinie, a także leczenia osób uzależnionych i łagodzenie 
skutków nadużywania alkoholu i narkotyków.
Do głównych kierunków działań w zakresie profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoholowych 
należy: zwiększenie dostępności 
pomocy terapeutycznej i rehabili-
tacyjnej dla osób uzależnionych od 
alkoholu i narkomanii i członków 
ich rodzin, a także udzielanie 
takim rodzinom pomocy psycho-
społecznej i prawnej, a w szcze-
gólności ochrony przed przemocą 
w rodzinie i prowadzenie profilak-
tycznej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej.
Ponadto Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
wspomaga działalność instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącą rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych, a także wspiera 
zatrudnienia socjalne poprzez 
organizowanie i finansowanie 
Gminnego Centrum Integracji 
Społecznej.

Radni podjęli także uchwałę  w sprawie przyjęcia Strategii 
Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy 
Mszczonów na lata 2016-2021, którą szczegółowo omówiła 
Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
Zdaniem kierownik Barbary Ciszewskiej konieczność opraco-
wania Strategii wynika z ustawy o pomocy społecznej.
Dokument obejmuje i stanowi materiał wyjściowy do opraco-
wania szczegółowych programów lokalnych pomocy społecznej.
Radni podjęli też uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w 
Mszczonowie, zlokalizowanej pomiędzy ulicą Wschodnią a ulicą 
Graniczną, nadając jej nazwę Północna.
Ponadto podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową 
gminy Mszczonów na rok 2015.
W myśl wprowadzonych zmian zwiększono dochody budżetu 
o kwotę 345.600,00 złotych. Plan dochodów budżetu gminy 
ogółem wynosi 58.647.920,07 złotych.  Zwiększono wydatki 
budżetu o kwotę 690.288,00 złotych i zmniejszono wydatki 
budżetu o kwotę 344.688,00 złotych. Plan wydatków budżetu 
gminy ogółem wynosi 61.959.288,27 złotych.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między 
sesjami
W okresie między sesjami wydanych zostało sześć zarządzeń 
dotyczących głównie zadań pomocy społecznych, zmian w 
budżecie na rok 2015 oraz ogłoszenia konkursu dla organizacji 
pozarządowych w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu.
Burmistrz Mszczonowa poinformował, że zostało dokończone 
połączenie pomiędzy Garlicami a Szeligami, dzięki czemu 
powstało długo oczekiwane zmodernizowane połączenie 
pomiędzy gminą Mszczonów  a gminą Puszcza Mariańska.
Burmistrz poinformował także, że od 15 stycznia 2016 roku 
rusza nabór wniosków na inwestycje drogowe.
Ponadto gmina Mszczonów znalazła się na liście jednostek 
samorządu terytorialnego zakwalifikowanych do dofinanso-
wania dróg z tzw. schetynówki. Dzięki temu zmodernizowana 
zostanie ulica Rolna i Ługowa w Mszczonowie, na które samo-
rząd Mszczonowa otrzyma 50 % dofinansowania.
Szef mszczonowskiego Ratusza poinformował także, że mszczo-
nowską dzielnicą przemysłową zainteresowani są kolejni inwe-
storzy.
Przy ulicy Tarczyńskiej w niedalekiej przyszłości mogą powstać 
hale magazynowe.
Samorząd Mszczonowa jest w trakcie rozstrzygnięcia kolejnych 
przetargów, w tym  na windę w przychodni zdrowia w Mszczo-
nowie oraz adaptację poddasza na dodatkowe na sale lekcyjne 
w Szkole Podstawowej w Mszczonowie.
Sprawy różne 
Radny Mirosław Wirowski pytał o szanse na rządowe wsparcie 
samorządu Mszczonowa w realizacji połączenia kolejowego 
gminy z Warszawą.
- Jesteśmy w przededniu ogromnej inwestycji- Park of Poland. 
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Czy jako samorząd możemy uzyskać od rządu pomoc w zakresie 
skomunikowania kolejowego Mszczonowa z Warszawą- pytał 
radny Wirowski.
W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował, że 
w wyniku sprzeciwu gminy Raszyn upadł pomysł budowy kolejki 
WKD wzdłuż trasy numer 8.
Zdaniem burmistrza istnieje szansa przywrócenia linii WKD 
według starego projektu z przed wojny, który łączył Mszczonów 

z Warszawą. 
Realną szansą jest także uruchomienie przez spółkę Koleje 
Mazowieckie połączenia kolejowego Mszczonów- Tarczyn – 
Piaseczno- Warszawa.
Z kolei przedłużenie trasy kolejowej z Grodziska Mazowieckiego 
do Szelig będzie miało rację bytu w przypadku rozpoczęcia 
budowy Aquaparku.

Łukasz Nowakowski

Podjęte uchwały
Rada Miejska w Mszczonowie jednomyślnie podjęła uchwały, 
w tym m.in. uchwałę budżetową gminy Mszczonów na rok 
2016 oraz uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową na rok 
2015. Ponadto radni pracowali nad uchwaleniem Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz w sprawie ustalenia wykazu i planu 
finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasają-
cych z upływem 2015 roku. 
Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza Mszczonowa poin-
formował, że przyszłoroczne dochody budżetu gminy wyniosą  
ponad 47 milionów złotych, zaś wydatki oscylować będą na 
poziomie 46 milionów 928 tysięcy złotych. W związku z tym rok 
2016 zamknie się nadwyżką budżetową w wysokości blisko 300 
tysięcy złotych. 
W budżecie na 2016 rok po stronie wydatkowej  znalazły się 
m.in. takie pozycje jak:  „Janosikowe” - 336 tysięcy złotych, 
fundusz sołecki - 440 tysięcy złotych, stworzona została także 
rezerwa ogólna w wysokości 370 tysięcy złotych.
W ramach wydatków majątkowych ( blisko 4 miliony złotych) 
znalazły się m.in. takie pozycje jak przebudowa ulicy Rolniczej 
i Ługowej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Tarczyńską, 
rozbudowa ulicy Sportowej i drogi przyległej do ulicy Strzelców 
Kaniowskich, opracowanie dokumentacji na przebudowę  ulic  w 
Mszczonowie, zakupy nieruchomości, opracowanie dokumen-
tacji do celów inwestycyjnych , budowa wodociągu w miejsco-
wości Dwórzno.
Burmistrz Kozłowski zwracając się do Rady Miejskiej z prośbą o 
pozytywne podjęcie uchwały budżetowej podkreślił, że Regio-
nalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały budżetowej na rok 2016.
Korzystając z okazji Łukasz Koperski, jako przewodniczący Rady 
Miejskiej zapytał o nakłady finansowe na sport, sekcje i kluby 

sportowe, w tym stowarzyszenie „Fresh”.
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował, że w planach na 
przyszły rok uwzględnione zostały zwiększone środki na sport 
w wysokości 25 tysięcy złotych, z czego 8 tysięcy dostała sekcja 
koszykówki, 12 tysięcy dostał Klub Mszczonowianka , pozostałą 
kwotę otrzymał LKS Osuchów.
Radny Mirosław Wirowski zwrócił się z prośbą o wsparcie sekcji 
siatkówki. 
-  Nie jestem zwolennikiem odbierania jednym, by dać komuś 
innemu. Siatkówka jednak to masowa dyscyplina sportu, którą 
powinniśmy wspierać, zwłaszcza że nasi siatkarze mają spore 
osiągnięcia- mówił Mirosław Wirowski.
- Głównym obciążeniem finansowym dla siatkarzy są wyjazdy 
na turnieje i zawody dlatego należy im się wsparcie- tłumaczył 
wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński.
W odpowiedzi burmistrz Kurek oznajmił, że jeżeli poprawi się 
sytuacja finansowa gminy, wówczas władze samorządowe 
ponownie rozpatrzą przyznanie dotacji dla poszczególnych 
klubów.
- Relatywnie do innych gmin wydajemy dość duże środki na 
sport. Jeżeli jednak zdolność  finansowa naszej gminy się 
poprawi to istnieje realna szansa, aby zwiększyć wydatki na 
sport- podkreślił burmistrz Mszczonowa.
W dalszej części obrad Rada Miejska podjęła uchwałę doty-
czącą określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej 
poszczególnych kryteriów  oraz rodzajów dokumentów skła-
danych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postę-
powaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie gminy 
Mszczonów.
Radni przyjęli również 
plan pracy Rady Miej-

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W poniedziałek 21 grudnia 2015 roku odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni 
podjęli szereg bieżących uchwał w tym m.in. uchwały budżetowej gminy Mszczonów na rok 2016, uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także uchwały dotyczącej zmian w tegorocznym budżecie.
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skiej w Mszczonowie na 2016 rok oraz plan pracy Komisji Rewi-
zyjnej RM.

Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej
Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej poinformował, że w okresie między sesjami komisja 
odbyła jedno posiedzenie kontrolne.
Zespół kontrolny 17 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Mszczo-
nowie analizował wydatki ponoszone na bezpieczeństwo 
publiczne, w tym finansowania dodatkowych służb funkcjona-
riuszy policji oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na 
terenie gminy Mszczonów. 

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między 
sesjami
W okresie między sesjami zostało wydanych pięć zarządzeń, 
które dotyczyły m.in. powołania komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, a także usta-
lenia opłat stałych najmu oraz opłat za wypożyczalnię w obiekcie 
mszczonowskich Term.
Burmistrz przedstawił także radnym kryteria Polskiej Sieci Ener-
getycznej dotyczące budowy linii 400 kV. Zdaniem burmistrza  
przedstawione przez PSE kryteria: ekonomiczne,  społeczne 
i przyrodnicze wykluczają poprowadzenie przez gminę 
Mszczonów tej inwestycji. 

Łukasz Nowakowski

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 27 stycznia 2016 roku, odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie podczas której radni wysłuchali 
informacji na temat oceny stanu  bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów, a także podjęli 
bieżące uchwały.

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego na terenie miasta i gminy Mszczonów
Zaproszony na sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie starszy 
kapitan Tomasz Piątkowski z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Żyrardowie omówił stan bezpieczeństwa prze-
ciwpożarowego na terenie powiatu żyrardowskiego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem gminy Mszczonów.
Gmina Mszczonów z uwagi na dużą ilość obiektów produkcyjno 
– magazynowych oraz na swoją lokalizację przy trasie Warszawa-
-Katowice /nr-8/ i trasie międzynarodowej /nr 50/ Wschód – 
Zachód, a także w sąsiedztwie Centralnej Magistrali Kolejowej i 
trasy kolei towarowej Słubice-Terespol, posiada wysoki stopień 
zagrożenia pożarowego.
W roku 2015 na terenie gminy Mszczonów odnotowano ogólny 
wzrost ilości zdarzeń. W sumie w roku ubiegłym zarejestrowano 
208 interwencji, zaś w skali całego powiatu aż 1377 zdarzeń.
Z przedstawionych danych wynikło, że na terenie gminy 
Mszczonów najbardziej mobilną jednostką jest OSP Mszczonów, 

włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Zdaniem St. Kapitana Tomasza Piątkowskiego jednostka z 
Mszczonowa  wykazuje się godną naśladowania mobilnością i 
gotowością bojową oraz bardzo dobrym wyposażeniem porów-
nywalnym do jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
Taki stan rzeczy przekłada się na wyjazdowość druhów z Mszczo-
nowa. Tylko w roku ubiegłym OSP Mszczonów wyjeżdżała do 
różnego typu zdarzeń aż 184 razy.
Tuż za jednostką z Mszczonowa najwięcej wyjeżdżają druhowie 
z OSP Zbiroża, OSP Grabce Towarzystwo, OSP Osuchów oraz OSP 
Wręcza.
Funkcjonariusz podkreślił także, że druhowie z Mszczonowa na 
przestrzeni ostatnich dziesięciu lat dysponowani byli 1385 razy 
wykazując się 100% wyjazdowością. Wyróżnione zostały także 
jednostki OSP Zbiroża i OSP Osuchów. 
Kapitan wspomniał, że istnieje potrzeba sukcesywnej wymiany 
pojazdów i zastąpienia samochodów bojowych z napędem 
szosowym na takie z napędem terenowym.
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Przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej 
wspomniał także o konieczności włączenia do 
Krajowego Systemy Ratowniczo Gaśniczego 
jednostki OSP Osuchów.
W podsumowaniu Tomasz Piątkowski podzię-
kował strażakom z gminy Mszczonów za 
konstruktywne działanie i partnerską współ-
pracę, zwracając uwagę na godną naśladowania 
postawę druhów we wzorowym utrzymaniu 
stanu technicznego pojazdów bojowych, które 
mimo swojego wieku ( średnia wieku 23 lata) 
zawsze wykazują się pełną gotowością bojową.
Następnie, podinspektor Mieczysława Korzon-
kowska z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 
omówiła realizację zadań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej w gminie Mszczonów w 
2015 roku.
W roku ubiegłym do Prezydium Zarządu Woje-
wódzkiego ZOSP RP w Warszawie  złożono 
wnioski  o pomoc finansową  na  wyposażeniu 
sprzętu i umundurowania dla gminnych jedno-
stek OSP.
Skierowano na szkolenie podstawowe ratow-
ników biorących bezpośredni udział w działa-
niach ratowniczych, kurs udzielania pierwszej 
pomocy medycznej dający tytuł ratownika, 
kurs naczelników i dowódców, kurs kierowania 
ruchem drogowym, kurs ratownictwa tech-
nicznego, kurs z zakresu: Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, a także certyfikacja ratownictwa 
technicznego. Łącznie przeszkolonych zostało 
37 członków.
Przeprowadzono i sfinansowano badania 
specjalistyczne dla kierowców wozów uprzywi-
lejowanych w gminnych jednostkach OSP. Na 
bieżąco przeprowadzane są  przeglądy tech-
niczne samochodów  oraz serwisowane są 
sprzęty do ratownictwa drogowego i  medycz-
nego.
W roku ubiegłym zakupiono ubrania specja-

listyczne, ubrania bojowe, kombinezony ochronne przed 
owadami, buty, hełmy oraz sprzęt pożarniczy tj.: zestaw do 
ratownictwa medycznego, prądownice, aparaty powietrzne plus 
sygnalizatory bezruchu, zbiornik wodny, deskę ortopedyczną, 
węże, piłę spalinową, detektor-wykrywacz gazu, 2 motopompy 
pływające, agregat, kominiarki, pasy bojowe, hełmy, latarki.
W OSP Mszczonów wykonano montaż klimatyzatorów w sali 
prób orkiestry oraz dodatkowo zamontowano dwa klimatyza-

tory w sali widowiskowej. Wymieniono też okna garażowe oraz 
szyby w drzwiach garażowych, a także  przeprowadzano kapi-
talny remont samochodu ”drabiny”. 
W OSP Bobrowce  przeprowadzono kapitalny remont pokrycia 
dachowego oraz wymieniono rynny, spusty i gonty.
W OSP Zbiroża wykonano roboty murarskie i malarskie oraz 
kosmetyczne sali konferencyjnej, a także bieżące naprawy 
pokrycia dachowego.
W OSP Wręcza ułożono kostkę brukową na tarasie, zagospoda-
rowano teren poprzez obsadzenie krzewami. 
Dla OSP Grace Towarzystwo i Zbiroża sporządzono dokumen-
tacje rozbudowy obiektu.
Jak podkreśliła Mieczysława Korzonkowska należy zaznaczyć, 
iż w większości prace zostały wykonane przez strażaków  we 
własnym zakresie. 
Następnie druh Waldemar Suski, prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego OSP RP w Mszczonowie poinformował o 
posiedzeniach zarządu w roku 2015, wskazując, że w roku ubie-
głym odbyły się 4 spotkania zarządu i 4 posiedzenia prezydium 
zarządu.
Prezes Waldemar Suski wymienił również szereg podejmo-
wanych inicjatyw, w tym zorganizowanie 7 lutego 2015 roku 
eliminacji gminnych w ramach ogólnopolskiego turnieju wiedzy 
pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarów”. W turnieju 
wzięło udział 28 osób.
Z kolei w marcu ubiegłego roku w Domu Strażaka w Mszczo-
nowie odbyły się eliminacje powiatowe, w których wzięły udział 
drużyna z gminy Mszczonów i z gminy Puszcza Mariańska.
W roku ubiegłym strażacy z gminy Mszczonów brali udział m.in. 
w drodze krzyżowej ulicami miasta, VII ogólnopolskiej piel-
grzymce strażaków na Jasną Górę, w VI ogólnopolskim zlocie 
Chórów i Orkiestr w Licheniu, pełnili również wartę przy grobie 
Jezusa podczas Świąt Wielkanocnych oraz wzięli również udział 
w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. 
Druh Waldemar Suski reprezentował powiat żyrardowski w 
spotkaniu kronikarzy woj. mazowieckiego.
Jak podkreślił druh prezes Waldemar Suski w roku 2015 OSP 
Mszczonów obchodziła jubileusz 135-lecia powstania jednostki 
oraz 125-lecie powstania Orkiestry Dętej za organizację których 
podziękował władzom samorządowym Mszczonowa oraz 
pracownikom Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.
Głos zabrał również dh Grzegorz Koperski, naczelnik OSP 
Mszczonów, który w imieniu zarządu i członków OSP w Mszczo-
nowie podziękował władzom samorządowym za wsparcie finan-
sowe i merytoryczne.
Naczelnik podziękował także za wsparcie samorządu i 
Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie w pozyskaniu sprę-
żarki używanej do napełniania aparatów powietrznych. Zdaniem 
naczelnika istnieje jeszcze potrzeba dokupienia pięciu masek 
ochrony dróg oddechowych.
Dzięki takiemu wyposażeniu druhowie będą mogli na bieżąco 
szkolić się z używania aparatów ODO podczas zbiórek szkolenio-
wych, co wpłynie na pewność ratownika podczas pracy w tego 
typu urządzeniu w trakcie akcji ratowniczo-gaśniczych.
Ponadto druh wspomniał, że ze środków KSRG zakupiono kata-
maran na którym przeprowadzane są szkolenia dla strażaków w 
zakresie ratownictwa 
lodowego i wodnego.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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W odpowiedzi radny Mirosław Wirowski podziękował druhom 
za ich służbę podkreślając, że ratownicy narażając swoje życie 
podczas akcji muszą czuć się pewnie, stąd prośba o zakup dodat-
kowych masek do aparatów powietrznych jest w pełni zasadna, 
bowiem wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa ratowników.
Z kolei radna Barbara Gryglewska podkreśliła, że strażacy nie 
tylko chronią i zapewniają bezpieczeństwo, ale mają ogromny 
wkład w wychowanie młodzieży.
- To jest szalenie istotne, że dzięki podejmowanym inicjatywom 
i uczestniczeniu we wszystkich świętach narodowych wpły-
wacie na kształtowanie wzorowych postaw życiowych tych 
młodych ludzi, za co Wam serdecznie dziękuję- mówiła Barbara 
Gryglewska.
W podsumowaniu Łukasz Koperski, podziękował wszystkim 
strażakom za ciężką służbę na rzecz społeczeństwa, zwracając 
uwagę na ogromne zaangażowanie druhów w życie jednostki i 
chęć podnoszenia kwalifikacji.
- Za takie zaangażowanie należą się pochwały, bowiem druhowie 
chcą się rozwijać i robią wszystko by zawsze być gotowi nieść 
pomoc poszkodowanym. Ochotnicy przedkładają sprawy 
pomocy potrzebującym nad swoje prywatne za co należy im się 
szacunek- tłumaczył Łukasz Koperski.
Na zakończenie Józef Grzegorz Kurek oznajmił, że przykrą sprawą 
jest fakt, że często dochodzi do samorozwiązania się jednostek z 
uwagi na brak następców.  
- Jeśli byłby niewielki dodatek do emerytury tudzież innych 
świadczeń to diametralnie zmieniłaby się sytuacja. Niestety 
żaden rząd nie zrobił nic, aby zachęcać ochotników do służby. My 
ze swojej strony będziemy robić wszystko by zakupić samochód 
terenowy ze środków unijnych. Będziemy starali się także pozy-
skać samochód do wypadków dla OSP Zbiroża. Niezaprzeczalnie 
zakupimy także maski do aparatów ochrony dróg oddechowym 
dla OSP Mszczonów- zapowiedział burmistrz Mszczonowa.
Burmistrz zwrócił także uwagę, że co roku na gminne jednostki 
Ochotniczej Staży Pożarnej przeznaczane jest ponad 400 tysięcy 
złotych.

Podjęte uchwały
Rada Miejska w Mszczonowie jednomyślnie podjęła uchwały, 
w tym m.in. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, powo-
łania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego, a także 

uchwały zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mszczonów na 
rok 2016 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
W myśl wprowadzonych zmian zwiększono dochody budżetu 
o kwotę 9.600,00zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem 
wynosi 47.229.725,00 złotych.
Zwiększono  wydatki budżetu o kwotę 45.619,00 złotych. 
Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 46.938.122,00 
złotych.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między 
sesjami
W okresie między sesjami wydano dwa zarządzenia dotyczące 
zmiany pracy Urzędu Miejskiego oraz powołania komisji konkur-
sowej.
Burmistrz poinformował, że z uwagi na konieczność wykonania 
raportu oddziaływania na środowisko opóźnia się wydanie 
decyzji środowiskowej dla inwestycji Park od Poland.
Burmistrz wspomniał także, że Komenda Główna Policji ruszy 
w tym roku z realizacją budowy nowego Komisariatu Policji w 
Mszczonowie.

Sprawy różne
Radny Robert Głąbiński zwrócił się z zapytaniem o możliwość 
pozyskania środków na uzupełnienie kompleksu sportowego 
przy Gimnazjum w Mszczonowie o dwa korty tenisowe.
W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował, że 
tego typu inwestycje muszą mieć starannie dobraną i przemy-
ślaną lokalizację. 
- Kort tenisowy będzie wybudowany przy Zespole Szkół, jeżeli 
będzie potrzeba pomyślimy nad kolejną lokalizacją- tłumaczył 
burmistrz.
Radni dyskutowali również z burmistrzem na temat stworzenia z 
Mszczonowa kurortu rekreacyjno- zdrowotnego. 
- Stajemy się miastem –kurortem, w związku z tym musimy stwo-
rzyć gro atrakcji, które przyciągną turystów z całej Polski. Mamy 
już Termy, w perspektywie będzie Aqua Park, być może także 
delfinarium czy pijalnia wód. To byłaby wspaniała baza, której 
nie ma żadne miasto- tłumaczył radny Mirosław Wirowski. 

Łukasz Nowakowski

9 grudnia 2015r.
Posiedzenie komisji otworzyła radna 
Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli 
także: radna Renata Siwiec, radny Dariusz 
Olesiński, radny Jerzy Siniarski, radny 
Andrzej Osial, radny Robert Głąbiński oraz 

radny Krzysztof Krawczyk.
Głównym tematem posie-

dzenia komisji było omówienie strategii 
działania oraz programu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zaproszona na komisję Jadwiga Laskowska, 
przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych oraz 
Maciej Głąbiński poinformowali, że celem 
gminnego programu profilaktyki i rozwią-
zywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomani i przemocy w 

rodzinie jest określenie zadań i zamierzeń 
w dziedzinie trzeźwości, przeciwdziałania 
alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w 
rodzinie, a także leczenia osób uzależnio-
nych i łagodzenie skutków nadużywania 
alkoholu i narkotyków. 
Do głównych kierunków działań w zakresie 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych należy: zwiększenie dostęp-
ności pomocy terapeutycznej i rehabili-
tacyjnej dla osób uzależnionych od alko-
holu i narkomanii i członków ich rodzin, a 
także udzielanie takim rodzinom pomocy 
psychospołecznej i prawnej, a w szczegól-
ności ochrony przed przemocą w rodzinie 

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

WIEŚCI Z RATUSZA
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14 grudnia 2015r
Posiedzenie komisji otworzył radny Ryszard 
Stusiński, jako przewodniczący Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: przewodni-
czący RM Łukasz Koperski, wiceprzewodni-
czący Marek Zientek, wiceprzewodniczący 
RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, 
radny Marek Baumel, radny Waldemar 
Suski, radna Renata Siwiec, radna Barbara 
Gryglewska, radny Jerzy Siniarski, radny 
Dariusz Olesiński, radny Mirosław Wirowski, 
radny Andrzej Osial.
Radni wysłuchali Macieja Głąbińskiego, 
koordynatora GKRPA, który omówił gminny 
program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdzia-
łania narkomanii i przemocy w rodzinie.
Maciej Głąbiński określił cele i zasady dzia-
łania GKRPA omawiając także zasady wyna-
gradzania członków komisji.
Członkowie komisji poinformowani zostali, 
że miesięczne dochody przewodniczącego 
wynoszą 610 zł, zaś członków komisji 488 
złotych.
Z kolei uczestnicząca w pracach komisji 
Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt 
uchwały dotyczący przyjęcia Strategii Inte-

gracji i Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych gminy Mszczonów na lata 2016-2021.
Dokument obejmuje i stanowi materiał 
wyjściowy do opracowania szczegółowych 
programów lokalnych pomocy społecznej.
Radni pozytywnie zaopiniowali także mate-
riały na najbliższą sesję Rady Miejskiej, w 
tym projekt uchwały w sprawie nadania 
nazwy ulicy w Mszczonowie, zlokalizowanej 
pomiędzy ulicą Wschodnią a ulicą Graniczną, 
nadając jej nazwę Północna, a także projekt 
uchwały zmieniający uchwałę budżetową 
gminy Mszczonów na rok 2015.
W myśl wprowadzonych zmian zwiększono 
dochody budżetu o kwotę 345.600,00 
złotych. Plan dochodów budżetu gminy 
ogółem wynosi 58.647.920,07 złotych.  
Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 
690.288,00 złotych i zmniejszono wydatki 
budżetu o kwotę 344.688,00 złotych. Plan 
wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 
61.959.288,27 złotych.
Uczestniczący w Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa Józef Grzegorz Kurek, burmistrz 
Mszczonowa poinformował, że od połowy 
stycznia 2016 roku rusza nabór wniosków na 
inwestycje drogowe z nowego rozdania unij-
nego na lata 2014-2020. 
Do pozyskania są 3 miliony złotych, które 

w całości przeznaczone zostaną na drogi 
gminne. W pierwszej kolejności będą moder-
nizowane te szlaki komunikacyjne, które 
spełniają określone parametry techniczne 
według wytycznych do ubiegania się o dofi-
nansowanie. 
Drogi na które można uzyskać dofinan-
sowanie muszą spełniać ściśle określone 
kryteria takie jak szerokość jezdni, natężenie 
ruchu oraz gęstość zaludnienia wzdłuż danej 
arterii. Ważnym aspektem dającym dodat-
kowe punkty do uzyskania dofinansowania 
jest bezpośredni kontakt gminnej drogi 
z drogą powiatową tudzież wojewódzką. 
Właśnie to kryterium będzie szczególnie 
brane pod uwagę przy ocenie wniosków. 
W związku z tym nie wszystkie drogi mogą 
zostać objęte wsparciem finansowym ze 
środków unijnych.
Burmistrz oznajmił również, że Mszczonów 
znalazł się na liście jednostek samorządu 
terytorialnego zakwalifikowanych do dofi-
nansowania dróg z tzw. „schetynówki”. 
Dzięki temu zmodernizowana zostanie ulica 
Rolnicza i Ługowa w Mszczonowie, na które 
samorząd Mszczonowa otrzyma 50 % dofi-
nansowania.
Szef mszczonowskiego Ratusza poinfor-
mował także, że mszczonowską dzielnicą 
przemysłową zainteresowani są kolejni inwe-
storzy.
Przy ulicy Tarczyńskiej w niedalekiej przy-
szłości mogą powstać kolejne hale magazy-
nowe.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

i prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej. 
Ponadto, Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych wspo-
maga działalność instytucji, stowarzyszeń 
i osób fizycznych, służącą rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych, a także wspiera 
zatrudnienia socjalne poprzez organizo-
wanie i finansowanie Gminnego Centrum 
Integracji Społecznej.
Na pytania przewodniczącej komisji 
Barbary Gryglewskiej oraz radnego Dariusza 
Olesińskiego dotyczące liczby osób zgło-
szonych do GKRPA i rodzaju najczęstszych 

uzależnień, Jadwiga Laskowska poinformo-
wała, że z roku na rok coraz więcej osób 
zgłasza uzależnienie od alkoholu.  Niestety 
w dalszym ciągu najwięcej osób uzależ-
nionych, zgłaszanych jest przez rodzinę  i 
najbliższych oraz MOPS, Policję i kuratora. 
- Nie odnotowaliśmy przypadków uzależ-
nienia od narkotyków. Niestety jest wiele 
osób uzależnionych od alkoholu, które 
same nie widzą problemu- tłumaczyła 
Jadwiga Laskowska.
W dalszej części prac komisji radny Robert 
Głąbiński pytał o poziom bezpieczeństwa 
pracowników socjalnych w urzędzie jak i 

podczas pracy w terenie.
W odpowiedzi Barbara Ciszewska, 
kierownik MOPS podkreśliła, że wykony-
wane zadania pracowników socjalnych 
zwłaszcza w terenie nie należą do łatwych 
i bezpiecznych.
Dlatego też podejmowane są maksymalne 
środki ostrożności podczas każdej inter-
wencji.
Na zakończenie Ewa Zielińska, dyrektor 
ZOPO omówiła projekt uchwały dotyczący 
kryteriów przyjęć do szkół podstawowych i 
gimnazjów.

Łukasz Nowakowski

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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18 grudnia 2015r
Posiedzenie komisji otworzył radny 
Ryszard Stusiński, jako przewodniczący 
Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
W komisji uczestniczyli także: wiceprze-
wodniczący Marek Zientek, wiceprze-
wodniczący RM Andrzej Osiński,  radny 
Robert Głąbiński, radny Marek Baumel, 
radny Waldemar Suski, radna Renata 
Siwiec, radny Jerzy Siniarski, radny Dariusz 
Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny 
Andrzej Osial.
Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza 
Mszczonowa omówił projekt budżetu 

gminy Mszczonów na rok 2016 oraz Wielo-
letnią Prognozę Finansową wskazując, że 
przyszłoroczne dochody budżetu gminy 
wyniosą  ponad 47 milionów złotych, zaś 
wydatki oscylować będą na poziomie 46 
milionów 928 tysięcy złotych. W związku 
z tym rok 2016 zamknie się nadwyżką 
budżetową w wysokości blisko 300 tysięcy 
złotych.
W budżecie na 2016 rok po stronie wydat-
kowej  znalazły się m.in. takie pozycje 
jak:  „Janosikowe” - 336 tysięcy złotych, 
fundusz sołecki - 440 tysięcy złotych, 
stworzona została także rezerwa ogólna w 

wysokości 370 tysięcy złotych.
Jak poinformował burmistrz Grzegorz 
Kozłowski, przyszłoroczny budżet został 
pozytywnie zaopiniowany przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową. 
Następnie radni pozytywnie zaopiniowali 
materiały na najbliższą sesję Rady Miej-
skiej, w tym  zmiany finansowe dotyczące 
bieżącego budżetu oraz projekt uchwały 
dotyczący określenia kryteriów rekrutacyj-
nych, wartości punktowej poszczególnych 
kryteriów  oraz rodzajów dokumentów 
składanych w celu potwierdzenia speł-
niania kryterium w postępowaniu rekru-
tacyjnym do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych i publicznych gimna-
zjów na terenie gminy Mszczonów.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

25 stycznia 2016r.
Posiedzenie komisji otworzyła radna 
Barbara Gryglewska, jako przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: 
radny Piotr Chyła, radna Renata Siwiec, 
radny Dariusz Olesiński, radny Jerzy 
Siniarski, radny Andrzej Osial, radny Robert 
Głąbiński oraz radny Krzysztof Krawczyk.
Tematem prac komisji było wysłuchanie 
informacji na temat organizacji wypo-
czynku zimowego dzieci i młodzieży 
przygotowanej przez OSiR i MOK. 
Dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury Grażyna Pływaczewska przed-
stawiła harmonogram organizacji ferii w 
MOK 2016, które wystartują pod hasłem 

„ZIMOWE ZABAWY Z ELSĄ I ANĄ W 
ZACZAROWANEJ KRAINIE LODU” na przy-
kładzie - filmu Disneya „KRAINA LODU”. 
W tegorocznej ofercie Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury znalazło się wiele propozycji 
skierowanych do dzieci w wieku szkolnym i 
przedszkolnym, młodzieży, a nawet doro-
słych mieszkańców gminy Mszczonów. 
W tym roku dyrekcja wychodząc naprzeciw 
lokalnej społeczności wprowadziła 
nowe zajęcia i niespodzianki do których 
należeć będą m.in. zimowe kino, zajęcia 
gry na gitarze, trąbce, zajęcia wokalne i 
muzyczno-ruchowe, warsztaty plastyczne, 
taniec jazzowy i nowoczesny, gotowanie 
dla dzieci, karaoke oraz zimowe tańce 
dla wszystkich  w sali klubowej MOK. W 

tegorocznym programie nie zabraknie 
również bajek w wykonaniu teatru ART- RE. 
W podsumowaniu, Barbara Gryglewska, 
przewodnicząca Komisja Oświaty 
i Spraw Społecznych stwierdziła, 
że tegoroczny program MOK jest 
pełen atrakcji i cieszy bogatą ofertą. 
Wiele atrakcji podczas ferii zapewnił także 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w ofercie 
którego przewidziano różne formy aktyw-
nego wypoczynku, organizowane w 
obiekcie hali sportowej i na lodowisku.  
Michał Szymański, dyrektor OSiR w Mszczo-
nowie podkreślił, że nadchodzące ferie 
zimowe to dla wielu rodziców problem, jak 
zagospodarować czas swoim pociechom. 
Dlatego też wzorem lat ubiegłych Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mszczonowie zaprosił 
dzieci i młodzież na „FERIE NA SPORTOWO”. 
Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 
– 14.00 na hali sportowej OSiR będą odby-
wały się bezpłatne zajęcia sportowe pod 
opieką wykwalifikowanych instruktorów. 
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 
– 13.00 wstęp na mszczonowskie lodowisko 
tylko 1zł/h - oferta dotyczy dzieci i młodzieży 
oraz studentów z gminy Mszczonów za 
okazaniem legitymacji.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

26 stycznia 2016r
Posiedzenie komisji otworzył radny 
Ryszard Stusiński, jako przewodni-

czący Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa. 

W komisji uczestniczyli także: przewodni-
czący RM Łukasz Koperski, wiceprzewod-
niczący Marek Zientek, wiceprzewodni-
czący RM Andrzej Osiński,  radny Robert 
Głąbiński, radny Marek Baumel, radny 

Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, 
radny Jerzy Siniarski, radna Barbara 
Gryglewska, radny Dariusz Olesiński, 
radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej 
Osial.
Podczas prac komisji, radni podjęli 
projekt uchwały w sprawie ustalenia taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Jak poinformował radnych Grzegorz 

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa

WIEŚCI Z RATUSZA
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Z burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem na 
temat tego co czeka nas w nowym roku rozmawia Mateusz 

Milczarek

Panie Burmistrzu zakończy-
liśmy rok 2015 i weszliśmy w 
nowy 2016 rok, w związku z tym 
chciałbym w imieniu naszych 
Czytelników zapytać, jakie 
będzie te 12 miesięcy dla  Gminy. 

Nie muszę chyba nikogo prze-
konywać, że nie będzie to łatwy 
czas. Zmiany polityczne, jakie 
zachodzą w naszym kraju niosą nadzieję na wiele nowych,  
korzystnych rozwiązań, ale jednocześnie zamieszanie, jakie 
obserwujemy obecnie w kraju sprawia, że trudno jest przewidzieć 
najbliższą przyszłość. Na szczęście jako gmina wolni jesteśmy od 
politycznych zawirowań i możemy skupić  się tylko i wyłącznie 
na gospodarce.  Uczynimy wszystko, aby w tym roku i kolejnych 
latach obecnej kadencji nastąpiła poprawa stanu  gminnych i 
powiatowych dróg. Wiele  odcinków  wymaga szybkiej naprawy. 
Szczególnie dotyczy to dróg powiatowych, które w naszym przy-
padku są głównymi arteriami komunikacyjnymi na terenach wiej-
skich Gminy.  Służyć  temu ma  stosowne porozumienie, jakie  
zostało zawarte przez władze samorządowe Gminy i Powiatu. 
Dotyczy ono  współfinansowania remontów  najbardziej znisz-
czonych odcinków drogowych. Przy uzyskaniu do takiej inwestycji 
środków zewnętrznych w wysokości 60 % wartości inwestycji, te 
pozostałe 40 % ma być od teraz   dzielone równo pomiędzy gminę  
i powiat. 

Czy możemy już mówić  o konkretnych odcinkach? Jakie drogi 
zostaną wyremontowane w pierwszej kolejności. 

Przez ostatnie kadencje wypracowaliśmy system, uzależniający  

kolejność wykonywania inwestycji, w zależności od pozyskania  
na nie dofinansowania zewnętrznego. Unikamy sztywnego plano-
wania, przy zaangażowaniu tylko i wyłącznie własnych funduszy. 
Gminne środki budżetowe w pierwszej kolejności zabezpieczamy 
na tzw. wkład własny do projektów z dotacjami unijnymi lub 
innymi środkami zewnętrznymi. 

Czy ta zasada dotyczyć  będzie tylko i wyłącznie inwestycji 
drogowych, czy też  innych inwestycji również? 

To zasada ogólna, dlatego wolałbym nie mówić dziś  o termi-
nach konkretnych inwestycji, a raczej określać kierunki naszych 
działań, czyli wskazywać , jakie inwestycje są dla nas pożądane. 
Ich  kolejność wykonywania, to już kwestia wtórna. 

Jakie inwestycje gmina uważa więc teraz za priorytetowe? Jak 
zmieniać  się będzie miasto i gmina?

Wszystkie jednostki gminy Mszczonów, a już  szczególnie sam 
Urząd Miejski mają  teraz obowiązek wyjątkowej aktywności 
w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Tworzymy 
projekty miękkie i twarde, czyli na konkretne inwestycje i dzia-
łania prospołeczne.  Jeśli teraz nie pozyskamy  wystarczająco dużo 
środków unijnych, to już  później zmuszeni będziemy do inwesto-
wania tylko własnych  pieniędzy. To naprawdę ostatni dzwonek, 
aby jeszcze budować w oparciu o fundusze z  zewnątrz. 
Zmierzamy teraz do zagospodarowania budowy  dużego i nale-
życie wyposażonego parku Mszczonowskie Błonia. Ma się on  
rozpościerać  za kościołem farnym, zabudowaniami plebanii i  
wzdłuż  rzeki Okrzeszy, aż do wysokości dworku państwa Czar-
neckich. Ten teren wymaga pilnego uporządkowania. Docelowo 
powinien się stać wizytówką gminy. Oczywiście widzimy potrzebę  
stymulowania aktywności mieszkańców, więc wspierać  będziemy 
działalność miejscowych organizacji pozarządowych. Nie zapo-
mnimy  przy tym o naszej chlubie, czyli strażakach. Przebudowane  
zostaną  remizy w Zbiroży i  Grabcach Towarzystwo.  Chcemy jak 
najszybciej doprowadzić do zorganizowania na terenie miasta 
domu dziennego pobytu dla osób starszych i schorowanych, 
które obecnie zmuszane  są do  pozostawania  samotnie  w 
domu, gdy ich opiekunowie i członkowie rodzin wyjeżdżają  do 
pracy. Będziemy też  wspierać działania proinwestycyjne. Pozyski-
wanie kolejnych firm 
dla miasta, to sprawa 
kluczowa. Inwestorzy 

Wywiad

Inwestycje zgodnie z kolejnością 
pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

Ludwiak, dyrektor ZGKiM w Mszczo-
nowie od dnia 01.04.2016 roku 
do dnia 31.03.2017 roku zmianie 
ulegną dotychczasowe stawki za 
wodę i odprowadzanie ścieków. 
Podwyżka na poziomie 3.7% oznaczać 
będzie wzrost opłaty na jednego miesz-
kańca w kwocie 0.90 groszy miesięcznie. 
Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka 

pomimo podwyżki cen, obowiązu-
jące w gminie Mszczonów taryfy 
są nadal najniższe w regionie. 
Następnie szef mszczonowskiego 
Ratusza poinformował, że z uwagi 
na konieczność wykonania raportu 
oddziaływania na środowisko 
opóźnia się wydanie decyzji środowi-
skowej dla inwestycji Park od Poland. 

Następnie głos zabrała Jadwiga Barbu-
lant, skarbnik gminy Mszczonów oraz 
Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego i Janina Sitek 
naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej, 
które omówiły projekty uchwał na 
najbliższą sesję Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie.

Łukasz Nowakowski
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nie tylko zapewniają  dochody do budżetu w postaci podatków, 
ale przede wszystkim tworzą  nowe miejsca pracy. Z tego też  
powodu nie zaniedbamy niczego co mogłoby wspomóc plano-
waną inwestycję Parku of Poland. Ona naprawdę może się  stać  
motorem lokalnej i regionalnej gospodarki. Pamiętamy też  o 
planach budowy delfinarium. Pojawienie się  Park of Poland z 
rozbudowanym parkiem wodnym poskutkuje  położeniem więk-
szego nacisku w naszych  TERMACH na wodną  rehabilitację. 
Niebawem dla naszej wody wydany zostanie certyfikat, dzięki 
któremu będzie możliwe uruchomienie  w Termach „Centrum 
Balneologii”. Ufam, że to centrum będzie w przyszłości współ-
pracowało na płaszczyźnie rehabilitacji ze wspomnianym delfina-
rium. 

Czy budowa nowego komisariatu policji jest nadal aktualna? 

Wszystko zależy od tego, czy nowe kierownictwo resortu nie 
zapomni o tej inwestycji. Ze swej strony uczynimy  ile tylko się 
da, aby nowa siedziba mszczonowskiej jednostki policji stała się  
w końcu faktem. 

Z ostatnich tygodni, czyli pierwszym w tym roku, czy z punktu 
widzenia samorządu wydarzyło się coś, co niepokoi lub zmusza 
do podjęcia konkretnych działań?

Sprawa z pozoru nieistotna, ale jakże przykra. Wraca problem 
zaśmiecania przydrożnych rowów. Obecnie zalegający śnieg 

sprawił, że może nie dostrzegamy śmieci porozsypywanych  przy 
naszych ciągach komunikacyjnych, ale niestety daleko nam do 
wzorcowej czystej gminy. Apeluję  do wszystkich Mieszkańców, 
aby zwracali baczną  uwagę na osoby, które nie potrafią utrzymać  
porządku. Dyscyplinujmy się wzajemnie. W końcu chodzi o naszą 
Małą Ojczyznę. Ona zasługuje na to, aby być  piękna – być  czysta. 
Wiem, że na każdego brudasa przypadają dziesiątki osób, które 
cenią  sobie porządek. Dlatego też  przy  zachowaniu konse-
kwencji w działaniu nauczymy w końcu opornych co należy czynić  
ze śmieciami. Niech miejsce odpadów będzie  w regionalnej 
instalacji, a nie w rowie, czy w lesie. Pamiętajmy o tym. 

Dziękuję  za rozmowę.
Dziękuję  bardzo. 

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 
Mszczonów

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 

25.875,00 zł.

Najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
KATARZYNIE ŁAPIŃSKIEJ

składają , łącząc się w bólu i cierpieniu
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy, 

Rada Rodziców oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Mszczonowie

Wszystkim przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, 
przedstawicielom samorządów na czele  
z Burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem 
Kurkiem, strażakom, oraz osobom, które 
uczestniczyły w ceremonii pożegnania naszego 
kochanego 

PIOTRA DZIŻY  

serdecznie dziękuje cała rodzina

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy rodzinie, przyjaciołom, 
znajomym i sąsiadom, którzy uczestniczyli w ostatniej 
drodze 

ŚP. Bogdana Borowskiego
Żona i dzieci z rodzinami

WIEŚCI Z RATUSZA
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Tuż przed końcem 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie 
odbyło się spotkanie burmistrza Józefa Grzegorza Kurka z przed-
stawicielami 34 sołectw z terenu całej gminy.  Była to świetna 
okazja do zapoznania się z planami gminy na przyszły rok oraz 
wspólnego przedyskutowania problemów z którymi borykają się 
mieszkańcy wsi.

Fundusz sołecki

Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zapewnił, że w dalszym ciągu 
gmina Mszczonów będzie wydzielała w swoim budżecie środki na 
tzw. fundusz sołecki. Burmistrz zwrócił się z prośbą do sołtysów, 
aby środki pochodzące z funduszu sołeckiego w dalszym ciągu 
były przeznaczane głównie na naprawy i remonty dróg, doinwe-
stowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz tereny 
rekreacyjne.

W budżecie na 2016 rok gmina przeznaczy na fundusz sołecki 
kwotę 440 tysięcy złotych.

Drogi

Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa poinformował, że od 
połowy stycznia 2016 roku rusza nabór wniosków na inwestycje 
drogowe z nowego rozdania unijnego na lata 2014-2020.

Do pozyskania są 3 miliony złotych, które w całości przeznaczone 
zostaną na drogi gminne. W pierwszej kolejności będą moderni-
zowane te szlaki komunikacyjne, które spełniają określone para-
metry techniczne według wytycznych do ubiegania się o dofinan-
sowanie.

Drogi na które można uzyskać dofinansowanie muszą spełniać 
ściśle określone kryteria takie jak szerokość jezdni, natężenie 
ruchu oraz gęstość zaludnienia wzdłuż danej arterii. Ważnym 
aspektem dającym dodatkowe punkty do uzyskania dofinanso-

wania jest bezpośredni kontakt gminnej drogi z drogą powiatową 
tudzież wojewódzką. Właśnie to kryterium będzie szczególnie 
brane pod uwagę przy ocenie wniosków. W związku z tym władze 
samorządowe Mszczonowa wytypowały cztery arterie mające 
realną szansę uzyskać dofinansowanie unijne, do których należą:

1. Bobrowce-Eustachowo-Wygnanka

2. Strzyże- Osuchów- Lutkówka Kolonia

3. Szeligi-Zdzieszyn

4. Adamowice-Powązki

Burmistrz oznajmił również, że Mszczonów znalazł się na liście 
jednostek samorządu terytorialnego zakwalifikowanych do dofi-
nansowania dróg z tzw. „schetynówki”. Dzięki temu zmodernizo-
wana zostanie ulica Rolnicza i Ługowa w Mszczonowie, na które 
samorząd Mszczonowa otrzyma 50 % dofinansowania.

Sprawy różne

Samorząd zamierza skończyć budowę wodociągów na terenie 
gminy. W planach jest także dalsza rozbudowa kanalizacji na 
terenie miasta i gminy.

Planowane jest także utwardzanie wiejskich ulic oraz budowa 
oświetlenia.

Gmina przeprowadzi także termomodernizację w gminnych 
budynkach użyteczności publicznej, w tym modernizację systemu 
grzewczego i docieplenia oraz wymianę oświetlenia wewnętrz-
nego w Szkołach Podstawowych w Lutkówce, Osuchowie i Pieka-
rach oraz w budynku rehabilitacji w Osuchowie.

Szef mszczonowskiego Ratusza poinformował także, że mszczo-
nowską dzielnicą przemysłową zainteresowani są kolejni inwe-
storzy.

Przy ulicy Tarczyńskiej w niedalekiej przyszłości mogą powstać 
kolejne hale magazynowe, zaś w Adamowicach powstać ma 
międzynarodowa firma z branży budowlanej.

Wiele uwagi burmistrz Kurek poświęcił sprawom związanym z 

Konsultacje

Spotkanie z sołtysami

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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niekończącym się problemem dzikich wysypisk w lasach i przy-
drożnych rowach.

Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka mimo obowiązującego braku 
ograniczeń wystawianych śmieci, nadal dochodzi do pozosta-
wiania odpadów w miejscach niedozwolonych. 

- Od momentu funkcjonowania nowego sytemu gospodarki odpa-

dami od mieszkańców odbieranych jest około 30% więcej śmieci 
niż to miało miejsce przed wejściem w życie tzw. „ustawy śmie-
ciowej”. Niestety mimo tego problem dzikich wysypisk w gminie 
nadal istnieje, co nie wpływa korzystnie na wizerunek gminy- 
tłumaczył burmistrz.

Łukasz Nowakowski

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

2007-2013

Gmina Mszczonów pomimo ukończonej w grudniu 2014 roku 
ze środków własnych  inwestycji polegającej na budowie 
nawierzchni oraz chodników w ulicach: Poniatowskiego, 
Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej i Kościuszki 
w Mszczonowie ubiega się o refinansowanie projektu. 

Wartość całego projektu wyniosła 4.526.268,82 złotych,  
z czego wydatki kwalifikowalne 2.114.748,00 złotych. 
Celem wspomnianej inwestycji była budowa i przebudowa 
nawierzchni dróg na odcinku  1,95 km, budowa i przebudowa 
chodników 0,91 km, wykonano 3 przejścia dla pieszych, zmoder-
nizowano 10 skrzyżowań, wykonano urządzenia bezpieczeństwa 
ruchu: oznakowanie pionowe oraz dwa progi zwalniające. Wyko-
nano kanalizację deszczową w ulicach: Boczna, Bagno, Spokojna, 
Młynarska części Poniatowskiego oraz Kościuszki.   
Obecnie samorząd Mszczonowa czeka na pozytywną 
decyzję Urzędu Marszałkowskiego, który może refinan-
sować gminie nawet 1.797.535,80 złotych. Kwota dofinan-
sowania będzie zależała jednak od dostępności środków. 
W ramach podpisanej 30 grudnia 2015 roku umowy pomiędzy 
samorządami Mszczonowa a województwa Mazowiec-
kiego środki na współfinansowanie inwestycji pochodzić 
będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach priorytetu II „ Regionalny system transportowy” Dzia-
łanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

oprac. Łukasz Nowakowski

Inwestycje

Rewitalizacja

Tradycyjnie w drugiej połowie listopada w gminie Mszczonów 
odbywają  się  spotkania samorządowe. Ich celem jest podsu-
mowanie całorocznej pracy samorządu  na rzecz mieszkańców 
gminy, a także poinformowanie ich o planowanych działaniach 
na najbliższy okres.  W tym roku burmistrz Józef Grzegorz Kurek 
wraz z radnymi, którzy towarzyszyli mu podczas poszczególnych 
spotkań tłumaczyli, że nadchodzące lata będą  nakierowane na 
poprawę gminnych i powiatowych dróg. Wiele  z nich wymaga 
poprawy nawierzchni. Pojawiać  się  też  będą  nowe utwardzone 
odcinki. Kolejność wszystkich  zbliżających  się  inwestycji, wyko-

nywanych  na terenie gminy będzie   uzależniona 
od terminu pozyskiwania na nie dofinansowania 

zewnętrznego Burmistrz przestrzegał, że jeśli teraz nie pozy-
skamy  wystarczająco dużo środków unijnych, to już  później 
zmuszeni będziemy do inwestowania tylko naszych pieniędzy. 
Obecna kadencja – zdaniem burmistrza - nie może być  pod 
tym względem gorsza od niedawno zakończonej, podczas której 
udało się  otrzymać ok. 30 milionów złotych. Samorządowcy 
tłumaczyli, że między innymi dzięki tym pieniądzom  udało  się  
w gminie Mszczonów utrzymać  podatki na niezmienionym,  
korzystnym poziomie. Największą inwestycją, na którą  zdobyto  
rekordowe dofinansowanie była modernizacja oczyszczalni 
ścieków. Dzięki temu, że w porę  dokonano jej usprawnienia 
gmina uniknie w przyszłości kar, które niewątpliwie spadłyby 
na nią, gdyby nie został poprawiony  jej wcześniejszy poziom 
wydajności. Podsumowując inwestycje, wykonane przy wyko-
rzystaniu środków zewnętrznych nie sposób pominąć  zmian, 
jakie zaszły w centrach największych gminnych wsi. Samorząd 
wiąże olbrzymie nadzieje z programem rewitalizacji, który ma 
zostać  niebawem uchwalony. Dzięki niemu uda się  w podobny 

Konsultacje

Spotkania samorządowe 2015

WIEŚCI Z RATUSZA
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sposób upiększyć jeszcze wiele innych  miejsc na terenie całej 
gminy. Mieszkańcy podczas spotkań nie kryli, że najbardziej 
są  zainteresowani poprawą  stanu dróg i ulic, wśród których 
najgorzej obecnie prezentują  się  odcinki powiatowe. Zarówno 
burmistrz jak i obecny na spotkaniach starosta Wojciech Szusta-
kiewicz tłumaczyli, że podpisali stosowne  porozumienie, które 
pozwoli na zasadzie współfinansowania przez Gminę i Powiat 
poradzić  sobie z remontami najbardziej zniszczonych odcinków. 
Przy uzyskaniu do takiej inwestycji środków zewnętrznych w 
wysokości 60 % wartości inwestycji, te pozostałe 40 % będzie 
dzielone równo pomiędzy gminę  i powiat. Burmistrz Kurek 
odnosząc się do planów na przyszłość wspominał ponadto, 
że widzi potrzebę, aby na terenie miasta pojawił się  w końcu 
nowoczesny budynek dla komisariatu policji, a także dom dzien-
nego pobytu dla osób starszych i schorowanych, które obecnie 
zmuszane  są do  pozostawania  samotnie  w domu, gdy ich opie-
kunowie i członkowie rodzin wyjeżdżają  do pracy. Najlepszym z 
możliwych miejsc dla Domu Dziennego Pobytu byłyby pomiesz-
czenia,  wyremontowanego budynku po starej weterynarii przy 
ulicy Tarczyńskiej. W najbliższych latach przeprowadzone tam 
zostaną  poważne prace remontowe, włącznie z pojawieniem się 
niezbędnej windy dla osób niepełnosprawnych. Z budynku tego 
oczywiście też  nadal będzie korzystać   grupa dzieci i młodzieży, 
uczęszczająca do świetlicy środowiskowej, a także rehabili-
tanci. Połączenie w jednym obiekcie Domu Dziennego Pobytu i 
rehabilitacji będzie docelowo  bardzo korzystne i pozwoli wielu 
starszym, schorowanym osobom na uczestnictwo w zabiegach 
usprawniających. Samorządowcy zapowiedzieli też  budowę  
dużego i należycie wyposażonego parku Mszczonowskie Błonia, 
jaki rozpościerać się  będzie za kościołem farnym, zabudowa-

niami plebanii, wzdłuż  rzeki Okrzeszy, aż do wysokości dworku 
państwa Czarneckich. Władze Gminy nie zapomną  także o stra-
żakach. Przebudowane mają  zostać  remizy w Zbiroży i  Grab-
cach Towarzystwo. Uczestnicy spotkań dopytywali o zapowia-
dane wcześniej połączenie kolejowe z Warszawą, a także dopo-
minali się  o rozbudowę  oświetlenia ulicznego i drogowego. W 
przypadku oświetlenia burmistrz obiecał rozpatrywać  kolejne 
wnioski w miarę  możliwości finansowych gminy, natomiast w 
sprawie kolei przypomniał, że było już  rozpatrywanych szereg 
wariantów połączenia Mszczonowa ze stolicą. Pierwszy wariant 
wzdłuż trasy nr 8 upadł, gdyż  Raszyn nie zgodził się  na prze-
bieg po swoim terenie kolejnego torowiska. Teraz rozpatry-
wane jest najbardziej prawdopodobne połączenie przez Tarczyn 
i  Piaseczno, przedłużenie WKD z Grodziska do Mszczonowa   
oraz ewentualnie po rozpoczęciu budowy Parku Rozrywki we 
Wręczy-  uruchomienie linii na trasie Szeligi –Warszawa po CMK. 
Oczekiwane pojawienie się  Park of Poland z rozbudowanym 
parkiem wodnym poskutkuje też - jak zapowiedział burmistrz- 
położeniem większego nacisku w naszych  TERMACH na wodną  
rehabilitację. Obecnie kończą się  długotrwałe badania mszczo-
nowskiej wody termalnej i niebawem wydany zostanie dla niej 
certyfikat, dzięki któremu będzie możliwe uruchomienie  w 
Termach „Centrum Balneologii”. Przy okazji od razu nie sposób 
nie wspomnieć, że samorząd nie wyrzekł się  też  planów,  zwią-
zanych z pobudowaniem na terenie przy TERMACH dużego 
delfinarium. Ta prywatna inwestycja była blokowana przez 
poprzedniego ministra Ochrony Środowiska, ale teraz być  może 
otrzyma w końcu zielone światło.

Organizatorzy spotkań w trakcie wszystkich spotkań samo-
rządowych przypominali o możliwości uzyskania dofinanso-

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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wania do zdjęcia i utylizacji  azbestowych pokryć  dachowych, 
zachęcali do składania wniosków o dofinansowanie przydomo-
wych oczyszczalni ścieków (bio-bloków) oraz zmiany grzewczych 
kotłów węglowych na gazowe. Nie dało się  oczywiście pominąć  
podczas spotkań tematu linii energetycznej 400 kV  Kozienice 
-Ołtarzew. Burmistrz i radni zapewniali mieszkańców, że uczynią 
wszystko co w ich mocy, aby ta energetyczna magistrala nie 
przebiegała przez teren gminy. Kolejnym tematem, w którym 
samorządowcy zamierzają  wpływać  na instytucje zewnętrze 
jest przebudowa trasy nr 50, a konkretnie pobudowanie na niej 
kolejnych bezkolizyjnych rond, które mogłyby usprawnić  przepu-
stowość tej jakże zatłoczonej drogi. Rondo w Chudolipiu postu-
lowane jest już  od dawna. O potrzebie pobudowania ronda na 
wysokości Keramzytu, a także na skrzyżowaniu przed Słabomie-
rzem nie trzeba nikogo przekonywać. Równie potrzebne jest 
pojawienie się  dodatkowego pasa ruchu na głównym rondzie, 
łączącym 50-tkę  z trasą  nr 8, które bardzo często bywa teraz 
zablokowane. Mieszkańców interesowały także wiatraki, jakie 
pobudowane zostały na terenach Keramzytu. Burmistrz tłuma-

czył jak doszło do realizacji tej inwestycji i jakie badania środo-
wiskowe ją  poprzedziły.  Na koniec relacji warto wspomnieć, że 
starosta Szustakiewicz zachęcał wszystkich uczestników spotkań 
samorządowych do uczestniczenia w powiatowym projekcie 
kardiologicznym. Każdy mieszkaniec powiatu może nieodpłatnie 
przejść takie badania, zapisując się  telefonicznie na wizytę pod 
numerem 534 597 664. Burmistrz Mszczonowa informował  
natomiast, że osoby, które założą  sobie tzw. „profil zaufany” 
będą  mogły większość spraw urzędowych załatwiać  poprzez 
Internet. Szczegóły dotyczące założenia „profilu zaufanego” były 
opisane  na specjalnej ulotce, która rozdawana była podczas 
wszystkich spotkań samorządowych. 

 W trakcie spotkań w Piekarach, Mszczonowie i 
Lutkówce mieszkańcy podziękowali burmistrzowi Kurkowi za 
podjętą  decyzję  o dalszym  kierowaniu Gminą. Przypomnijmy, 
że po wygranych wyborach parlamentarnych burmistrz Kurek 
dobrowolnie zrezygnował z mandatu poselskiego na rzecz 
dalszego sprawowania funkcji  burmistrza  Mszczonowa. 

Mateusz Milczarek 

W piątek 15 stycznia 2016r. 
została ostatecznie sfinali-
zowana transakcja zakupu 
przez Grupę Pekabex 

zakładu produkcyjnego w Mszczonowie. Dzięki temu obecny 
lider prefabrykacji betonowej jakim jest poznańska 
spółka posiada w Polsce już 4 zakłady produk-

Informacje

Do Grupy Pekabex dołącza zakład 
prefabrykacji w Mszczonowie

Z ZYCIA GMINY



16   styczeń-luty 2016 / nr 1-2 (242-243)

Wykaz osób 
uprawnionych do 
uzyskania nieodpłatnej 
pomocy prawnej 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie 
fizycznej: 
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy 
prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie 
wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego 
świadczenia lub 

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,  
o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.  
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub 
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa  
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.  
o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), 
lub 
4) która posiada ważną legitymację weterana albo 
legitymację weterana poszkodowanego, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. 
U. Nr 205, poz. 1203), lub 
5) która nie ukończyła 26 lat, lub 
6) która ukończyła 65 lat, lub 
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, 
katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła 
się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

LOKAL W MSZCZONOWIE 
Urząd Miejski w Mszczonowie 
Plac Piłsudskiego 1 
Pokój 27 

GODZINY PRACY: 
Środa 1300-1700 
Czwartek 1200-1600 
Piątek 800-1200

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

cyjne o łącznych mocach produkcyjnych przekraczających  
100 000 m3 prefabrykowanych elementów strukturalnych i 
ponad 500 000 m2 płyt rocznie. 
Historia transakcji zakupu przez Pekabex zakładu produkcyj-
nego w Mszczonowie od spółki Ergon Poland Sp. z o.o. zależnej 
od irlandzkiego koncernu CRH zaczęła się na przełomie lipca 
i sierpniu ubiegłego roku, kiedy to strony zawarły przed-
wstępną umowę kupna sprzedaży. Następnie złożono wniosek 
do UOKiK-u w tej sprawie, uzyskał on pozytywną weryfikację 
w październiku, co umożliwiło finalizację rozmów.  Zgodnie 
z początkowymi ustaleniami, cena transakcji oscylowała na 
poziomie 45 mln PLN i zakładała powiększenie kwoty o wartość 
zapasów w dniu finalizacji umowy.
Z nabyciem zakładu w Mszczonowie związany jest też powrót 
Pekabexu na Giełdę Papierów Wartościowych w lipcu  

2015 r. „Pozyskane na warszawskim parkiecie środki umożli-
wiły spłatę pozostałych zobowiązań spółki związanych z prze-
jęciem zakładu produkcyjnego Kokoszki w Gdańsku co miało 
miejsce wiosną 2015 r. oraz umożliwiły dalsze inwestycje w 
spółkę, m.in. zakup zakładu w Mszczonowie” – mówi Przemy-
sław Borek, Prezes Zarządu Pekabex Bet S.A.
Dzięki 4 zakładom produkcyjnym, obecne roczne moce produk-
cyjne Pekabexu umożliwiają wytworzenie ponad 100 000 
m3 prefabrykowanych elementów strukturalnych i ponad  
500 000 m2 płyt. Dotyczy to zarówno technologii tradycyjnej czyli 
elementy zbrojone, jak i nowoczesne elementy strunobetonowe. 
Takimi mocami produkcyjnymi nie dysponuje samodzielnie 
żadna firma prefabrykacyjna w Polsce, a niewiele w Europie.  

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEINFORMACJE
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INFORMACJE

XIV edycja Ogólnokrajowego 
Konkursu

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO 
ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. 
 
Organizatorami konkursu są:

•	 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
•	 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-

nego,
•	 Państwowa Inspekcja Pracy,
•	  Inne instytucje, organizacje i instytuty 

naukowo-badawcze działające na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodar-
stwach rolnych oraz producenci maszyn i urzą-

dzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w 
organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie 
prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, 
ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie 
w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i 
centralnym.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie 
powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, 
dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na 
stronie internetowej www.krus.gov.pl. 
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do 
najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekra-
czalnym terminie do 31 marca 2016r.

Placówka Terenowa KRUS 
Ul. Okrzei 58, 96-300  Żyrardów

Tel. 46 855 28 51, 855 48 91

„Rząd przyjął projekt rozporządzenia dotyczący stawki 
zwrotu części akcyzy do paliwa rolniczego na 1 złoty za 
litr, jest to o 5 groszy więcej, niż było to w poprzednim 
roku. Nie jest to jeszcze pełna kwota możliwa do zwrotu 
tej akcyzy, ale biorąc pod uwagę możliwości budżetowe w 
obecnej chwili, na tyle było nas stać” - powiedział Kowal-
czyk.
Według rozporządzenia, limit zwrotu podatku akcyzowego 
na 1 ha użytków rolnych wyniesie 86 zł. Przewidywana 
powierzchnia użytków rolnych, do której rolnicy będą 
mogli otrzymać zwrot podatku akcyzowego to 9,8 mln ha.
Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Ustaw - poinformowało Centrum 
Informacyjne Rządu.
Pełny zwrot akcyzy od paliwa rolniczego było jednym 
z postulatów PiS. O podniesienie stawki zwrotu tego 
podatku postulowała jeszcze za poprzedniego rządu 
Krajowa Rada Izb Rolniczych. Postulat ten popierały także 
rolnicze organizacje branżowe.
Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego obowiązuje od 
2006 r. Celem jej jest zmniejszenie kosztów zakupu oleju 
napędowego, a co za tym idzie - poprawa opłacalności 
produkcji i zwiększenie dochodów rolników. Kwota dopłat 

zmienia się, jej wysokości co roku decyduje w listopadzie 
Rada Ministrów.
Kwota zwrotu podatku, jaką dostaje rolnik, zależy od ilości 
zakupionego oleju napędowego; nie może to być jednak 
więcej niż 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych. To, ile 
rolnik otrzyma pieniędzy, zależy także od stawki zwrotu 
podatku na jeden litr oleju napędowego.
W 2014 r. i 2015 r. stawka zwrotu wynosiła 0,95 zł na 1 litr 
oleju, a limit zwrotu na 1 ha - 81,70 zł.
O zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 roku. 
może ubiegać się każdy producent rolny, a więc osoba 
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 
posiadającą osobowości prawnej, będąca posiadaczem 
gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku 
rolnym. Wnioski dwa razy w roku (w lutym i w sierpniu) 
przyjmują gminy i to one wypłacają należne pieniądze. W 
tej transzy odebrać będzie je można w październiku.
W 2014 r. o zwrot tego podatku ubiegało się ponad 1 mln 
rolników tj. o 13 tys. więcej niż rok wcześniej przekraczając 
limit wydatków na ten cel. Na dopłaty do paliwa przewi-
dziano wówczas 750 mln zł.
System zwrotu akcyzy we wszystkich krajach jest jedna-
kowy, natomiast wysokość zwrotu zależy od zamożności 
kraju. Według unijnych przepisów, maksymalny zwrot 
może wynosić 1,30 zł za litr paliwa. (PAP)

Tekst: INFOR
źródło: http://mojafirma.infor.pl/

wiadomosci/734730,Zwrot-akcyzy-od-paliwa-rolniczego-
w-2016-r.html

Informacje

Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego  
w 2016 r.

http://www.krus.gov.pl/
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Zapraszamy na płatne kursy/szkolenia do Gminnego Centrum Informacji

W Gminie Mszczonów  zawiązał się  Komitet Organizacyj-
nych Obchodów 150–rocznicy Powstania Zabajkalskiego. 
Jego pierwsze spotkanie odbyło się  9 grudnia na plebanii w 
Lutkówce. 

2016 będzie rokiem 150. rocznicy Powstania Zabajkalskiego, 
które poprzez postać pułkownika Ludwika Żychlińskiego jest 
także związane z  historią  Ziemi Mszczonowskiej.  Ten zryw 
niepodległościowych naszych przodków dokonał się w Kraju 
Zabajkalskim  w 1866 roku. Polscy zesłańcy, którzy zostali 
wywiezieni w głąb Rosji na skutek represji po Powstaniu Stycz-
niowym nawet na nieludzkiej ziemi nie przestali myśleć  o 
wolności. Utworzyli Syberyjski Legion Wolnych Polaków i 24 
czerwca 1886 roku rozpoczęli działania zaczepne przeciwko 
wojskom carskim. Całe powstanie trwało zaledwie 4 dni. Grupa 
około 700 zesłańców, w większości byłych powstańców stycznio-
wych, nie doczekała się niestety wsparcia od innych więźniów 

cara i ostatecznie została rozbita w Bitwie pod Miszychą. Jednym 
z bohaterów tego powstania był   pułkownik Ludwik Żychliński, 
który w 1863 roku w Dębach Osuchowskich na Ziemi Mszczonow-
skiej  odbudował i objął dowództwo nad powstańczym oddziałem 
Powiatów Warszawskiego i Rawskiego, zwanym   Oddziałem Dzieci 
Warszawy.  Postać pułkownika  Ludwika Żychlińskiego- bohatera  
zwycięskiej  Bitwy pod Ossą  (10.07.1863r.), niezłomnego patrioty, 
który nawet po zesłaniu nie przestał myśleć o wolności  do dziś  
nie została upamiętniona  na Ziemi Mszczonowskiej. W 150 rocz-
nicę  Powstania Zabajkalskiego członkowie Komitetu zamierzają  
odsłonić w Osuchowie tablicę pamiątkową,  poświęconą  pułkow-
nikowi  Ludwikowi Żychlińskiemu, a następnie zaprosić miesz-
kańców do uczestniczenia w rajdzie „Szlakiem Bohaterów Walk 
o Wolną  Rzeczpospolitą”, który zakończony zostanie głównymi  
uroczystościami i inscenizacją historyczną w Lutkówce. 
Okolice Osuchowa i Lutówki mogą się poszczycić  niezwykłą  
historią i wybitnymi mieszkańcami, którzy w sposób szczególny 
zasłużyli w okresach walk o niepodległość. To tu walczyli i ginęli 
bohaterowie Kresowej Brygady Kawalerii w wojnie obronnej 1939 
roku. Tu doszło też do udanej szarży kawaleryjskiej (11.09.1939 
roku), dzięki której ułani I szwadronu 20 pu przebili się  przez 
niemieckie okrążenie. 
Na tej ziemi zgładzona 

150–rocznica Powstania Zabajkalskiego

Przygotowania do 150.  rocznicy 
powstania, o którym należy pamiętać 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEINFORMACJE / KULTURA
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KULTURA

została podczas okupacji niemieckiej rodzina Siniarskich za ukry-
wanie starszych braci w wierze. Sama Lutkówka, związana jest 
natomiast nierozerwalnie  z bohaterem Powstania Listopado-
wego majorem Józefem Wiśniewskim, którego nagrobek został 
niedawno odnowiony i będzie ponownie poświęcony w dniu 
26 czerwca. Podczas uroczystości imię  majora Wiśniewskiego 
przyjmie miejscowa Szkoła Podstawowa w Lutkówce. 
Zgodnie z założeniem uroczystości w Osuchowie i Lutkówce mają  
mieć  charakter wojewódzki. Pismo do Wojewody Mazowiec-
kiego w tej sprawie zostanie wysłane niebawem. 

Do pracy w  Komitecie Organizacyjnym  Obchodów 150. rocznicy 
Powstania Zabajkalskiego zaproszenie uzyskali: 

Burmistrz Mszczonowa - mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 
Przewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa -  Łukasz Koperski 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa - Marek Zientek 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mszczonowa Andrzej Osiński 
Proboszcz Parafii pw.  Świętej Trójcy w Lutkówce - ks. prałat 
Zbigniew Chmielewski 

Proboszcz Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Osuchowie - ks. kanonik Jerzy Witkowski 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lutkówce mgr Grzegorz Olczak 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej Mszczonowa mgr 
Barbara Gryglewska
Dyrektor Gminnego Centrum Informacji mgr Beata Sznajder 
Członkowie parafialnego Społecznego Komitetu na rzecz Reno-
wacji Mogiły Majora Józefa 
Wiśniewskiego – mgr Ewa Pierścionek i mgr Ryszard Szymczak 
Przewodniczący Rady Parafialnej przy Parafii pw.  Świętej Trójcy 
w Lutkówce 
– Piotr Słojewski 
Prezes Związku Sadowników  RP o/Pniewy -  Krzysztof Czarnecki 
Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego SP w Lutkówce Alek-
sandra Dziża 

Wiceprezes Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego - 
Piotr Dymecki

MM 

W pierwszy dzień 
rekolekcji adwento-
wych (4.12) parafianie 
z Lutkówki gościli 
ordynariusza Diecezji 
Łowickiej ks. biskupa 
Andrzeja Franciszka 
Dziubę. Biskup w 
trakcie homilii mówił 
o znaczeniu wiary w 
życiu człowieka, a na  
zakończenie Eucha-
rystii poświęcił nowe 
dzieła, jakie upięk-
szyły lutkówiecką  
świątynię. Proboszcz 
Zbigniew Chmie-
lewski od początku 
swej bytności w 
Lutkówce remontuje 
zabytkowy kościół, 
jaki został mu oddany 

w opiekę. Niemalże co 
roku dzięki wsparciu parafian i przyjaciół udaje mu się  poddać  
renowacji kolejny element zabytku. W tym roku świątynia 
zyskała nową  podłogę  i drzwi. Ks. proboszcz zdając biskupowi 
publicznie sprawozdanie z wykonanych prac stwierdził, że nowe 
drzwi i dodatkowe wyposażenie kościoła, to dar  następujących 
osób: Irminy i Piotra Słojewskich, Anny i Krzysztofa Czarnec-
kich, Sylwii i Wiesława Gowin, Anny i Henryka Koper, Joanny 
i Mariusza Halczaków oraz Katarzyny Osińskiej. Radny Rady 
Parafialnej Piotr Słojewski wraz z projektant Ewą Pierścionek 

dziękując w imieniu parafian biskupowi za przybycie wyra-
zili też  swą  wdzięczność za wspieranie przez kurię  wysiłków 
proboszcza Lutówki na rzecz  ratowania parafialnego kościoła. – 
To ważne cieszyć  się  zaufaniem  przełożonych- mówiła wprost 
Ewa Pierścionek, a w chwilę  później  podziękowała też  tym, 
którzy zasłużyli się  w sposób szczególny przy realizacji ostatnio 
zakończonych inwestycji (przedsiębiorcy Ryszardowi Kędrze, 
zastępcy Mazowieckiego Konserwatora Zabytków Antoniemu 
Oleksickiemu, a także Bogdanowi Lelito wraz z synem i bratem). 
Swoich przedmówców poparł też  prof. neurochirurgii   Janusz 
Bolewski, który od lat pomaga ks. Chmielewskiemu i czynnie 
angażuje się  w życie parafii. Wszystkie te wystąpienia były dla 
biskupa  ordynariusza dowodem na to, że parafialna rodzina w 
Lutkówce działa bez zastrzeżeń, a jej duszpasterz cieszy się w 
niej olbrzymim zaufaniem.  

Rekolekcje adwentowe w Lutkówce odbywały się  pod 
patronatem Świętej Joanny Beretty  Molla. Ksiądz  rekolekcjo-
nista przywiózł do Lutówki jej relikwie, które wyeksponowane 
zostały przed ołtarzem. Jej niezwykłe życie przedstawiane było 
przed każdą rekolekcyjną  Mszą. Święta ta była lekarką.  Poświę-
ciła swoje życie, aby dać życie córce. Mimo wskazań lekarskich 
nie przerwała ciąży. Dotrwała do rozwiązania, będąc świadomą, 
iż rozwijający się  w  niej włóknik stanowi śmiertelne zagrożenie. 
Jej decyzja  była podyktowana  głęboką  wiarą i miłością. Na 
ołtarze wyniósł ją papież Jan Paweł II w 1994 roku. 

MM

Lutkówka

Adwent w Lutkówce, czyli rekolekcje ze Świętą, 
wizyta biskupa oraz ratowanie zabytkowej 
świątyni 
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Mszczonów był zawsze muzykalnym miastem. Po raz kolejny 
dowiódł tego 20 grudnia podczas  Koncertu  Bożonarodzenio-
wego, zorganizowanego  przez Gminne Centrum Informacji i Izbę 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.  Zainteresowanie tym wydarze-
niem było tak duże, że w mszczonowskiej farze zabrakło miejsc 
siedzących. Najpiękniejsze kolędy i pastorałki wykonali w trakcie 
koncertu:   uczestnicy zajęć  umuzykalniających, prowadzonych w 
Izbie Pamięci RM, a także  uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej 
im. Antoniego Szalińskiego i  członkowie Orkiestry Dętej OSP 
Mszczonów i wychowankowie Gimnazjum w Osuchowie. Koncert 
otworzyła jego pomysłodawczyni i główna organizatorka- dyrektor 
GCI Beata Sznajder.  W trakcie powitania nie kryła wzruszenia z 
powodu tłumów, jakie pojawiły się  w mszczonowskiej świątyni, 
która kiedyś  - jak mówiła - rozbrzmiewała muzyką organisty Jana 
Nepomucena Maklakiewicza,  a teraz dzięki uprzejmości ks. dzie-
kana Tadeusza Przybylskiego, zawsze jest otwarta dla tych, którzy 
nawiązują  do pięknej tradycji Rodu Maklakiewiczów, tak zasłużo-
nego dla krzewienia kultury muzycznej. Młodzi i dorośli uczestnicy 
zajęć umuzykalniających ćwiczą  grę  na instrumentach muzycznych 
pod kierunkiem licznego grona instruktorów, współpracujących 
z GCI: Ludmiły Kierzkowskej, Dagmary Bednarek, Dariusza Kołtu-
niaka, Daniela Strojczyka, Tomasza Ziułka i Jacka Zielonki. Ta nauka 
trwa zaledwie od 9 miesięcy, ale jej efekty są  już  bardzo widoczne. 
Koncert Bożonarodzeniowy ubogacili swymi występami   utalento-
wani uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. A. Szaliń-

skiego z Żyrardowa (z oddziałem w Mszczonowie), której przewodzi 
Małgorzata Rogozińska, a także chór reprezentujący tę szkołę, jakim 
dyryguje Mateusz Wiśniewski. Temu gronu pani dyrektor Sznajder 
dziękowała na zakończenie występów  szczególnie, a młodzież  
wszystkim swym nauczycielom wyraziła  wdzięczność obdarowując 
ich czerwonymi różami. Słowa podziękowania za uczestnictwo i 
pomoc w organizacji wydarzenia spłynęły także na całą  mszczo-
nowską  publiczność, nieszczędzącą  braw  dla artystów. Dzięki 
tym oklaskom trema znikała bez śladu i adepci trudnej sztuki gry 
na instrumentach,  naprawdę  czuli się  podczas koncertu jak na 
rodzinnej wigilii. Podziękowania za współpracę  otrzymali ponadto: 
proboszcz Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela   ksiądz prałat 
Tadeusz Przybylski, przedstawiciele władz samorządowych Gminy 
Mszczonów - na czele z przewodniczącym RM Łukaszem Koperskim, 
burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem, zastępcą burmistrza 
Grzegorzem Kozłowskim, dyrektor Grażyna Pływaczewska, radny 
Rady Miejskiej Mszczonowa  Marek Baumel i pracownicy Mszczo-
nowskiego Ośrodka Kultury, strażacy –muzycy z Orkiestry Dętej 
OSP, członkowie Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego z 
prezesem Markiem Wardakiem, członkowie GRH Mszczonów wraz 
ze współzałożycielami obu mszczonowskich izb pamięci - Barbarą  
Gryglewską i Piotrem Dymeckim (oboje pełnili rolę  konferansjerów 
podczas koncertu)  oraz  Strzelcy mszczonowskiej jednostki Związku 
Strzeleckiego Rzeczypospolitej. Na długiej liście osób zasłużonych 
dla organizacji Koncertu znaleźli się  również  nauczyciele Prywatnej 
Szkoły Muzycznej z Żyrardowa i jej mszczonowskiego oddziału: 
Justyna Wojtkowska, Mateusz Wiśniewski, Katarzyna Orlińska, 
Anna Myszkowska, Łukasz Nagórka, Jakub Sokołowski oraz cała 
ekipa GCI- Magdalena Podsiadły, Jolanta Fijałkowska, Aleksandra 
Skoneczna, Olga Dębowska, Dagmara Bednarek, Monika Bart-
kiewicz, Jacek  Gołyński,  Łukasz Nowakowski  i Rafał Kwaczyński. 
Podczas koncertu jego organizatorzy z GCI nie zapomnieli też  o 
ciężko chorym koledze Rafale Wasilewskim, dla którego poprosili 

GCI i Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów

Pierwszy Koncert Bożonarodzeniowy 
w takim wykonaniu 
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publicznie o wsparcie podczas Świąt poprzez dobrą  myśl i modlitwę. 

Na zakończenie nie może się  obyć bez wymienienia artystów, 
którzy wystąpili w Koncercie Bożonarodzeniowym. W tym gronie 
znaleźli się (w kolejności występowania): Maja Kobierska, Natasza 
Popławska, Oliwia Matusiak, Jakub Ptasiński, Patrycja Kulicka, 
Weronika Szczepańska, Paweł Jarkiewicz, Szymon Łukaszewicz, 
Gabriela Sosnowska, Bartek Rypkowski, Amelia Huba, Wiktoria 
Gadomska, Sylwia Sielska- Zych, Wiktoria Rypkowska, Martyna 
Kwaczyńska, Jan Sadowski, Krzysztof Piekarski, Jakub Siatkowski, 
Klaudia Siatkowska, Weronika Olech, Antoni Olech, Konrad Gnyś, 

Jakub Gnyś, Martyna Włodarczyk, Anastazja Sielska, Marcelina 
Kulicka, Amelia Traczyk, Mirosław Wirowski, Michał Tomaszewski, 
Marzena Puchała, Lilianna Kuczek, Oliwia Gontarz, Olga Smulska, 
Zuzanna Soból, Natalia Galińska, Konrad Narożny, Jerzy Narożny, 
Adam Rydzewski, Elżbieta Zabiegło- Adamczyk, Patryk Sznajder, 
Olga Łukaszewicz, Aleksander Jaros, Daniel Olborski, Aleksandra 
Marczak, Bartłomiej Marczak, Zuzanna Wiechowska, Viviana 
Wiśniewska, Dziecięcy Zespół Wokalny Katarzyny Orlińskiej oraz 
Młodzieżowy Zespół Smyczkowy „DING DONG”.

MM

Tradycyjnie od koncertu kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej  rozpo-
częła się  strażacka wigilia mszczonowskiej jednostki OSP. Spotkanie, 
odbyte 10 grudnia,  w którym oprócz mszczonowskich druhów 
wzięła także udział liczna grupa przyjaciół strażaków, poprowadził 
prezes gminny OSP Waldemar Suski. Burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek przemawiając przed połamaniem się opłatkiem,  
podziękował wszystkim członkom mszczonowskiej jednostki za 
zaangażowanie w działania ratownicze, a także za tak dynamicznie 
rozwijającą się akcję  krwiodawstwa. Obiecał także druhom daleko 
idącą  pomoc. Mówił o planach dotyczących starań o nowy specjali-
styczny  samochód,  a także o koniecznej termomodernizacji domu 
strażaka. Przy okazji dodał, że również inne,  gminne, dotąd niewy-
remontowane remizy, znajdą się  w planach inwestycyjnych gminy. 
Kapelan powiatowy  jednostek OSP ks. proboszcz Sławomir Tulin 
podziękował natomiast strażakom, za to, iż potrafią   czuwać i w 
ramach swej ofiarnej  służby są  zawsze gotowi nieść  pomoc innym. 

Pobłogosławił ponadto ich pracy i życzył, aby nadchodzący rok był 
dla wszystkich członków OSP czasem szczęścia i spokoju. 
W organizowanych od lat spotkaniach opłatkowych OSP zawsze 
biorą  udział zarówno dorośli jak też  młodzi strażacy. Na organiza-
cyjną  wigilię  przyprowadzane są też  najmłodsze pociechy, wycho-
wywane przez strażackie  rodziny. Druhowie stanowią  naprawdę  
dużą rodzinę, której członkowie  współpracują nie tylko w niesieniu  
pomocy innym, ale  również wtedy, gdy ktoś z organizacji potrze-
buje stosownego wsparcia. Znalezienie się  przy stole strażackim 
stole wigilijnym,  to zaszczyt. W tym roku do połamania się  opłat-
kiem mszczonowscy druhowie zaprosili: miejscowych kapłanów 
wraz z ks. dziekanem Tadeuszem Przybylskim na czele,  burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka,  zastępcę komendanta PSP w Żyrardowie  
bryg. Krzysztof Newen,  starszego  Cechu Rzemiosła i Przedsiębior-
czości Zbigniewa Bednarka, inspektora ds. p.poż  Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie Mieczysławę Korzonkowską, prezesa Klubu Sporto-
wego Mszczonowianki Zdzisława Banasiaka, wiceprezesa Mszczo-
nowskiego Stowarzyszenia Historycznego Piotra Dymeckiego, a 
także zaprzyjaźnionych komendantów i przedstawicieli sąsiednich 
jednostek OSP. 

MM   

OSP

Przy strażackim stole wigilijnym 

KULTURA
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Już  po raz siódmy Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, dzia-
łające przy mszczonowskiej Parafii  p.w. Świętego Jana Chrzciciela,  
zorganizowało spotkanie wigilijne dla osób samotnych, poszukują-
cych ciepła i potrzebujących wsparcia. Odbyło  się  ono 13 grudnia  
w sali balowej mszczonowskiego  Domu Strażaka. Przybyło na nie 
około 50 osób. Honorowymi gośćmi byli mszczonowscy kapłani – 
ks. dziekan Tadeusz Przybylski, ks. proboszcz Sławomir Tulin i ks. 
dr Grzegorz Ziąbski. Tradycyjnie udział w rycerskiej wigilii wzięli  
też:  kierownik  MOPS-u Barbara Ciszewska oraz organista Zygmunt 
Łęczycki. To właśnie on zaintonował kolędę, na rozpoczęcie 
spotkania.  Następnie Stanisław  Orzechowski odczytał  Ewan-
gelię o Narodzeniu Pańskim. Po wysłuchaniu Słowa Bożego głos 
zabrał ks. dziekan Tadeusz Przybylski. Podziękował on Rycerstwu 

Niepokalanej za całą działalność, a przede wszystkim za tę  piękną  
inicjatywę, jaką  jest coroczne organizowanie przedświątecznych 
spotkań opłatkowych. Błogosławił też  przybyłym na wigilię i mówił 
o znaczeniu Świąt Bożego Narodzenia. Kierownik MOPS-u Barbara 
Ciszewska przekazała przybyłym pozdrowienia od burmistrza Józefa 
Grzegorza Kurka, który niestety osobiście nie mógł się  tego dnia 
pojawić  w Domu Strażaka.  Wszystkim, którzy wspierają  inicjatywę  
organizowania rycerskich wigilii podziękowała w imieniu całego 
Stowarzyszenia  Rycerstwa Niepokalanej – Ewa Eljasz. Działania 
Stowarzyszenia zasługują na najwyższe uznanie. Pozostaje tylko 
mieć  nadzieję, że ludzi, którzy chcą podawać innym pomocną dłoń 
nigdy w Gminie Mszczonów nie zabraknie. W takim też duchu skła-
dano też  sobie życzenia łamiąc się  tradycyjnym opłatkiem. Każdy 
mógł podejść do każdego i zamienić  z nim kilka serdecznych słów. 
Następnie wszyscy zasiedli do suto zastawionych stołów, aby cieszyć  
się  z faktu  zbliżania  się  Świąt Bożego Narodzenia. 
W gronie  sponsorów rycerskiej wigilii znaleźli się  tradycyjnie:  Kazi-
mierz Kuran, MOPS, OSP Mszczonów, Caritas parafialny oraz inni 
anonimowi darczyńcy.  

MM

Wigilia

Rycerska inicjatywa – wigilia pełna 
miłości 

W czwartek 10 grudnia bieżącego 
roku w sali klubowej Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury  odbyło 
się wigilijne spotkanie członków  
Związku Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów  w Mszczonowie.
- Boże Narodzenie to czas spotkań 
z najbliższymi, rodziną, przyja-
ciółmi przy wspólnym wigilijnym 
stole. To przede wszystkim czas 
miłości, radości i refleksji- powie-
działa  na przywitanie Jadwiga 
Rybińska reprezentująca mszczo-
nowski odział związku.
Następnie uczestniczący w wigi-
lijnym spotkaniu członkowie i 
zaproszeni goście wysłuchali frag-
mentu z Pisma Świętego, które 
dostojnie przeczytał radny Rady Miejskiej w Mszczonowie Ryszard 
Stusiński.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Wspólnie usiedli przy Wigilijnym Stole
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Mikołaj po raz kolejny zawitał na zabawę choinkową, zorganizowaną  
przez mszczonowski MOPS. W tym roku 6 grudnia dzieci oczeki-
wały go przy dużej choince,  ustawionej w hali sportowej OSIR-u. 

Czas do przybycia świętego mijał im szybko, za sprawą wesołego 
repertuaru Luizy Sadowskiej.  Wokalistka zachęcała też  maluchy 
do licznych zabaw, w których uczestniczyli pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej wraz z kierownik Barbarą Ciszewską oraz radni z 
burmistrzem Mszczonowa Józefem Grzegorzem Kurkiem. W gronie 
samorządowców, pomagających Świętemu Mikołajowi, zagra-
nemu bezkonkurencyjnie przez Piotra Sadowskiego, znaleźli się: 
Barbara Gryglewska, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz 
Olesiński, Robert Gąbiński i Krzysztof Krawczyk. W sumie rozdano 
aż  220 paczek pełnych słodyczy, zasponsorowanych przez:  GKRPA 
Mszczonów, Ferraro Rocher, MOPS i Jeronimo Martins. W organi-
zacji zabawy pomogły MOPS-owi: OSIR Mszczonów, Mszczonowski 
Ośrodek Kultury oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej. Jak informuje kierownik Barbara Ciszewska – kolejnych  250 
świątecznych paczek ośrodek rozdzieli między swoich podopiecz-
nych tuż  przed samymi Świętami Bożego Narodzenia. Warto jeszcze 
dodać, że MOPS wraz z Urzędem Miejskim i innymi jednostkami 
samorządowymi Gminy Mszczonów wziął ponad to w tym roku 
udział w kompletowaniu tzw. szlachetnej paczki, dla wskazanej 
rodziny. Na paczkę  tą, a właściwie na zasobny świąteczny zestaw,   
złożyło się:   wyposażenie  AGD, ubrania, produkty chemiczne i  
słodycze. 

MM,   foto: MOPS

MOPS i OSiR

GMINNE MIKOŁAJKI MOPS-u 

Wiele ciepłych słów skierował do zebranych Józef Grzegorz Kurek, 
burmistrz Mszczonowa, który życzył wszystkim przede wszystkim 
zdrowia, deklarując jednocześnie, że samorząd Mszczonowa 
planuje wygospodarować dla Związku  Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów nowy lokal, który w pełni będzie spełniał potrzeby członków. 
Głos zabrała także radna powiatu żyrardowskiego Krystyna 
Penczonek, która w imieniu władz zarządu powiatu złożyła 

wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia.
Po przemówieniach nadszedł czas na przełamanie się opłatkiem i 
złożenie sobie świątecznych życzeń.
Bożonarodzeniowej oprawy nadał występ chóru „Słoneczko”, z 
którym wszyscy śpiewali popularne polskie kolędy. 

Łukasz Nowakowski

KULTURA
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 Po magicznych Jasełkach dzieci niepełnosprawne ze świetlicy 
terapeutycznej czekała Wigilia 2015. Odbyła się 14.12.2015 r. o godz. 
14.00. Uroczystość otworzyła prezes Stowarzyszenia, Bożena Majewska, 
czytając Ewangelię. Na wigilię oprócz dzieci przybyli opiekunowie, 
rodzice, a także specjaliści zajmujący się dziećmi na co dzień w świetlicy.
Po Ewangelii połamano się opłatkiem, składając nawzajem życzenia świą-
teczne, nie brakowało uśmiechu, ale i łezka się kręciła. Przy śpiewaniu 
kolęd zasiedliśmy do pięknie nakrytego stołu wigilijnego, zastawionego 
potrawami zrobionymi przez rodziców. Przyszedł również Św. Mikołaj, 
rozdając podarunki, które były pod choinką. Jak miło było patrzeć na 
radość dzieci, na ich uśmiechy i zadowolenie. Myślę, że z tym uśmiechem 
wróciły do swoich domów, aby przygotować się do Świąt Bożego Naro-
dzenia.
 Życzę wszystkim dzieciom niepełnosprawnym cudownej 
gwiazdki, radości, dużo śniegu, pięknych prezentów, mile spędzo-
nych chwil w gronie najbliższych. W roku 2016 zdrowia, wspaniałych, 
bogatszych zajęć, wymarzonego wyjazdu letniego nad morze, realizacji 
wszystkich zamierzonych przedsięwzięć. Wszystkim czytelnikom miłości, 
spokoju, zdrowia, aby rok 2016 spełnił wszystkie państwa marzenia. 
Szampańskiej zabawy sylwestrowej. 

Prezes Stowarzyszenia
Majewska Bożena

Podziękowanie: Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” składa z serca płynące 

podziękowania i uśmiech dzieci za wsparcie finansowe Stowarzy-
szeniu „Rada Polek” w Mszczonowie.

Z poważaniem
Majewska Bożena

Fundacja Plebania co roku w okresie przedświątecznym zaskakuje 
rozmachem organizowanych przez siebie wydarzeń. 14 grudnia 
w sali widowiskowej Mszczonowskiego Ośrodka Kultury odbył 
się   świąteczny koncert, w wykonaniu dzieci i opiekunów popu-
larnej Plebanii. Obszerna sala MOK-u nie była w stanie pomie-
ścić  wszystkich, którzy chcieli zobaczyć  występ.  Konieczne były 
dostawki z krzeseł, jakie ustawiono  w przejściu przed sceną.  Chór 
dzieci ze świetlicy, prowadzonej przez Fundację,  pod kierun-
kiem swej opiekunki Agnieszki Pleban,  zaśpiewał wiele kolęd, 
pastorałek oraz innych utworów, nawiązujących do Świat Bożego 
Narodzenia.  Wyśpiewana  świąteczna opowieść  oparta została o 
wzruszającą historię  baśniowej dziewczynki z zapałkami. Nikt nie 
chciał kupić  od niej zapałek, więc ogrzewała się  nimi, a w blasku 
płomienia przez olbrzymie sceniczne okno docierały do niej bożo-

narodzeniowe sceny z zasobnych, 
radosnych  domów. Jednak tym 
razem dziewczynka nie zamarzła, 
ktoś  podał jej pomocną  dłoń i 
zakończył tą  zimową  opowieść 
pozytywnie.  Świąteczny nastrój, 
przepiękne dekoracje, dziecięcy 
wdzięk… wszystko to złożyło 
się na niesamowity efekt, który 
zaowocował wyjątkowo udanym, 
klimatycznym wieczorem. Na 
zakończenie wydarzenia  w Małej 
Galerii Ośrodka odbył się kiermasz 
stroików i  ozdób choinkowych, a 
w sali klubowej ośrodka podany 
został poczęstunek dla wszystkich, 
którzy zechcieli wcześniej okla-
skiwać małych artystów. 

MM

Fundacja Plebania

Świąteczny nastrój Plebanii

Zajecia plastyczne

Uśmiech Dziecka

Wigilia w „Uśmiechu Dziecka”
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Jak co roku przedstawienie jasełkowe Uśmiechu Dziecka 
wprawia mnie w świąteczny nastrój i uświadamia, że ponownie 
nadszedł ten piękny czas, gdy wszystko staje się  lepsze, pięk-
niejsze, łagodniejsze, wyjątkowe… To jak młodzież naszej Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum potrafi współpracować  z wychowan-
kami Świetlicy Terapeutycznej jest najlepszym dowodem na to, 
że w okresie Świąt Bożego Narodzenia naprawdę  niebo dotyka 
ziemi. Olbrzymie DZIĘKUJĘ dla-  Zarządu Stowarzyszenia „Uśmiech 
Dziecka”, dla władz samorządowych, MOK-u, a przede wszystkim 
dla pani Jolanty Wacławek za  to, że  dzięki ich zbiorowemu wysił-
kowi  mszczonowianie co roku doświadczają  tego cudu, jakim jest 
to jedyne w swoim rodzaju świąteczne widowisko. W tym roku było 
ono  bajecznie rozśpiewane i roztańczone, a jego finał na pewno 
ujął wszystkich, którzy go oglądali. Agnieszka Majewska, która 
przełamała lęk przed występem,  swoją  odnalezioną  radością i 
sceniczną  ekspresją,  uświadomiła wątpiącym  dlaczego warto 
„to wszystko” robić. Po występie głos zabrała prezes Stowarzy-
szenia Uśmiech Dziecka Bożena Majewska. Zaraz po niej przemówił  
burmistrz Józef Grzegorz Kurek. Nie tylko podziękował on dzieciom 
i ich opiekunom za koncert, ale także obiecał, iż uczyni wszystko, 
aby dorastający wychowankowie Świetlicy Terapeutycznej mogli 
w przyszłości odnaleźć dla siebie odpowiednie miejsce  w doro-
słym życiu, a to dzięki planowanemu powstaniu  domu  dziennego 

pobytu, a także zabezpieczeniu  w mieście  specjalnych miejsc pracy 
dla osób niepełnosprawnych. Słodkie podarunki oprócz burmistrza 
ofiarowali występującym także kierownik MOK-u Marek Baumel i 
pani dyrektor ZOPO – Ewa Zielińska. Kolejnym punktem wieczoru 
była licytacja świątecznych stroików. Poprowadziła ją  z młodzieżą 
opiekunka całej artystycznej grupy – Jolanta Wacławek. Dochód 
z licytacji zasilił konto Stowarzyszenia i zostanie wykorzystany na 
zapewnienie wychowankom Świetlicy Terapeutycznej letniego 
wypoczynku. Warto zaznaczyć, że w gronie licytujących było wielu 
przyjaciół „Uśmiechu Dziecka”, takich jak chociażby: przewodni-
cząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej Barbara Gryglewska, radny 
Dariusz Olesiński, dyrektor Gimnazjum  Anna Rusinowska, dyrektor 
GCI Beata Sznajder i kierownik MOPS-u Barbara Ciszewska. 

MM 

Uśmiech Dziecka

JASEŁKA PEŁNE UŚMIECHU DZIECKA

 09 grudnia 2015 roku uczniowie klas III a i III b uczest-
niczyli w warsztatach zorganizowanych w ramach współpracy z 
Biblioteką Pedagogiczną w Żyrardowie. Temat zajęć brzmiał: „ 
Dobrze mieć przyjaciela”. Innowacją w poprowadzeniu zajęć było 

użycie kart narracyjnych „Rower Walentynki” i  „Szły raz myszy”.  
 Zajęcia poprowadziła pani Marta Sydry - nauczyciel bibliotekarz 
na co dzień pracująca w Bibliotece Pedagogicznej. 
 Do klas zawitał nietypowy teatr. A mianowicie - japoński 
Teatrzyk Kamishibai. Kamishibai - to tradycyjna japońska sztuka 
opowiadania historii za pomocą obrazków - ilustracji wyko-
nanych na kartonowych planszach  wsuwanych do małego 
drewnianego parawanu nazywanego butai. Kamishibai można 
porównać do teatru marionetkowego, w którym miejsce mario-
netek zajmują ilustracje. Jest też tam miejsce na własną twór-
czość plastyczną. Tak więc to sztuka teatralna na papierze!
 Opowieści zawsze zapadają głęboko w  pamięć 
dziecka. Dzięki przekazywanemu morałowi każda baśń staje 
się lekcją i kształtuje postawy. Każda opowieść to również 
warsztat rozwijający kreatywność i zdolności manualne małych 
odkrywców. W ciągu dwóch godzin poświęconych na legendę, 
uczestnicy otrzymali, oprócz niezapomnianej opowieści, 
zachętę do dobrego postępowania i działania.

Zajęcia zorganizowały:  
E. Bińkowska i E. Grzybowska

Biblioteka

Warsztaty w Bibliotece Szkolnej

KULTURA
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24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Mszczo-
nowie zakończył się wielkim sukcesem. Oficjalny wynik zbiórki to 
30037.50 zł, jest to pierwszy w historii mszczonowskiego sztabu tak 
wysoki wynik. Dla porównania w 2014r – 16162.04 zł a rok temu 
zbiórka przyniosła 10905.70 zł. Sztab został utworzony jak co roku 
przy Hufcu ZHP Mszczonów, a szefem sztabu został Damian Sołtyk.  
W tym roku kwestowało 58 wolontariuszy, a punktami zbiórki były 
kościoły, szkoły, MOK, Biedronka i wszystkie ulice naszego miasta. 
Kolejny rekord Sztabu pobił wolontariusz Michał Nowakowski, 
który uzbierał 4122,98 zł.
W ten zimny dzień nasi wolontariusze mogli wypić ciepłą herbatę, 
kawę i zjeść przepyszny żurek przygotowany przez Hotel Panorama. 
Po ciężkim dniu gdy, już nastała godzina rozliczenia każdy z wolon-
tariuszy dostawał  kanapkę przygotowaną przez załogę restauracji 
KFC Radziejowice.  Nad bezpieczeństwem wolontariuszy czuwali 
policjanci z Komisariatu Policji w Mszczonowie.
Już 9 stycznia rozpoczęliśmy 24 Finał WOŚP. Dostaliśmy zapro-

szenie do Klubu Baba Jaga z Rylska Dużego k/Białej Rawskiej, gdzie 
z każdego biletu trafiało do naszej puszeczki 5 zł. Pokaźną sumę, bo 
aż  2175.61 zł  uzyskaliśmy podczas tej imprezy.
10 stycznia był to dzień w którym w Gminie Mszczonów działo się 
tak wiele że ciężko opisać wszystkie imprezy. Najbardziej zaangażo-
wana w Finał została Szkoła Podstawowa w Mszczonowie.  Dzięki 
zgraniu Rady Rodziców SP i Hali OsiR mogliśmy oglądać między 
innymi wspaniałe pokazy sekcji tańca cheerleader Stowarzyszenia 
Kultury Fizycznej FRESH: MINI FRESH, FRESH JUNIOR, FRESHKY, 
FRESH DANCE. Odbył się też  koncert Orkiestry Dętej OSP. Natomiast 
w Szkole Podstawowej przez cały czas  była dostępna kawiarenka, 
gdzie można było wspólnie usiąść wypić kawę, herbatę i zjeść ciasta 
przygotowane przez wszystkie klasy Szkoły Podstawowej. Miłej 
atmosferze w kawiarence towarzyszył kwartet uczniowski, który 
cały czas przygrywał gościom. Także w kawiarence można było 
nauczyć się pierwszej pomocy oraz zobaczyć działanie alkogoogli. 
Te szkolenie przygotowała  Akademia Dobrego Kierowcy MANGA 
wraz z firmą MEDISAVER.  Z całego wydarzenia w Szkole Podsta-
wowej jak i hali OSiR uzyskano kwotę 2989.06 zł.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej od poniedziałku 4 stycznia do 
soboty 9 stycznia odbywał się orkiestrowy kiermasz książek pod 
hasłem: ,,Wybierz lekturę dla siebie. Zagraj sercem za złotówkę lub 
więcej”.  Kiermasz zakończył się wynikiem około  436.43 zł.
Nie zabrakło atrakcji przygotowanych przez Mszczonowski Ośrodek 

Zbiórka

24 Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Mszczonowie
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Kultury. Od godziny 10:00 rozpoczął się poranek filmowy.  Po 
filmowym poranku i seansie dla młodzieży, odbył się koncert kolę-
dowy, na którym wystąpili: Orkiestra Dęta OSP Mszczonów, Studio 
Piosenki WOKALIZA, Grupa VOICE i Chór SŁONECZKO. Następnie 
w Małej Galerii MOK-u odbył się  wernisaż  fotografii Mariusza 
Wasiaka, zatytułowany w „Poszukiwaniu zaginionej Arki przez Góry 
Semien. Etiopia. Afryka”. Wernisaż  został wzbogacony pokazem 
slajdów, podczas którego fotograf opowiadał o swojej afrykańskiej 
przygodzie. Kolejnym punktem był pokaz przygotowany przez stra-
żaków z OSP Mszczonów, który odbył się przed MOK-iem i był zaty-
tułowany ,, Pokaz ratownictwa technicznego w wypadkach drogo-
wych”. Był to świetny pokaz w którym mieszkańcy Mszczonowa 
mogli zobaczyć w jakich trudnych warunkach i jak ciężko pracują 
nasi strażacy. Pokaz był symulacją wypadku, gdzie w samochodzie 
osobowym został uwięziony kierowca i strażacy rozcinając samo-
chód starali się uwolnić poszkodowanego oraz najszybciej udzielić 

mu pomocy. Po pokazie rozpoczął się koncert zespołu muzycznego 
,,SOMGORSI”.  O godzinie 20:00 na mszczonowskim niebie rozbłysło 
światełko do nieba, które zostało odpalane i zabezpieczone przez 
OSP Mszczonów. Był to 3 minutowy pokaz,który mogliśmy oglądać 
dzięki wsparciu Janiny i Łukasza Koperskich jak i sklepu  Aqua - 
Sklep zoologiczno – wędkarski.
Zespół Szkół w Osuchowie finałowy dzień rozpoczął turniejem 
tenisa stołowego. Później odbyło się  wielkie pieczenie pizzy. 
Wszystkiemu towarzyszyły gry i zabawy dla dzieci, a także fanta-
zyjne malowanie twarzy. Nie zabrakło też  oczywiście uczniowskich 
występów artystycznych i światełka do nieba. Kwota jaką Szkoła 
może się poszczycić to także rekord Osuchowa tj. 2705.49 zł.
Każdej imprezie towarzyszyły licytacje orkiestrowych gadżetów 
takich jak koszulki, zegar, kubek, kalendarze oraz hełmów stra-
żackich przekazanych przez OSP Mszczonów, obrazów malarskich 
lokalnej artystki Natalii Olczak, vouchera na romantyczną kolację 
przekazanego przez Hotel Artis.  Z licytacji w Gminie Mszczonów 
uzyskaliśmy 2750zł. Kolejną atrakcją cieszącą się niesamowitym 
powodzeniem była loteria fantowa mieszcząca się na Hali OSiR 
od 12:00 do 16:00. Gadżety przekazane na loterię przez Gminę 
Mszczonów, Gminne Centrum Informacji, LGD ,,Ziemia Chełmoń-
skiego”, Termy Mszczonów,  Hotel Panorama, Akademię Dobrego 
Kierowcy Manga, Hufiec Mszczonów miały wzięcie i przed godziną 
16 zostały sprzedane ostatnie 2 losy z 400. Na loterię trafiły także 
bony do wykorzystania w naszych Barach i restauracjach m.in. 
Pizzeria Familijna, Pizzeria Margherita, Bar ,,Toco”, Restauracja 
Dekada, Restauracja Apettita, Bar u Małgośki, Bar Sajgon oraz 
wejściówki do Fit4u – Fitness.
Dziękuję za tak duże zaangażowanie w tegoroczny finał.

KULTURA
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Szczególne podziękowania należą się tym 
instytucjom oraz osobom:
1. Gmina Mszczonów
2. Gminne Centrum Informacji
3. LGD Ziemia Chełmońskiego
4. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Mszczonowie
5. Przedszkole Niepub-
liczne Smerfolania
6. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie
7. Miejskie Przedsz-
kole nr. 1 w Mszczonowie
8. Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Mszczonowie
9. Zespół Szkół Publicz-
nych w Mszczonowie
10. Gimnazjum im. J.A. 
Maklakiewicza w Mszczonowie
11. Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej FRESH
12. Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Lutkówce
13. Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Piekarach
14. Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Bobrowcach
15. Akademia Dobrego 
Kierowcy MANGA
16. OSP Mszczonów
17. Orkiestra Dęta OSP Mzczonów
18. Janina i Łukasz Koperscy
19. Mszczonowski Ośrodek Kultury
20. Mszczonów 24h.pl
21. Klub Baba Jaga
22. Komisariat Policji w Mszczonowie
23. Hotel Panorama
24. Coveris Rigid Polska Sp. Z.o.o
25. Pizzeria Familijna
26. Pizzeria Margherita
27. Bar “Toco”
28. Bar u Małgosi
29. Restauracja Dekada
30. Restauracja  Apettita

31. Fit4u fitness
32. Bar Sajgon
33. KFC Radziejowice
34. Hotel ARTIS
35. Aqua. Sklep zoolog-
iczno - wędkarski
36. Beata Sznajder
37. Magdalena Podsiadły
38. Hufiec Mszczonów
39. Krzysztof Kurzepa
40. Anna Czarnecka
41. Europejskie Przedsz-
kole Niepubliczne „Inna Bajka”
42. Anna Kawecka
43. Dorota Wisławska
44. Michał Szymański
45. Punkt Informacji Tury-
stycznej Mszczonów
46. Termy Mszczonów
47. Zespół Szkół Publicz-
nych w Osuchowie
48. Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie
49. Jacek Gołyński
50. Łukasz Skalski
51. Balbina Pawłowska
52. Małgorzata Skoneczna
53. Agata Lesiak
54. Edyta Federowicz
55. Anna Matyjas
56. Małgorzata Zgórzak
57. Małgorzata Malowaniec
58. Barbara Oracz
59. Ida Gontarz
60. Katarzyna Łapińska
61. Grażyna Sobiecka- Pietras
62. Ewa Bińkowska
63. Jolanta Wacławek
64. Dorota Olborska
65. Ewa Zabłocka
66. Małgorzata Jakubiak
67. Elżbieta Kubiak
68. Katarzyna Malinowska

69. Rada Pedagogiczna Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie
70. Jarosław Lewicki
71. Grzegorz Koperski
72. Grażyna Pływaczewska
73. „Wokaliza”
74. „Voice”
75. Chór „Słoneczko”
76. Zespół Muzyczny „SOMGORSI”
77. Gromada Zuchowa 
„Leśne Ufoludki”
78. Drużyna Harcerska „Leśni Ludzie”
79. Drużyna Harcerska w Józefinie
80. 7 RDH Płomień
81. 4  Gromada Zuchowa 
„P.U.C.H.A.T.E.K”
82. Zbigniew Grabek
83. Magdalena Narożna
84. Kamila Pokropek
85. Jakub Lasoń
86. Magdalena Nalej
87. Sylwia Nalej
88. 9 Drużyna Harcerska „Awaria”
89. 6 Drużyna Harcerska „Kumple”
90. Paweł Czarnecki
91. Rafał Braniewicz
92. 305 WDH „Neo Magnus Opum”
93. Ignacy Sawicki
94. Mateusz Sawicki
95. Michał Nowakowski
96. Natalia Olczak
97. Firma Delicomat
98. Michał Kowalewski
99. Paweł Janowski 
Piekarnia Lewandowski
100. Sylwia i Jarosław Tarasiuk
101. Saiki Anna
102. Gowin Urszula

Szef Sztabu
Damian Sołtyk

14 grudnia ponad 50 harcerzy z Hufca Mszczonów udało się do 
Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, by odebrać z rąk 
biskupa polowego Józefa Guzdka Betlejemskie Światełko Pokoju, 
którego hasłem w tym roku jest „Zauważ Człowieka”. Kapelan 

ZHP

Płomień Betlejemskiego Światła 
Pokoju 
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Chorągwi Stołecznej ZHP ks. hm. Rafał Łaskawski w swoim przesłaniu 
do uczestników przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju pisze: 
„Druhny i Druhowie! Harcerz w każdym widzi bliźniego… Niosąc 
płomień Betlejemskiego Światła Pokoju, nieśmy miłosierdzie, które 
przywraca godność i obdarza prawdziwym szczęściem. Zauważmy 
człowieka, który potrzebuje naszego wsparcia. Niech uczynki miło-

sierdzia będzie widać w naszym codziennym harcowaniu, abyśmy 
przemieniali ten świat na lepszy, bardziej przyjazny, wrażliwy.” We 
mszy wzięło udział kilkuset harcerzy z Chorągwi Stołecznej, Mazo-
wieckiej oraz Białostockiej. Po otrzymaniu Światełka harcerze z 
Hufca Mszczonów roznosili je do Instytucji Pańswowych, Kościołów 
i mieszkańcow gmin Mszczonów, Zabia Wola i Radziejowice.

W dniach 19 – 20 grudnia 2015 odbyła się Wigilia Hufca Mszczonów. 
Dzięki życzliwości dyrektora pana Grzegorza Olczaka mogliśmy 
spędzić ten czas w Szkole Podstawowej w Lutkówce. Na początku 
zuchy przedstawiły Jasełka. Do występu przygotowywały się już od 
kilku tygodni by jak najlepiej zaprezentować się przed publicznością, 
która składała się z rodziców harcerzy oraz instruktorów z całego 
hufca. Po występie jak tradycja nakazuje podzieliliśmy się opłat-
kiem, następnie usiedliśmy do stołu, który był zapełniony Wigilij-
nymi potrawami. Gdy brzuchy były już pełne, do harcerzy wraz z 
pojawieniem się na niebie pierwszej gwiazdki przyszedł Święty 

Mikołaj. Harcerze jak i również instruktorzy z hufca Mszczonów 
musieli w tym roku być bardzo grzeczni, ponieważ dla każdego 
znalazł się prezent pod choinką. Dzień zakończył się prezentacją 
filmu „Kraina Lodu”, po którym wszyscy zmęczeni całym dniem 
poszliśmy spać. O poranku, zjedliśmy wspólne siadanie, posprzą-
taliśmy szkołę i udaliśmy się do domów. Serdeczne podziękowania 
należą się rodzicom za pomoc w przygotowaniu Wigilijnych potrwa, 
dh. Kamili Pokropek za zorganizowanie biwaku oraz dh. Sylwii Nalej 
i dh Jakubowi Lasoń za przygotowanie „Jasełek”.

Dh. Aleksandra Sęk

„Z niewiadomych mi przyczyn nigdy się w życiu nie nudzę. I to 
właśnie jest strasznie nudne.” – powiedziała nam w czwartek Zofia 
Czerwińska, gość ostatniego spotkania online organizowanego 
przez Fundację Orange.

Znamy ją z serialu „Czterdziestolatek”, kojarzymy ją jako Irenkę 
z kultowego „Misia” Stanisława Barei, występowała również w 
„Alternatywach 4” i wielu innych filmach i serialach.

Było to już ostatnie spotkanie online w tym roku. Pani Zofia 
opowiedziała nam o swoim trybie pracy i życia, miłości do zwie-
rząt i byciem zwolenniczką nowych technologii. Podczas spotkania 
poruszono wiele tematów: problem samotności: jak sobie z nią 
poradzić, czy można się z nią pogodzić i jak z nią żyć, nie czując się 
wyizolowanym z otoczenia; zastanowiliśmy się także czy umiemy 
troszczyć się o siebie samych i czy jest to przejaw egoizmu czy raczej 
oznaka dobrej kondycji psychicznej i całkowitej akceptacji własnych 
potrzeb. Oczywiście, żeby nie było zbyt smutno, Pani Zofia szeroko 
opowiedziała również o swoim optymizmie, sympatii do siebie i 
innych oraz źródłach czerpania sił na kolejne dni pracy i aktywnego 
uczestnictwa w życiu rodzinnym. 

Obok aktorki w spotkaniu uczestniczył znany już odbiorcom 
Tomasz Kozłowski – psycholog, szkoleniowiec i ratownik GOPR. 
Nie obyło się również bez pytań, które miały okazję zadać placówki 
poprzez przygotowany chat.  

Projekt „Akcja: e-motywacja” ma na celu aktywizację i wspie-
ranie osób starszych w rozwoju osobistym i społecznym. Dlatego 
przy pomocy Internetu i nowych technologii transmisje spotkań 
odbyły się w zgłoszonych do projektu placówkach – głównie biblio-
tekach, które w przyjaznej i inspirującej atmosferze, „przy kawie” 
gościli w swoich murach zaprzyjaźnionych użytkowników biblioteki 
– odbiorców spotkań. 

Od października w spotkaniach online mieliśmy przyjemność 
zobaczyć i posłuchać m. in. aktorki i modelki - Heleny Norowicz, 
pisarki i malarki - Krystyny Kofty i aktorki filmowej i teatralnej - 
Emilii Krakowskiej.

Dziękujemy wszystkim osobom, które zaszczyciły swoją obec-
nością naszą bibliotekę podczas emisji online „Akcji: e-motywacja”. 

Andrzejki w Miejskiej Bibliotece 
Andrzejkowa zabawa zorganizowana wieczorem 27 listopada 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną  w Mszczonowie zaskoczyła 
uczestników rozmachem, a organizatorów niespodziewanie dużym 
zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Niewielkie pomieszczenia 
biblioteczne zapełniły się niemalże po brzegi. Wśród przybyłych 
dominowali najmłodsi mszczonowianie. Pośród uczestników zabawy 
trzon stanowiły dzieci, które bibliotekę odwiedzają  systematycznie, 
biorąc udział w cyklicznych spotkaniach animacyjnych, promujących 
czytelnictwo. To łączenie dobrej zabawy ze szlachetnym celem, jak 
widać przynosi efekty.   W andrzejkowy wieczór też nie zabrakło  

zabawy. Dzięki niej dzieci poznawały tradycję, która na 
naszym terenie sięga aż XVI stulecia. Dowody na to, że 
w polskich dworach wróżono w wigilię imienin Andrzeja  

Biblioteka

Spotkanie z Zofią Czerwińską  
w Miejskiej Bibliotece

KULTURA
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dostarczył nam poeta  Marcinowi Bielski (Wolski).  Zapisy  
dotyczące tych zwyczajów pochodzą z 1557 roku.  Przed 
laty  wróżby andrzejkowe miały wyłącznie matrymo-
nialny charakter i korzystały z nich  niezamężne  dziew-
częta, natomiast panowie  wróżyli sobie dla odmiany 
w   „katarzynki”. Przyjmuje się, że pochodzenie wróżb  
matrymonialnych sięga aż  starożytnej Grecji.  Dziś 
tradycja katarzynek niemalże została zapomniana, ale 
andrzejki mają  się  jak najlepiej, a takie wróżby jak lanie 
woski, losowanie imion małżonka/małżonki, czy też  
wychodzenie butów za próg… są powszechnie znane. 

W sobotę 27 listopada mszczonowskie  bibliotekarki 
zamieniły się we wróżki przepowiadające przyszłość. 
Oczywiście wszyscy pamiętali o tym, że każda z przepo-
wiedni, to jedynie zabawa, gdyż  nasza chrześcijańska 
tradycja zabrania wiary we wróżby i zabobony.

MM  
Foto: Aleksandra Skoneczna

Kaniowszczycy na mszczonowskim muralu Mszczonowscy 
kibice wykonali kolejny mural patriotyczny, poświęcony żołnierzom 
31 pułku Strzelców Kaniowskich. Można go oglądać na budynku stacji 
trafo przy ulicy Północnej. Wcześniejsze dzieło kibiców powstało 
w ubiegłym roku na ścianie budynku, stojącego w 
pobliżu skrzyżowania ulic Tarczyńskiej i Dworcowej. 
Pomysłodawcą tworzenia patriotycznych murali, 
odwołujących się do lokalnej historii z okresu wojny 
obronnej 1939 roku jest Tomasz Pindor. Wspierają 
go koledzy z grupy sympatyków Legii Warszawa oraz 
liczna grupa niezrzeszonej mszczonowskiej młodzieży. 
Projekt nowego muralu należy do Mariusza Osia-
dacza. W malowaniu wzięli też udział specjaliści 
od graffiti z sąsiedniego Żyrardowa. Pieniądze na 
zakup farb i pokrycie pozostałych kosztów przed-
sięwzięcia zostały pozyskane dzięki darowiznom, 
składanym przez mieszkańców. Puszki, do których 

można wrzucić symboliczną złotówkę na kolejne murale, poświęcone 
historii Mszczonowa, stoją wciąż w: barze „Kebab na Północy”, sklepie 
„Aga”, Pracowni Reklamy „Reklamownia”, a także w barze „u Małgosi”.  
Podpis muralu na północnej ścianie stacji trafo zawiera następujące 
informacje: „31 pułk Strzelców Kaniowskich w 1939 roku ofiarował 
temu miastu ostatni dzień wolności. Kaniowszczycy 11.09 rozgromili 
we Mszczonowie oddziały XVI Korpusu Pancernego Wehrmachtu. Pułk 
wzbudzał przerażenie we wrogich szeregach. Jego żołnierze byli nazy-
wani przez Niemców zielonymi diabłami.”

MM

Mural pamięci

Kaniowszczycy na mszczonowskim muralu 

„Kochaj czworonogi” taki był tytuł i główne przesłanie koncertu 
Grupy Voice, jaki odbył się  w Mszczonowskim Ośrodku Kultury  
w sobotę  21 listopada.  Młodzi artyści, zgłębiający tajniki sztuki 
śpiewania pod kierunkiem Luizy i Piotra Sadowskich, zaprezen-
towali na scenie wiele ciekawych i znanych utworów. Gościnnie 
wraz z nimi wystąpiła grupa tańca jazzowego z MOK Mszczonów 
ze specjalnym  układem tanecznym do piosenki z filmu „Rio”. 
Barwny koncert, pełen ciepłych uczuć  dla kochanych zwierzaków z 
pewnością  się  podobał. Publiczność nie żałowała braw dla wystę-
pujących na scenie. Pozostaje tylko mieć  nadzieję, że wydarzenie 
zostanie powtó-
rzone, podczas 
jednego z wielu 
p l e n e r o w y c h 
festynów, jakich 
nie brak w Gminie 
Mszczonów. 

MM 
fot. Luiza Wirowska-

-Sadowska

MOK

Śpiewali o psiakach, kociakach  
i innych zwierzakach…

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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W Święto Objawienia Pańskiego, które popularnie zwiemy 
„Świętem Trzema Króli”, w wielu polskich miastach oglądać  można 
barwne i radosne orszaki Trzech Króli. Wierni w koronach królewskich, 
wraz z młodzieżą,   poprzebieraną za anioły i inne postacie biblijne,  
przemierzają   ulice modląc się  i śpiewając. W parafiach, jakie działają 
na terenie Gminy Mszczonów orszaków póki co jeszcze nikt nie orga-
nizuje, ale od wielu lat 6 stycznia w naszych kościołach odbywają  się  
spektakle jasełkowe. W tym roku JASEŁKA zagrane zostały przez dzieci 

i młodzież  w kościele w Lutkówce, a także w kaplicy pod wezwaniem 
Świętego Ojca Pio w Mszczonowie. Występ u Ojca Pio przypominał 
bardziej świąteczny musical niż tradycyjną opowieść o narodzeniu 
pańskim. Katechetka  Anna Matyjas i Karolina Dąbrowska wyreżyse-
rowały    niezapomniane przedstawienie, wzbogacone muzyką  para-
fialnej Scholi i organisty Mariusza Gajdy. Od tradycyjne formy odeszli 
też  młodzi artyści z Lutówki, którzy przygotowani zostali do występu 
przez nauczycielkę  miejscowej szkoły podstawowej – Agnieszkę  Kwiat-
kowską. W drewnianej świątyni w Lutkówce odegrany został jasełkowy 
teatr ukazujący nasze współczesne, jakże częste, powszechne przewi-
nienia. Wszystkie one zostały ukazane na tle wydarzeń biblijnych  oraz 
scen, odwołujących się  do naszych obecnych przygotowań wigilijnych. 
Nie zabrakło więc: rodziców, którzy kupując prezenty swoim pociechom 
mają  na celu takie zagospodarowanie im czasu, aby dzieci zwyczajnie 
nie zawracały im głowy. Takie podarunki jak- konsole, telewizory, 
komputery, smartfony – wszystkie one tworzą dzieciom ich własny 
świat. Wyobcowany  świat,  do którego rodzice nie zaglądają, zapraco-
wani i zajęci swoimi problemami. Puste wigilijne tradycje – puste, bo 
zdradzone, nieprzestrzeganie w codziennym życiu. Ominięte osoby w 
potrzebie. Nieprzyjęci goście szukający pomocy w świąteczny wieczór. 

Święto Objawienia Pańskiego

NASZE JASEŁKA w Mszczonowie 
i Lutkówce

KULTURA
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Domowe kłótnie w czasie, który powinien być  czasem pokoju. 
Oba przedstawienia jasełkowe obejrzały tłumy widzów. 

Brawa dla młodych artystów były jak najbardziej zasłużone. Ogrom 
pracy, jakie wykonały dzieci i ich opiekunowie,  zasługiwał na to, aby 
w zimny dzień pozostać  z nimi w świątyni,   podarować im godzinę 
naszego czasu i zachwycić  się  pięknem gry aktorskiej. 

MM

OBSADA Jasełek wystawionych w Kaplicy pw. Świętego Ojca Pio: 
Maryja - Julia Polak, Józef - Konrad Narożny, Elżbieta - Julia Grzesz-
czak, Anioł Gabriel   -  Marta Fałkowska, aniołowie:  Klaudia Woszczyk, 
Natalia Kubis, Patrycja Grzelak, Dagmara Gajda, Oliwka Byliniak, chór 
aniołów: Klaudia i Justyna Orzechowskie, Maria Witecka, Oliwka Pyza, 
Martyna Sadowska, Magdalena Narożna, Michalina Byliniak, Natalia 
Starostka, Agata Kubis. Oprawa muzyczna: Mariusz Gajda - organista, 
Dawid Gajda, Klaudia Woszczyk, Dominika Scisłowska, Dagmara Gajda. 
Nad całością czuwał ks. proboszcz:  Sławomir Tulin

W czwartek, 14 stycznia 2016 roku odbył się XII Gminny Festiwal 
Jasełek imienia Wojciecha Siemiona, który co roku organi-
zowany jest na deskach Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 
Niezaprzeczalnie coroczny Festiwal wzbudza ogromne zain-
teresowanie i podziw jury oraz publiczności, zachwycając 
wysokim  poziomem biorących w nim udział grup teatralnych. 
W tym roku jury w składzie: Barbara  Kasper- Siemion (przewodni-
cząca) -animator kultury, Bożena Kapuścińska- muzyk, Jerzy Łazewski-
-aktor i reżyser, obejrzało siedem przedstawień jasełkowych w wyko-
naniu zespołów teatralnych ze szkół podstawowych w Bobrowcach, 
Lutkówce, Mszczonowie, Osuchowie i Wręczy oraz gimnazjów w 
Mszczonowie i Osuchowie.
W tegorocznej edycji festiwalu jury wyłoniło dwóch fina-
listów, którzy wykazali się najciekawszą reżyserią i wyko-
naniem, prezentując wysoki poziom aktorsko- teatralny.    

Zwycięzcami okazali się grupa teatralna ARLEKIN ze Szkoły Podstawowej 

w Bobrowcach za 
przedstawienie  
„Do szopy 
wszyscy”  przy-
gotowane przez 
Ewę Baumel  i 
Agnieszkę Kwiat-
kowską- nagroda  
800 złotych oraz 
grupa TEATR 
II PIĘTRO  z 
G i m n a z j u m 
w Osuchowie 
za przed-
stawienie  „Między dobrem a złem”  przygoto-
wane przez Agatę Grzybowską- nagroda 800 złotych. 
Wyróżnienia otrzymali: Grupa teatralna KLEKSIK ze Szkoły Podsta-
wowej w Lutkówce  za przedstawienie  „Świąteczny czas”  przy-
gotowane przez  Agnieszkę Kwiatkowską- nagroda 400 zł, oraz 
Teatr ALTERNATYWA z Gimnazjum w Mszczonowie za przed-
stawienie „Na świątecznym froncie dobro zwycięża” przy-
gotowane przez Bogusławę Jabłońską - nagroda 400 zł. 
Jury podkreśliło, że uczestnicy tegorocznego konkursu zaprezento-
wali ciekawe rozwiązania inscenizacyjne i poszukiwania nowe formy 
tradycyjnych jasełek. Każdy z pomysłów na przedstawienie znanej 
nam wszystkim historii Świętej Rodziny z Nazaretu był innowacyjny 
i nowatorski bowiem każde z przedstawień było inne, jedyne w 
swoim rodzaju i wyjątkowe. Jedne były nawiązaniem do tradycyjnego 
stylu jasełkowego, inne przedstawiały zupełnie nowatorskie, pomy-
słowe, futurystyczne lub też pełne symboliki podejście do tej historii. 
Podczas występów nie brakowało oczywiście emocji, objawów tremy, 
ale również świetnej gry aktorskiej, wielkiej radości i zadowolenia. 
Nagrody pieniężne i posiłek ufundował Urząd Miejski w Mszczonowie.

Łukasz Nowakowski

MOK

12 Gminny Festiwal Przedstawień 
Jasełkowych imienia Wojciecha Siemiona
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Koncert Kolęd, jaki w Mszczonowskim Ośrodku Kultury został 
zorganizowany 17 stycznia  przez Gminne Centrum Informacji i Izbę 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów, był powtórzeniem niezwykle 
udanego  Pierwszego Koncertu Bożonarodzeniowego z  20 grudnia 
ubiegłego roku, jaki miał miejsce w mszczonowskiej farze.   Także 
tym razem nie brakowało chętnych do wysłuchania najpiękniej-
szych kolęd i pastorałek w wykonaniu  uczestników  zajęć  umuzy-
kalniających, prowadzonych w Izbie Pamięci Rodu Maklakiewiczów, 
a także  uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Antoniego Szaliń-
skiego.  Koncert otworzyła jego pomysłodawczyni i główna organi-
zatorka- dyrektor GCI Beata Sznajder.  Zaraz po jej wprowadzeniu na 
scenie MOK-u pojawiali się  kolejno młodzi i dorośli uczestnicy zajęć 
umuzykalniających,  ćwiczący   grę  na instrumentach muzycznych 
pod kierunkiem licznego grona instruktorów, współpracujących z 
GCI: Ludmiły Kierzkowskej, Dagmary Bednarek, Dariusza Kołtuniaka, 
Daniela Strojczyka, Tomasza Ziułka i Jacka Zielonki. Występ, przy-
pominający o uroku niedawno zakończonych Świąt Bożego Naro-
dzenia,  ubogacili swymi popisami wokalnymi i instrumentalnymi   
utalentowani uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
A. Szalińskiego z Żyrardowa (z oddziałem w Mszczonowie), której 
przewodzi Małgorzata Rogozińska. Na koniec koncertu na scenie 
pojawił się także chór,  reprezentujący wspomnianą  szkołę, którym 
o mistrzowsku  dyrygował  Mateusz Wiśniewski. Dyrektor GCI Beata 
Sznajder, która najpierw sama wysłuchała podziękowań pod swoim 
adresem za wypromowanie tak wielu muzycznych talentów, po 
zakończeniu występów długo wyliczała osoby, jakie przyczyniły się  

do realizacji całego koncertowego wydarzenia.   Podziękowania za 
współpracę  otrzymali przede wszystkim sami artyści i ich instruk-
torzy, a ponadto: dyrektor MOKu Grażyna Pływaczewska oraz 
załoga Ośrodka Kultury, przedstawiciele władz samorządowych 
Gminy Mszczonów - na czele z przewodniczącym RM Łukaszem 
Koperskim, burmistrzem Józefem Grzegorzem Kurkiem, zastępcą 
burmistrza Grzegorzem Kozłowskim, nauczyciele Prywatnej Szkoły 
Muzycznej z Żyrardowa i jej mszczonowskiego oddziału: Justyna 
Wojtkowska, Mateusz Wiśniewski, Katarzyna Orlińska, Anna Mysz-
kowska, Łukasz Nagórka, Jakub Sokołowski oraz cała ekipa GCI- 
Magdalena Podsiadły, Jolanta Fijałkowska, Aleksandra Skoneczna, 
Olga Dębowska, Dagmara Bednarek, Monika Bartkiewicz, Jacek  
Gołyński,  Łukasz Nowakowski  i Rafał Kwaczyński. Dyrektor Sznajder 
nie zapomniała również o  członkach  Mszczonowskiego Stowarzy-
szenia Historycznego -  Barbarze  Gryglewskiej i Piotrze Dymeckim- 
którzy  podczas koncertu  pełnili rolę  konferansjerów.  

Naszą relację  należy zakończyć  wymienieniem  artystów, którzy 
wystąpili w Koncercie Kolęd. W tym gronie znaleźli się (w kolejności 
występowania): Konrad Gnyś, Jakub Gnyś,  Martyna Włodarczyk, 
Anastazja Sielska, Marcelina Kulicka, Amelia Traczyk, Anna Choj-
nacka, Weronika Szczepańska, Paweł Jarkiewicz, Szymon Łuka-
szewicz, Gabriela Sosnowska, Amelia Huba, Wiktoria Gadomska, 
Sylwia Sielska- Zych, Martyna Kwaczyńska, Jan Sadowski, Krzysztof 
Piekarski, Jakub Siatkowski, Klaudia Siatkowska, Weronika Olech, 
Antoni Olech, Mirosław Wirowski, Michał Tomaszewski, Marzena 
Puchała, Lilianna Kuczek, Oliwia Gontarz, Olga Smulska, Zuzanna 
Soból, Natalia Galińska, Konrad Narożny, Jerzy Narożny, Bogdan 
Nalej, Patryk Sznajder, Olga Łukaszewicz, Aleksander Jaros, Daniel 
Olborski, Bartłomiej Marczak, Młodzieżowy Zespół Smyczkowy 
„DING DONG” (Agana Fedorowicz, Dagmara Gajda, Nina Młynarska, 
Magdalena Oskiera, Zuzanna Soból, Zuzanna Wiechowska, Viviana 
Wiśniewska, Dziecięcy Zespół Wokalny Katarzyny Orlińskiej oraz 
Chór Mateusza Wiśniewskiego. 

MM

MOK

Koncert jak wspomnienie 
najpiękniejszych Świąt 

KULTURA
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Wernisaż  prac Niny Radkiewicz, jaki odbył się 7 listopada w Małej Galerii 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury przyciągnął tłumy pasjonatów 
sztuki malarskiej. W MOK-u stawili się  przyjaciele artystki, rodzina, a 
także wszystkie członkinie Koła Plastycznego KOLOR. Malarce za efekty 
jej artystycznej działalności pogratulowały w pierwszej kolejności: 
dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska, opiekunka Koła Plastycznego 
KOLOR Anna Lipńska – Broda, a także przewodnicząca Komisji Oświaty 
Rady Miejskiej  Barbara Gryglewska. Później naręcza róż i innych,  barw-
nych kwiatów wręczali jej wraz z życzeniami dalszej,  owocnej  pracy,  
zaprzyjaźnieni  artyści. Prace Niny Radkiewicz są  niezwykle barwne, 
pomysłowe i szalenie zróżnicowane. Sama malarka mówi o nich, że są  
efektem różnorodnego postrzegania przez nią  świata, który odbiera 
w zależności od pory roku, czy nastroju. Malara podczas wernisażu 
wyznała, że kocha sztukę  od dziecka, wciąż  chce się  rozwijać   i wnosić  
do swoich prac  nowe pomysły i innowacje. „Ciągle szukam i nie prze-

stanę…” –zapewniała zebranych. Pytana o sztukę, którą  tworzy i jej 
przesłanie odsyłała do zapoznania się  z pracami oraz  tłumaczyła, że to 
one mówią  za nią  i każdy z pewnością  znajdzie w nich coś innego, coś  
co trafi akurat do niego.

MM

MOK

Malarstwo moja pasja- Nina 
Radkiewicz

W okresie Świąt Bożego Narodzenia w świątyniach pojawiają się 
bożonarodzeniowe szopki, zwane też  żłóbkami. Z reguły nawiązują  
one do konstrukcji sprzed lat i nie ulegają  poważnym modyfikacjom. 
Są jednak i takie kościoły, w których co roku szopka wygląda inaczej. 

W  te Święta  zaskoczeniem dla wiernych była zmiana koncepcji szopki 
w mszczonowskiej farze. Po raz pierwszy została ona postawiona przed 
głównym ołtarzem. Tradycja budowania szopek bożonarodzeniowych,  
prezentujących   w sposób symboliczny miejsce narodzin Jezusa, 
wywodzi się  aż ze średniowiecza. Przywykliśmy do tego, iż makieta 
przypomina stajenkę, krytą strzechą, ale  tak naprawdę Zbawiciel naro-
dził się  w grocie. W poniższej  galerii prezentujemy szopki ze świątyń, 
jakie znajdują się na terenie Gminy Mszczonów. Niech każdy z nas 
wybierze sobie TĘ NAJPIĘKNIEJSZĄ 

MM

Święta

NASZE SZOPKI 

Kaplica pw. św. Ojca Pio Kościół farny w Mszczonowie

Osuchów
Lutkówka

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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W listopadzie mieliśmy przyjemność zorganizować cykl lekcji biblio-
tecznych dla uczniów z Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza w 
Mszczonowie.
W lekcjach uczestniczyły wszystkie klasy gimnazjalne. Naszym celem 
było przede wszystkim zaznajomić młodzież z biblioteką i jej zasobami. 
Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak niegdyś wyglądał katalog, który dziś 
występuje już w formie elektronicznej.
Podczas spotkań skupiliśmy się również na książce, ale nie od strony jej 
treści, bardziej pod względem informacyjnym – uczniowie, podzieleni 
na grupy, mieli za zadanie stworzyć opis bibliograficzny. 
Bibliografia jest działem nauki, która zajmuje się teoretycznym oraz 
praktycznym badaniem i opisywaniem dokumentów pisanych, w tym 

właśnie książek, zestawianiem ich w spisy na użytek nauki i praktyki, a 
także wypracowywaniem metodyki sporządzania spisów bibliograficz-
nych.
Gimnazjaliści zaznajomili się również z oznakowaniem regałów, każda 
osoba odbyła spacer po bibliotece pod czujnym okiem bibliotekarza by 
poznać przestrzeń naszej siedziby.
Młodzież miała sposobność wypożyczyć interesujące ich pozycje, 
poznali też ofertę i regulamin Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczo-
nowie.
Bardzo dziękujemy za wszystkie wizyty uczniów i liczymy na dalszą, 
owocną współpracę.

Choć zima nas nie rozpieszcza, my mamy sposób na tęsknotę za śnie-
giem. W sobotę 19 grudnia, tuż tuż przed świętami Bożego Narodzenia 
do mszczonowskiej biblioteki ponownie zawitały Małpie Figle, czyli 
dwie animatorki – Dorota Jakubowska i Sylwia Wiśniewska. Dziewczyny 
zaprezentowały dzieciom książkę autorstwa Danuty Parlak ze wspania-
łymi ilustracjami Joanny Bartosik: „O Mikołaju, który zgubił prezenty”. 
Opowieść ta zaczyna się dość zwyczajnie: zbliża się Boże Narodzenie, 
Mikołaj starannie przygotowuje prezenty dla najmłodszych. Wszystko 
wydaje się być gotowe, gdy nagle wydarza się katastrofa – prezenty 
się gubią…
Jest to niesamowita opowiastka o wzajemnej pomocy, chęci dzielenia 
się z innymi, a także o przyjaźni, zawierająca wiele fantastycznych 
zwrotów akcji i niespodzianek.
Po wysłuchaniu tej historyjki, która swoją drogą, ma bardzo zagadkowe 
zakończenie, zabraliśmy się do konstruowania naszych bałwanów. 
Pewnie pomyślicie sobie ”Przecież nie ma śniegu!” – ale Małpie Figle 
i na to znalazły sposób. Nasze bałwanki powstały z guzików, cekinów, 
białych skarpetek i kilku kilogramów… ryżu!
Kolejne spotkanie z Małpimi Figlami już w styczniu. Do zobaczenia w 
2016 roku Figlarze!

Śnieg nadal się nie pojawia, jednak nastały bardzo mroźne 
dni, których aurę wykorzystaliśmy przy kolejnych zajęciach z 
dziećmi z Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Mszczonowie.

Tym razem odwiedziły nas dwie grupy czterolatków – „Kotki” 
pod opieką Pani Małgorzaty Nalej oraz grupa „Biedronki” wraz z 
opiekunką, Panią Marzeną Puchałą. 

Grupa „Kotki” odwiedziła nas po raz pierwszy, więc dzieci 
krótko zostały zaznajomione z naszą palcówką i tym, co może 
zaoferować takim szkrabom nasza biblioteka. 

Następnie wspólnie zajęliśmy wygodne miejsca na dywanie 
i wysłuchaliśmy opowieści Christiana Tielmana i Sabine Krau-
shaar: „Maks zimą” – krótkiego opowiadania, opisującego 
zimowe dni przedszkolaka Maksa, który niecierpliwie oczekuje 
ferii zimowych. W tym czasie Maks wcale nie próżnuje –razem 
z przyjaciółmi i rodziną ma wiele pomysłów na zimowe harce: 

bitwa na śnieżki z tatą, budowa igloo, lepienie 
bałwanów i zjeżdżanie na sankach w niedalekim 

parku.
Po przeczytaniu książeczki porozmawialiśmy sobie nieco o 

zwierzętach, które kojarzą nam się z tą porą roku. Dzieci miały 
za zadanie odgadnąć tropy, które dzikie zwierzęta zostawiły w 
bibliotece – jak się okazało, to zadanie wcale nie było trudne!

Na zakończenie spotkania dzieci wykonały własne papie-
rowe pingwiny – Bartek i Kacper stwierdzili, że ich pingwiny 
bardzo przypominają boha-
terów znanej kreskówki, więc 
nazwali je Skipper i Szere-
gowy. Podejrzewamy, że Rico i 
Kowalski zaginęli w akcji…

Dziękujemy za mile 
spędzony czas. Kolejne 
spotkanie z przedszkolakami 
już po feriach. 

KULTURA



36   styczeń-luty 2016 / nr 1-2 (242-243)

W dniu 23-01-2016 r. odbyło się zebranie handlowców gołębi poczto-
wych sekcji  Mszczonów w sali konferencyjnej, przy ulicy Grójeckiej w 
Mszczonowie. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Mszczonowa, Józef 
Grzegorz Kurek, który wręczał dyplomy i puchary za sezon 2015 r.
Na zebraniu zebrano łącznie 42 puchary i 142 dyplomy.

Puchar Burmistrza Gołębi Starych 5/50tki:
1.	 Mariański Zygmunt  55 konk. 1773,32 pkt.
2.	 Wójcik Radosław 55 konk. 1770,39 pkt.
3.	 Laskowski Robert 52 konk. 1523,96 pkt.
4.	 Szymański Robert 48 konk. 1497,81 pkt.
5.	 Bartosiak Tadeusz 48 konk. 1432,80 pkt.

Puchar Burmistrza z całego spisu: 
1.	 Wójcik Radosław 81 konk. 2675,76 pkt.
2.	 Mariański Zygmunt 80 konk. 2611,81 pkt.
3.	 Szymański Robert 78 konk. 2482,06 pkt.
4.	 Saskowski Robert 70 konk. 2027,41 pkt.
5.	 Bartosiak Tadeusz 62 konk. 1811,01 pkt.

Puchar Burmistrza Gołębi Typowanych:
1.	 Mariański Zygmunt  53 konk. 1653,94 pkt.
2.	 Wójcik Radosław 50 konk. 1539,40 pkt.
3.	 Szymański Robert 39 konk. 1278,92 pkt.
4.	 Bartosiak Tadeusz 40 konk. 1188,77 pkt.
5.	 Saskowski Robert 36 konk. 1072,43 pkt.

Najlepsza Lotniczka Gołębi Starych 2015 r.:
1.	 Wójcik Radosław 10 konk. 486,610 coef.
2.	 Mariański Zygmunt 9 konk. 506,220 coef.
3.	 Wójcik Radosław 9 konk. 977,420 coef.
4.	 Wójcik Radosław 8 konk. 463,700 coef.
5.	 Bartosiak Tadeusz 8 konk. 1066,750 coef.

Najlepszy Lotnik Gołębi Starych 2015 r.:
1.	 Bartosiak Tadeusz 9 konk. 1066,790 coef.
2.	 Wójcik Radosław 8 konk. 601,690 coef.
3.	 Mariański Zygmunt 8 konk. 968,490 coef.
4.	 Mariański Zygmunt 7 konk. 245,360 coef.
5.	 Mariański Zygmunt 7 konk. 556,510 coef.

Puchar Burmistrza Super Mistrz (Stare + Młode):
1.	 Wójcik Radosław 79 konk. 2150,71 pkt.
2.	 Mariański Zygmunt 68 konk. 1953,59 pkt.
3.	 Laskowski Robert 74 konk. 1816,50 pkt.
4.	 Szymański Robert 69 konk. 1816,88 pkt.
5.	 Bartosiak Tadeusz 60 konk. 1566,26 pkt.

Najlepsza Roczna Lotniczka 2015 r.:
1.	 Szymański Robert 6 konk.  461,810 coef.
2.	 Saskowski Robert 6 konk.  597,680 coef.
3.	 Saskowski Robert 5 konk.  437,340 coef.
4.	 Mariański Zygmunt 5 konk.  653,110 coef.

Najlepszy Roczny Lotnik 2015 r.:
1.	 Szadkowski Mariusz 5 konk.  389,780 coef.
2.	 Szymański Robert 5 konk.  469,760 coef.

3.	 Mariański Zygmunt 5 konk.  475,410 coef.
4.	 Mariański Zygmunt 5 konk.  653,110 coef.

Puchar Burmistrza Gołębi Młodych 2015 r. z 40tki:
1.	 Bulkowski Mariusz 25 konk. 411,23 pkt.
2.	 Wójcik Radosław 24 konk. 380,32 pkt.
3.	 Szadkowski Mariusz 24 konk. 372,84 pkt.
4.	 Laskowski Robert 22 konk. 341,54 pkt.
5.	 Szymański Robert 21 konk. 319,07 pkt.

Puchar Burmistrza Gołębi Młodych z całego spisu 2015 r.:
1.	 Bulkowski Mariusz 35 konk. 574,18 pkt.
2.	 Wójcik Radosław 35 konk. 554,95 pkt.
3.	 Saskowski Robert 34 konk. 520,51 pkt.
4.	 Szadkowski Mariusz 31 konk. 452,02 pkt.
5.	 Pędzich Piotr 31 konk. 440,28 pkt.

Najlepszy lotnik Gołębi Młodych 2015 r.:
1.	 Szadkowski Mariusz 4 konk. 223,150 coef.
2.	 Bulkowski Mariusz 4 konk. 322,430 coef.
3.	 Bulkowski Mariusz 4 konk. 339,260 coef.
4.	 Wójcik Radosław 4 konk. 380,760 coef.
5.	 Saskowski robrt 4 konk. 385,220 coef.

Puchar Burmistrza z lotów zagranicznych 2015 r.:
1.	 Wójcik Radosław 15 konk. 839,90 pkt.
2.	 Mariański Zygmunt 15 konk. 832,77 pkt.
3.	 Szymański Robert 13 konk. 719,04 pkt.
4.	 Lewicki Adam 13 konk. 688,49 pkt.
5.	 Saskowski Robert 12 konk. 616,68pkt.

Puchar Burmistrza z lotów krajowych 2015 r.:
1.	 Mariański Zygmunt 40 konk. 940,55 pkt.
2.	 Wójcik Radosław 40 konk. 930,49 pkt.
3.	 Laskowski Robert 40 konk. 907,28 pkt.
4.	 Bartosiak Tadeusz 36 konk. 818,32 pkt.
5.	 Szymański Robert 35 konk. 778,77 pkt.

Puchar Burmistrza z lotu Paryża:
1.	 Seria Lewicki Adam 1308,510 km – lot dalekodystansowy.
2.	 Seria Liszewski Tadeusz 1310,130 km – lot dalekodystan-

sowy.
3.	 Seria Szymański Robert 1314,040 km.

Ponadto hodowcy z sekcji Mszczonów zdobyli w oddziale Pruszków:
Kategoria A   1-W-ce Mistrz Wójcik Radosław 20 konk. 2036,32 coef.
Kategoria M  1-W-ce Mistrz Szymański Robert 6 konk. 418,56 coef.

Drugi lotnik w kategorii M (maraton):
Saskowski Robert 2 konk. 60,06 coef.

Natomiast w Okręgu Warszawskim hodowcy z Sekcji Mszczonów zajęli:
Kategoria A   26 miejsce Wójcik Radosław
Kategoria M 8 miejsce Szymański Robert
Kategoria C   13 miejsce Wójcik Radosław

5 lotnik Kategorii M w Okręgu Gołąbek kol. Laskowskiego Roberta.

Z lotu Okręgowe z Paryża 23-07-2015 r. (udział brało 154 kodowców) nasi 
hodowcy zajęli:
3 miejsce Lewicki Adam
10 miejsce Liszewski Tadeusz
26 miejsce Szymański Robert
65 miejsce Czech Cezary
103 miejsce Witecki Grzegorz
107 miejsce Tadrzak Marek.

Hobby

Zebranie hodowców gołębi pocztowych 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEHOBBY
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Wycieczki  Rowerowe dla 
mieszkańców  gminy Mszczonów  
w sezonie 2016

 
Klub Turystyki Rowerowej Tandem Mszczonów 
zachęca mieszkańców gminy Mszczonów do aktyw-
nego wypoczynku poprzez udział w rajdach i wyciecz-
kach rowerowych. 
Doskonała infrastruktura rowerowa gminy (osiem 
szlaków rowerowych wytyczonych w ramach projektu 
Weekend z Termami Mszczonów) sprzyja rowerzystom 
w realizowaniu pasji na łonie natury.  
W tym roku dołącz do nas i Ty.

 
Rozpoczęcie sezonu rowerowego 2016

13.03 zamek w Białej Rawskiej

Dystans ok. 50 km

Start Termy Mszczonów godz.10:30 
17.04  Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów

Dystans ok. 50 km

Start Termy Mszczonów godz 10:30

22.05 Skansen Maszyn rolniczych połączony ze smażalną ryb 
nad wodą  w Starych Budach

Dystans ok. 50 km

Start Termy Mszczonów godz  10:30

26.06 Trasa Dydaktyczna Międzyborów

Dystans ok. 50 km

Start Termy Mszczonów godz. 10:30

24.07 Kamień Mszczonowski  ( Zawady )

Dystans ok. 40 km

Start Termy Mszczonów godz.10:30

28.08 Śladem rzeki Korabiewki

Dystans ok. 40 km

Start Termy Mszczonów godz.10:30

Wszystkie wycieczki rozpoczynamy na Termach Mszczonów
( CŻ)-cykliczna żyrafa

Marzec
13.03  Rozpoczęcie sezonu Biała Rawska ( zamek ) ok. 50 km

godz. 11:00
20.03  Rowerowe Powitanie wiosny Gród w Białynie ok. 80 km 

(cż)
godz.08:45
Kwiecień

10.04  Żelazowa Wola ok. 100 km
Godz. 09:00

24.04  Arkadia Muzeum i Park ok.100 km (cż)
godz 07:45

Maj
08.05  Wyszogród ok. 120 km

Godz. 09:00
15.05  Palmiry + Wiersze ok.130 km (cż)

godz 07:45
22.05  skansen maszyn rolniczych+ na rybkę ok. 50 km

Godz. 10:30
Czerwiec

19.06  Płock  ok.200 km
Godz.07:45

26.06  Międzyborów trasa dydaktyczna ok. 40 km
Godz.10:30

Lipiec
10.07 Twierdza Modlin ok.150 km (cż)

godz 07:45
24.07 Kamień Mszczonowski ( Zawady) ok. 40 km

Godz.10:30
31.07  Czerwińsk nad Wisłą ok.150 km

Godz. 08:00
Sierpień

07.08 Lipce Reymontowskie ok.120 km (cż)
godz  07:45

21.08 Czersk  ok.150 km
godz 08:45

28.08 śladem rzeki Korabiewki ok.40 km
Godz 10:30
Wrzesień

04.09 Stare Miasto ok. 120 km
Godz.09:00

11.09 Browar Bednary ok.100 km (cż)
Godz 07:45
Październik

16.10 Bolimowski Park Narodowy ok. 80 km (cż)
Godz 08:45

23.10 Runów zakończenie sezonu ok. 70 km
Godz 09:45

Zapraszamy wszystkich chętnych już od marca. 
Robert Stawicki 
tel. 515-341-375

 https://www.facebook.com/ktrtandemmszczonow/

HOBBY

https://www.facebook.com/ktrtandemmszczonow/
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Zarząd Klubu Sportowego Mszczonowianki uzyskał jednogłośne abso-
lutorium. Tak zdecydowali uczestnicy Walnego Zebrania Sprawoz-
dawczego, jakie obyło się  18 grudnia w sali konferencyjnej budynku 
MOPS-u w Mszczonowie. Spotkaniu przewodniczył Leon Trzciński. 
Zarząd w składzie: prezes Zdzisław Banasiak, wiceprezesi  - Andrzej 
Czeremużyński, Wiesław Wilczyński, sekretarz Włodzimierz Radkiewicz, 
skarbnik Wojciech Kwiatkowski i członkowie – Grzegorz Siedlecki oraz 
Adam Bechcicki uzyskali absolutorium po zapoznaniu się  uczestników 
zebrania ze:  sprawozdaniem  Zarządu z działalności Klubu, sprawozda-
niem Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdaniem finansowym. Działacze 
sportowi ocenili Zarząd pozytywnie, gdyż  ostatnie pół roku przyniosło 
Klubowi szereg sukcesów. Pierwsza drużyna Mszczonowianki sezon 
jesienny zakończyła na trzecim miejscu. Wszystko dzięki  znaczącemu  
wzrostowi  poziomu gry. Warto przypomnieć, że czwartoligowa Mszczo-
nowianka na koniec sezonu 2014/15 zajmowała dopiero 9 miejsce w 
tabeli. Drużyna A klasy także awansowała - 8 miejsce na koniec jesieni, a 
wcześniej 12 miejsce na koniec rozgrywek 2014/2015. Pozostałe składy 
Mszczonowianki również  wykazały skok w klasyfikacji lub utrzymały 
w niej wcześniejsze pozycje (rocznik 97 –4 miejsce, rocznik 2001 teraz 

6/ wcześniej 7 miejsce, rocznik 2003 constans 5 miejsce).Warto dodać, 
że w ramach Klubu trenują jeszcze drużyny zawodników najmłodszych 
oraz zespołu dziewcząt. Nie są  one jeszcze jednak oficjalnie zgło-
szone do rozgrywek. Cały czas w miejscowych szkołach prowadzony 
jest nabór zawodników, poprzez organizację turniejów piłki nożnej. 
Obecnym trenerem pierwszej drużyny Mszczonowianki jest Rafał 
Smalec. A klasę oraz rocznik ̀ 97 szkoli  Dariusz Cackowski. Rocznik 2001 
i 2003 trenuje pod okiem  Marka Kaflika. Najmłodsi uczą się  gry od 
Karola Jakubczaka i Emila Zająca, natomiast szkoleniowcem dziewcząt 
jest Bartłomiej Czarnecki. Mszczonowianka co roku organizuje piknik 
sportowy. W roku 2015 odbył się   on w czerwcu, w ramach gminnych 
obchodów 25- lecia samorządności. W jego trakcie rozegrano   mecz  
Samorząd Mszczonowa i Przyjaciele contra OSP Mszczonów i Przyja-
ciele, zakończony zwycięstwem strażaków 6:5. Uczestnicy Walnego 
Zebrania podczas posiedzenia uczcili minutą ciszy zmarłego w tym roku 
wieloletniego prezesa, a następnie prezesa honorowego KS Mszczono-
wianki - Mieczysława Kłopotowskiego. Na koniec obrad podjęte zostały 
dwie  uchwały:  zobowiązująca  Zarząd Klubu do powołania Komitetu 
Obchodów 60 –lecia KS Mszczonowianki oraz upoważniająca Zarząd do 
zaciągnięcia kredytu w kwocie do 20 tysięcy złotych, który ma posłużyć  
usprawnieniu prowadzonej działalności zarobkowej. Przedstawiciele 
władz samorządowych, w osobach - Burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek oraz przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecz-
nych Barbara Gryglewska, uczestniczący w obradach  na  zaproszenie 
Zarządu,  podziękowali działaczom sportowym za dotychczasową  
pracę  i obiecywali dalsze wspieranie ich  poczynań. 

MM  

KS Mszczonowianka

Absolutorium w zamian za udany 
sezon 

Uroczyste zakończenie rundy jesiennej sezonu 2015/16 Klubu 
Sportowego „Mszczonowianka” zyskało niezwykłą, sportową  

oprawę. Mecz  towarzyski Mszczonowianka -”Reszta Świata” 
zakończył się  zwycięstwem  gospodarzy  8:5. Spotkanie było też   
okazją do uczczenia jubileuszu Łukasza Pastewki, który w mszczo-
nowskim Klubie gra już  od 10 lat. Kapitan zespołu cieszy się  taką  
charyzmą wśród swoich kolegów, że wielu z nich, mimo, iż  zakoń-
czyło już  piłkarską  karierę,  na ten mecz  bez zastanowienia wyszło 
na murawę. W przerwie meczu nie obyło się  oczywiście bez życzeń, 
pamiątkowych upominków oraz krótkiego przemówienia jubilata, 
który nie krył,  że świetnym ukoronowaniem jego piłkarskiej przy-
gody  w Mszczonowiance byłby awans do III ligi. Na spełnienie tego 

KS Mszczonowianka

Mszczonowianka zakończyła sezon jesienny 
i uczciła jubileusz kapitana drużyny 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT
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życzenia   z pewnością czekają  wszyscy kibice Mszczonowianki, dla 
których ostatni, specjalny mecz sezonu był też  nagrodą za wierne 
kibicowanie swemu zespołowi. 

Drużyna „Reszty Świata”, którą  21 listopada  poprowadził Kamil 
Socha (w przeszłości zarówno bramkarz jak i trener  Mszczono-
wianki), wystąpiła w składzie: Robert Wilk (prawie 300 meczów 
w ekstraklasie), Witold Surlit (były  bramkarz Unii Skierniewice), 
Tomasz Feliksiak  Rafał Koniarek,  Paweł Romanowski, Paweł Błesza-
nowski, Krzysztof Szczęsny, Tomasz Bogołębski, Michał Dumała, 
Sylwester Błaszczak, Piotr Majchrzak, Tomasz Sieński, Marcin 
Ciesielski oraz Łukasz Pastewka, który cieszył się  w trakcie meczu 
specjalnymi względami. W pierwszej połowie  grał w ekipie Mszczo-
nowianki, a po przerwie dołączył do drużyny gości, przybyłych na 
jego jubileusz. 

Bramki dla Mszczonowianki zdobyli: Dariusz Cackowski, Marcin 
Gregorowicz (2), Paweł Jakóbiak, Damian Pociech (2), Kamil Łojsz-
czyk i Łukasz Derejko. Dla drużyny „Reszty Świata” gole strzelali: 
Tomasz Sieński, Tomasz Feliksiak, Łukasz Pastewka (z karnego) i 
Tomasz Skórzyński (dwie bramki samobójcze). 

Uroczyste podsumowanie  rundy jesiennej zakończyło się  
poczęstunkiem w „Chacie Góralskiej” Hotelu PANORAMA. 

MM 
Foto: mad-studio@pl 

      Kolejne bardzo dobre spotkanie rozegrali 4 grudnia siatkarze 
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów w drodze do III ligi. Tym razem 
do Mszczonowa przyjechała drużyna
 KKS Kozienice II. Mecz rozpoczął się o 19.00 i od początku był 
bardzo zacięty. Wyraźnie było widać, że obydwa zespoły mają 
ochotę na zdobycie 3 punktów w tym pojedynku. 
     Pierwszy set grany punkt za punkt zakończył się zwycięstwem 
Olimpijczyków. W secie drugim przeciwnik popełnił kilka błędów 
i było trochę łatwiej zwyciężyć 25;18. W trzeciej partii to zespół 
gospodarzy wpadł w „czarną dziurę” i goście z Kozienic szybko 
uzyskali kilka punktów przewagi. W drugiej części tej odsłony siat-
karze Grzegorza Piątkowskiego próbowali wrócić do swojej gry 
jednak nie udało się odrobić strat. Z kolei czwarty set to powrót do 

dobrej dyspozycji i zwycięstwo 
przypieczętowane skuteczną 
zagrywką i blokiem. Ostatecznie 
Olimpijczyk wygrywa kolejny 
mecz 3;1 ( 25;23, 25;18, 18;25, 
25;23).
      Zespół wystąpił w składzie: 
M. Osiński ©, Ł. Jasiński (14 
pkt), T. Malewski (12 pkt),
  J. Marat (8 pkt), Sz. Mikołajczyk 
(8 pkt), M. Boczkowski (5 pkt), 
W. Kosmatka (3 pkt),
  P. Zawadzki (2 pkt), D. Siecz-
kowski (1 pkt), A. Szkaradek, K. 
Ziółkowski (L)   i D. Czarnecki (L).
       Kolejne spotkanie w Mszczo-
nowie 29.01.2016. Zapraszamy. 
Więcej na 
www.uksmszczonow.pl.tl

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 

Kolejny sukces

Kozienice zdobyte
      
Bardzo dobrze zaprezentowali się siatkarze UKS 
Olimpijczyk 2008 Mszczonów w spotkaniu rewanżowym 9 
stycznia w Kozienicach ( w Mszczonowie wygrana 3;1 ).
     Co prawda mecz nie był porywający ale zawodnicy z 
Mszczonowa cały czas kontrolowali
 jego przebieg i nie pozwolili gospodarzom ( KKS Kozienice II 
) na stworzenie sobie przewagi punktowej. Pierwszy set był  
zacięty, a kolejne dwa  wyglądały bardzo podobnie tzn. do 
15 punktu gra wyrównana a w końcówkach wyraźna prze-
waga Olimpijczyków.
     Ostatecznie mecz zakończył się  wygrana 3;0 ( 27;25, 
25;18, 25;18 ).
    Zespół wystąpił w składzie: M. Osiński © (1 pkt),  
T. Malewski (10 pkt),  M. Boczkowski (8 pkt), J. Marat  
(7 pkt), Ł. Jasiński (6 pkt), Sz. Mikołajczyk (6 pkt),   D. Siecz-
kowski (3 pkt), P. Zawadzki (3 pkt), M. Szymański (1 pkt),  

D. Czarnecki (L) i K. Ziółkowski (L).
    Więcej na www.uksmszczonow.pl.tl
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Udany rewanż w Pionkach
    Bardzo trudne spotkanie rozegrali siatkarze UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów  15 stycznia w Pionkach. 
 Gospodarz, PTS Pionki, to rywal dużo groźniejszy na swoim terenie niż 
w meczach  wyjazdowych .Olimpijczycy przekonali się o tym boleśnie 
przegrywając pierwszego seta   z bardzo skutecznym przeciwnikiem. 
W drugiej partii zmiany w składzie i większa
 koncentracja pozwoliły zwyciężyć. Podobnie wyglądała czwarta 
odsłona meczu i  gdy można było przypuszczać, że mecz za moment 
się skończy zawodnicy z Pionek  jeszcze raz pokazali, że potrafią grać. 
Piaty set był bardzo wyrównany lecz to siatkarze Grzegorza Piątkow-
skiego dzięki skutecznej grze w końcówce Damiana Sieczkowskiego 
zdołali zwyciężyć i wywieźć 2 pkt. z gorącego terenu rywala.

     Ostateczny wynik meczu 3;2 
(17;25, 25;22, 25;23, 16;25, 16;14)
    Zespół wystąpił w składzie:  
M. Osiński ©, T. Malewski (14 pkt),  
J. Marat (11 pkt),  M. Boczkowski  
(11 pkt), Ł. Jasiński (8 pkt),  
M. Gmurek (7 pkt), D. Sieczkowski  
(5 pkt),  P. Zawadzki (3 pkt), Sz. Miko-
łajczyk (1 pkt), K. Ziółkowski (L)  
i D. Czarnecki (L).

    Więcej informacji na www.uksmsz-
czonow.pl.tl lub na facebooku.

Ciężki bój w Przytyku
     Kolejne dobre spotkanie, tym razem 11.12.2015 w Przytyku, roze-
grali siatkarze 
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów . Gospodarz spotkania, UKS Grom 
Przytyk, okazał się bardzo wymagającym rywalem. Pierwsze trzy sety 
przebiegały w zasadzie bardzo podobnie czyli obydwie drużyny grały 
punkt za punkt i dopiero końcówki decydowały o wygraniu seta. 
Gospodarzom udało się to więcej razy i stan meczu po trzech partiach 
był 2;1. W secie czwarty zawodnicy z Mszczonowa podnieśli głowy i od 
początku zagrali twardo w ataku i skutecznie na zagrywce zwyciężając 
25;11. Dobrą grę z tego seta udało się utrzymać w decydującej piątej 
partii. Co prawda rywale wznieśli się na wyżyny swoich możliwości lecz 
to było za mało aby odebrać zwycięstwo Olimpijczykom w kolejnym 
meczu IV ligi.   Ostatecznie zwycięstwo siatkarzy Grzegorza Piątkow-
skiego 3;2 (22;25, 25;22, 21;25, 25;11, 15;11)

        Zespół wystąpił w składzie: M. Osiński ©, M. Boczkowski (15 pkt),  
T. Malewski (14 pkt), Sz. Mikołajczyk (10 pkt), J. Marat (10 pkt),  
Ł. Jasiński (9 pkt), D. Sieczkowski (8 pkt), P. Zawadzki (5 pkt),  
M. Szymański (1 pkt), K. Ziółkowski (L) i D. Czarnecki (L). 

Czas na derby powiatu
      Po wielu rozegranych spotkaniach w IV lidze MWZPS przyszła 
kolej na mecz  drużyn, które bardzo dobrze się znają, i które do tego 
spotkania plasowała się  na I i II miejscu w tabeli grupy A.
    W środę 20 stycznia UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów rozegrał 
pierwsze z dwóch spotkań z UKS Virtus Wiskitki. Spotkanie odbyło się 
na wyjeździe i zyskało miano „derbów Powiatu Żyrardowskiego”
    Zarówno Olimpijczycy jak i rywale spodziewali się trudnego i zacię-
tego spotkania. Tak  też się stało.
    Zdecydowanie lepiej weszli w mecz zawodnicy Grzegorza Piątkow-
skiego. Bardzo dobre przyjęcie zagrywki i skuteczna gra na siatce spra-
wiły, że ku zaskoczeniu Virtusa, dość szybko uzyskali przewagę 2 setów. 
Niestety w kolejnych dwóch partiach to rywale zagrali lepiej a Olimpij-
czykowi zabrakło skuteczności. Zmiany zawodników i czasy na żądanie 
trenera niewiele zmieniły a stan meczu wyrównał się na 2;2.
W secie piątym  sprawdziło się powiedzenie „kto nie wygrywa 3;0 
ten przegrywa 2;3”.Gospodarze niesieni dopingiem kibiców postawili 
kropkę nad „i” oraz  uratowali 2 punkty za zwycięstwo.

    Wynik nie zniechęcił 
siatkarzy do dalszej 
walki, wkrótce spotkanie 
rewanżowe  w Mszczo-
nowie gdzie na pewno nie 
odpuszczą.
 Szczególne podziękowania 
zawodnicy i trener kierują 
do licznej grupy kibiców, 
która z całych sił wspierała 
zespół w tym spotkaniu.
   Ostateczny wynik meczu 2;3 (25;23, 25;21, 18;25, 13;25, 7;15)    
 Zespół wystąpił w składzie: Ł. Jasiński © (14 pkt), J. Marat (11 pkt), 
T. Malewski  (7 pkt), M. Boczkowski (7 pkt), Sz. Mikołajczyk (5 pkt), 
P. Zawadzki (4 pkt),  M. Gmurek (3 pkt), D. Sieczkowski (1 pkt),  
M. Szymański, P. Słojewski,  M. Osiński (L) i K. Ziółkowski (L). 
    Kolejne spotkanie w Mszczonowie 29.01.2016 o godz. 19.30 z UKS 
Ósemka Prószków. 
   Więcej na www.uksmszczonow.pl.tl lub na facebooku.

Z siatkarskich parkietów.
    
Siatkarki i siatkarze Zespołu Szkół w Mszczonowie rywalizowali w 
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, które odbyły się w Żyrardowie ( 12.01 
– dz., 18.01 – chł.)
    Dziewczęta wypadły na miarę swoich możliwości i choć woli walki 
nie można było im odmówić to brak w składzie zawodniczek trenu-
jących siatkówkę uniemożliwił im walkę na odpowiednim poziomie. 
Ostatecznie V miejsce. 
Dziewczęta wystąpiły w składzie: P. Machaj ©,D. Cymerman,  
L. Winek, P. Kowalska, D. Ziółkowska, K. Ossolińska, A. Nowak,  
P. Kupińska, D. Łach i N. Maciszewska.
      Chłopcy rozpoczęli bardzo dobrze zajmując II miejsce w grupie 
co było sporym zaskoczeniem ( tylko 2 trenujących w składzie). 
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Następnie w półfinale ulegli późniejszym zwycięzcom turnieju( 
ZS nr.1 w Żyrardowie). W spotkaniu o III miejsce rywalem  była 
drużyna LO w Puszczy Mariańskiej. Mecz rozpoczął się bardzo 
dobrze od prowadzenia 1;0. Następną partię wygrali rywale. Przy 
stanie 1;1 w setach rozegrany został tie break, w którym po bardzo 
emocjonującej końcówce zwyciężyli zawodnicy z Puszczy Mariań-
skiej  ( 18;16). Ostatecznie IV miejsce .
Drużyna wystąpiła w składzie: D. Wójcik ©, K. Krajewski,  
A. Wojdalski, K. Cymerman (L), S. Cymerman, J. Mikołajczyk,  
D. Kowalski, R. Szymański, D. Lipiński i M. Czerwiński. Opiekun: 
Grzegorz Piątkowski

    Jak co roku o tej porze społeczność Zespołu Szkół w Mszczonowie 
wspomina Stan Wojenny i jego krwawe ofiary. Oprócz obecności 
tej tematyki na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i godziny 
z wychowawcą szkoła zorganizowała Konkurs Wiedzy o Stanie 
Wojennym ( przygotowała p. Wioletta Pokora nauczyciel historii) oraz 
X Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej halowej upamięt-
niający ofiary Stanu Wojennego (zorganizował p. Grzegorz Piątkowski 
nauczyciel wychowania fizycznego).
       Konkurs wiedzy o Stanie Wojennym odbył się 14 grudnia i wzięło 
w nim udział
18 uczniów, przedstawicieli klas Technikum. Arkusz składał się z 40 
pytań zarówno testowych jak i otwartych. Laureatami konkursu 
zastali:
1. Radosław Koźbiał
2. Piotr Liszewski
   Anna Laskowska 
       Zmagania sportowe odbyły się 15.12.2015 na hali OSiR w Mszczo-
nowie. W turnieju wystartowały zespoły: Liceum Ogólnokształcące im. 
B. Prusa w Skierniewicach, Liceum Ogólnokształcące im. Cz. Tańskiego 
w Puszczy Mariańskiej, Zespół Szkół nr.1
 w Żyrardowie, Zespół Szkół Ne.3 w Wiskitkach, Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 
w Studzieńcu i gospodarz Zespół Szkół w Mszczonowie.
Drużyny rozpoczęły od rywalizacji w grupach w systemie „każdy z 
każdym” 
a następnie w pojedynkach między grupami walczyły o miejsca w 
turnieju. Poszczególne wyniki były następujące:
Grupa A:
ZS Mszczonów – LO w Puszczy Mariańskiej  3 ; 1

ZS nr.1 w Żyrardowie – LO w Puszczy Mariańskiej  1 ; 4
ZS nr.1 w Żyrardowie – ZS w Mszczonowie  0 ; 1  
Grupa B:
ZSZ w Studzieńcu – LO w Skierniewicach  1 ; 1
ZS nr.3 w Wiskitkach – LO w Skierniewicach  2 ; 1
ZSZ w Studzieńcu – ZS nr.3 w Wiskitkach 2 ; 1
Mecze finałowe:
o V miejsce : LO w Skierniewicach – ZS nr.1 w Żyrardowie  3 ; 0
o III miejsce: LO w Puszczy Mariańskiej – ZS nr.3 w Wiskitkach  1 ; 3
o I miejsce: ZS w Mszczonowie – ZSZ w Studzieńcu  2 ; 1
Ostateczna kolejność:
I miejsce –    ZS w Mszczonowie
II miejsce -   ZSZ w Studzieńcu
III miejsce – ZS nr.3 w Wiskitkach
IV miejsce -  LO w Puszczy Mariańskiej
V miejsce -   LO w Skierniewicach
VI miejsce – ZS nr.1 w Żyrardowie
     Organizatorzy ufundowali również nagrody indywidualne:
Najlepszy zawodnik turnieju– Paweł Redmann z ZSZ w Studzieńcu.
Król strzelców – Patryk Dąbrowski z ZS w Mszczonowie.
   Zwycięzców uhonorowali: vice Starosta Powiatu Żyrardowskiego 
p. Grzegorz Dobrowolski, dyrektor OSiR w Mszczonowie p. Michał 
Szymański, dyrektor ZS w Mszczonowie p. Marianna Sosińska, właści-
ciel Szkoły jazdy „BALTEX” p. Dariusz Kazimierczak i organizator  Grze-
gorz Piątkowski.
     Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów dzięki którym 
turniej mógł się odbyć: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, OSiR 
w Mszczonowie, Szkoła Jazdy „BALTEX”, Rada Rodziców przy ZS w 
Mszczonowie, GCI w Mszczonowie oraz do dyrektorów Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie i Gimnazjum w Mszczonowie za umożliwienie 
skorzystania z hali sportowej. Dziękujemy również sędziom: p. Kami-
lowi Ziółkowskiemu i p. Jarosławowi Sawickiemu za nieodpłatne 
czuwanie nad przebiegiem spotkań.
       Drużyna ZS w Mszczonowie wystąpiła w składzie: P. Dąbrowski 
©, P. Kowalski, P. Czarnecki, C. Głusiński, K. Cymerman, S. Cymerman, 
I. Czeremużyński, M. Jasiński, i K. Koziarski ( opiekun Grzegorz Piąt-
kowski). 

ZSP w Mszczonowie i OSiR

Ofiary Stanu Wojennego wciąż  
w naszej pamięci

SPORT
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W dniu 28.11.2015r. w Mszczonowie odbył się III turniej z 
cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 2015/2016. 
W zawodach wystartowało 41 zawodników i zawodniczek reprezen-
tantów z Lutkówki, Żyrardowa, Mszczonowa, Budek Piaseckich, Rawy 
Mazowieckiej, Osuchowa i Kampinosu. 

Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał 
słodycze i napoje.

Zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: 
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 następu-
jące miejsca: 

1.	 Młodziczki:
 I miejsce – Wiktoria Wrzosek, Rawa Mazowiecka 
II miejsce – Julia Kowalczyk, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
III miejsce – Agata Gralec, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
IV miejsce – Anna Pawlak, UKS Lutkówka
V miejsce – Julia Jarzyńska, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie

2.	 Młodzicy:
I miejsce – Hubert Włodarczyk, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
II miejsce – Patryk Merwart, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
III miejsce – Kacper Basiński,, UKS Lutkówka 
IV miejsce – Szymon Wołowczyk, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
V miejsce – Paweł Heleniak, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie

3.	 Juniorzy:
I miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
II miejsce – Nikodem Zofczak, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
III miejsce – Jakub Saiki, Osuchów
IV miejsce – Mateusz Wójcik, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
V miejsce – Mateusz Maciszewski, Osuchów

4.	 OPEN: 
I miejsce – Wiktoria Wrzosek, Rawa Mazowiecka
II miejsce – Andrzej Wrzosek, Rawa Mazowiecka
III miejsce – Dariusz Strupiński, Żyrardów
IV miejsce – Marek Witkowski, Mszczonów
V miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie

Następny turniej tenisa stołowego z cyklu „Gran Prix” Mszczo-
nowa edycja 2015/2016 odbędzie się w marcu 2016r. Terminarz 
turniejów zostanie ogłoszony w lutym 2016r. na stronie OSiR-u 
Mszczonów:
http://www.serwis.mszczonow.pl/4,osrodek-sportu-i-rekreacji.html 

Opracował:  Dariusz  Biernacki
     Instruktor tenisa stołowego

OSiR

Sprawozdanie z Grand Prix 
Mszczonowa

Mistrzostwo Szkoły Podstawowej

Powrót do tradycji

W ramach realizowanego projektu ,,Propagowanie piłki ręcznej w środo-
wisku lokalnym,,  zorganizowany został turniej piłki ręcznej dziewcząt 
klas piątych i szóstych o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie. Organizatorami tych rozgrywek były uczennice Mszczonowskiego 
Gimnazjum: Natalia Centkowska, Julia Okrasa, Aleksandra Piekarek, 
Karolina Tyburczy, Daria Kita wraz z nauczycielem wychowania fizycz-
nego Panem Pawłem Promowiczem. Wsparcia organizatorom udzielił 
Radny Rady Miejskiej w Mszczonowie Pan Robert Głąbiński popro-
szony przez organizatorów o objęcie patronatu nad tymi rozgrywkami. 
Przed rozpoczęciem rywalizacji radny Robert Głąbiński przy-
pomniał o historii piłki ręcznej w Mszczonowie informując, 
że piłka ręczna była od zawsze bliska mieszkańcom gminy 
Mszczonów i uprawiana była na bardzo wysokim poziomie. 

- Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy dzisiaj spotkać się na tym turnieju. 
Mam nadzieję, że jest to pierwszy krok powrotu do tradycji. Tradycją  naszej 
gminy, był coroczny turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców szkół 
podstawowych z gminy Mszczonów o Puchar Gminnego Dyrektora Szkół. 
Turniej ten odbywał się zawsze 1 maja w Mszczonowie i był dla miesz-
kańców główną atrakcją tego dnia. Na ten turniej uczniowie czekali  cały 
rok, rywalizując na  lekcjach wychowania fizycznego, czy zajęciach 
Szkolnego Klubu Sportowego o miejsce w reprezentacji szkoły. W moich 
czasach propagatorami tej dyscypliny sportu w Szkole Podstawowej 
byli Pani Jadwiga Laskowska i Pan Ryszard Stusiński przy współudziale 
Pana Bogdana Laskowskiego, wieloletniego Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie. W liceum tę dyscyplinę sportu rozwijała Pani 
Danuta Laskowska. Rozgrywki o których wcześniej wspomniałem odby-
wały się na boisku o nawierzchni piaszczystej. Muszę Wam powiedzieć 
ze dzisiaj zazdroszczę Wam warunków w jakich możecie rozwijać swoją 
sportową pasję. My mogliśmy tylko marzyć o takiej hali sportowej, z 
taką nawierzchnią.  Chciałbym, aby tradycja corocznych rozgrywek w 
piłce ręcznej zarówno w 
kategorii dziewcząt jak i 
chłopców na stałe powró-
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27 grudnia w Mszczonowie odbył się IV Uliczny Bieg Sylwestrowy – 
Termy Mszczonów 2015. Organizatorami imprezy byli: LKS Osuchów i 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.
Na starcie stanęło około 200 osób podzielonych na kilka kategorii, 
zarówno pod względem wieku, płci jak i dystansu.
Zawodnicy rozpoczynali swoje zmagania na terenie Kompleksu 
Basenów Termalnych w Mszczonowie i tam również znajdowała się 
meta biegu.
Każdy z uczestników biegu mógł bezpłatnie skorzystać z kąpieli w 
basenie termalnym. Ponadto każdy uczestnik otrzymał ciepły posiłek 

oraz gorący napój. 
Z kolei zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody 

rzeczowe.
IV Uliczny Bieg Sylwestrowy – Termy Mszczonów 2015, okazał się 

Termy Mszczonów

IV ULICZNY BIEG SYLWESTROWY – 
TERMY MSZCZONÓW 2015

ciła do gminnego kalendarza wydarzeń sportowych w naszej Gminie 
i jako radny Rady Miejskiej Mszczonowa obiecuję Wam, że o to będę 
zabiegał. Moim marzeniem jest, aby ta dyscyplina rozwijała się zarówno 
wśród dziewcząt jak i chłopców. Aby w szkołach naszej gminy, odby-
wały się coroczne turnieje między klasowe o mistrzostwo danej szkoły, 
a pod koniec roku szkolnego, turniej główny - międzyszkolny, w którym 
wystąpią reprezentacje wszystkich gminnych Szkół Podstawowych jak i 
Gimnazjów. Chciałbym tym rozgrywkom nadać szczególną oprawę, tak 
aby odbywały się o Puchar, może nawet - Rady Miejskiej. Historia tej 
dyscypliny sportu w Gminie Mszczonów nas do tego zobowiązuję.  W 
projektowanych aktualnie błoniach mszczonowskich, które znajdować 
się będą przy ulicy Żyrardowskiej na terenach przykościelnych, umiesz-
czone jest boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Chciałbym 
, aby obiekt ten gościł w przyszłości rozgrywki o których wcześniej 
wspomniałem. Piłka ręczna to piękna i widowiskowa dyscyplina sportu, 
którą należy kultywować i wspierać – mówił radny Robert Głąbiński. 
Zawody przebiegały w duchu fair play, zaciętej rywalizacji i dobrej 
zabawy. Zawodniczki wykazały się ogromnym zaangażowaniem w 

grę, każda klasa chciała rywalizację wygrać. Turniej wygrała klasa VI B 
pokonując w finale klasę V C , trzecie miejsce zajęła klasa 
VI D. Zwycięska drużyna otrzymała przechodni Puchar Rady 
Rodziców . Obie drużyny otrzymały pamiątkowe medale. 
 - Mam nadzieję, że dzisiejsza rywalizacja zaszczepi w Was chęć upra-
wiania tej dyscypliny sportu, macie możliwość podnoszenia swoich 
umiejętności w klubie UKS Olimpijczyk prowadzonym przez Pana Pawła 
Promowicza.  A może w przyszłości któraś z Was wystąpi w reprezen-
tacji Polski, czego Wam życzę.  Najlepszą zawodniczką turnieju wybrana 
została Kinga Kukieła, która według mnie z prezentowanymi już 
dzisiaj umiejętnościami znalazła by miejsce w zespole młodzików nie 
jednego ligowego klubu - powiedział radny Robert Głąbiński na zakoń-
czenie ceremonii dekoracji.
Po skończonej rywalizacji dla wszystkich uczestniczek przygotowano 
słodki poczęstunek.
Zawody sfinansowane zostały przez Radę Rodziców działającą przy 
Szkole Podstawowej w Mszczonowie.

SPORT
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Lekcja w internacie 
Członkowie GRH STRZELCY im. 31 pSK o swojej  pasji reko, 
a także o współczesnych szkoleniach strzeleckich opowia-
dali dzieciom i młodzieży  z SOSW w Żyrardowie. Spotkanie 
z wychowankami  ośrodka odbyło się  18 listopada na 
prośbę  kolegi z grupy, który z wykształcenia jest pedago-
giem i pracuje  jako wychowawca w internacie SOSW. Dzię-
kujemy Marku za zaproszenie 

Foto: GRH STRZELCY i SOSW Żyrardów
https://www.facebook.com/groups/478819335536941/

imprezą, która połączyła sportową rywalizację z atmosferą sylwe-
strowej zabawy.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim zawodnikom oraz przy-
byłym kibicom za wspaniałą atmosferę, którą stworzyli na trasie biegu.
WYNIKI I MIEJSCA WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW ORAZ MIĘDZYCZASY 

DOSTĘPNE POD ADRESEM  http://live.ultimasport.pl/443/index.
php?site=results&dys=5KM&gen=O

Michał Gliszczyński
Kompleks Basenów Termalnych TERMY MSZCZONÓW

Tegoroczne uroczystości poświęcone pamięci Orląt Lwowskich w 97 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości odbyły się   5 listopada 
2015 roku w Katedrze Polowej w Warszawie. Ich organizatorem  po 
raz drugi były:  Fundacja Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie,  zało-
żona i prowadzona przez Aleksandrę Biniszewską, będącą też dyrek-
torką Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce oraz Centralna Biblioteka 
Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,  kierowana przez dr Jana 
Tarczyńskiego. W uroczystościach obok wielu szacownych gości wzięli 
też udział przedstawiciele: Mszczonowskiego Stowarzyszenia Histo-
rycznego, Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Strzelcy” im. 31 pSK oraz 
Strzelcy z obwodu pruszkowsko –grodziskiego Związku Strzeleckiego 
Rzeczypospolitej. Uroczystej Mszy Świętej, jaka stanowiła najistot-
niejszy punkt obchodów  ku czci Orląt Lwowskich  przewodniczył J.E. 
ks. gen. bryg. dr Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. Po 
Eucharystii w katedrze miały miejsce dwa koncerty. Pierwszy był w 
wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego,  kiero-
wanej przez majora  Mirosława Rytla. W drugim przed uczestnikami 
obchodów wystąpił zespół  instrumentalno-wokalny  uczniów i absol-
wentów Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza „Promyki Krakowa”, 
założony  i prowadzony przez  Romę Doniec-Krzemień.

Podczas uroczystości biskup polowy gen. dyw. dr Józef Guzdek 
odebrał zaszczytne wyróżnienie – order św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika, a   Bogdan Biniszewski został przez przedstawicieli  Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uhonorowany odznaką 
„Zasłużony dla kultury polskiej”. Prezes Fundacji Lwów i Kresy Połu-
dniowo-Wschodnie Aleksandra Biniszewska wręczyła natomiast szereg 
dyplomów i odznak „Honor i Prawda” osobom i instytucjom,  zasłu-
żonym dla kultywowania  pamięci o Kresach. 

Piotr Dymecki 
Foto: Bogdan Biniszewski  

GRH STRZELCY im. 31 pSK 

Dla zachowania  pamięci  o ORLĘTACH ze Lwowa 
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Strzeleckie początki 
Podczas zawodów strzeleckich w Parzęczewie, zorganizowanych 29 
listopada przez Związek Strzelecki Rzeczypospolitej, debiutowała 
młoda ekipa podobwodu pruszkowsko – grodziskiego ZSR-u. Jej 
trzon stanowiła młodzież ze Mszczonowa. Dwóch jej przedstawi-
cieli znalazło się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczestników 
strzelania. Wiekowo drużyna pruszkowsko-mszczonowska nale-

żała do najmłodszych. W jej składzie wystąpiły też jedyne, obecne 
na zawodach dziewczęta. Konkurencję strzelecką zdecydowanie 
wygrała reprezentacja skierniewickiego Strzelca, której repre-
zentanci zajęli wszystkie dostępne miejsca na podium. Pozostaje 
tylko złożyć gratulacje sąsiadom oraz zapewnić ich, że konkurencja 
rośnie i z pewnością z zawodów na zawody będzie stawać się coraz 
bardziej groźna. 

Tekst i foto: Piotr Dymecki

Nieważny chłód – ćwiczyć  trzeba 
Mszczonowscy Strzelcy z GRH i Strzelcy  z jednostki strzelec-

kiej Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej dbają  o zachowanie 
kondycji. Szczególnie o tej porze roku warto zapewnić  sobie odpo-
wiednią  porcję  ruchu, a jednocześnie utrwalać  nabyte wcześniej 
umiejętności. W piątek 11 grudnia cała grupa wzięła udział w 
zajęciach w hali sportowej OSiR-u Mszczonów. Po przećwiczeniu 
szyków, komunikacji niewerbalnej i musztry młodzież  rozegrała 
mecz piłkarski. W sobotę  12 grudnia w lesie w Radziejowicach  
przypomniane zostały elementy  taktyki zielonej. W ramach porcji 
rozrywki rozegrano też  pojedynek ASG. Posiłek w terenie przyrzą-
dzono w ognisku. Natomiast w niedzielę (13.12) odbyły się  jeszcze  
zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. 

MM

Weekendowe szkolenie strzeleckie 
Członkowie mszczonowskiej GRH, Mszczonowskiego Stowa-
rzyszenia Historycznego oraz Związku Strzeleckiego Rzeczy-
pospolitej Obwodu Pruszkowsko -Grodziskiego, a także OSP 
Mszczonów  przeszli w weekend 21-22 listopada wspólne szko-
lenie strzeleckie. Na strzelnicy w Warce z młodzieżą pracowali 
instruktorzy  z Warszawskiego Towarzystwa Strzeleckiego. W 

terenie uczestnicy szko-
lenia odbyli zajęcia z:  
taktyki zielonej, tereno-
znawstwa, szacowania 
odległości i znaków 
niewerbalnych.  

Pio

Powstańcze lekcje w Mysiadle 
Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół w Mysiadle człon-

kowie GRH Strzelcy im. 31 pSK  i Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego spotkali się 25 listopada  z uczniami gimnazjum oraz 
najstarszych klas szkoły podstawowej na lekcjach, poświeconych 
Powstaniu Styczniowemu. Rekonstruktorzy opowiedzieli młodzieży 
o swojej pasji, a także o tym jak przebiegały walki powstańcze na 
Ziemi Piaseczyńskiej oraz jaka była geneza wybuchu powstania 
1863 roku. 

Pio

HISTORIA
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Strzelcy uczyli się  jak nieść pomoc 
Strzelcy Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej oraz rekonstruk-

torzy z Mszczonowa i Pruszkowa uczestniczyli we wspólnym szkoleniu 
z pierwszej pomocy przedmedycznej, jakie  zorganizowane zostało  
przez:  firmę MEDISAVER specjalisty medycyny ratunkowej Michała 
Kowalewskiego i  Szkołę  Nauki Jazdy MANGA Jarosława Lewickiego.  
Przedsięwzięcie było możliwe dzięki wsparciu organizacyjnemu Gmin-
nego  Centrum Informacji i OSIR-u Mszczonów. Uczestnicy szkolenia 
uczyli się, w jaki sposób prawidłowo kontaktować  się   z centrum ratow-
nictwa medycznego, jakie informacje przekazywać  dyspozytorowi oraz 
jakie czynności wykonywać, gdy znajdziemy osobę  nieprzytomną. 
Następnie kursanci dowiedzieli jak wygląda tzw. pozycja bezpieczna, w 
jakiej powinno się  ułożyć  osobę  nieprzytomną, która oczekiwać  ma 
na przyjazd zespołu ratowniczego. Kolejne punkt szkolenia dotyczyły  
nauki: resuscytacji, korzystania defibrylatora,  prawidłowego zacho-
wania przy przypadku pomocy ofierze wypadku drogowego(kierowca/ 
pasażer), a także opatrywania ran i czynności, jakie należy wykonać  w 
przypadku oparzeń. Zainteresowanie, jakie wśród strzelców i rekon-
struktorów   udało się  wywołać prowadzącemu zajęcia Michałowi 

Kowalewskiemu z pewnością  zaowocuje kolejnymi spotkaniami, 
poświęconymi nauce pierwszej pomocy przedmedycznej. 

MM

Wspomnienie o 13 grudnia 1981 roku 
Pruszkowscy i mszczonowscy Strzelcy ze Związku Strzeleckiego 

Rzeczypospolitej, a także rekonstruktorzy z GRH STRZELCY im. 31 pSK 
z Mszczonowa wraz z zaprzyjaźnionymi rekonstruktorami z Krakowa i 
Warszawy wzięli 13 grudnia udział w wydarzeniu,  dotyczącym wspo-
mnienia 34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Happening 
przygotowany przez pruszkowskie Starostwo Powiatowe,   Pruszkow-
skie Stowarzyszenie Patriotyczne oraz Związek Strzelecki Rzeczypo-
spolitej odbył się  przed  kościołem pw. św. Kazimierza w Pruszkowie. 
Dzięki organizatorom wydarzenia osoby uczestniczące w porannych i 

przedpołudniowych Mszach Świętych mogły skorzystać  z  ulicznych 
lekcji historii, które dotyczyły pamiętnego 13 grudnia 1981 roku. Każda 
z lekcji (krótkich inscenizacji)  miała podobny przebieg. Dwaj  opozycjo-
niści, którzy   wśród wychodzących z kościoła rozdawali  ulotki, infor-
mujące o historii stanu wojennego, zostają  wypatrzeni i w brutalny 
sposób zatrzymani przez patrole  ZOMO. Tło akcji stanowiła milicyjna 
nysa, wojskowy gazik i koksownik, przy którym wraz z zomowcami 
grzali się  też   żołnierze LWP. W tle akcji cały czas słychać  było narra-
tora, który opowiadał o tym co wydarzyło się  w Polsce 34 lata temu. 
Dla mieszkańców obok historycznej dioramy przygotowany został 
punkt wydawania grochówki z prawdziwej kuchni polowej.  

Piotr Dymecki

STRZELECKA WIGILIA 
Strzelecka wigilia, jaka odbyła się  20 grudnia w Izbie Pamięci Rodu 

Maklakiewiczów, była już  piątą  w historii działalności mszczonowskiej 
GRH. Blisko trzydzieści zaprzyjaźnionych osób zasiadło do wspólnego 
stołu i łamało się  opłatkiem, składając sobie życzenia. Oczywiście 
nie obeszło się  bez strzeleckich wigilijnych zwyczajów. Tradycyjnie 
wręczono nagrodę  „snickerska roku”  i dyskutowano o dotychczasowej 
działalności grupy, przekazując sobie gałązkę  szczerości. Każdy nawet 
najmłodszy stażem członek grupy mógł dzięki niej wyrazić swoją  opinię  
na temat tego co się wydarzyło w ostatnim roku  i zaproponować swoją 
wizję  grupowych  planów na rok następny. Zasada posiadania gałązki 
sprawiała, że nikt mówcy nie przerywał, ani go nie krytykował.  Pod 
choinką  pojawił się  też  hełm na datki, jakimi Strzelcy wspomagają  
działalność dobroczynną Fundacji Lwowa i Kresów, jaka od lat wspiera 
działania polonii, zamieszkującej  okolice Lwowa.  Dyskusje przy wigi-

lijnym stole trwały bardzo długo. Warto zaznaczyć, że w tym roku wraz 
ze Strzelcami rekonstruktorami zasiedli do niego także Strzelcy z nowo 
powstałej mszczonowskiej drużyny Związku Strzeleckiego Rzeczypo-
spolitej, którzy wspierają  działania GRH  od   początku listopada.

Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im. 31 pSK  
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Opłatek w Muzeum Lwowa i Kresów 
Zaproszenie do udział 

w wieczorze wigilijnym 
Kresowej Rodziny, to 
niewątpliwy zaszczyt. 
Dostąpili go Strzelcy z 
mszczonowskiej GRH, a 
także Strzelcy ze Związku 
Strzeleckiego Rzeczypo-
spolitej z Pruszkowa i 
Mszczonowa. 19 grudnia 
w dworku w Biniszewi-
czach jego właścicielka 

Aleksandra Biniszewska 
witała serdecznie wszystkich, w których bije kresowe serce. Na łamanie 
się  opłatkiem przybyli przedstawiciele: Fundacji Lwowa i Kresów, Towa-
rzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, działacze polonijni repre-
zentujący Ziemię  Bracławską, reprezentanci Światowego Związku 
Żołnierzy AK,   a także inni  zakochani w tradycji i historii. Ewangelię 
na rozpoczęcie wigilii  odczytał  ks. ksiądz kanonik Bogdan Przegaliński, 
proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

w Pruszkowie -  Żbikowie. Następnie rozdał on opłatek 
wszystkim przybyłym, a po jego łamaniu,  akompaniując 

na gitarze zachęcał do wspólnego śpiewania kolęd. Kolędowanie było 
przeplatane występami  kresowego  kabaretu  Paka –Rycha z Bytomia. 
Należy ponadto odnotować, że na wigilię   do Biniszewicz przybył   
Komendant Główny Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej mł. insp. 
Paweł Wąsążnik. Obecny też  był dowódca podobwodu pruszkowsko 
–grodziskiego chorąży Dariusz Jańczy, który w oparciu o stadninę  
Muzeum Lwowa i Kresów zaczął  od niedawna organizować    jeździecką  
drużynę ZSR-u. 

Piotr Dymecki 
GRH STRZELCY im.31pSK Mszczonów

TAJNE KOMPLETY w Muzeum Lwowa 
Kolejne spotkanie z cyklu „Tajnych kompletów” w Muzeum Lwowa 
i Kresów w Kuklówce odbyło się 27 listopada. Uczestniczyli w nim 
członkowie: Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego, GRH 
Strzelcy im. 31 pSK oraz strzelcy i orlęta z podobwodu pruszkowsko 
– grodziskiego Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej. Zebranych 
przywitała dyrektor Muzeum Lwowa Aleksandra Biniszewska. 
Następnie przyszedł czas na dwie prelekcje, które wygłosili: 
Stefan Wieszczycki i Piotr Pabich. Stefan Wieszczycki opowiedział 
młodzieży o swej pasji wargamingu i zaprezentował modele do gry 
Wrzesień 1939. Przy okazji omawiał poszczególne typy wrześnio-
wego wyposażenia i opowiadał o walkach polskiego żołnierza w 
wojnie obronnej. Piotr Pabich zrelacjonował natomiast uczestnikom 
„Tajnych kompletów” jak wygląda służba w Batalionie Reprezenta-
cyjnym Wojska Polskiego. Tradycyjnie w trakcie spotkań w Muzeum 
nie mogło też zabraknąć chwili na spotkanie z dziełami polskiej 
literatury. Tym razem Strzelcy czytali fragmenty epopei narodowej 

„Pana Tadeusza”. Spotkanie 
zakończyło się słodkim poczę-
stunkiem, przygotowanym 
przez dyrektor Biniszewską. 
Chwila przy kawie i ciastach 
była również okazją do tego, 
aby prowadzić ciekawe 
rozmowy na temat obecnej 
sytuacji na dawnych kresach i 
tego jakie są potrzeby miesz-
kających tam Polaków. 

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Beata Sznajder i Piotr 

Dymecki

Barbara ps. WIRTA i Basia 
rekonstruktorka 

Rekonstruktorzy z GRH „Strzelcy” im. 31 pSK wraz ze strzel-
cami z podobwodu pruszkowsko – grodziskiego Związku Strzelec-
kiego Rzeczypospolitej 1 grudnia wzięli udział w niecodziennym 
wydarzeniu. Na zaproszenie członków Światowego Związku  Żołnierzy 
Armii Krajowej stworzyli dwa poczty sztandarowe, które uświetniły 
swą  obecnością  nadanie ursynowskiemu Przedszkolu  nr 395 imienia 
Barbary Lewandowskiej.  Pisarka, uczestniczka Powstania Warszaw-
skiego podczas uroczystości wskazując na sztandary mówiła, że ma do 
nich prawo. Była żołnierzem oddziału Barry i jako sanitariuszka walczyła 
na Starym Mieście  wspólnie z żołnierzami  Batalionu Chrobry I. Po tych 
słowach dla wszystkich stało się  jasne dlaczego akurat sztandary tych 
dwóch jednostek w  asyście rekonstruktorów i strzelców pojawiły się  
w przedszkolnej auli. Pani Barbara Lewandowska nie kryła wzruszenia, 
gdy dowiedziała się, że stojąca w jednym z pocztów 11 letnia rekon-
struktorka, a zarazem strzeleckie orlę – nosi takie samo imię  i nazwisko 
jak ona. Basia Lewandowska i Barbara Lewandowska ps. Wirta pozo-

wały do wspólnych zdjęć. Basia zaprosiła też  swoją  dorosłą  imien-
niczkę  na Tajne Komplety, które mszczonowscy rekonstruktorzy orga-
nizują  cykliczne wraz z dyrekcją  Muzeum Lwowa i Kresów w Kulkówce. 
Pisarka zrewanżowała się  jej ofiarowując wpis na zbiorze poezji dzie-
cięcej swego autorstwa.  

 Piotr Dymecki
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Strzeleckie obchody oswobodzenia 
Dyneburga  
 3 stycznia 1920 roku jest  dla mieszkańców Dyneburga  datą 
szczególną. Właśnie wtedy ruszyła ofensywa, która doprowadziła do 
odbicia miasta z rąk bolszewików, a także wyzwolenia całych Inflantów 
Polskich. Kampanii Łatgalska, określana też, jako Operacja  „Zima”, 
zapisała się  złotymi zgłoskami w historii polskiej wojskowości oraz  w 
dziejach stosunków polsko – łotewskich. Polacy i Łotysze bili się  wtedy 
ramię  przy ramieniu ze wspólnym wrogiem. To zwycięstwo położyło 
podwaliny pod powstanie  niepodległej  Łotwy. W 96- rocznicę zdobycia  
Dyneburga Związek Strzelecki Rzeczypospolitej wspólnie ze Związkiem 

Polaków na Łotwie zorganizował dyne-
burskie obchody wielkiego zwycięstwa z 
roku 1920. Strzelcy z mszczonowskiej GRH  
im. 31 pSK mieli również zaszczyt w nich 
uczestniczyć, biorąc udział w rocznicowej 
Mszy Świętej w kościele pod wezwaniem 
Serca Jezusowego oraz  zaciągając hono-
rową wartę  pod pomnikiem na Słobótce, 
gdzie spoczywa  237 polskich żołnierzy,  
poległych w walkach z bolszewikami. 
Pod wyniosłym krzyżem, stojącym na 
Słobótce,  wieńce złożyli: I Sekretarz 
Ambasady RP na Łotwie Ewelina Brud-
nicka, Prezes Związku  Polaków na Łotwie 
Ryszard Stankiewicz oraz przedstawiciele   
Związku  Strzeleckiego  Rzeczypospolitej 
– komendant główny Paweł Wasążnik 
i dowódca podobwodu pruszkowsko – 
grodziskiego Dariusz Jańczy. Następnie uczestnicy obchodów wzięli 
udział w spotkaniu w Domu Polskim przy ulicy Warszawskiej. Kolejnym 
punktem strzeleckiej wizyty w Dyneburgu  było  odwiedzenie  Gimna-
zjum Polskiego  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie reprezen-
tantów ZSR-u i GRH przyjęła  dyrektor  Halina Smulko. W trakcie wizyty 
omawiano formy przyszłej współpracy pomiędzy Gimnazjum, a  Związ-
kiem  Strzeleckim Rzeczypospolitej. 

 W drodze powrotnej do kraju Strzelcy  zwiedzali Wilno. 
Podczas krótkiej marszruty po wileńskiej starówce obowiązkowo wygo-
spodarowali czas, na modlitwę   przed obrazem Matki Bożej  Ostro-
bramskiej, a także w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie znajduje 
się słynny  obraz „Jezu, ufam Tobie”, zwany też  Obrazem Jezusa Miło-
siernego.  

Piotr Dymecki 

Wspomnienie proboszcza, który 
odważył się zostać  powstańczym 
naczelnikiem Mszczonowa 

Członkowie Mszczonowskiego  Stowarzyszenia Historycznego  
wraz z rekonstruktorami z GRH  „STRZELCY” im. 31 pSK i  Strzelcami  
Związku  Strzeleckiego Rzeczypospolitej dla uczczenia  153. rocz-
nicy wybuchu Powstania Styczniowego, zorganizowali  wieczornicę,  
poświęconą powstańczemu naczelnikowi Mszczonowa ks. Władysła-
wowi Polkowskiemu oraz inscenizację, zatytułowaną „Pożegnanie 
oddziału powstańczego 1863”. Oba wydarzenia poprzedziła uroczysta 
Msza Święta, podczas której miało miejsce wspomnienie modlitewne  
bohaterów  Powstania Styczniowego. Mszczonowskie obchody odbyły 
się  24 stycznia w kościele farnym pw. Świętego Jana Chrzciciela. Mszę 
Świętą  odprawił ks. Jan Lewandowski. W wygłoszonej homilii przypo-
mniał on historię  styczniowego zrywu narodowowyzwoleńczego oraz  
jego znaczenia dla późniejszego odzyskania przez Polskę  niepodległości 

(w roku 1918). Zaraz po Mszy Świętej mszczonowscy pasjonaci historii 
rozpoczęli wieczornicę, w trakcie której przybliżyli mszczonowianom 
życiorys  bohaterskiego proboszcza Władysława Polkowskiego. Posłu-
żyli się przy tym fragmentami biografii księdza, autorstwa obecnego 
proboszcza parafii farnej w Mszczonowie, ks. prałata Tadeusza Przy-
bylskiego. Oprawę  artystyczną wydarzenia zapewnił zespół wokalny 
„Rodzeństwo” z Osuchowa. Pieśni powstańcze w wykonaniu-  Alek-
sandry Marczak, Bartłomieja Marczaka i  Daniela Olborskiego stworzyły 
niezwykły klimat wydarzenia. Zespół do występu przygotowała Ludmiła 
Kierzkowska. 

 Inscenizacja „Pożegnanie oddziału powstańczego 1863”, 
jaką  zakończono obchody, odbyła się  na terenie przykościelnym. 
Nawiązywała ona do historycznego zdarzenia z podmszczonowskich 
Korabiewic, gdzie w 1863 roku ks. Polkowski święcił broń dla nowo 
powstałej partii powstańczej majora Hipolita Jaworskiego, noszącego 
pseudonim „Drewnowski”. W rolę bohaterskiego kapłana wcielił się  
podczas inscenizacji członek GRH Jacek Gołyński.  

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

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEHISTORIA
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Czy słońce, czy mróz – ćwiczyć  trzeba 
Trzeci weekend stycznia obfitował w strzeleckie wydarzenia. 

W  niedzielę  17 stycznia przedstawiciele mazowieckich jednostek 
Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej wspólnie z rekonstruktorami 
mszczonowskiej  GRH  „STRZELCY” zorganizowali manewry, poświęcone 
doskonaleniu zagadnień zielonej taktyki. Odbyły się  one na terenie 
lasów Gminy Mszczonów. W trakcie ćwiczeń dokonano też  wprowa-
dzenia wybranych elementów czarnej taktyki. Tym samym poczyniono 
przygotowania do zajęć, poświęconych wyłącznie temu zagadnieniu, 
jakie zaplanowane zostały w Żyrardowie i w Skierniewicach na miesiąc 
luty.   Musztrę  oraz  komunikację   niewerbalną  mszczonowscy Strzelcy 
z ZSR-u i GRH ćwiczyli w  piątek 15 stycznia w hali sportowej OSIR-u 
Mszczonów. Tam też  zaliczyli przygotowanie kondycyjne, a następnie 
dla rozrywki  rozegrali  mecz piłkarski. 

MM

Dla zachowania pamięci o 
powstańczych Bohaterach 

W tegorocznym  „Rajdzie  Styczniowym do Mogiły Powstańców  z 
Oddziału Dzieci Warszawy mjr. Walerego Remiszewskiego”, uczestni-
czyło około trzystu osób. Organizatorem wydarzenia,  jakie odbyło się  

w sobotę  23 stycznia,  był  Społeczny Komitet Organizacyjny, któremu 
przewodzi pani poseł  Anita Czerwińska. Wraz z uczestnikami Rajdu 
po przepięknie zaśnieżonej Puszczy  Kampinoskiej, czterokilometrową 
trasą - od Truskawia, aż do leśnej mogiły w  Zaborowie  Leśnym,  masze-
rował wicepremier Rządu RP profesor Piotr Gliński. Następnie uczestni-
czył on we Mszy Świętej,  odprawionej przez księdza infułata Jana Sikor-
skiego w intencji Bohaterów Powstania Styczniowego i złożył wieniec 
na leśnej mogile. Kolejne wieńce w miejscu spoczynku powstańców 
majora Walerego Remiszewskiego złożyli: (w imieniu Komitetu Organi-
zacyjnego Rajdu) pani poseł Anita Czerwińska, radna powiatu warszaw-
skiego - zachodniego Jolanta Dobrzyńska i Małgorzata Bocheńska, (w 
imieniu prezydenta Miasta Ostrołęki) członkowie GRH 16 Okręgu NZW 
Mazowsze Orzeł Tęcza. W Rajdzie uczestniczyli przedstawiciele wielu 
organizacji. Nie zabrakło w tym gronie harcerzy i reprezentantów 
obwodu mazowieckiego Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej. Swoje 
reprezentacje wystawiły też  grupy rekonstrukcyjne: GH Niepodległość, 
Strzelcy Kurpiowscy z Ostrołęki, GRH 16 Okręgu NZW Mazowsze Orzeł 
Tęcza (Ostrołęka) i GRH STRZELCY im. 31 pSK z Mszczonowa. Mszczo-
nowscy STRZELCY dla oprawy wydarzenia sformowali  oddział powstań-
czych kosynierów.  

Rajd zakończony został nastrojowym ogniskiem, przy którym śpie-
wano patriotyczne pieśni. 

tekst: Piotr Dymecki GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów  
foto: Marek Wardak (Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne)

Pożegnanie oddziału powstańczego 
1863 – rocznicowa inscenizacja w 
Mszczonowie 

W ramach mszczonowskich obchodów 153. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego członkowie Mszczonowskiego  Stowarzy-
szenia Historycznego  wraz z rekonstruktorami z GRH  „STRZELCY” im. 
31 pSK i  Strzelcami  Związku  Strzeleckiego Rzeczypospolitej, zorganizo-
wali  inscenizację, zatytułowaną: „Pożegnanie oddziału powstańczego 
1863”. Odbyła się  ona 24 stycznia (o godzinie 18.30) przed  kościołem  
farnym, pw. Świętego Jana Chrzciciela.  Inscenizacja nawiązywała do 
historycznego zdarzenia z podmszczonowskich Korabiewic, gdzie 
w 1863 roku ks. Władysław  Polkowski – ówczesny proboszcz Parafii 
Mszczonów, a jednocześnie naczelnik powstańczy miasta-  święcił broń 
dla nowo powstałej partii powstańczej majora Hipolita Jaworskiego, 
noszącego pseudonim „Drewnowski”. W rolę bohaterskiego kapłana, 
który za swą  powstańczą  działalność zapłacił zesłaniem, a następnie 
śmiercią na dalekiej Syberii,  wcielił się  podczas inscenizacji członek 

GRH Mszczonów -  Jacek Gołyński.  
Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK)

Foto: Marek Wardak (Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne)

HISTORIA
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 Dnia 1.12.2015r. dzieci z grupy „Biedronki” i Gumisie” z 
Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie odbyły wycieczkę do 
Centrum Kultury w Żyrardowie na musical pt. „ O małej syrence w 
niejednej piosence” w wykonaniu aktorów Teatru Moich Marzeń z 
Chorzowa. Artyści stworzyli bajkę, która pozwoliła widzom przenieść się 
w bezgraniczną krainę fantazji. Spektakl „ O małej syrence w niejednej 
piosence” według Andersena to spotkanie dwóch światów- morskiego i 
ludzkiego- stanowi doskonały pretekst do opowiedzenia pięknej historii 
o miłości i o tym, co w niej najistotniejsze – o poświęceniu i przezwycię-
żeniu egoizmu. 

 Dzieci „ zawędrowały” wraz z bohaterami sztuki w głębiny 
oceanu. Poznały tam małą syrenkę Vivien, jej stanowczego ojca- 
króla Nefryta, zabawnego kraba Szachwarę oraz podstępną wiedźmę 
Zewlagę. Na brzegu wielkiej wody pojawił się książę Edward, wypa-
trujący co dnia dziewczyny, która ocaliła mu życie podczas szalejącego 
sztormu, jego urocza mama - królowa Hortensja oraz niezastąpiony 

kucharz Fryc wraz z marynarzami.
 Bajka muzyczna uwrażliwia na istnienie szerokiej gamy 

emocji i uczuć, a także uświadamia ważną prawdę – że „miłość jest 
wielkim skarbem, ale do kochania nikogo nie można zmusić”. Podziwia-
liśmy zaskakujące i wielobarwne kostiumy, maski, a także pomysłową 
scenografię.

Iwona Dziuba

„Świąteczne zabawy przy 
choince”
 
 Dnia 7 grudnia 2015r. w Miejskim 
Przedszkolu Nr 1 w Mszczonowie  odbyły się 
„Zabawy przy choince”. Spotkanie to było 
wstępem do odbywającego się wieczorem 
rozstrzygnięcia konkursu na „DZWONEK 
ŚWIĄTECZNY”. Rano dzieci z całego przed-
szkola wspólnie bawiły się w rytmie świą-
tecznych melodii. Organizatorka Marzena 
Puchała zadbała o to by wszystkich zgroma-
dzonych wprowadzić w świąteczny nastrój. 
Dzieci uczestniczyły w zabawach muzycz-
nych,, udzielały odpowiedzi na pytania zwią-
zane z ubieraniem świątecznego drzewka. 
Wspólne zabawy przy choince ozdobionej 
pracami dostarczonymi w ramach konkursu 
dostarczyły wszystkim wiele radości.  W 
dalszej części naszego spotkania panie Małgo-
rzata Nalej i Elżbieta Kłopotowska ogłosiły 
wyniki konkursu przedszkolnego pt.”Choinka”. 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i 
drobne upominki. Wśród nagrodzony znalazły 
się następujące osoby:

Grupa „Krasnale” - 3 lata
Maciej Niedźwiadek – I miejsce
Szymon Sfora – wyróżnienie

Grupa „Biedronki” - 4 lata
Lena Romaszewski – I miejsce
Lena Warzyńska – wyróżnienie

Grupa  „Kotki”- 4 lata
Oliwia Zdunik – I miejsce
Weronika Fortuniak – wyróżnienie

Grupa „Misie” - 4 lata
Asia Gromek – I miejsce
Laura Wójcik- wyróżnienie

Grupa „Słoneczka”- 5 lat
Szymon Stusiński – I miejsce
Oliwia Wicińska – wyróżnienie

Grupa „Gumisie” - 5 lat
Zosia Kozera – I miejsce
Ola Kobierska – wyróżnienie

Iwona Dziuba

Miejskie Przedszkole Nr 1

Musical dla dzieci „ O małej syrence w 
niejednej piosence”

Dnia 8 Xll 2015 r. w Przedszkolu Miejskim nr 1 w związku ze zbliżają-
cymi się Świętami Bożego Narodzenia odbyło się spotkanie wigilijne z 

udziałem dzieci z gr.”Misie” i bliskich im osób. Na całym świecie choć w 
różny sposób Święta Bożego Narodzenia są obchodzone, zawsze łączy 
je życzliwość i radość ze wspólnych spotkań. Naszej grupie również 
udzieliła się świąteczna atmosfera.”Misie”  wraz z wychowawczyniami 
z tej okazji przedstawiły zaproszonym gościom wiersze, piosenki i pląsy. 
Po występie zaś rodzice dzieci przygotowali poczęstunek poprzedzony 
zgodnie z tradycją łamaniem się opłatkiem. Od swych pociech otrzy-
mali własnoręcznie przez nie wykonany upominek w postaci zdobionej 
bombki która z pewnością będzie ozdobą domowej choinki. Dziękując 
rodzicom za przygotowanie wspaniałej uroczystości życzymy wszystkim 
aby w czasie tych najbardziej rodzinnych w naszej tradycji świąt, doznali 
wspaniałej świątecznej atmosfery ciepła, radości i spokoju. Wesołych 
Świąt! :) 

.Renata Sosnowska
Agnieszka Rypkowska
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MERKURIUSZ SZKOLNY

Dnia 9 grudnia 2015 r dzieci z grupy „Kotki” zaprosiły do przedszkola 
swoich rodziców na spotkanie pt. „W świątecznym nastroju”. Dzieci 
i rodzice podejmowali aktywność zabawową i zadaniową podczas 
konkursów, zagadek i zbaw. Wiele radości sprawiło przedszkolakom 
ozdabianie choinek świątecznych wspólnie z rodzicami. Śpiew piosenek 
o tematyce Bożonarodzeniowej wprawił wszystkich w świąteczny 
nastrój i radość z powodu zbliżających się świąt.

Nalej Małgorzata, Kłopotowska Elżbieta

MIKOŁAJKOWE PIECZENIE PIERNIKÓW
 W dniu 7 grudnia 2015r. przedszkolaki z grupy „Gumisie” pod 
kierunkiem wychowawczyń i chętnych mam zorganizowali i przeprowa-
dzili  zajęcia kulinarne pt.„Mikołajkowe pieczenie pierników”. Głównym 
celem była nauka pieczenia pierniczków, ale przede wszystkim zgodna 
współpraca przy dekorowaniu  upieczonych ciasteczek.
 Zapach cynamonu i korzennych przypraw roznosił się przy-
jemnym aromatem w całym przedszkolu. Panie Ewelina Janc i Agata 
Minkowska szczegółowo opisywały każdy etap przygotowania pier-
ników – a my z uwagą słuchaliśmy. Wielką frajdę dzieciakom spra-
wiła wspólna praca: przygotowanie ciasta piernikowego, wałkowanie, 
wykrawanie i pieczenie pierników oraz ich dekorowanie, a stworzone 
pierniczki dzieci ozdobiły przedszkolną choinkę.

Małgorzata Sałajczyk

„Przedstawienia jasełkowe w 
Miejskim Przedszkolu Nr 1 w 
Mszczonowie
 
 Dnia 14.12.2015r. w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Mszczo-
nowie odbyły się „Przedstawienia jasełkowe”. Dzieci z najstarszych 
grup „Gumisie” i Słoneczka” przedstawiły młodszym przedszkolakom 
historię Bożego Narodzenia. „Jasełka” obejrzał również zaproszony 
gość - proboszcz parafii Św. Ojca Pio ksiądz Sławomir Tulin, który złożył 
wszystkim serdeczne świąteczne życzenia i przedstawił krótką historię 
Świąt Bożego Narodzenia.
  Przedstawienia odbyły się przy betlejemskiej szopce ze zwie-
rzętami, siankiem, żłóbkiem małego Jezusa i oczywiście w obecności 
Maryi i Józefa. W trakcie występów nie mogło zabraknąć pasterzy, królów 

i aniołków. Dodatkowo występ uatrakcyjniły postaci krako-
wiaków, Czerwonego Kapturka, Calineczki, Dziewczynki 

z zapałkami oraz zimowych Śnieżynek, które obdarowywały Jezuska 
różnymi podarunkami. Całość przeplatana była wieloma kolędami, które 
z wielkim zaangażowaniem śpiewali mali aktorzy. 
 Wszystkim dzieciom bardzo podobały się występy, szczególnie 
kolorowe stroje. Wspólnie oglądanie młodych artystów dostarczało 
wszystkim wiele radości.

Małgorzata Sałajczyk

Świąteczne spotkanie w grupie 
GUMISIE
 Dnia 14.12.2015r. dzieci z grupy „Gumisie” w Miejskim Przedsz-
kolu Nr 1 w Mszczonowie wraz ze swoimi wychowawczyniami p. I. Dziubą 
i M. Sałajczyk przedstawiły „Jasełka” dla rodziców. Mali aktorzy przypo-
mnieli wszystkim, jak ważny jest czas Świąt Bożego Narodzenia. Cały występ 
przeplatany był pięknymi polskimi kolędami, które wraz z małymi aktorami 
mogli śpiewać rodzice i dziadkowie. Wszystkie przedszkolaki w wspaniałych 
strojach przygotowanych przez rodziców prezentowały historię narodzin 
Jezusa. Artystyczny spektakl przypadł wszystkim do serca, niektórym nawet 
zakręciła się łezka w oku. Przedszkolaki po wspaniałym występie otrzymały 
gromki brawa od wszystkich zgromadzonych gości.  Całe spotkanie upły-
nęło w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie wychowawczynie 
wszystkim zgromadzonym złożyły serdeczne życzenia z okazji zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia.

Małgorzata Sałąjczyk
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Święto Babci i Dziadka w grupie 
„Gumisie”
Święto Babci i Dziadka to wyjątkowy i oczekiwany dzień przez wszystkie 
dzieci w przedszkolu. W tym dniu odbywają się okolicznościowe 
spotkania. Tak było też 20 stycznia 2016r. w Miejskim Przedszkolu w 
Mszczonowie, kiedy to przedszkolaki z grupy „Gumisie” zaprosiły do 
placówki swoje Babcie i Dziadków. Dla tak wyjątkowych gości dzieci 
zaprezentowały „Jasełka” oraz wiersze i piosenki okolicznościowe 

specjalnie przygotowane na tą uroczystość. Przedszkolaki w 
strojach Józefa, Maryi, pastuszków i aniołów prezentowali swoje 
umiejętności aktorskie i wokalne podczas wspólnego śpiewania kolęd. 
Zgromadzonym Babciom i Dziadkom występ bardzo się podobał. 
Niektórym podczas przedstawienia zakręciła się łezka radości i szczęści, 
a przede wszystkim duma z wnucząt. Na zakończenie wszyscy goście 
otrzymali podarunki od wnuków i moc gorących życzeń. Po występie 
w miłej atmosferze wszyscy uczestniczyli w poczęstunku specjalnie na 
to spotkanie przygotowanym, a uśmiechom i radości nie było końca.

Małgorzata Sałajczyk

BAL PODRÓŻNIKÓW
Z INDIANĄ PLĄSEM I TONYM 
SZALIKIEM

 Dnia 25.01.2016r. w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Mszczo-
nowie odbył się „Bal podróżników z Indianą Pląsem i Tonym Szalikiem” 
- to wspaniała zabawa przygotowana w żartobliwy sposób. Przed-
szkolaki miały okazję odbyć podróż dookoła świata, poznać wszystkie 
kontynenty, a wszystko z przymrużeniem oka. Nauka przez zabawę 
spowodowała, że już nikt nie pomylił Ameryki Południowej z Afryką. 
Podróżnicy podczas imprezy opowiadali o swoich licznych przygodach. 
Dzieci zostały wciągnięte w całą historię i brały w niej czynny udział. 
Prezentowane podczas balu zabawy integracyjne były przygotowane w 
taki sposób aby jak największa liczba osób mogła brać w nich udział.  
Bal z podróżnikami był świetnym pomysłem na umilenie czasu przed-
szkolakom.

Iwona Dziuba

BAL KARNAWAŁOWY 
 Karnawał to wyjątkowy czas dla naszych milusińskich. W 
tym czasie dzieci czekają na dzień niezwykły, bal karnawałowy - bal 
przebierańców. 12 stycznia 2016r.  w naszym przedszkolu wszyscy 
bawili się w ozdobionej sali balonami i kolorowymi serpentynami. 
Pomysłowość rodziców nie miała granic. Wśród uczestników balu 
były wróżki, księżniczki, królowie, rycerze, motylki, ale również nie 
zabrakło też Piratów, Spidermana, Batmana, czy innych barwnych 
postaci. Przedszkolaki świetnie się bawiły, a skoczna i rytmiczna 
muzyka zachęcała do tańca. Były też zabawy i konkursy poprowadzone 
przez animatora zabaw. W przerwie dzieci miały okazję do wykonania 
sobie zdjęcia w karnawałowych strojach. Niestety radosna zabawa 
musiała się kiedyś skończyć. Uroczyste zakończenie zabawy nastąpiło 
utworzeniem wspólnego kręgu. Wspomnienia z tego balu na długo 
pozostaną w naszej pamięci.

Iwona Dziuba

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY



styczeń-luty 2016 / nr 1-2 (242-243)       53

MERKURIUSZ SZKOLNY

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 

 W dniach 7 – 8 stycznia 2016 r. odbyła się w Miejskim 
Przedszkolu Nr 1 w Mszczonowie zbiórka pieniędzy na Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy.  To już 24. Finał WOŚP, który 
zakupi sprzęt medyczny dla oddziałów pediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
 Akcję w placówce przeprowadziły panie Elżbieta 
Kłopotowska i Małgorzata Nalej we współpracy z przedszkolakami 
z grupy „Kotków” i małymi wolontariuszami z najstarszych grup 
przedszkolnych – Olą Kobierską i Antkiem Legięckim. Dzięki 
takiej zbiórce dzieci uczyły się, że należy pomagać osobom 
potrzebującym pomocy, szczególnie chorym. 

Małgorzata Sałajczyk

„Jasełka” w Mszczonowskim Ośrodku 
Kultury
 Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień, kiedy to 
18.01.2016r. dzieci z grupy „Gumisie” z Miejskiego Przedszkola Nr 
1 w Mszczonowie wystąpiły w Mszczonowskim Ośrodku Kultury 
i zaprezentowały inscenizacje pt; „Jasełka”. Na zaproszenie pań 
Małgorzaty Sałajczyk i Iwony Dziuby odpowiedziały dzieci z klas zerowych 
wraz z wychowawczyniami ze Szkoły Podstawowej. Dzieci w pięknych 
kostiumach, przygotowanych przez rodziców, zaprezentowały znaną od 
ponad dwóch tysięcy lat wigilijną opowieść o cudownych narodzinach 
w betlejemskiej stajence. Na scenie pojawili się oczywiście: Maria, 
Józef, aniołki, pasterze, trzej królowie, a także postacie ze znanych 
bajek. Przedstawienie bardzo pomysłowo połączone było ze wspólnym 
śpiewaniem kolęd. Dzieci po raz pierwszy występowały na tak dużej 

scenie. Jednak pomimo licznie zgromadzonych osób przedszkolaki 
wykazały się niezwykłą odwagą i jak „mali aktorzy” odegrali swoje role 
bardzo profesjonalnie, co zostało docenione gromkimi brawami. 

Iwona Dziuba

Święto Babci i Dziadka
w Miejskim Przedszkolu Nr 1
W dniach 20-26 stycznia 2016r. Przedszkolaki z poszczególnych grup z 
okazji Dnia Babci i Dziadka zapraszały wyjątkowych gości a mianowicie 
soje Babcie i swoich Dziadków do naszego przedszkola. I tak 20 stycznia 
występy artystyczne z tej okazji prezentowały dzieci z grupy „Kotki” 

i „Gumisie”.  21 stycznia program artystyczny przedstawił dzieci z 
najmłodszej grupy „Krasnale”. 22 stycznia dzieci z grupy „Biedronki”, 
25 stycznia wiersze i piosenki zaprezentowały dzieci z grupy „Misie”. 
Na zakończenie obchodów Święta Babci i Dziadka program recytatorski 
przedstawiły dzieci z grupy „Słoneczka”. Wszystkim zgromadzonym  
gościom występy bardzo się podobały, a niektórym zakręciła się łezka 
radości i dumy z występów wnuków.

Małgorzata Sałajczyk
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ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada  2015r. obchodziliśmy 
Święto Niepodległości, upamiętniające odzy-
skanie przez Polskę wolności po 123 latach 
niewoli. W tym dniu w naszej Ojczyźnie 
zorganizowano święta patriotyczne, takie 
jak: uroczysta zmiana  warty i wojskowe 
defilady. W trakcie obchodów uroczystości 
rozbrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego i inne 
pieśni patriotyczne. Na domach i ulicach 
powiewały biało - czerwone flagi. Tego dnia 
wspominaliśmy odważnych bohaterów, 
którym nasza Ojczyzna zawdzięcza niepod-
ległość.

Z tej okazji 10.11.2015r.  odbył 
się w Szkole Podstawowej w Mszczonowie 
uroczysty apel poświęcony 97. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przedstawienie zostało przygo-
towane przez uczniów klas V a i V c pod 
czujnym okiem p. Beaty Pietrzyk i p. Joanny 
Nowak - Zielonki. Ponadto duże uznanie 
należy się p. Jackowi Zielonce i chórowi 
szkolnemu za uświetnienie spektaklu licz-
nymi patriotycznymi pieśniami. 

SPOTKANIE AUTORSKIE I WARSZTATY 
CZYTELNICZE

  
 Dzień 17  listopada 2015 r. był 
ważny dla uczniów klas drugich i trzecich 
naszej szkoły. Tego dnia bowiem gościliśmy 
autorkę książek dla dzieci Barbarę Szelą-
gowską i ilustratorkę Monikę Jędrychowską. 
 Spotkanie autorskie połączone 
było z warsztatami czytelniczymi na temat  
„Jak powstaje książka”. Uczniowie mieli 
okazję osobiście poznać autorkę i ilustratorkę 
książek oraz dowiedzieć się, na czym polega 
ich praca. Dzieci w prosty sposób zapoznały 
się z procesem powstawania książki - od 
pomysłu, poprzez ilustrowanie, drukowanie 
aż do momentu kiedy znajdzie się na półkach  
w księgarniach. Podczas warsz-
tatów autorka czytała swoje wiersze  
i opowiadania, a ilustratorka mówiła jak 
się tworzy ilustracje do książki. Drugokla-

siści  i trzecioklasiści 
aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach poprzez 
odgadywanie zagadek 
 i wspólne zabawy. 
Spotkanie autorskie, 
będące aktywną 
formą popularyzacji 
czytelnictwa wśród 

uczniów,  zorganizowały panie z biblioteki 
szkolnej: Ewa Bińkowska i Elżbieta Grzy-
bowska.

PIERWSZOKLASIŚCI Z WIZYTĄ W OCHOTNI-
CZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W ramach ogólnopolskiego 
projektu: „Klub bezpiecznego Puchatka” 
klasy pierwsze: I a, I b i I c wraz z wycho-
wawczyniami  wybrały się w październiku 
z wizytą do Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Mszczonowie. Pierwszaków przywitał 
naczelnik Straży pan Grzegorz Koperski. To 
on oprowadził dzieci po wszystkich salach, 
 w których urzędują  strażacy, zapoznał z ich 
pracą, pokazał sprzęt strażacki. Uczniowie 
uczestniczyli w pokazie pierwszej pomocy, 
zaprezentowanej przez druha Marcina 
Wiśniewskiego oraz  w pokazie akcji  gaśni-
czej. Pan  G. Koperski opowiedział również 
dzieciom o patronie OSP w Mszczonowie czyli 
o św. Florianie. Wizyta okazała się strzałem 
w dziesiątkę, pierwszoklasiści wrócili zado-
woleni i pełni wrażeń. Po powrocie do 
szkoły  dzieci wykonały prace plastyczne na 
temat pracy Straży Pożarnej, które zdobią 
gazetki klasowe. Panie wychowawczynie klas 
pierwszych:  Agata Lesiak, Lidia Figat i Ewa 
Skoneczna, pragną serdecznie podziękować 
panu Grzegorzowi Koperskiemu za poświę-
cenie czasu dzieciom z klas pierwszych i 
zapoznanie ich   z pracą  strażaków.

Tomek Sawyer - figlarz i łobuziak
180. rocznica urodzin Marka Twaina

24.11.2015 roku o godz. 900 w bibliotece 
szkolnej odbył się konkurs czytelniczy. Aby 
wziąć w nim udział, należało znać treść 
książki Marka Twaina „Przygody Tomka 
Sawyera”.

Konkurs przygotowała i przepro-
wadziła pani Ewa Bińkowska. Jego uczest-
nikami byli przedstawiciele poszczególnych 
klas szóstych.

Drużynę A stanowili  uczniowie klasy VI a:
Olczak Kinga
Pytel Klaudia
Wacławek Julia

Drużynę B stanowili uczniowie klasy VI b 
Szuplewska Zuzanna
Stelmach Michał
Zajączkowska Eliza

Drużynę C stanowili uczniowie klasy VI 
c: 
Biała Kinga
Popławska Inga

Wieteska Aleksandra

Drużynę D stanowili uczniowie klasy VI d
Dropińska Aleksandra
Lutomska Wiktoria  
Wijatyk Karol

W jury zasiadły: pani wicedyrektor szkoły  
Jolanta Zielonka, bibliotekarz Elżbieta Grzy-
bowska, pedagog szkolny Jolanta Wacławek.

Konkurs składał się z 15-tu konku-
rencji: trzynaście dotyczyło  treści książki i 
biografii autora. Dwie pozostałe to konku-
rencja sportowa- wycieczka do jaskini i  praca 
plastyczna - każda z klas miała wykonać 
wylosowaną postać. 

I miejsce w konkursie zajęła klasa VI C  , 
zdobywając 112,5 pkt

 
II miejsce zajęły uczennice z  klasy  VI A ,  
zdobywając  94,5 pkt

III miejsce zajęli uczniowie klasy VIB , zdoby-
wając 88 punktów.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
słodkie co nieco. Laureaci otrzymają nagrody 
książkowe i dyplomy na najbliższym apelu. 
Informacje i zdjęcia zostały wyeksponowane 
na szkolnym korytarzu C.

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W NASZEJ 
SZKOLE

4 grudnia do naszej szkoły zawitał 
święty Mikołaj w towarzystwie śnieżynki 
i elfów. Jest to dobry znak, świadczący 
o tym, że dzieci były grzeczne i zasłużyły 
na prezenty.  Wizyta Mikołaja sprawiła 
wszystkim wiele radości i wprawiła w dobry 
humor.

Ten dzień będziemy długo wspo-
minać, jako przyjemny, magiczny, zwiastu-
jący nadejście najpiękniejszych świąt w 
roku. Szczególne podziękowania kierujemy 
pod adresem Mikołaja i mamy nadzieję, że 
za rok znów odwiedzi naszych uczniów.

SP w Mszczonowie

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W MSZCZONOWIE
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24.11.2015 roku (w czwartek) o godz. 900 w bibliotece szkolnej odbył 
się konkurs czytelniczy dla klas szóstych.

Aby wziąć udział w konkursie należało znać treść książki Marka Twaina 
„Przygody Tomka Sawyera” 
W konkursie udział wzięli przedstawiciele poszczególnych klas 
szóstych.

Drużynę A stanowili  uczniowie klasy VI a:   Drużynę B stanowili 
uczniowie klasy VI b 
Olczak Kinga                                                  Szuplewska Zuzanna
Pytel Klaudia                                                   Stelmach Michał    
Wacławek Julia                                               Zajączkowska Eliza

Drużynę C stanowili uczniowie klasy VI c:   Drużynę D stanowili 
uczniowie klasy VI d  
Biała Kinga                                                   Dropińska Aleksandra
Popławska Inga                                             Lutomska Wiktoria    
Wieteska Aleksandra                                     Wijatyk Karol

W jury zasiadły: pani wicedyrektor szkoły  Jolanta Zielonka , bibliote-
karz Elżbieta Grzybowska, pedagog szkolny Jolanta Wacławek.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła Ewa Bińkowska.

Konkurs składał się z 15-tu konkurencji:  trzynaście konkurencji doty-
czyło  treści książki i biografii autora.  Dwie konkurencje to konkurencja 
sportowa- wycieczka do jaskini i   praca plastyczna - każda z klas miara 
wykonać wylosowaną postać i tak: 

I miejsce w konkursie zajęła klasa VI C zdobywając 112,5 punkta
 

II miejsce zajęły uczennice z  klasy  VI A   zdobywając  94,5 punkta
III miejsce zajęli uczniowie klasy VIB zdobywając 88 punktów

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie co nieco. Laureaci otrzy-
mają nagrody książkowe i dyplomy na najbliższym apelu. Informacje i 
zdjęcia zostaną wyeksponowane na tablicy w korytarzu C.

SP w Mszczonowie

Tomek Sawyer - figlarz i łobuziak
180 rocznica urodzin Marka Twaina

Sprawozdanie z przeprowadzonej 
lekcji języka polskiego na temat 
Mszczonów: wczoraj, dziś,  jutro 
zainspirowaną przez lekcję na temat 
moja mała ojczyzna zawartą w e – 
podręczniku.  

Klasa 5d (klasa integracyjna wraz z wychowawcą Małgorzatą Jaku-
biak) wzięła udział w lekcji języka polskiego z e – podręcznikiem na 
temat „Moja Mała Ojczyzna”, na której poznali znaczenie pojęcia mała 
ojczyzna i odkryli elementy, które się na nią składają. Dowiedzieli się 
jakie znaczenie dla każdego człowieka ma najbliższa okolica, w której 
się wychował i dorastał. 

Uczniowie w ramach rozwijania metody pracy, którą jest projekt 
badawczy, podzieleni zostali na grupy i zobowiązani byli przygotować 
różne wiadomości na temat naszego  miasta, jego historię, współ-
czesne losy oraz przyszły rozwój. 

Każda grupa wyłoniła lidera, który kontaktował się 

w razie potrzeby i problemów z nauczycielem języka polskiego p. Idą 
Gontarz. Każda osoba z grupy pełniła określoną funkcję. Podczas zajęć 
w klasie uczniowie otrzymali brystole, mazaki i każda grupa pracowała 
nad swoją częścią projektu. Do działań nad projektem należało również 
odwiedzenie przez uczniów wraz z wychowawcą Izby Pamięci w 
Mszczonowie oraz Muzeum znajdującego się w Domu Maklakiewicza. 

Mszczonów wczoraj to plakat zawierający informacje o dacie 
nadania praw miejskich, o znanych Polakach związanych z miastem, 
o klubie sportowym z tradycjami przedwojennymi i o orkiestrze staży 
pożarnej, która również ma długie tradycje. To również zdjęcia miasta 
objętego wojną i obrazy zniszczeń, jakie wówczas miały miejsce. Z braku 
miejsca na plakacie uczniowie umieścili jedynie tytuły mszczonowskich 
legend, lecz podczas prezentacji w bibliotece szkolnej sprawozdawca z 
tej grupy odpowiadał wybrane legendy oglądającym wystawę. 

Mszczonów dzisiaj – to praca zawierająca informację o herbie 
miasta, jego położeniu, liczbie mieszańców i ważnych instytucjach, 
które się u znajdują. Jest tu wiele ciekawych zdjęć naszego miasta: 
szkoły, przedszkola, baseny termalne, lodowisko, kościoły, cmentarze. 
Każde zdjęcie jest podpisane i omówione zostało przez ucznia sprawoz-
dawcę podczas prezentacji. Tu także mamy zdjęcie Burmistrza Miasta.

Mszczonów jutro to futurystyczna wizja miasta, widziana oczywi-
ście oczami dzieci a inspirowana planowanymi przez władze miejskie 
inwestycjami. Możemy tu zobaczyć wymarzone place zabaw, nowo-

MERKURIUSZ SZKOLNY



56   styczeń-luty 2016 / nr 1-2 (242-243)

czesne wieżowce na osiedlach, piękne nowoczesne kościoły i ogromny 
park rozrywki.  

Po ukończonej lekcji przygotowane plakaty zawisły w bibliotece 
szkolnej, a na prezentację tak przygotowanego materiału zaproszeni 
byli młodsi uczniowie naszej szkoły, rodzice wybranych uczniów oraz 
nauczyciele. Uczniowie sprawozdawcy omawiali swe prace, opowiadali 
legendy, odpowiadali na pytania zainteresowanych osób. 

Po tak przygotowanej prezentacji wszystkie plakaty wiszą w szkolnej 
szatni, są dostępne tym samym dla szerokiego grona odbiorców: 
rodziców, dziadków, opiekunów dzieci, dla wszystkich uczniów, dla 
wszystkich pracowników szkoły i oczywiście dla nauczycieli z zaprzy-
jaźnionych placówek np.: gimnazjum, szkoły muzycznej, przedszkola 
miejskiego.

KULTURALNE PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2015/2016

WRZESIEŃ
Integracja pierwszych klas 
  W dniu 24 września 2015r. miała miejsce już po 
raz trzeci Integracyjna Gra Terenowa, w której wzięli udział uczniowie 
i uczennice klas pierwszych naszego Gimnazjum. Dzięki sprzyjającej 
aurze zabawa odbywała się na Mszczonowskich Termach. W grze 
wzięła udział większość pierwszoklasistów pod czujnym okiem swych 
wychowawców, a organizatorami byli starsi koledzy i koleżanki z Samo-
rządu Uczniowskiego.
Herzlich willkommen bei uns!
 25 września w ramach wymiany młodzieży  do naszej szkoły 
przybyli przyjaciele z Erding. Grupa mszczonowskich i osuchowskich 

gimnazjalistów przywitała 38 uczniów i ich opiekunów. Zaczęło się od 
wspólnego wyjazdu do Osuchowa, potem do Warszawy i Krakowa. 
Uczestnicy wymiany odwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce i Jasną Górę. 
Następne spotkanie w Erding!

LISTOPAD
Narodowe Święto Niepodległości

Dnia 9 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. Cała społeczność szkolna świętowała 
97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Apel przygotowała klasa Ia i IIa pod kierunkiem pani Iwony 
Lipińskiej, oprawę muzyczną przygotował chór szkolny pod kierunkiem 
pana Jacka Zielonki, dekorację - pani Emilia Kurowska.
 Jest to szczególny dzień dla każdego z nas, dla całej Polski. 
Uczniowie obserwujący całe przedstawienie byli uroczyście ubrani i z 
należytym szacunkiem obchodzili ten dzień, ponieważ jest on bardzo 
ważny dla każdego Polaka - patrioty. Moje wrażenie po apelu jest 
pozytywne. Wiem już, że 11 listopada to w sumie najważniejsza data 
dla Polski.
 Dlatego bądź godnym patriotą i reprezentuj swój kraj z 
szacunkiem i uznaniem. Pamiętaj również, że to dzięki naszym żołnie-
rzom żyjemy i co najważniejsze - jesteśmy Polakami. 

Gabrysia – uczennica klasy Id GIM

Wieczór magii, czyli Andrzejki 2015
 27 listopada w naszym gimnazjum 

odbyły się długo wyczekiwane przez wszyst-
kich uczniów Andrzejki. Wieczór pełen wrażeń 
rozpoczęło przedstawienie, które przygoto-
wali drugoklasiści z pomocą wychowawców. 
Pomimo ogromnego stresu artystów 
wszystko poszło zgodnie z planem. Spektakl 
był wart uwagi i pełen śmiechu. Andrzejkowy 
klimat nadawała niesa-
mowita scenografia 

Gimnazjum

WIEŚCI Z GIMNAZJUM 
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oraz bardzo dobrze dobrane kostiumy aktorów. Nie zabrakło również 
tańca oraz śpiewu. Pojawił się także iluzjonista, który przeniósł nas na 
chwilkę w świat magii i czarów. Po przedstawieniu goście mogli spró-
bować przepysznych ciast przyniesionych przez uczniów albo udać się 
do pokoju wróżb. Następnie na absolwentów i gimnazjalistów czekała 
dyskoteka. 

 Wieczór był naprawdę wspaniały i wszystkim wykonawcom 
oraz organizatorom należą się ogromne brawa. Teraz pozostaje nam 
tylko czekać do następnego roku. 

 Święto Szkoły
 Dnia 30 listopada 2015 r. odbył się uroczysty apel z okazji 
Święta Szkoły. Został przygotowany przez klasę IIa pod kierunkiem p. 
Ewy Pawłowskiej i p. Bogusławy Jabłońskiej, oprawę muzyczną przygo-
tował – p. Jacek Zielonka, dekoracje – p. Emilia Kurowska. 
 Spotkaliśmy się z okazji Święta Szkoły oraz aby uczcić pamięć  
Jana Adama Maklakiewicza - najwybitniejszego  mszczonowianina, 
który od 14 czerwca 2002 roku jest patronem naszego Gimnazjum. 24 
listopada minęła 116 rocznica jego urodzin. Jan Adam Maklakiewicz to 
wyjątkowa postać, człowiek wielkiego charakteru, jeden z najwybit-
niejszych kompozytorów XX wieku. Żył i tworzył właśnie tu - w Mszczo-
nowie.

 Podczas uroczystości swoje talenty, zwłaszcza muzyczne, 
zaprezentowali gimnazjaliści. Na zakończenie grupa cheerleaders 
z udziałem ucznia klasy IIId Bartosza Fedorowicza wykonała tango 

„Siedem czerwonych róż”.

GRUDZIEŃ
Szkolne Mikołajki
 4 grudnia  nasze Gimnazjum odwiedził Święty Mikołaj z 
Mikołajową, Śnieżynką i Reniferem. Dla każdej klasy miał miłą niespo-
dziankę. W rolę Mikołaja wcielił się Hubert Słojewski. Panią Mikołajową 
była Wiktoria Janowska, Reniferem - Patryk Wolak, a Śnieżynką - Wero-
nika Grzybowska – uczniowie naszej szkoły.

Nocny maraton filmowy
 Noc z 18 na 19 grudnia siedemnaścioro uczniów pod opieką 
nauczyciela postanowiło spędzić w gimnazjum. Z inicjatywy Magdy 
Maliszewskiej oraz Romana Antolaka – uczniów klasy IIIa zorganizo-
wano pierwszy nocny maraton filmowy. Uczestnicy obejrzeli trzy filmy. 
Każdy z nich był poprzedzony wprowadzeniem i zakończony dyskusją, 
w czasie której uczniowie mogli podzielić się swoimi refleksjami.  
 O sukcesie maratonu mogą świadczyć opinie uczestników 
chwalących pomysł i atmosferę spotkania. 
Magia Świąt Bożego Narodzenia
 22 grudnia grupa teatralna „Alternatywa” pod opieką pani 
Bogusławy Jabłońskiej zaprezentowała Jasełka. Szkolna aula stała 
się areną walki dobra ze złem inspirowanej scenkami rodzajowymi, 
które można zaobserwować w życiu. Po uroczystości uczniowie wraz z 
wychowawcami rozeszli się do swoich klas, by tradycyjnie podzielić się 
opłatkiem i zasiąść przy wigilijnych stołach. 

,,Święta, święta i po świętach”
Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta w roku, pełne 

radości i serdecznych życzeń. Zawsze staramy się, aby były wyjątkowe. 
Ubieramy choinki w różnobarwne ozdoby, w powietrzu unosi się 
zapach pieczonych pierniczków, a o północy idziemy na pasterkę. Aby 
uczcić narodziny Chrystusa, przygotowujemy również jasełka. W tym 
roku nie było inaczej.  
            Dnia 22.12.2015r. grupa teatralna ,,Alternatywa” pod kierun-
kiem p. Bogusławy Jabłońskiej zaprezentowała wspaniałe przedsta-
wienie pt. ,,Na świątecznym froncie dobro zwycięża”. Była w nim mowa 
o walce dobra ze złem oraz o tym, jak ważna jest rodzina w naszym 
życiu. Uczniowie bardzo ciepło przyjęli występ, a aktorzy zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami. Na zakończenie usłyszeliśmy serdeczne 
życzenia p. dyrektor Anny Rusinowskiej oraz przewodniczącej Samo-
rządu Uczniowskiego Julii Walczyńskiej.  Następnie wszyscy rozeszli się 
do swoich klas, aby wspólnie  połamać się opłatkiem, a świątecznym 
życzeniom nie było końca. 
 Ten dzień był wyjątkowy dla wszystkich.  Jasełka zaprezen-

towano również w Mszczonowskim Ośrodku Kultury na XII Gminnym 
Festiwalu Przedstawień Jasełkowych im. Wojciecha Siemiona, gdzie 
grupa zdobyła wyróżnienie.  

Alicja Pawlak, Anita Leśniewska- uczennice klasy Ia
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Przede wszystkim należy 
wierzyć w siebie
Człowiek z pasją

 Wszyscy uczniowie naszego gimna-
zjum znają Karolinę Powązkę. Jeździ na wózku. 
Nie każdy jednak wie, że ta skromna, cicha 
dziewczyna jest świetnym szermierzem i 
osiąga sukcesy w zawodach ogólnopolskich. 
Poznajmy ją bliżej.

Witaj, Karolino.
Witajcie.

W połowie listopada 2015r. na obiek-
tach Akademii Wychowania Fizycznego w 
Warszawie odbyły się XXII Mistrzostwa Polski 
w Szermierce na Wózkach. Zajęłaś w nich 
trzecie miejsce, walcząc szpadą w kategorii 
młodzików. To wielki sukces! Opowiedz nam 
o swojej pasji.
 O szermierce dowiedziałam się pięć 
lat temu. W lutym 2012 r. zaczęłam trenować 
- dwa razy w tygodniu w Warszawie. Trening 
trwa około trzech godzin (z przerwami). Na 
początku rozgrzewki jest przywitanie, gra 
toczy się do dwudziestu trafień. Przed zawo-
dami ćwiczę też z manekinem.

Dobry trening?
Tak, nawet kręgosłup mi się trochę wypro-
stował.

Czyli to forma rehabilitacji?
Tak.

Jak wygląda wyposażenie szermierza?
 Szermierz musi mieć maskę, ochra-

niacz, dwie bluzy, rękawice i taką jakby spód-
nicę zabezpieczającą nogi. Wózki są unieru-
chomione na platformie. Dotknięcie szpadą 
wcale nie boli, bardziej łaskocze. Trafienia 
rejestruje się elektronicznie – pod ubranie 
zakłada się specjalne kabelki, które podłącza 
się do szpady. Jej długość jest uzależniona od 
zasięgu rąk zawodnika.

Jaką masz konkurencję?
 Zawody przebiegają z podziałem na 
grupy wiekowe. W moim przypadku było to 
sześć osób, w tym dorośli i młodzież. Łatwiej 
mi się walczy z dorosłymi.

Czy oprócz szermierki uprawiasz inne dyscy-
pliny sportowe?
 Tak, biorę udział w wyścigach na 
wózkach. Dwa razy zajęłam czwarte miejsce, 
raz pierwsze i raz drugie. Z innymi zawodni-
kami utrzymuję kontakt przez Internet.

Czyli pasja łączy?
 Tak.

Masz jeszcze jakieś zainteresowania?
 Robię witraże. To wymaga dużo 

cierpliwości! Poza tym lubię oglądać filmy i 
czytać książki. Uwielbiam też zabawy z moim 
kochanym psem.

Jak smakuje zwycięstwo?
 Zwycięstwo to mieszanka szoku i 
szczęścia. Czuję się dzięki niemu jak zdrowa 
osoba. Nie myślę o chorobie.

Kiedy następny występ?
 Trener powiedział, że jeżeli będzie 
mi tak dobrze szło, to za dwa lata pojadę do 
Londynu lub do Rio na mistrzostwa.

To świetnie! Chyba niewielu uczestników ma 
takie szanse? Musisz być naprawdę doba!
 Chyba tak.

Jak się odkrywa pasję w sobie?
 Zobaczyłam trening szermierki i od 
razu poczułam, że to coś dla mnie.

Jakiej rady udzieliłabyś innym?
 Przede wszystkim należy wierzyć w 
siebie.

Dziękujemy Ci za to, że zgodziłaś się udzielić 
nam wywiadu. Życzymy sukcesów w następ-
nych zawodach.
 Dziękuję.

 Karolina odnalazła swoją pasję i ma 
cel w życiu. Można się od niej uczyć pokory i 
wytrwałości. 

wywiad przeprowadzili redaktorzy szkolnej 
gazetki „Zapytnik”

Wysłuchaj wywiadu z Karoliną: http://zyro-
skop.info.pl/tag/mszczonow/
zdjęcie http:// zyroskop.info.pl

LO im. Szarych Szeregów

Mszczonowskie liceum w blasku sukcesów

 Od wielu lat uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. 
Szarych Szeregów odnoszą sukcesy w licznych konkursach.
  11 grudnia 2015 r w Muzeum Niepodległości odbył się 
finał  XII  edycji Ogólnopolskiego Konkusu Krasomówczego oraz 
Literackiego, organizowanego przez Stowarzyszenie Warszawskich 
Nauczycieli Polonistów pod patronatem Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. Konursowym zadaniem każdego uczestnika było napisanie 
i wygłoszenie przemówienia na podany przez organizatorów temat, 
a dotyczył on w tym roku życia i twórczości wybitnych Polaków: 
Henryka Sienkiewicza oraz Św. Brata Alberta Chmielowskiego.
 Tak jak co roku, ciężka praca uczniów przyniosła im zasłu-
żone laury. Sukcesem w tej kategorii mogą pochwalić się: Norbert 
Michalski, uczeń klasy I, laureat II miejsca oraz Katarzyna  Jóźwiak    i 
Magdalena Perzyna, laureatki III miejsca, również uczennice klasy I, 
natomiast wyróżnienie przypadło Natalii Czepik. Pozostałymi laure-

atkami są: Natalia Giec oraz Aleksandra Osińska. 
 Nasi uczniowie odnieśli także sukcesy  w Konkursie Lite-
rackim, który w tej edycji był poświęcony poecie księdzu Janowi 
Twardowskiemu i pisarzowi Henrykowi Sienkiewiczowi. Uczest-
ników tego konkursu czekało napisanie rozprawki, wiersza lub 
opowiadania z dialogiem, odnoszącego się do wspomnianych 
postaci. W kategorii tej została doceniona praca Klaudii Sadowskiej, 
która zajęła III miejsce.
 Pamiętajmy jednak, iż sukcesy uczniów nie byłyby 
możliwe bez pracy i wsparcia nauczycieli oraz sprzyjającej współ-
zawodnictwu uczniów atmosfery stworzonej przez Dyrekcję,  grono 
pedagogiczne, i rodziców. Słowa podziękowania należy tu złożyć 
pani Genowefie Śledź, długoletniej nauczycielce języka polskiego w 
naszym liceum, osobie, dla której zawód jest powołaniem, a rozwi-
janie młodych talentów - pasją.
 Ukoronowaniem obu konkursów była uroczysta gala 
wręczenia nagród i dyplomów, która odbyła się 22 stycznia w 
Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Uczestnicy konkursu
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25.01.2016 w Liceum Ogólnokształcącym im. Szarych Szeregów w 
Mszczonowie odbył się Europejski Dzień Języków Obcych. Osobami 
biorącymi udział w owym wydarzeniu byli uczniowie klas I- III. Każda 
klasa dzieliła się na dwie mniejsze grupy w zależności od nauczanego 
drugiego języka nowożytnego, jakimi są niemiecki oraz rosyjski. Opie-
kunami zespołów byli szkolni lingwiści, do których grona należą Pani 
Marzena Żuchewicz (j. niemiecki), Pani Halina Nowak (j. rosyjski) oraz 
Pan Grzegorz Lipiński (język angielski).
Uczniowie zaczęli przygotowania do tego wydarzenia już od 11.01.2016, 
zaś w szkole, w dniu wydarzenia praca szła pełną parą już od samego 
rana. W trakcie podejmowanych przez uczniów działań odbył się 
konkurs geograficzno-językowy, w którym udział wzięło łącznie 6 ekip, 
po dwie z każdej klasy. Obejmował on wiedzę ogólną o Rosji, Niem-
czech oraz Wielkiej Brytanii. Najlepsi okazali się przedstawiciele grupy 
niemieckiej z drugiej A – zajęli oni pierwsze miejsce; dalej w klasyfi-
kacji mieściła się również klasa II, lecz jej grupa rosyjska, zaś grupa 

niemiecka z klasy III zajęła miejsce trzecie. Konkurs nie był jednak 
końcem atrakcji, ale ich początkiem. Uczniowie po stoczeniu ciężkiego 
boju na umysły wrócili do swoich sal by zasilić szeregi swoich kolegów i 
koleżanek, a tym samym pomóc im w przedstawieniu losowo przydzie-
lonych im krajów europejskich, takich jak Irlandia oraz Szwajcaria. Jury 
składało się z czteroosobowej komisji, w skład której wchodzili: Pani 
dyrektor Mariola Mońko, Pan Grzegorz Lipiński, Pani Marzena Żuche-
wicz, oraz Pani Halina Nowak. Kryteriami branymi pod uwagę przy 
ocenie poszczególnych prezentacji były m.in. wystrój sal, przygotowane 
charakterystyczne potrawy dla danego kraju, muzyka, prezentacje 
multimedialne i atmosfera panująca w grupach. Na każdym zespole 
spoczywało także zadanie wystylizowania wybranej przez nią osoby na 
postać rzeczywistą np. na królową Elżbietę II oraz na Alberta Einsteina.
Po długotrwałych naradach jury jednoznacznie wyłoniło zwycięzców. Ku 
powszechnemu zdziwieniu na podium stanęła świeżo upieczona klasa I. 
Jej grupa rosyjska zajęła miejsce pierwsze, zaś niemiecka – drugie. Klasa 
II plasowała się na miejscu trzecim. Laureaci uzyskali nagrody w postaci 
dyplomów oraz licznych słodyczy. Podsumowaniem uroczystości było 
ogłoszenie przez jury zwycięzców na sali gimnastycznej oraz podzięko-
wanie za włożony przez uczniów, a także nauczycieli - o których zapo-
mnieć nie można - ogromny wysiłek, i którzy sprawili, że dzień ten był 
piękny i z pewnością pozostanie w naszych sercach oraz pamięci.

Adam Pietrzyk kl. II

LO im. Szarych Szeregów

Języki łączą ludzi

IV Zjazd Absolwentów 

Z okazji 70-tej rocznicy istnienia szkoły i 20-lecia 
nadania imienia Szarych Szeregów Liceum Ogól-
nokształcącemu w Mszczonowie organizowany 
jest IV Zjazd Absolwentów . 
Zjazd odbędzie się  4 czerwca 2016 roku (sobota, 
początek godzina 11.00). 
Zgłoszeń  można dokonywać telefonicznie, 
kontaktując się z sekretariatem szkoły  (46 
8571210) lub mailowo (mszczonowlo@wp.pl). 
Osoby pragnące uczestniczyć  w tym wydarzeniu  
proszone są o dokonanie wpisowego  za udział w 
zjeździe w kwocie 80 złotych (od osoby),   prze-
lewem,  do dnia 30.04.2016 roku, na konto Komi-
tetu Założycielskiego IV Zjazdu Absolwentów LO 
w Mszczonowie (ul. Maklakiewicza 18, 96-320 
Mszczonów): 
31 9302 0004 0012 0157 2000 0010,  z dopiskiem 
„IV Zjazd Absolwentów 2016”.

Dodatkowo osoby chcące uczestniczyć w balu 
proszone są o dokonanie płatności na wyżej 
wymienione konto w kwocie 150 złotych (od 
osoby). 
W zgłoszeniu przekazanym do sekretariatu szkoły 
muszą być podane:   
nazwisko rodowe i rok ukończenia szkoły. W 
dniu Zjazdu każdy z jego uczestników otrzyma: 
„Biuletyn Zjazdowy”, pamiątkowy znaczek i  
imienny identyfikator. Po zakończeniu oficjal-
nych uroczystości Zjazdu odbędzie się bal absol-
wentów. Dokładny program Zjazdu  zostanie 
opublikowany po 15.05.2016 roku na stronie 
internetowej szkoły: www.lomszczonow.w8w.
pl w zakładce „Zjazd Absolwentów” i  w prasie 
lokalnej. Informacje na   temat organizacji Zjazdu 
można  na bieżąco uzyskiwać  w sekretariacie LO (46 
8571210).

Przewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego 

Barbara Gryglewska.
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08.01.2016
Karnawał trwa i nasi uczniowie mają  kolejną coroczną zabawę choin-
kową  już za sobą… Sala gimnastyczna w tym dniu zmieniła się w salę 
balową, a dokładniej  zamek królewski 
 Na zamku można było spotkać postaci z ulubionych  bajek, królewny, 
księżniczki, czarownice, wampiry, piratów, cowboye,  strażacy, poli-
cjanci, Batman, Spider-Man…Wszystkie stroje były piękne i   świadczyły 
o dużej pomysłowości dzieci i ich rodziców. Oprawę muzyczną  tak jak w 
poprzednim roku zapewnił niezawodny wodzirej Arek. Od początku  aż 
do samego końca balu na parkiecie bawili się wszyscy uczniowie wraz 
z  nauczycielami i rodzicami. O dzieciach pamiętał również Mikołaj, 
który wręczył każdemu prezent. Choć wszyscy uczestnicy wspaniale się 
bawili, to czas dobrej zabawy  upływał bardzo szybko… To był niezapo-

mniany dzień pełen atrakcji i  wrażeń. A wszystkim dzieciom jeszcze raz 
gratulujemy pomysłów na piękne  stroje. 

 W ostatni czwartek listopada bawiliśmy się na balu andrzej-
kowym organizowanym przez samorząd uczniowski.
 Zabawa  przeznaczona była dla szkoły podstawowej, toteż 
sami wykonaliśmy dekorację oraz rekwizyty do konkursów andrzejko-
wych. Wspólnie z rodzicami zorganizowaliśmy poczęstunek, a gdy już 
przyszła pora balu – bawiliśmy się na 102. Najciekawsze konkurencje, 
to: odrysowywanie na czas dłoni przeciwną  ręką – tą, która nie domi-
nuje - w tym konkursie zwyciężył Maciek Maciszewski; „słodziutkie 
jabłuszko” , czyli zjedzenie owocu na czas bez używania rąk – w tym 
konkursie zwyciężył bezapelacyjnie zespół, składający się z: Daniela 
Karasiewicza, Bogdana Rzepeckiego, Radka Wójcika. Zaskoczył mnie 
i niesamowicie rozbawił konkurs z balonem, w którym uczestnicy 
musieli na czas nadmuchać swój balon, a następnie włożyć go miedzy 
kolana i bez pomocy rąk przejść wyznaczony odcinek trasy. Najzręcz-
niejsza i najszybsza okazała się Małgosia Berlińska,  a tuż za nią na 

metę wbiegł Dominik Brzemiński. 
Przy zabawie tanecznej, w której nie 
można było odkleić dłoni od swojego 
partnera, a muzyczka cały czas się 
zmieniała, zwycięzcami okazały się: 
Weronika melon i Ewelina Kowalczyk, 
które oprócz słodkości otrzymały…
klej papierniczy. Zabawę prowadziła p. 
Dominika Jankowska, która zaplano-
wała również wiele zabaw tanecznych, 
m.in. taniec z osobą, którą wybrał 
nam los, czyli w wyniku przekłuwania 
serc. Na koniec balu wybrano króla i 
królową balu, zostali nimi Kamil Stępień 
- kowboj i Julia Chojecka – Pocahontas. 
 Gratuluję organizatorom tak 
udanej zabawy. Uczniowie składają 
podziękowania opiekunom: p. Ewy 
Termenie, p. Krzysztofowi Kurzepie oraz 
didżejom: Mateuszowi Wojtczakowi i 
Mateuszowi Fronczakowskiemu. 

Norbert Kok

Osuchów

Bal na 102

Wręcza

Zabawa karnawałowa

Chcemy zostać: „Szkołą Demokracji”
W dniu 16 listopada o godz. 11.00 odbyła się w naszej szkole 

debata. Została ona przeprowadzona, aby zapoznać całą społeczność 
uczniowską z udziałem naszej szkoły w projekcie organizowanym przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła demokracji”. Biorąc udział w 
tym projekcie, nasza szkoła walczy o miano „demokratycznej szkoły”. 
Debata była także sprawdzeniem, które z kryteriów owej szkoły nasza 
placówka spełnia. 

Na początku przewodniczący SU krótko powitał wszystkich na 
debacie. Następnie głos zabrał zastępca, który przeprowadził całe 
spotkanie. Najpierw w formie prezentacji  zapoznał wszystkich, zarówno 
uczniów jak i nauczycieli, z projektem (z całą organizacją pracy oraz  

z  poszczególnymi obszarami projektu). Następnie  opowiedział o celu 
debaty i odpowiednim zachowaniu, aby wszystko odbyło się szybko 
i sprawnie. W końcu przeszliśmy do dyskutowania. Staraliśmy się 
odpowiedzieć na  zestawy pytań do poszczególnych obszarów, które 
trójki klasowe otrzymały wcześniej, aby przygotować się do debaty. 
Uczniowie odpowiadali napytania bardzo szczegółowo i z wielkim prze-
jęciem,  po czym pani dyrektor zabierała głos i przedstawiała swoją 
opinię na temat pomysłów uczniów. Dzięki temu, od razu wszystkie 
pomysły uczniów byłykonsultowane z dyrektorem szkoły. Po dyskusji 
nad wszystkimi pytaniami , zakończyliśmy naszą debatę i rozeszliśmy 
się z powrotem na lekcje.

Agnieszka Krawczyk KL. IIIA
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Spotkanie  z Leśniczym  w Oddziale  
Przedszkolnym w Osuchowie
Dnia 22 listopada nasze przedszkole odwiedził niezwykły gość, pan 
leśniczy Marek Zientek . Dzieci oczekiwały go z niecierpliwością od 
samego rana. Na początku spotkania pan leśniczy zaprezentował dzie-
ciom swój mundur, szczególne zainteresowanie wzbudziły jego buty, 
które jak się okazało są bardzo ciepłe i wygodne. Pan leśniczy opowie-
dział przedszkolakom o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwie-

rzętach. Podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować 
zwyczaje zwierząt w nim mieszkających. Dzieci dowiedziały się także 
w jaki sposób pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre 
zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają w sen zimowy. Podczas 
spotkania pan leśniczy zadawał przedszkolakom wiele pytań, z którymi 
dzieci świetnie sobie radziły. Na koniec spotkania dzieci otrzymały kolo-
rowe broszurki przyrodnicze. Dzięki tym zajęciom  dzieci poszerzyły 
wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony 
przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym.

Marzena Taras

Jan Paweł II w naszych głowach i 
sercach

W dniu 30 listopada 2015r. w Pałacu w Radziejowicach odbyła się 
VI edycja Rejonowego Konkursu Wiedzy, w roku bieżącym pod hasłem 
„Jan Paweł II i jego związki z teatrem”, w której wzięłyśmy udział. 

Do tego konkursu przygotowywałyśmy się już od dłuższego czasu, 
przyswajając sobie biografię Jana Pawła II i jego działalność teatralną. 
Konkurs ten składał się z dwóch części: pierwsza polegała na napisaniu 
testu, który obejmował zakres wiedzy z biografii Papieża, natomiast 
w drugiej musiałyśmy odgadnąć odczytywane fragmenty poezji Jana 
Pawła II. Po długich zmaganiach osiągnęłyśmy duży sukces – pokonując 
uczennice z Gimnazjum w Radziejowicach i Wiskitkach – zajęłyśmy I. 
miejsce. Nasze osiągnięcie zostało uwieńczone nagrodami rzeczowymi, 

których naprawdę było sporo. Bardzo cieszymy się z tego 

sukcesu i ubolewamy nad tym, że w przyszłym roku, nie będziemy 
mogły wziąć udziału w tym konkursie, gdyż odejdziemy do szkół ponad-
gimnazjalnych.

Dnia 3 grudnia w ZSP Osuchów odbył się  pierwszy etap konkursu 
kuratoryjnego z religii pt. „Czas ucieka, wieczność czeka”. Chętnych nie 
brakowało. Test rozwiązywany był pod kątem wiedzy o dzieciństwie i 
młodości Karola Wojtyły. Aby przejść do kolejnego etapu trzeba było 
zdobyć więcej niż 80 % poprawnych odpowiedzi. Do drugiego etapu 
przeszłyśmy, uzyskując około 90% dobrych odpowiedzi. Żaden uczeń, 
biorący udział w tym konkursie,  nie zdobył mniej niż 20 punktów. Test 
był trudny, ale rywalizacja na drugim etapie będzie jeszcze trudniejsza.

Konkursy wiedzy udowodniły, że Jan Paweł II jest obecny w naszych 
głowach, ale przecież jego nauka i dobro wypełniają ludzkie serca. 
Refleksyjnie przywołujemy chwile z 13 października, kiedy to w naszej 
szkole odbył się apel upamiętniający osobę tego niezwykłego Polaka. 

Julia Wojtczak kl.IIIB
Katarzyna Wojciechowska kl.IIIB                              

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA 
PRZEDSZKOLAKA
19 listopada w Oddziale Przedszkolnym w Osuchowie odbyła się 
uroczystość Pasowanie na Przedszkolaka. Podczas uroczystości  
maluchy swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze czują się w 
przedszkolu. Zaprezentowały  rodzicom piosenki, wiersze i tańce, nad 
którymi pracowały od pewnego czasu pod czujnym okiem wychowaw-

czyni. Odświętny strój i piękne birety, a także wystrój sali podkreśliły  
doniosłość  wydarzenia. W dalszej części dzieci złożyły uroczyste ślubo-
wanie, a Pani  Urszula Gowin- Dyrektor ZSP w Osuchowie  za pomocą 
zaczarowanego ołówka dokonała pasowania. Na pamiątkę tej ważnej 
chwili każde dziecko otrzymało dyplom i książeczkę do kolorowania. 
Mali artyści spisali się na medal. Zostali nagrodzeni  gromkimi brawami. 
Na koniec uroczystości przeszli do sali gdzie spędzają swój czas. Tam 
czekała na nich niespodzianka- słodki  poczęstunek. Kolejne pasowanie 
już za rok. 

Marzena Taras

Otrzęsiny klas pierwszych
W dniu 26 października 2015 roku w ZSP w Osuchowie odbyły się 

otrzęsiny klas pierwszych. 
Klasa II A przygotowała mnóstwo konkurencji, w których rywalizo-

wali młodsi koledzy i koleżanki. Uczniowie wykazali się wiedzą na temat 
szkoły, znajomością utworów muzycznych, sprawnością fizyczną, zdol-
nościami tanecznymi oraz kreatywnością i poczuciem humoru.  Liczyły 
się takie umiejętności, jak: refleks, spontaniczność oraz zgranie drużyn. 
Nie zabrakło również konkurencji dla wychowawców klas pierwszych: 

pani Ewy Ludwiak i pani Anny Saiki, które miały wymienić wszystkich 
uczniów swojej klasy w kolejności alfabetycznej. Było wesoło i sympa-
tycznie, a wszystkiemu przyglądała się cała społeczność szkolna.

Oceny i zliczania punktów dokonało, wyłonione wcześniej, jury, 
w składzie: dyrektor Urszula Gowin, pani Agata Grzybowska  oraz 
przedstawiciele  klasy II A – Katarzyna Walczyńska i Maciej Krajewski. 
Po burzliwych naradach jury ogłosiło werdykt, w którym zwycięzcami 
tegorocznych otrzęsin zostały klasa I A i I B, które w nagrodę wspólnie  
zorganizują otrzęsiny w przyszłym roku szkolnym. 

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Odwiedziny misjonarza
 20 listopada br. w naszej szkole gościł o. Mirosław Kopczewski - 

franiszkanin z Niepokalanowa, który jest odpowiedzialny za sprawy 
misji. Celem odwiedzin o. Mirosława było przybliżenie uczniom życia 
ludzi w Afryce oraz działalności i pracy misjonarzy.

 Misjonarz w bardzo interesujący sposób przedstawił prace swoich 
współbraci ich doświadczenie, kompetencje, doskonałą znajomość 
języków, potrzeb, kultury oraz poświęcenie, czyli służbę. Przedstawił 
jedno z najbiedniejszych i najmniej rozwiniętych państw świata- Burkina 
Faso. Połowa jego mieszkańców żyje poniżej progu ubóstwa. Co piąte 

dziecko urodzone w tym kraju, umiera przed ukończeniem piątego roku 
życia. Jedna trzecia mieszkańców cierpi z powodu braku wody pitnej. 
Największym problemem tego państwa jest analfabetyzm, aż 78% oraz 
brak podstawowej opieki medycznej.

 Ojciec Mirosław przedstawił 4 krótkie filmy ukazujące wyżej 
wymienione problemy. Uczniowie dostrzegli problemy społeczne 
Afryki i wzięli je sobie głęboko do serca. Dzięki wizycie misjonarza wielu 
z nas doceni możliwości nauki, której wiele dzieci w Afryce nie posiada. 
Na zakończenie spotkania o. Kopczewski zachęcił nas do podjęcia 
,,Adopcji serca’’, zbiórki makulatury na budowy studni u Burkina Faso 
oraz modlitwy za ludność Afryki i misjonarzy tam pracujących. 

 Ola Gronkiewicz

Mikołaju, Mikołaju przybądź do nas z 
dalekiego kraju….

Do oddziału przedszkolnego w Osuchowie Mikołaj przybył 4 
grudnia w samo południe. Przedszkolaki z wielką niecierpliwością 
wyczekiwały tego dnia. Na przywitanie wyjątkowego gościa zaprezen-
towały specjalnie nauczony wierszyk. Z wielką radością wyrecytowały 
go, gdy tylko Święty przekroczył próg przedszkola. 

Mikołaj był bardzo szczęśliwy i postanowił odwzajemnić się dzie-
ciom pięknymi prezentami. Każde dziecko otrzymało wspaniały 
upominek. Z wielką radością dzieci siadały Mikołajowi na kolana i pozo-
wały do zdjęć przy choince. Niestety miły gość po rozdaniu prezentów 
musiał odwiedzić inne dzieci, więc pięknie się pożegnał i obiecał, że nie 
zapomni o nich w przyszłym roku. 

Dla przedszkolaków nie był to jednak koniec niespodzianek. Mamy 
przygotowały, bowiem słodki poczęstunek dla swoich pociech i nauczy-
cieli. Wszyscy bardzo miło spędzili ten dzień, który zapoczątkował świą-
teczną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 

Aneta Piasecka

„I choć jestem mały, to też pobiegnę 
do Chrystusa… O programie 
bożonarodzeniowym 

Jasełka, to taki jedyny teatr, w którym widz nie doszukuje się dosko-
nałości, ponieważ uczą one wielu podstawowych wartości, tak przecież 
niezbędnych do życia.

22 grudnia br. w Osuchowie przedstawiono program artystyczny 
poświęcony Świętom Bożego Narodzenia. W tym dniu w szkole gościli: 
Pani Krystyna Penczonek –Radna Powiatu Żyrardowskiego,  Pan Marek 
Zientek –Zastępca Przewodniczącego  Rady Miejskiej w Mszczonowie 
oraz Pani Agnieszka Mentek – Przewodnicząca Rady Rodziców, wspie-
rający na co dzień działania placówki.

Zebranych z uśmiechem powitała pani Urszula Gowin – dyrektor 
ZSP w Osuchowie. Następnie rozpoczęły się Jasełka. W pierwszych 
wystąpili uczniowie klas IV-VI, zaś drugie przedstawienie wykonali ich 

starsi koledzy i koleżanki z gimnazjum. Nie zabrakło w tych spekta-
klach ludowego tańca, anielskiego śpiewu i wspaniałej gry aktorskiej. 
Zarówno mali, jak i duzi wspaniale zaprezentowali swoje kreacje. Tu 
zwłaszcza gimnazjaliści! Brawa dla Heroda, szatana i jego świty. Warto 
docenić plastyczno-taneczny wyraz pierwszych Jasełek, pt.:  Chwalimy 
dobrą nowinę całemu światuw reżyserii p. Elżbiety Olborskiej, oraz 
humor drugich –Między Dobrem a Złem, pod okiem p. Agaty Grzybow-
skiej.

W dalszej kolejności  wystąpiły najmłodsze anioły, czyli przedszko-
laki. Pod opieką pań:Marzeny Taras i Jolanty Strojek dzieci zaśpiewały 
kilka kolęd, w tym dwie a capella. Występy najmłodszych wycho-
wanków były niepowtarzalne i urocze!

Gdy nadszedł czas na Koncert kolęd, zebrani mogli zobaczyć jak 
prezentują się poszczególne klasy i usłyszeć kolędy, pastorałki, a także 
piosenki poświęcone tematyce Świąt. Oczywiście było muzycznie, ale 
było też i wesoło, ponieważ w żywym śpiewie zdarzają się nieprzewi-
dziane sytuacje. Pozdrowienia dla wszystkich wykonawców i życzenia 
lwiej odwagi na scenie w kolejnych latach.
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W dniu 5 listopada 2015roku w Szkole Podstawowej w Bobrowcach 
odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka połą-
czone z pasowaniem na ucznia dzieci z klasy pierwszej. 

Na sali panowała miła atmosfera, która na pewno na długo pozostanie w 
pamięci dzieci. Przedszkolaki przygotowane przez panią Teresę Liszewska 
oraz pierwszaki przez panią Angelikę Woźniak, w odświętnych strojach 
recytowały, śpiewały i tańczyły zmieniając się w prawdziwych artystów. 
Po występie pani dyrektor Grażyna Frelik rozpoczęła ceremonię paso-
wania. Po przyjęciu ślubowania,  kładła na ramieniu każdego ucznia 
wielki ołówek i nadawała mu miano przedszkolaka lub ucznia. Po 
pasowaniu zaś dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki 
od kolegów i koleżanek ze starszych klas. Uroczystość zakończyła się 
wspólnym poczęstunkiem i zabawami w rytmie wesołej muzyki.
 W listopadzie również przedszkolaki przyjechały do Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury na spotkanie z piosenką patriotyczną. Po długich przy-
gotowaniach odśpiewały pieśni takie jak „Polskie Kwiaty” i „Przybyli 
ułani pod okienko” i z uwagą wysłuchały wykonania dzieci z innych 
przedszkoli z naszej gminy.
 Kolejnym atrakcyjnym wydarzeniem z życia przedszkola było spotkanie 
ze św. Mikołajem. Odwiedził nas 8 grudnia 2015 r. Oznajmił swoje przy-
bycie pięknie brzmiącym srebrnym dzwoneczkiem. Zmęczony długą 
podróżą zajął przygotowane wcześniej dla niego miejsce i zapytał nas, 
czy byliśmy grzeczni. Wszyscy zgodnie odpowiedzieliśmy, że tak, co 
sprawiło Mikołajowi wielką radość. Wtedy właśnie nastąpił tak długo 
oczekiwany przez nas moment – rozdawanie prezentów. Każdy podcho-
dził do Świętego Mikołaja i po krótkiej rozmowie z nim odbierał paczkę 
pełną niespodzianek.  Dzieci  w podziękowaniu zaśpiewały Mikołajowi  
piosenki, czym sprawiły mu wielką radość.
 Spotkanie to było przemiłym przedświątecznym wprowadzeniem. 
Pojawił się klimat, który na pewno zostanie z wszystkimi do końca świąt.
 Niezwykłym przeżyciem  dla naszych małych uczniów było spotkanie ze 
strażakami w OSP Mszczonów. Po przybyciu przedszkolaków na miejsce 

Bobrowce

Pasowanie, spotkania, wycieczki...

Obchody Dnia Świętego Mikołaja
  W dniu 7 grudnia o godz. 11.00 na sali gimnastycznej odbyły się w 

naszej szkole obchody Dnia Świętego Mikołaja.
   Na początku została krótko przedstawiona jego postać. Następnie 

wspólnie, z całą szkołą nauczyliśmy się śpiewać piosenki dla Świętego 
Mikołaja. Nagle na sali pojawił się nasz Mikołaj. Zasiadł na specjalnie 
przygotowanym dla niego miejscu w towarzystwie dwóch śnieżynek.  
W końcu nadszedł czas na mikołajowe konkursy. Specjalnie na tę okazję 
zostało przygotowanych pięć zabaw: wierszyki dla Świętego Mikołaja 
, mikołajowe okrzyki, rysowanie portretu Mikołaja oraz tor przeszkód 
z mikołajowym workiem. Do każdej zabawy obecny na sali Mikołaj 

wybierał dziesięcioro uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Każdemu odważnemu po wykonaniu zadania Mikołaj wręczał słodki 
upominek  oraz zapraszał na „kolanka”.  Po zakończeniu konkurencji 
Pani dyrektor rozdała wszystkim słodki mikołajkowy prezent w postaci 
czekolady. Na koniec Mikołaj pożegnał się  ze wszystkimi, życząc weso-
łych świąt  i razem ze śnieżynkami, z zaprzęgiem reniferów,  pognał na 
biegun północny. Następnie wszyscy wróciliśmy na lekcje.

   Myślę, że w ciekawy i zabawny sposób uczciliśmy ten dzień. Mam 
nadzieję, że każdy dobrze się  bawił, a na jego twarzy widniał wielki 
uśmiech. Ciekawe,  co za rok przyniesie nam Dzień Świętego Mikołaja?

Agnieszka Krawczyk

W szkole prężnie działają samorządy uczniowskie, stąd też kolejnym 
punktem programu było wręczanie dyplomów i nagród za udział w 
konkursach bożonarodzeniowych, m.in. na najpiękniej ustrojoną salę o 
tematyce świątecznej. Bezkonkurencyjnie wygrał oddział przedszkolny. 
W kategorii klas młodszych wygrała klasa VI, w kategorii gimnazjum 
– klasa III a. Przedszkolakom wręczono upominki ufundowane przez  
Termy Mszczonów. Pani Ewa Termena podsumowała konkurs Animo-
wana kartka świąteczna w Scratchu. W rywalizacji szkoły podstawowej 
I m-ce zajęła Julia Wojtczak, w kategorii gimnazjum I m-ce zdobył Paweł 
Olborski. Wszystkie nagrody ufundował sklepik szkolny.

Ponownie głos zabrała pani dyrektor. Złożyła ciepłe życzenia swoim 

podopiecznym, ich rodzicom oraz przybyłym gościom. Następnie 
wszyscy ze wszystkimi łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.  
Na sam koniec przewodniczący klas zapalali świece i nieśli Światełko 
Pokoju do swoich sal, aby tam rozpocząć klasowe wigilie.

Bożonarodzeniowa tradycja w Osuchowie jest doświadczeniem,  w 
którym udział biorą wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. 
Chętnie przybywają tu rodzice naszych podopiecznych oraz rozmaici 
goście. Tutaj mały pastuszek radośnie woła:I choć jestem mały, to też 
pobiegnę do Chrystusa… , a współczesny widz, rozumie, że nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby i on (bez obaw) wybrał się w tę podróż.

D. Jankowska
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serdecznym uśmiechem i 
życzliwością przywitali ich 
Panowie Strażacy, którzy 
chętnie oprowadzili i zapo-
znali dzieci ze swoją pracą, 
która jest bardzo niebez-
pieczną i odpowiedzialną.
Celem wycieczki było 
poznanie, kształtowanie 
świadomości znaczenia i 
charakteru pracy strażaków. 
Dzieci dowiedziały się wielu 
informacji dotyczących 
pracy strażaków. Zobaczyły, 
którymi pojazdami strażacy 
wyjeżdżają do wypadków, a 
jakimi gaszą pożary. Obej-
rzały również wyposażenie 
pojazdów i łodzi ratowni-
czych. Przy okazji utrwaliły 
sobie numer telefonu do 

Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112.
Przedszkolakom zostały przedstawione zadania straży 
pożarnej, odbył się pokaz rodzajów umundurowania. Dzieci 
z pomocą Panów Strażaków przymierzały hełmy i odzież.  
Składamy serdeczne podziękowania pracownikom Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Mszczonowie, którzy umożliwili naszym podopiecznym 
poznanie zawodu strażaka z bliska.
Miłym zakończeniem wycieczki była zabawa w sali zabaw „Ale bajka” 
koło Radziejowic. 

Teresa Liszewska

WIGILIA – BOBROWCE 2015
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

 Boże Narodzenie to wspaniały, symboliczny 
czas, który spędzamy w gronie najbliższych. W tych 
dniach gasną waśnie i spory, zapominamy o troskach  
i zmartwieniach. Te dni również w szkole mają 
wyjątkowy wymiar. Społeczność Szkoły Podstawowej w 
Bobrowcach co roku organizuje wspólną wigilię połączoną  
z jasełkami i kolędowaniem. W uroczystość są zaangażowani 
uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pozostały personel naszej 
placówki. W dniu 22 grudnia świątecznej atmosfery nie był w stanie 
zakłócić nawet brak śniegu i mrozu, a nawet elektryczności. W klasach 

migotały światełka na choinkach, a na ścianach widniały przepiękne 
prace naszych uczniów oraz uczniów szkół ościennych zgromadzone  
w ramach konkursów: „Mikołaj na święta” oraz „Najpiękniejsza bombka 
choinkowa”. Wreszcie zebrali się zaproszeni goście i rozpoczęliśmy 
wspólne świętowanie. Gości przywitała pani dyrektor Grażyna 
Frelik. Wśród gości była przewodnicząca Rady Rodziców pani Beata 
Wasilewska. Młodzi artyści, pod okiem pań: Ewy Baumel, Agnieszki 
Kwiatkowskiej i Eweliny Olesińskiej, zachwycili społeczność szkolną 
swoimi umiejętnościami aktorskimi i pięknymi strojami, przedstawiając 
jasełka zatytułowane „Do szopy wszyscy”. Wszyscy widzowie byli 
głęboko wzruszeni. Ważnym akcentem spotkania było odśpiewanie 
przez uczniów klasy trzeciej kolędy w języku angielskim pod okiem pani 
Bożeny Bochenek. Po jasełkach zostały też podsumowane świąteczne 
konkursy: szkolny konkurs ,,Święty Mikołaj przyjacielem dzieci” oraz 
międzyszkolny konkurs ,,Najpiękniejsza bomba”. Kolejnym elementem 
święta było przekazanie przez Związek Harcerstwa Polskiego 
Betlejemskiego Światła Pokoju na ręce przedstawicieli Samorządu 
Uczniowskiego. Po części artystycznej i ciepłych życzeniach dzieliliśmy 
się opłatkiem, a przy wigilijnym stole poświęciliśmy czas na dyskusje. 
Były to chwile pełne magii, uroku i radości. Szkoda, że następna wigilia 
dopiero za cały rok.

Angelika Woźniak

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor, Grono pedagogiczne i Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Bobrowcach składają serdeczne 
podziękowanie firmie Mondi Packaging Warszawa 
Sp. z o.o w Mszczonowie za ofiarowane dary dla 
dzieci z naszej szkoły w ramach paczek świątecznych.
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Dzień Babci i Dzień Dziadka
                                           

Moja Babcia i Mój Dziadek
To najlepsi są Dziadkowie ……

Dnia 21 stycznia 2016 r. od rana w Szkole Podstawowej w Bobrowcach 
panowała świąteczna atmosfera, bowiem w tym dniu do szkoły zawitali 
wspaniali goście  - Babcie i Dziadkowie. Babcia i Dziadek to najważ-
niejsze osoby w naszym życiu. To oni opiekują się dziećmi kiedy rodzice 
są w pracy. Przygotowania do uroczystości trwały już od dłuższego 
czasu. Wykonano tematyczne dekoracje korytarza i sal lekcyjnych.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Grażyna Frelik, która bardzo 
gorąco i serdecznie powitała licznie przybyłych gości. Następnie 
uczniowie zaprezentowali przedstawienie jasełkowe pod kierun-
kiem pań: Agnieszki Kwiatkowskiej, Ewy Baumel, Eweliny Olesińskiej. 
Kolejnym punktem uroczystości były życzenia, wiersze, piosenki, tańce  
i scenki tematyczne ( w których dzieci wcielały się w rolę Babci i 
Dziadka ). Ten wspaniały program artystyczny przygotowany był pod 
kierunkiem wychowawczyń klas: Teresy Liszewskiej, Angeliki Woźniak, 
Hanny Żukowskiej i Grażyny Frelik. Dziadkowie mogli zobaczyć jak 
pięknie występują wnuczęta. Widać było, że są bardzo dumni ze swoich 
wnucząt i gromkimi brawami podziękowali za występy. W kolejnej 
części uroczystości Babcie i Dziadkowie zostali obdarowani własno-
ręcznie zrobionymi upominkami oraz zaproszeni na słodki poczęstunek 

przygotowany przez Rodziców. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej 
atmosferze. Dzieci cieszyły się, że mogły w tak odświętny sposób 
wyrazić swoją miłość i szacunek dla Babć i Dziadków. Gorące podzię-
kowania należą się Rodzicom, którzy dowieźli honorowych gości na 
uroczystość i okazali pomoc w przygotowaniach.

Hanna Żukowska

MIKOŁAJKOWY DZIEŃ…
 Spotkanie z Mikołajem dla dzieci jest ogromnym przeżyciem. Dnia 3 
grudnia 2015 r. o godz. 8.00  uczniowie kl.0-III wyjechali do MOK w 
Mszczonowie ... Czekała  tam na nich miła niespodzianka. Wszyscy 
mogli poczuć się jak w bajce i w wesołych nastrojach oglądać  świą-
teczny film o tym jak „Renifer Niko ratuje święta”. Później były zabawy 
rytmiczno – taneczne……poczęstunek… I dalej świetna zabawa……
na koniec wszyscy otrzymali słodkie upominki . Mikołajkowy dzień 
zakończyły śpiewy w autokarze.

Z    KULTURĄ   ZA   PAN   BRAT

Kto z nas nie zna baśni o Królowej Śniegu? 
Kto z nas nie wzruszył się losem małej Gerdy wędrującej w poszuki-
waniu Kaja w głąb skutego lodem królestwa?
 A zaczęło się od lustra. Nie było to jednak zwykłe lustro! Na skutek 
złych czarów wszystko odbite w lustrze było brzydkie. Gdy okruch 
lustra trafił do oka Kaja serce chłopca zmieniło się w bryłkę lodu. A 
lód należy do Królestwa Pani Śniegu!
30 .11.2015 roku uczniowie  klas I-IV z Lutkówki wybrali się do 
Teatru „Syrena” na spektakl pt. „Królowa Śniegu”. Jest to jedna z 
najbardziej znanych i lubianych bajek J.Ch. Andersena zilustrowana 
przepiękną muzyką Piotra Hertla, piosenkami Agnieszki Osieckiej 
oraz wspaniałą scenografią i kostiumami aktorów. Inscenizacja 
ta wprowadziła małego widza w zaczarowany świat bajki, pełen 
tajemnic i magii. Przedstawienie to przekonująco opowiada o sile 
przyjaźni i zwycięstwie Dobra nad Złem.
To był wspaniały spektakl! Niezapomniane wrażenia!!!

Każdy dorosły nosi w sobie pewien ślad dziecka 

W dniu 15.09.2015 uczniowie kl.0-III wybrali się do kina w Mszczo-
nowie na film pt. „ W głowie się nie mieści”. Życiem Riley kieruje 5 
emocji: Radość, Strach, Gniew, Odraza i Smutek. Gdy przeprowadza 
się z rodzicami do San Francisco, górę nad Radością biorą inne 
emocje, zaczynają się prawdziwe kłopoty: nastolatka ma problem z 
adaptacją do nowego środowiska. Żeby tego było mało, w wyniku 
niefortunnego zbiegu okoliczności Radość i Smutek wydostają się 
na zewnątrz centrum dowodzenia emocjami i muszą rozpocząć 
wędrówkę po nieznanych zakątkach umysłu nastolatki. Czasu mają 
niewiele, bo ich nieobecność grozi rozpadem kształtującej się 
osobowości. Dzieci wspaniale się bawiły a treść jakże pouczająca 
dla współczesnego młodego widza. Film doskonale łączy  humor, 
dynamiczną akcję i szaloną wyobraźnię. Jest rewelacyjną zabawą dla 
całej rodziny !  Dodatkową atrakcją było zwiedzanie wystawy malar-
skiej Dominiki Radomskiej znajdującej się w holu kina.

Po filmie uczniowie zwiedzili jeszcze  wystawę modelarską w Izbie 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej. Instruktorami wakacyjnej modelarni 
były:  Dagmara Bednarek i Aleksandra Skoneczna. Młodzież w trakcie 
warsztatów wykonywała miniatury historycznych pojazdów wojsko-
wych, w tym także sprzętu z wojny obronnej 1939 roku.

 W krainie małego księcia…
    28 września 2015 r. uczniowie kl.III, IV i V wybrali się na wycieczkę 
do kina w Mszczonowie na film pt. „Mały książę” - to  bardzo przy-
jemna animowana baśń, którą można spokojnie polecić wszystkim 
widzom. Zarówno tym młodszym  jak i starszym, szczególnie tym 
nie zapominającym o swych „dziecięcych korzeniach”. Akcja zaczyna 
się współcześnie, a główną bohaterką jest mała dziewczynka, która 
jest zmuszana przez matkę-pracoholiczkę do mechanicznej nauki 
i poświęcania każdej wolnej chwili na jak najszybsze stawanie się 
dorosłym. Zbieg okoliczności pozwala dziewczynce poznać zwario-
wanego dziadka, który zachowuje się jak radosny nastolatek i ma jej 
pewną wiedzę do przekazania. Wiedzę, która jak łatwo się domyślić, 
przybiera formę alegorycznej historii o spotkaniu młodego pilota i 
zagubionego dzieciaka z malutkiej planety z piękną różą.
Bycie piekarzem to nie zabawa – wycieczka do piekarni

Lutkówka

Podsumowanie półrocza
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Później dzieci odwiedziły piekarnię p. M.Lewandowskiej. Celem 
wycieczki było poznawanie zasad organizacji życia społecznego w 
najbliższej okolicy, zwiedzanie piekarni i poznanie pracy zatrudnio-
nych tam osób oraz poznawanie sposobu wypieku chleba i  różnych 
ciast. „Piekarnia Cukiernia Sklep Spożywczy Mariola Lewandowska” 
to profesjonalna piekarnia zajmująca się pieczeniem chleba i oferuje 
bardzo szeroki zakres dobrych wypieków najlepszej klasy. 
Po piekarni oprowadzała  uczniów właścicielka p.M. Lewandowska, 
która cierpliwie i dokładnie opowiadała o wszystkich maszynach, 
urządzeniach, pracy piekarza  i tajnikach wypieku chleba. Uczniowie 
obejrzeli pomieszczenia w których piecze się chleb. Dowiedzieli się 
o sposobie produkcji pieczywa oraz produktach potrzebnych do 
jego wyrobu. Dzięki uprzejmości Gospodarzy uczniowie przyjrzeli się 
przyrządom i maszynom, które w piekarni spełniają bardzo ważną 
rolę – piekarskiej łopacie do wyciągania gorących bochenków z pieca 
oraz urządzeniom do mieszania mąki i ciasta chlebowego. Wycieczka 
po piekarni zakończyła się słodkim poczęstunkiem.
Składamy serdeczne podziękowania Pani M. Lewandowskiej oraz 
Pracownikom Piekarni za życzliwe przyjęcie, za gościnność oraz za 
przekazanie informacji o tajnikach piekarskiego rzemiosła.

KOPCIUSZEK NA BALU W WENECJI

Dnia 9.10.2015 roku uczniowie kl.0-III udali się do Centrum Kultury 
w ŻYRARDOWIE na przedstawienie muzyczno-teatralne pt. „ Kopciu-
szek na balu w Wenecji”. Historia znanej bajki może wydarzyć się 
wszędzie, nawet w Wenecji. Właśnie tam wraz z aktorami przenieśli 
się widzowie spektaklu. Barwna i nawiązująca do epoki scenografia, 
klasycystyczne kostiumy, weneckie maski i grana na żywo muzyka 
W.A. Mozarta wprowadziła wszystkich w klimat tego pięknego 
miasta .Tam właśnie toczyła się akcja przedstawienia, które było 
niekonwencjonalną, autorską adaptacją popularnej baśni w reżyserii 
Grzegorza Baryga. Dzieci miały możliwość poznania kilku znanych 
utworów Mozarta i jednocześnie doskonale się bawiły.

„Urodziny Zerówki” 
   Od chwili narodzin każde dziecko co roku przezywa szczególny dzień 
w swoim życiu – swoje urodziny .W tym roku szkolnym w październiku 
klasa 0   obchodziła swoje  -  „ urodziny zerówki”. Urodziny Zerówki  
to święto klasowe, które stało się już tradycją i jest obchodzone w tym 
roku szkolnym po raz kolejny.
       Na tę okazję wychowawczyni klasy p. Mirosława Ołdakowska 
udekorowała odświętnie klasę . Dzieci w rytmie skocznych hitów 
tańczyły oraz bawiły się podczas wspólnych zabaw i konkursów. 
Wspaniałą atrakcją było również malowanie dziecięcych twarzyczek. 
Pani Monika zmieniała buzie dzieci w przeróżne zwierzątka i postacie 
bajkowe dając  dzieciom wiele radości i uśmiechu za co serdecznie 
dziękujemy. Wiele radości i atrakcji sprawił dzieciom dmuchany 
zamek – trampolina. Dzieci w tym dniu  także samodzielnie przygoto-
wały dla siebie kanapki. Dzięki hojności rodziców  klasa zerowa wzbo-
gaciła się o nowe zabawki dla chłopców i dziewczynek. 
        Cała uroczystość przebiegała w miłej i radosnej  atmosferze a dla 
dzieci był to najfajniejszy dzień w szkole, co widać było po radosnych 
minach na twarzach zerówkowiczów.

TO JUŻ 22. „SPRZĄTANIE ŚWIATA”!

„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna 
akcja Sprzątania świata – Polska. W ramach tegorocznej edycji 

kampanii zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać 
w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w gminie.
W dniu 18.09.2015 roku uczniowie kl.0-VI z Lutkówki aktywnie 
włączyli się w akcję SPRZĄTANIE ŚWIATA . Klasy starsze rozpoczęły 
sprzątanie terenu poza szkołą a młodsze wokół niej. „Po ciężkiej 
pracy” wszystkim smakowały pieczone kiełbaski  prosto z ogniska.

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela 
jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego . 
Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która 
była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja 
ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta 
Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 
października 1773 r. 
Tradycyjnie w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud 
włożony w edukację i wychowanie uczniowie składają  podzięko-
wania i życzenia oraz  obdarowują ich symbolicznymi kwiatami lub 
słodyczami .  Z tej okazji przygotowane zostały  również specjalne 
występy artystyczne uczniów kl. VI pod kierunkiem p. Hanny Kuran.
                    
Dzień  17 LISTOPADA 2015 roku naszej szkole był bardzo ważnym 
dniem dla najmłodszej klasy. W tym dniu odbyła się uroczystość 
ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w 
Lutkówce (wychowawca- p. Sylwia Wisławska).Uroczystość prowa-
dzili uczniowie z kl.IV. Powitali  dyrektora szkoły, nauczycieli oraz 
rodziców i uczniów. Uczniowie  klasy pierwszej ubrani w świąteczny 
strój galowy, piękna  dekoracja sali świetlicy, przygotowany sprzęt 
nagłaśniający - to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków 
wypadło jak najbardziej uroczyście. 
Pierwszoklasiści  przygotowywali się do tej uroczystości od początku 
roku szkolnego. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, 
wytrwale ćwiczyli podczas prób. Później nastąpiła najważniejsza 
chwila – pasowanie na uczniów. Pan dyrektor, ogromnym ołów-
kiem, pasował każde dziecko na ucznia. Samorząd Uczniowski oraz 
uczniowie klasy III wręczyły upominki dla pierwszaków..  
Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywi-
dualne. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Pełni 
wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców pierwszaki wróciły 
do swoich domów.
 
Ten dzień na długo zostanie im w pamięci.
WYSTĘPY  CYRKOWE…..ALE HECA…

We wtorek 20 października 2015 r. Szkoła Podstawowa w Lutkówce 
gościła cyrk „Heca”. Wszyscy uczniowie oczekiwali z zaciekawieniem 
na występ, który rozpoczął się o godz. 9.00. Uczniów rozśmieszał 
zabawny klaun, który zaprezentował pokaz żonglerki piłeczkami 
i maczugami, jazdę na rowerze jednokołowym i mini rowerku 
oraz sztuczki magiczne. Następnie publiczność podziwiała pokaz 
żonglerki stopami oraz kręcenie kołami hula-hoop. Wielkie emocje 
wzbudził jej występ z prawdziwym wężem. Nasi uczniowie nie tylko 
byli widzami. Stali się również czynnymi uczestnikami cyrkowych 
pokazów. Bawili się z cyrkowcami, jeździli na dziwnych rowerkach, 
żonglowali i głaskali wielkiego węża. Wszyscy śmiali się do rozpuku i 
podziwiali artystów cyrkowych. Na zakończenie dzieci mogły zrobić 
sobie zdjęcia z wężem .
Występ cyrkowców bardzo spodobał się młodym widzom.

Bożena Pitt

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGŁOSZENIA/REKLAMY

Zapraszamy do sklepu z odzieżą używaną 

SZAFOBRANIE 

Oferujemy odzież damską, męską i dziecięcą, artykuły 
gospodarstwa domowego, książki i wiele innych.

Codziennie nowe promocje!

Poniedziałek: -50%
Wtorek: 2,50 zł/szt.
Środa:  nowa dostawa
Czwartek: -20%
Piątek:  -30%
Sobota:  -40%

Mszczonów ul. Wschodnia 18 (za Biedronką),  
pon. – pt. 8-17 sob. 9-14

Z okazji nadchodzącego Dnia Ziemi DSM Nutritional 
Products z siedzibą w Mszczonowie organizuje 
Konkurs pod hasłem: 

STWÓRZ! PRZETWÓRZ!
 

Ty też możesz wziąć udział!
 
Wystarczy tylko: 
1. Nadać nową, użyteczną formę wybranym przez 
siebie śmieciom 
2. Krótko opisać swój udział. 
3. Wysłać zdjęcie lub film na adres Biuro.
Mszczonow@dsm.com do  17.04.2016r. 
 
Spośród uczestników będą wybrane i nagrodzone 
najciekawsze zgłoszenia! 
 
Aktualny terminarz i regulamin konkursu znajduje 
się na stronie: http://dsmnutritionalproducts.pl/ 
oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/
DSMNutritionalProducts 
 
Nie czekaj! Weź udział już dziś i pokaż nam jak dbasz 
o Ziemię pożytkując rzeczy, które dla innych są 
śmieciami. Pamiętaj, do zgarnięcia są fantastyczne 
nagrody!

INFORMACJA:
 
Na terenie gminy Mszczonów w ramach 
wojewódzkiego pro jektu pn. „Inter net 
dla Mazow sza” wybu do wa ny został świa-
tło wód sieci internetowej. 
Wybu do wana sieć zapew nia moż li wość 
dostępu, za pośred nic twem Inter netu do 
usług tele in for ma tycz nych świad czo nych 
drogą elek tro niczną dla miesz kań ców, 
przed się biorstw i podmio tów publicz nych 
na terenie całej gminy. 
Zgodnie z zapewnieniem wykonawcy 
światłowodu, firmą KBTO Sp. z o.o.  usługi 
internetowe świadczone będą przez 
operatora od przełomu kwietnia i maja 
bieżącego roku. Wtedy też mieszkańcy 
zainteresowani podłączeniem do sieci 
powinni kontaktować się bezpośrednio z 
operatorami tuż po ich wyłonieniu przez 
wykonawcę. 
Informację o tych operatorach, którzy 
będą wyłonieni w wyżej przedstawionym 
terminie oraz o projekcie „Internet dla 
Mazowsza” znajdą Państwo na stronie 
www.kbto.pl.”
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Zapraszamy wszystkich spragnionych zimowych 
wrażeń do szaleństwa na mszczonowskim lodowisku. 
LODOWISKO CZYNNE JEST CODZIENNIE W GODZINACH 9.00 - 
20.00. (UWAGA!!! PRZERWA TECHNICZNA od 13.00 do 14.00.) 
 
Dla małych dzieci nie lada atrakcją jest sprzęt do nauki 
jazdy na łyżwach, (pingwin, miś panda i miś polarny), 
udostępniony z myślą o najmłodszych użytkownikach naszego 
lodowiska, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na lodzie. 
 

ZAPRASZAMY!!!

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY
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OGŁOSZENIA / REKLAMY

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

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”

SPRZEDAM:
- Sklep spożywczo-przemysłowy Skuły/Bartoszówka  -  
tel. 606 389 428
- Urządzenia chłodnicze używane, sprawne :
     - szafa chłodnicza 2-drzwiowa oszklona
     - zamrażarka        
       tel. 694 929 537
 
WYPRZEDAŻ ze znaczną obniżką ceny:
- stolarka okienna drewniana, drzwi wewnętrzne
- ościeżnice metalowe 60 cm, kołki montażowe do
 styropianu, profile aluminiowe 3m i 4m
Kontakt: baza magazynowa Mszczonów  
  tel. 46 857 1771.
  
DO  WYDZIERŻAWIENIA:
- Pomieszczenia : handlowo-usługowe na parterze
  oraz biurowe na II piętrze pawilonu “Hermes” 
  w Mszczonowie  - tel. 606 389 428 
- Lokal handlowo - usługowy  przy ul. Sienkiewicza 6 
  w Mszczonowie
- Lokal z wyposażeniem o pow. 300 m2  na gastronomię
   lub  inną działalność w centrum Mszczonowa -  
tel. 606 389 428

Żabia Wola - segmenty:  
cena już od 1780 zł/m2.  Istnieje możliwość 
nabycia części mieszkalnej:  I+II piętro 170 m2 

lub części usługowej na parterze 82 m2  
przy spełneniu określonych warunków 

SKLEPY SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWE
zapraszają do zakupu w atrakcyjnych cenach świeżych owoców  
i warzyw, pysznych ciast domowych i innych  - super promocje.

WYPRZEDAŻ TOWARÓW  
W PAWILONIE „MERKURY”

tel. 46 - 857 1725
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Reklamuj się 
w “Merkuriuszu 
Mszczonowskim”!

Cennik ogłoszeń 
1 strona  - 400 zł
1/2 strony  - 200 zł
1/4 strony  - 100 zł
1/8 strony  - 50 zł
1/16 strony - 25 zł
UMIESZCZENIE WKŁADKI REKLAMOWEJ: 
0,11gr/do jednego egz. Merkuriusza 
Mszczonowskiego

Artykuł sponsorowany (płatny)
1 strona (5000 znaków + 1zdjęcie) - 600 zł
1/2 strony 2500 znaków + 1 zdjęcie)- 
300 zł

Uwagi ogólne: 
1. Merkuriusz Mszczonowski jest wyda-
wany raz w miesiącu (w szczególnych 
przypadkach 
2x m-c lub 1x 2 m-ce) 
2. Jednorazowy nakład Merkuriusza 
Mszczonowskiego wynosi 2000 egzem-
plarzy. 
3. Cena jednostkowa obejmuje jednora-
zowe pojawienie się ogłoszenia w „Merku-
riuszu Mszczonowskim”. 
4. Z opłat za reklamy i ogłoszenia mogą 
być zwolnione organizacje i instytucje 
niekomercyjne, w zależności od treści 
i objętości materiałów przekazanych 
redakcji. 
5. Reklamy i ogłoszenia nie są zamiesz-
czane na pierwszej stronie. 
6. W przypadku wkładki reklamowej 
osoba korzystająca z tej usługi jest zobo-
wiązana dostarczyć materiały reklamowe 
w ilości przewidzianej do umieszczenia w 
Merkuriuszu Mszczonowskim.
Warunki zamieszczenia artykułu sponso-
rowanego 
1. Artykuł sponsorowany jest artykułem 
płatnym. 
2. Autorem tekstu artykułu jest zamawia-
jący, tekst musi być podpisany imieniem i 
nazwiskiem autora. 
3. Zamawiający dostarcza artykuł w 
formie elektronicznej przygotowanej do 
umieszczenia 
w gazecie. 
Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy 
publikacji artykułów lub ogłoszeń nie 
odpowiadających profilowi pisma lub 
jeśli ich forma lub treść może spotkać 
się z negatywnym odbiorem czytelników 
pisma. 

Zainteresowani zamieszczeniem ogło-
szenia lub reklamy w Merkuriuszu Mszczo-
nowskim proszeni są o skontaktowanie się 
w tej sprawie z
Gminnym Centrum Informacji 
w Mszczonowie, 
ul. Żyrardowska 4, tel. 857 3071 
nr konta: 

48 9291 0001 0043 3879 
2000 0010

Prosimy dokonywac wplat za 
reklamy i ogloszenia w MM na 
podane konto lub bezposrednio 
w kasie GCI.
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