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Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
Mieszkańcom Ziemi Mszczonowskiej 
składamy najserdeczniejsze życzenia 

spokoju, radości, miłych spotkań w gronie 
rodziny i przyjaciół oraz nadziei w życiu  

i wiary w dobro.

Niech tegoroczne Święta Wielkanocne staną 
się dla nas wszystkich okazją do pojednania  

i okazywania sobie miłości i szacunku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Mszczonowie Łukasz Koperski  
wraz z Radnymi 
Burmistrzowie Józef Grzegorz Kurek  
i Grzegorz Kozłowski 
oraz Pracownicy Urzędu Miejskiego  
i Jednostek Organizacyjnych Gminy
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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 24 lutego 2016 roku, odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie podczas której radni 
wysłuchali informacji na temat oceny stanu  bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy 
Mszczonów, a także podjęli bieżące uchwały.

Przed rozpoczęciem XX sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie zorganizowana 
została debata publiczna na temat bezpieczeństwa publicznego poprowa-
dzona przez Arkadiusza Zgieb, zastępcę komendanta powiatowego Policji w 
Żyrardowie. Funkcjonariusz zapoznał zebranych z nowym narzędziem prewen-
cyjnym, które opracowane zostało przez Komendę Główną Policji oraz Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych jaką jest mapa zagrożeń i bezpieczeństwa.   
Nowe narzędzie funkcjonować będzie na stronie internetowej komendy 
powiatowej Policji w Żyrardowie. Mapa będzie zawierała infor-
macje dotyczące przestępstw, wykroczeń i zagrożeń występujących na 
terenie powiatu żyrardowskiego z podziałem na poszczególne gminy. 
Jak tłumaczył Arkadiusz Zgieb mapa będzie doskonałym 
kanałem komunikacyjnym pomiędzy Policją a Mieszkańcami. 
Komendant podkreślił ogromne znaczenie współpracy społeczeństwa z orga-
nami ścigania w zakresie informowania o zagrożeniach i przestępstwach. 
Uczestniczący w debacie burmistrz Józef Kurek odnosząc się do zapre-
zentowanego projektu nowego narzędzia, którym będzie opero-
wała Policja stwierdził, że mapa winna zawierać głównie infor-
macje dotyczące m.in. punktów wzmożonych kradzieży i zagrożeń. 
Burmistrz zaapelował także do społeczności lokalnej o jeszcze większą współ-
pracę z Policją, bowiem taka postawa obywatelska realnie wpływa na zwięk-
szenie poziomu bezpieczeństwa. 

Korzystając z okazji Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie prosił o wyjaśnienie procedury związanej z zatrzymywaniem przez policję 
prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o 50 km/h. 
Arkadiusz Zgieb, zapewnił, że zgodnie z nowymi przepisami Policja 
ma prawo zatrzymać  prawo jazdy, jednak nie oznacza to doży-
wotniego wygaśnięcia nabytych uprawnień do prowadzenia 
pojazdów. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje sąd. 
Z kolei radny Mirosław Wirowski zwrócił się z pytaniem o możliwość 
zainstalowania systemu monitoringu na terenie Mszczonowa, co w 
znaczący sposób wpłynęłoby na spadek przestępczości i wandalizmu. 
W odpowiedzi komendant poinformował, że taki system jest kosztowny, a ocze-
kiwany efekt działania takiego rozwiązania jest tylko wtedy, kiedy kamery są pod 
stałym nadzorem osoby obsługującej monitoring, jak ma to miejsce w Żyrardowie. 
Radna Barbara Gryglewska zwróciła się z prośbą o wysyłanie pieszych patroli w rejon 
osiedla Północ dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców. 
Radna zwróciła także uwagę na potrzebę edukowania młodzieży w 
szkołach w zakresie przestępstw i konsekwencji z nich wynikających. 
Reprezentująca komendę powiatową Policji w Żyrardowie Edyta 
Marczewska zapewniła, że Policja stale współpracuje z mszczonow-
skimi szkołami w zakresie działań prewencyjnych i edukacyjnych organi-
zując liczne spotkania z młodzieżą, przeprowadzając konkursy plastyczne 
oraz prowadząc akcje edukacyjne np. bezpieczne ferie i wakacje. 
Na zakończenie Łukasz Koperski podziękował przedstawicielom służby mundu-
rowej za uczestnictwo Policji na każdej sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie, 

dzięki czemu radni mają możliwość przedstawić sprawy i 
problemy swoich wyborców i społeczeństwa, które reprezentują.    

- Jako Rada Miejska bardzo wysoko oceniamy współpracę Policji z naszym samo-
rządem, za co serdecznie dziękuję, bo praca na rzecz bezpieczeństwa publicz-
nego jest priorytetem dla każdego samorządowca- podsumował na koniec prze-
wodniczący Koperski.

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i 
gminy Mszczonów 
Krzysztof Puszcz, komendant komisariatu Policji w Mszczo-
nowie omówił stan bezpieczeństwa na terenie miasta i 
gminy Mszczonów omawiając dane statystyczne za rok 2015. 
W roku ubiegłym skala przestępczości w gminie Mszczonów w 
porównaniu do roku 2014 zmalała z 365 do 313 przestępstw 
ogółem. Odnotowano także spadek przestępstw kryminalnych. 
Funkcjonariusz w kilku zdaniach przedstawił siedem kategorii najczę-
ściej popełnianych przestępstw z których podobnie jak w latach ubiegłych 
największy problem stanowią kradzieże i włamania oraz uszkodzenie mienia. 

Zdaniem Krzysztofa Puszcza miniony rok należy uznać za spokojny pod względem 
ilości zdarzeń.
 
Komendant dziękując burmistrzowi Mszczonowa i Radzie Miejskiej podkre-
ślił, że dzięki wsparciu finansowemu władz Mszczonowa w tym roku 
udało się pozyskać nowy samochód marki skoda. Ponadto funkcjona-
riusze dzięki środkom samorządu mogą w dalszym ciągu pełnić służby 
ponadnormatywne, które pokrywane są w całości z budżetu gminy. 
Zdaniem komendanta takie służby mają ogromne znaczenie głównie 
podczas zabezpieczania imprez masowych organizowanych na 
terenie miasta i gminy Mszczonów, a także w ramach dodatko-
wych patroli, które wpływają na zwiększony poziom bezpieczeństwa. 
W uzupełnieniu Arkadiusz Zgieb, zastępca komendanta Policji w Mszczo-
nowie podziękował burmistrzowi Mszczonowa i Radzie Miejskiej za 
wsparcie finansowe w formie dodatkowych patroli, zakupu samo-
chodu oraz w budowie nowego komisariatu Policji w Mszczonowie, 
która rozpocznie się we wrześniu bieżącego roku i trwać będzie dwa lata. 
- Dzięki nowej siedzibie policjanci z Mszczonowa będą mogli w końcu pracować 
w godziwych warunkach na miarę urzędu który reprezentują- tłumaczył Arka-
diusz Zgieb.

Podjęte uchwały
Rada Miejska w Mszczonowie podjęła szereg uchwał, w tym uchwałę w sprawie 
ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych, w sprawie przy-
jęcia planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Mszczonów, a także uchwały w 
sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji miasta Mszczo-
nowa na lata 2016-2013 oraz uchwały zmieniającą uchwałę budżetową gminy 
Mszczonów na rok 2016.
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Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami
W okresie między sesjami wydanych zostało pięć zarządzeń dotyczących powo-
łania zespołu do opracowania planu rewitalizacji miasta Mszczonowa, ustalenia 
harmonogramu dotyczącego rekrutacji do Miejskiego Przedszkola i gminnych 
punktów przedszkolnych oraz zmian w planach finansowych jednostek orga-
nizacyjnych gminy, a także ogłoszenia konkursu ofert dla organizacji pozarzą-
dowych na wykonanie zadań publicznych i powołania komisji konkursowej. 
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował także, że 10 marca bieżącego roku 
o godzinie 10.00  w Mszczonowskim Ośrodku Kultury zorganizowana zostanie 
konferencja dla lokalnych przedsiębiorców. Celem spotkania będzie przekazanie 
informacji dotyczącej możliwości pozyskiwania środków unijnych na działalność 
i rozwój mikro i makro przedsiębiorstw.

Sprawy różne
W części poświęconej sprawom różnym radni mieli możli-
wość zgłosić problemy mieszkańców z ich okręgów wyborczych. 
Radny Andrzej Osial zwrócił się z prośbą o montaż oświetlenia w miejscowości 
Nowy Dworek. W odpowiedzi burmistrz Kurek zapewnił, że po przeprowadzonej 
analizie problem zostanie rozwiązany. Wiceprzewodniczący RM Marek Zientek 
zwrócił się z prośbą o interwencje w kwestii naprawy popękanej nawierzchni i 
wyrw w asfalcie na odcinku od cmentarza w Osuchowie w kierunku Białej Rawskiej.  
- Ruch tranzytowy spowodował wykruszenie się asfaltu oraz jego deformację 
dlatego też powstają dziury i ogromne kałuże- tłumaczył Marek Zientek. 
Wiceprzewodniczący zwrócił także uwagę na powstałą wyrwę w 
drodze vis a vis sklepu spółdzielni handlowo usługowej w Osuchowie. 
W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował, że 
wyrwa w Osuchowie powstała na wskutek prac związanych z poło-

żeniem światłowodu. W związku z tym firma która była wyko-
nawcą tej inwestycji będzie musiała naprawić ten kawałek drogi. 
Jeżeli chodzi o permanentny remont drogi z Osuchowa do Białej Rawskiej 
jest on nieopłacalny, gdyż zmodernizowana droga skutkowałaby dużym  
ruchem tranzytowym przez Osuchów, co byłoby uciążliwe dla mieszkańców. 
Radny Mirosław Wirowski pytał o przygotowanie się gminy do obsługi rządo-
wego programu 500+.
 
Burmistrz Mszczonowa zapewnił, że gmina i urzędnicy są przygotowaniu 
do obsługi nowych świadczeń. Wnioski o wsparcie będzie można składać 
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 kwietnia bieżącego roku. 
Radny Robert Głąbiński zwrócił się z prośbą o odno-
wienie i doposażenie placu zabaw na osiedlu Północna. 
Uczestniczący w obradach Grzegorz Kozłowski, zastępca burmistrza zasuge-
rował, że osiedle Północna zostanie objęte programem rewitalizacji miasta w 
związku z czym w ramach tego projektu zrealizowany zostanie nowy plac zabaw 
z bezpieczną nawierzchnią.

Łukasz Nowakowski

15 lutego 2016r

Posiedzenie komisji otworzyła radna 
Barbara Gryglewska, jako przewodni-
cząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także radna 
Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny 
Andrzej Osial oraz radny Robert Głąbiński.
Tematem posiedzenia komisji była analiza projektu 
kalendarza imprez sportowych w 2016 roku oraz 
omówienie funkcjonowania OSiR w rozbiciu na 
basen, lodowisko, halę sportową oraz kompleks 
boisk „Orlik”. 
Zaproszony na posiedzenie komisji Michał 
Szymański, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mszczonowie szczegółowo przedstawił zakres 
działalności obiektów sportowych wschodzących 
w skład OSiR-u, poświęcając szczególną uwagę na 
omówienie realizacji dwóch projektów z dofinanso-
waniem unijnym polegających na uatrakcyjnieniu 
oferty turystycznej świadczonej przez kompleks 
basenów Termalnych. 
Są to projekty pn. „Rozbudowa produktu turystycz-
nego pn. Weekend z Termami Mszczonów” oraz 
„Powiększenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej 
produktu Weekend z Termami Mszczonów”. 
Całkowity koszt realizacji obydwu projektów 
wyniósł ponad 1,5 miliona złotych.  
Produkt turystyczny ”Weekend z Termami 
Mszczonów” oferuje:  
- 8 wytyczonych i oznakowanych tras rowerowych 
na terenach poszczególnych gmin i łącznej długości 
145,5 km, 

- 3 wytyczone i oznakowane trasy piesze na terenie 
Gminy Mszczonów do spacerów z kijkami nordic-
-walking o łącznej długości 29,5 km, 
- 2 wytyczone i oznakowane trasy do biegów 
narciarskich w kompleksie leśnym przy stawach Św. 
Anny o długości 4 km, 
- nieodpłatne wypożyczalnie nart, kijków nordic – 
walking i rowerów, 
- mapy z zaznaczonymi trasami rowerowymi, 
pieszymi i narciarskimi, 
- przewodniki z opisami poszczególnych tras, 
- mapy poszczególnych gmin wraz z informacjami o 
każdej z nich, 
- infokioski w każdej gminie z informacjami o 
produkcie turystycznym, 
- organizację, corocznych rajdów rowerowych oraz 
biegów ulicznych w Mszczonowie. 
Ponadto w ramach projektów, Termy Mszczonow-
skie dodatkowo wyposażone zostały w: 
- zewnętrzną, całoroczna saunę i grotę solną oraz 2 
zewnętrzne, całoroczne wanny z hydromasażem, 
- 2 dodatkowe bramki kasowe, 
- plac zabaw ze sztuczna nawierzchnią oraz siłownię 
zewnętrzną, 
- 200 zewnętrznych szafek basenowych dla 
klientów, 
- dodatkowe 44 miejsca parkingowe, 
- wyposażenie pokoju dla matek z małymi dziećmi 
oraz przebieralni dla osób niepełnosprawnych, 
- instalację do odzysku ciepła ze zrzucanej z 
basenów wody geotermalnej, 
- 8 stanowisk dla przyczep campingowych z możli-
wością podłączenia do wody i energii elektrycznej. 

Dyrektor Szymański zapewnił, że nowe atrakcje 
cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób 
korzystających z mszczonowskich basenów termal-
nych.  
Tylko od lipca 2015 roku do końca zeszłego roku z 
groty solnej i sauny zewnętrznej skorzystało ponad 
7 tysięcy osób. 
Prawie 5 tysięcy osób skorzystało zaś z promocyj-
nego biletu wstępu na Termy skierowanego dla 
rolników i mieszkańców z gminy Mszczonów. 
Na pytanie przewodniczącej komisji Barbary 
Gryglewskiej dotyczącej frekwencji podczas tego-
rocznych ferii, dyrektor Szymański poinformował, 
że w akcji „Zima w mieście” wzięło udział 450 osób, 
co stanowi doskonały wynik. 
W dalszej części posiedzenia komisji radni zapo-
znani zostali z kalendarzem imprez sportowych na 
bieżący rok. 
Michał Szymański wymienił szereg imprez spor-
towo-rekreacyjnych organizowanych na terenie 
gminy Mszczonów, do których należą m.in. 
turniej hokeja na lodzie, turniej mini koszy-
kówki, turniej piłki ręcznej, grand prix w tenisie 
stołowym, turnieje piłki siatkowej i nożnej,  rajdy 
rowerowe w ramach produktu turystycznego 
„Weekend z Termami Mszczonów”, grand prix 
gminy Mszczonów w lekkoatletyce, a także liczne 
turnieje i zawody w ramach akcji „Lato w mieście 
2016”, turniej piłki nożnej halowej firm o nagrody 
burmistrza Mszczonowa oraz  bieg sylwestrowy z 
Termami Mszczonów. 

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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Zdaniem dyrektora na uwagę zasługuje fakt, że 
z roku na rok wzrasta zainteresowanie zarówno 
obiektami sportowymi znajdującymi się w 
kompleksie OSiR- u, a także imprezami sportowymi, 
w tym głównie rajdami rowerowymi i biegami. 
W podsumowaniu Barbara Gryglewska, jako prze-

wodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
podziękowała dyrektorowi Michałowi Szymań-
skiemu za ogromne zaangażowanie na rzecz sportu 
na terenie miasta i gminy Mszczonów, zwracając 
szczególną uwagę na bogatą ofertę świadczoną 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

- Budującym jest fakt, że coraz więcej ludzi zaan-
gażowanych jest w uprawianie sportu, a my jako 
samorząd robimy wszystko, aby wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom i potrzebom lokalnej społeczności- 
mówiła radna Barbara Gryglewska.

Łukasz Nowakowski

22 lutego 2016r 

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: przewodniczący RM Łukasz Koperski, 
wiceprzewodniczący RM Marek Zientek,  radny Ryszard Stusiński, radna 
Barbara Gryglewska, radny Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny 
Marek Buamel, radny Waldemar Suski, radna Renata Siwiec, radny Dariusz 
Olesiński, radny Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial oraz radny Krzysztof 
Krawczyk.

Tematem posiedzenia połączonych komisji było omówienie rekrutacji 
do szkół ponadgimnazjalnych położonych na terenie gminy Mszczonów. 
Jako pierwsza głos zabrała Ewa Zielińska, dyrektor Zespołu Obsługi 
Placówek Oświatowych w Mszczonowie, która poinformowała, 
że większość uczniów gimnazjum w Mszczonowie i Osuchowie 
wybiera szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu żyrardowskiego. 
Zdaniem Ewy Zielińskiej absolwenci gimnazjów wybierając szkołę średnią 
kierują się głównie profilem szkoły i chęcią jak najszybszego wyuczenia zawodu. 
W uzupełnieniu Anna Rusinowska, dyrektor Gimnazjum w Mszczo-
nowie podkreśliła, że na 90 uczniów kończących szkołę, 60 nie ma spre-
cyzowanego kierunku dalszego kształcenia zaś pozostałe 30 osób w 
większości wybiera Szkołę Zawodową, a nie Liceum Ogólnokształcące. 
Z kolei Urszula Gowin, dyrektor Zespołu Szkół w Osuchowie oznaj-
miła, że na 47 uczniów z osuchowskiej placówki zdecydowana 
większość wybiera szkoły ponadgimnazjalne w Mszczonowie. 
Gro argumentów świadczących o zasadności wyboru Liceum Ogólnokształcącego 
w Mszczonowie przedstawiała Mariola Mońko, dyrektor LO im. Szarych Szeregów.  
Dyrektor placówki wskazała, że w szkole funkcjonują klasy profilowe, w tym 
humanistyczna, matematyczna, edukacji celnej oraz ratownictwa medycznego.  
Korzystając z okazji Łukasz Koperski, przewodniczący RM pytał o 
sposoby promocji szkoły na zewnątrz, a także o zdawalność na matu-
rach i liczbę uczniów którzy podchodzą do egzaminu maturalnego. 
W odpowiedzi dyrektor Mońko wskazała, że szkoła co roku przeprowadza dni 

otwarte, a także organizuje spotkania promocyjne z 
rodzicami i uczniami szkół gimnazjalnych w Mszczo-
nowie, Osuchowie, Żyrardowie, Grodzisku Mazo-
wieckim, Jaktorowie, Bartnikach oraz Międzyborowie. 
Mariola Mońko poinformowała również, 
że wszyscy uczniowie kończący szkołę 
przystępują do egzaminu maturalnego. 
Uczestniczący w posiedzeniu komisji Wojciech 
Szustakiewicz, starosta powiatu żyrar-
dowskiego zapewnił, że Liceum i Zespół 

Szkół w Mszczonowie są na dobrym poziomie, czego dowodem 
jest wysoka zdawalność na maturze wynosząca około 97%. 
Zdaniem starosty Liceum Ogólnokształcące w Mszczonowie broni się swoimi 
wynikami, a dla uatrakcyjnienia placówki starostwo jest w stanie doposażyć 
placówkę, jeżeli tylko będą uczniowie dla których można będzie to robić. 
Adam Lemiesz, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 
Starostwa Powiatowego w Żyrardowie oznajmił, że wynikiem małej liczeb-
ności uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych jest kryzys demograficzny. 
Jak poinformował Adam Lemiesz, władze powiatowe wraz z 
władzami gminy Mszczonów podjęły szereg działań mających na celu 
wspomóc rekrutację do Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie. 
Jednym z takich działań jest budowa wielofunkcyjnego kompleksu 
sportowego przy LO i Zespole Szkół. Ponadto w ramach wspólnych 
działań samorządu powiatu i gminy będzie przeprowadzona termo-
modernizacja budynku szkoły oraz rewitalizacja terenu przy szkole.  
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że samo-
rządy muszą wspierać placówki w ukierunkowaniu młodzieży 
w wyborze szkół, sterując naborem i określając limity.  
- Musimy przetrwać czasy niżu demograficznego i robić wszystko, żeby nasze 
lokalne szkoły nie zostały zamknięte. Gmina Mszczonów partycypuje w kosz-
tach związanych z prowadzeniem szkół powiatowych w celu utrzymania Liceum 
Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów- tłumaczył burmistrz Mszczonowa.  
Na pytanie radnego Mirosława Wirowskiego dotyczące terminu rozpo-
częcia prac związanych z budową boisk, Adam Lemiesz poinformował, 
że planowane rozpoczęcie inwestycji rozpocznie się w roku 2017. 
Marianna Sosińska, dyrektor Zespołu Szkół wskazała, że w 
dzisiejszych czasach młodzieży zależy głównie na zdobyciu 
zawodu dzięki któremu będą mogli podjąć pracę zawodową. 
Z kolei radna Barbara Gryglewska podkreśliła, że nauczyciele robią wszystko by 
zachęcić rodziców i uczniów do lokalnych placówek, jednak nie da się zatrzymać 
ogólnego trendu związanego z wyborem szkół technicznych i zawodowych. 
W podsumowaniu przewodniczący Łukasz Koperski z uznaniem 
podkreślił, że wspólna kooperacja powiatu i gminy w kierunku 
wspierania Liceum w Mszczonowie napawa optymizmem. 
-  Cieszę się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Wielkie słowa uznania 
kieruję w stronę starosty Wojciecha Szustakiewicza za podejmowane 
działania na rzecz ratowania naszego Liceum- mówił Łukasz Koperski. 
W dalszej części prac komisji radni pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał 
na najbliższą sesję Rady Miejskiej, w tym projekt uchwały w sprawie usta-
lenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych, a także w sprawie 
przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji miasta Mszczo-
nowa na lata 2016-2013 oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2016. 

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

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

WIEŚCI Z RATUSZA
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Z radnym Mirosławem Wirowskim, rozmawia 
Łukasz Nowakowski.

Panie Mirosławie, jest Pan niezaprzeczalnie osobą 
publiczną w Mszczonowie. Proszę jednak powie-
dzieć kilka słów o sobie by przedstawić się tym, 
którzy Pana jeszcze nie znają.
- W związku z tym, że jestem rodowitym mszczo-
nowianinem, lokalnym przedsiębiorcą, samorzą-
dowcem oraz społecznikiem, myślę, że wszyscy 
mnie znają, jednak krótko się  przedstawię. 
Nazywam się Mirosław Wirowski, mam 57 lat,  żonę 
Krystynę, jestem ojcem dwóch córek i dziadkiem dla 
jednej wnuczki oraz trzech wnuków. Od 1981 roku prowadzę własną działal-
ność gospodarczą w Mszczonowie, złotnictwo-jubilerstwo. 
 
Jest Pan rodowitym mszczonowianinem, od pokoleń zaangażowanym w życie 

Mszczonowa. Czy cały Pański ród równie aktywnie działał na rzecz lokalnej 
społeczności i miasta?
- Członkowie mojej rodziny od zawsze angażowali się w życie naszego miasta. 
Rodzeństwo mojej mamy, siedem osób byli członkami chóru Maklakiewicza.  
Moi wujkowie, Marian Wolniewicz był naczelnikiem Towarzystwa  Gimnastycz-
nego             „ SOKÓŁ” w Mszczonowie, które  powstało w 1924 roku. Członkiem 
zarządu zaś był Stanisław Skoneczny. 
Z kolei wujkowie Sikorscy, Strzeleccy byli zawodnikami tego klubu. Ciotki, 
wujkowie oraz moja mama przynależeli do kółka teatralnego przy „Sokolni”. 
Członkowie rodziny zasiadali także we władzach miasta. 
 
A jak potoczyła się Pańska działalność w samorządzie?
- W latach 1994 - 2010 byłem radnym Rady Miejskiej w Mszczonowie przez 
dwie kadencje, członkiem zarządu miasta, jedną kadencję pełniłem funkcję 
przewodniczącego Komisji Rozwoju, przez jedną kadencję byłem także wice-
przewodniczącym Rady Miejskiej. 
W obecnej kadencji Rady jestem radnym zasiadającym w Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Rozwoju i Budżetu.
Co może Pan uznać za swój największy samorządowy sukces? 
 
- Za największy sukces uważam przede wszystkim rozwój gminy Mszczonów 
na który miałem wpływ 
uczestnicząc w podejmo-

3 marca 2016r.

Posiedzenie komisji otworzyła radna 
Barbara Gryglewska, jako przewodni-
cząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. 
W posiedzeniu komisji uczestniczyli także: radna 
Renata Siwiec, radny Piotr Chyła,  radny Dariusz 
Olesiński, radny Jerzy Siniarski, radny Andrzej Osial, 
radny Robert Głąbiński oraz radny Krzysztof Krawczyk. 
 
Głównym tematem posiedzenia komisji 
było omówienie sprawozdania z działalności 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Mszczonowie za 2015 rok. 
Maciej Głąbiński poinformował, że plano-
wane wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Mszczonowie na 2015 
rok opiewały na kwotę 220.974,00 zł. Komisja w 
roku ubiegłym odbyła 21 spotkań. W tym okresie do 
Komisji wpłynęło: 40  podań w sprawie nadużywania 
alkoholu i przemocy, 34 podania w sprawie pomocy 
finansowej (warsztaty, dożywianie, zapomogi, itp.), 
14 wniosków  skierowano do biegłych (psycholog 
i psychiatra). Wydano 25 pozytywnych postano-
wień w sprawie usytuowania punktów sprzedaży 
napojów alkoholowych. Zorganizowano także warsz-
taty i spektakle dla uczniów szkół na terenie gminy. 
Ponadto Komisja finansuje dożywianie dzieci 
w postaci kanapek w szkołach podstawowych 
i gimnazjach z terenu gminy oraz dożywianie 
dzieci ze świetlicy środowiskowej. Łączny koszt 
dożywiania w 2015 roku wyniósł 48 163,13 zł. 
Komisja współpracuje ze szkolnym psycholo-
giem i pedagogiem w Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum w Mszczonowie i w Osuchowie, 
Poradnią Leczenia Uzależnień w Żyrardowie 
oraz Komisariatem Policji w Mszczonowie. 
W 2015 roku prowadzone były  zajęcia dla osób 

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Dla 
osób uzależnionych zajęcia odbywają się  w każdą 
pierwszą i dwie ostatnie soboty miesiąca w godz. 800 
-1000. Na spotkania tej grupy przychodzi ok. 5-7 osób.  
Dla osób współuzależnionych zajęcia odby-
wają się w każdą pierwszą i dwie ostatnie 
soboty miesiąca  w godz. 1000 – 1200. Na 
spotkania tej grupy przychodzi ok. 6 do 10 osób.  
Działa także Klub AA „ZORZA”, który mieści się w 
Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej 31. Punkt czynny 
jest we wtorki i piątki od godz. 1800 w sezonie 
letnim i od 1700 w sezonie jesienno – zimowym.  
W każdy pierwszy czwartek miesiąca od 
godz. 1615 do 1800 czynny jest punkt inter-
wencyjny w świetlicy środowiskowej w 
Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej 31. 
Na pytania przewodniczącej komisji Barbary 
Gryglewskiej dotyczące liczby osób zgłoszonych 
do GKRPA i rodzaju najczęstszych uzależnień, 
Jadwiga Laskowska poinformowała, że z roku na 
rok coraz więcej osób zgłasza uzależnienie od 
alkoholu.  Niestety w dalszym ciągu najwięcej 
osób uzależnionych, zgłaszanych jest przez rodzinę  
i najbliższych oraz MOPS, Policję i kuratora. 
- Nie odnotowaliśmy przypadków uzależnienia 
od narkotyków. Niestety jest wiele osób uzależ-
nionych od alkoholu, które same nie widzą 
problemu- tłumaczyła Jadwiga Laskowska. 
W dalszej części posiedzenia komisji Barbara 
Ciszewska, kierownik MOPS w Mszczonowie poin-
formowała o rządowym programie „Rodzina 500+”. 
Zdaniem Barbary Ciszewskiej ustawa o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza 
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł 
na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. 
Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub 
jedyne dziecko ma charakter wspierający. Uzależ-
nione będzie od spełnienia kryterium docho-

dowego, które wynosi 800 zł netto miesięcznie 
na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w przy-
padku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Na drugie i każde kolejne dziecko 500 zł miesięcznie 
będzie przysługiwać wszystkim rodzicom, bez 
względu na osiągany dochód. Pomoc przewidziana 
jest zarówno dla rodziców, którzy są małżeństwem, 
dla rodzin niepełnych oraz dla rodziców pozostają-
cych w nieformalnych związkach. Świadczenie nie 
podlega egzekucji, nie będzie też liczone do dochodu 
przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla 
rodzin z np. : pomocy społecznej, funduszu alimen-
tacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków miesz-
kaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów 
dla uczniów i studentów. Prawo do świadczenia 
będzie przyznawane na okres 12 miesięcy ( od 
1 października do 30 września ). Pierwsze przy-
znane świadczenie będzie ważne dłużej bo aż do 
30 września 2017 r., dzięki czemu rodzice nie będą 
musieli składać dwóch wniosków w tym roku. 
Gmina Mszczonów liczy 2327 dzieci w wieku 0-18 
lat. Szacujemy, że znaczna część tych dzieci uzyska 
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł.  
Wnioski na nowe świadczenie pomocy państwa 
w wychowywaniu dzieci będzie można składać od 
1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. Grójeckiej 45.  Udostęp-
niona będzie również możliwość złożenia wniosku 
na 500 + drogą elektroniczną za pośrednictwem 
portalu Empatia lub ePUAP.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

Wywiad

Nobilitują mnie mszczonowskie korzenie
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waniu strategicznych dla naszej gminy decyzji. Jako pierwszy zaproponowałem 
budowę Ratusza w jego historycznym miejscu, w czym bardzo mnie wspierał 
ówczesny zastępca burmistrza Śp. Marian Jackowski. 
 
Co przez ponad rok bycia Radnym obecnej kadencji Rady Miejskiej udało się 
Panu zrealizować?
- Na bieżąco staram się rozwiązywać sprawy i problemy zgłoszone do mnie, 
przez moich wyborców. 
I tak w bieżącym roku wybudowano ciąg pieszo-jezdny w ulicy Cichej, dokoń-
czono kanalizację w ulicy Dworcowej, dokończono budowę oświetlenia na 
osiedlu Tarczyńska II. 
Ponadto szereg inicjatyw, usterek, napraw, które zagłosiłem podczas obrad sesji 
Rady Miejskiej zostało wykonanych.
Niewątpliwie jest Pan człowiekiem konsekwentnym w swoim działaniu. 
Proszę powiedzieć jakie teraz cele postawił Pan sobie do zrealizowania?
- W obecnej kadencji zamierzam spełnić obietnice dane wyborcom.  W moim 
życiu od zawsze nieodzownym elementem był sport. Dlatego też z uporem 
maniaka zabiegam o stworzenie preferencyjnego pakietu korzystania z 
kompleksu Term. Mam tu na myśli wprowadzenie jak najniższej stawki godzi-
nowej dla wszystkich mieszkańców gminy. 
W związku z tym wiosną bieżącego roku zgłosiłem wniosek o zwiększenie ilości 
godzin promocyjnych oraz zmniejszenie ceny biletów. 
Jako gmina mamy ogromne szczęście, że właśnie na naszym terenie zlokalizo-
wane są źródła geotermalne. Ta energia odnawialna jest przez władze Mszczo-
nowa maksymalnie wykorzystana, w wyniku czego powstał nasz flagowy obiekt 

rekreacyjno-wypoczynkowy pod nazwą Termy Mszczonów. Właśnie z tego 
względu, że pod mszczonowską ziemią płynie wyjątkowe bogactwo naturalne, 
powinniśmy stworzyć naszym mieszkańcom wyjątkową dla nich ofertę korzy-
stania z tego bogactwa, bowiem w zdrowym ciele zdrowy duch.
A jakie ma Pan plany na kolejne lata?
- Na lata 2016-2019 zaplanowane są środki w budżecie przeznaczone na inwe-
stycje związane z moim okręgiem wyborczym, czyli numer 2. 
W tym miejscu chciałbym poinformować czytelników, że w połowie maja 2016 
roku wraz z panią Marianną Sosińską, dyrektor Zespołu Szkół w Mszczonowie, 
planujemy zorganizować święto ulicy Ługowej. Jest to ulica z mojego okręgu 
wyborczego, przy której znajduje się także ta placówka oświatowa. Ulica 
Ługowa posiada jeszcze jeden atutu, a mianowicie jest rozpoznawalna w Polsce 
i Europie dzięki międzynarodowej firmie FM Logistics mającej przy tej ulicy 
swoją siedzibę. 
Za wcześnie jeszcze, żeby mówić o szczegółach i konkretach tego wydarzenia, 
jednak można podkreślić, że ta impreza będzie miała charakter pikniku na 
którym będzie można między innymi zasięgnąć szeregu porad od specjalistów 
ze Szkoły Zawodowej, chociażby z zakresu ogrodnictwa. Myślę, że będzie 
można też zakupić ciekawe rośliny i dowiedzieć się o ich hodowli.  O szczegó-
łach tego wydarzenia poinformuję Państwa w późniejszym terminie. 
 
Dziękuję za rozmowę 
- Dziękuję również

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

W czwartek 10 marca br. w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie odbyło się 
spotkanie burmistrza Józefa Grzegorza Kurka z przedstawicielami 34 sołectw z 
terenu całej gminy.  Burmistrz zapoznał sołtysów z planami gminy oraz omówił 
szereg bieżących spraw.
Fundusz sołecki 
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek zwrócił się z prośbą do przedstawicieli sołectw 
o jak najszybsze zagospodarowanie środków z tzw. funduszu sołeckiego. 
Zdaniem burmistrza w dalszym ciągu sołectwa inwestują głównie w drogi, 
czego efektem jest coraz lepszy stan dróg na terenach wiejskich. 
W roku ubiegłym aż 88% ogólnej kwoty przeznaczonej zostało na naprawy 
dróg. Pozostałą część wydatkowano na doinwestowanie jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych, zagospodarowania terenów zielonych i rekreacyjnych 
oraz wymianę opraw oświetlenia. 
W budżecie na 2016 rok gmina przeznaczy na fundusz sołecki kwotę 440 
tysięcy złotych.
Drogi 
Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa poinformował, że ruszył nabór 
wniosków na inwestycje drogowe z nowego rozdania unijnego. 
Samorząd Mszczonowa stara się pozyskać maksymalną kwotę w kwocie 3 
milionów złotych, która w całości przeznaczona zostanie na drogi gminne.  
Z kolei władze powiatu żyrardowskiego złożyły wniosek na zmodernizowanie 
drogi powiatowej Mszczonów- Osuchów przez Badów Górny i Piekary. 

Inwestycje 
Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie termomodernizacji w gminnych 
budynkach użyteczności publicznej, w tym modernizację systemu grzewczego 
i docieplenia oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego w Szkołach Podsta-
wowych w Lutkówce, Osuchowie i Piekarach oraz w budynku rehabilitacji w 
Osuchowie. 
Szef mszczonowskiego Ratusza poinformował także, że mszczonowską dzielnicą 
przemysłową zainteresowani są kolejni inwestorzy. 
Przy ulicy Tarczyńskiej w niedalekiej przyszłości mogą powstać kolejne hale 
magazynowe. 
W Badowie Górnym jeszcze w tym roku powstać ma firma Sante produkująca 
zdrową żywność. 
Wiele uwagi poświęcone zostało także sprawom związanym z inwestycją Park 
of Poland. Jak podkreślił burmistrz Kurek, inwestor w chwili obecnej zobowią-
zany został przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do opracowania 
raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Sporządzenie stosownej 

dokumentacji planowane jest na koniec pierwszego kwartału 
bieżącego roku. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych zezwoleń 
inwestor przystąpi do realizacji pierwszego etapu inwestycji czyli 

Aquaparku. 

Śmieci 
Wiele uwagi burmistrz Kurek poświęcił sprawom związanym z niekończącym 
się problemem dzikich wysypisk w lasach i przydrożnych rowach. 
Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka mimo obowiązującego braku ograniczeń 
wystawianych śmieci, nadal dochodzi do pozostawiania odpadów w miejscach 
niedozwolonych. 
- Od momentu funkcjonowania nowego sytemu gospodarki odpadami od 
mieszkańców odbieranych jest około 30% więcej śmieci niż to miało miejsce 
przed wejściem w życie tzw. „ustawy śmieciowej”. Niestety mimo tego problem 
dzikich wysypisk w gminie nadal istnieje, co nie wpływa korzystnie na wize-
runek gminy- tłumaczył burmistrz. 

Sprawy różne 
Nawiązując do tematu porządku w gminie, szef mszczonowskiego Ratusza 
poinformował, że w tym roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży w związku 
z czym do gminy Mszczonów przyjedzie około 200 pielgrzymów, głównie z 
Włoch. 
Burmistrz zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi właścicielom posesji o nale-
żyte utrzymanie czystości, co wpływa na ogólny wizerunek gminy. 
Ponadto sołtysi dowiedzieli się, że od września bieżącego roku 6-cio latki będą 
kierowane do klas zerowych funkcjonujących w Szkołach Podstawowych. Takie 
rozwiązanie ma zapewnić trzylatkom miejsca w Przedszkolu. 
Gmina wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców dzieci, które nie dostały 
się Miejskiego Przedszkola, dopłaca z własnego budżetu z do każdego dziecka 
uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola zlokalizowanego na terenie 
gminy. 
Burmistrz wspomniał także o planie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie, gdzie docelowo powstałoby kolejne Miejskie Przedszkole.  
Na pytania sołtysów dotyczące planów poprowadzenia przez teren gminy 
Mszczonów linii wysokiego napięcia 400kV, Józef Grzegorz Kurek zapewnił, że 
władze samorządowe Mszczonowa robią wszystko by linia nie była poprowa-
dzona przez teren gminy. 
- Polska Sieć Energetyczna nie ma ostatecznych planów, gdzie ostatecznie 
miałaby powstać linia 400kV. My ze swojej strony będziemy robili wszystko by 
linia nie przechodziła przez teren naszej gminy- oznajmił burmistrz Mszczo-
nowa. 
Korzystając z okazji Barbara Ciszewska, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Plany i sprawy bieżące

Narada z sołtysami

WIEŚCI Z RATUSZA
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Społecznej poinformowała o nowych formach pomocy rodzinom, w tym świad-
czeniach rodzicielskich, wsparcia dla rodzin 500+ oraz programie złotówka za 
złotówkę.  
Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie dla rodziców, którzy nie otrzymują 
zasiłku macierzyńskiego, czyli studenci, osoby bezrobotne czy osoby pracujące 
na umowach cywilno-prawnych. Świadczenie wynosi 1 tys. zł miesięcznie na 
rękę. 
Z kolei program złotówka za złotówkę dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków 
do niego – dodatku z tytułu urodzenia dziecka, samotnej opieki nad dzieckiem, 
urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkol-
nego i nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.
Zmiany obejmą też rodziny, które już utraciły świadczenia z powodu przekro-
czenia progu dochodowego.  
Program rządowy „Rodzina 500+” to pierwszy i najważniejszy systemowy 
program skierowany do wszystkich polskich rodzin z dziećmi. Ustawa o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze w 
wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. 
Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko ma charakter 
wspierający. Uzależnione będzie od spełnienia kryterium dochodowego, które 
wynosi 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w przy-
padku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. 
Na drugie i każde kolejne dziecko 500 zł miesięcznie będzie przysługiwać 
wszystkim rodzicom, bez względu na osiągany dochód. Pomoc przewidziana 

jest zarówno dla rodziców, którzy są małżeństwem, dla rodzin niepełnych 
oraz dla rodziców pozostających w nieformalnych związkach. Świadczenie nie 
podlega egzekucji, nie będzie też liczone do dochodu przy ustalaniu prawa 
do innych świadczeń dla rodzin z np. : pomocy społecznej, funduszu alimen-
tacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, dodatków 
energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów. Prawo do świadczenia 
będzie przyznawane na okres 12 miesięcy ( od 1 października do 30 września 
). Pierwsze przyznane świadczenie będzie ważne dłużej bo aż do 30 września 
2017 r., dzięki czemu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w tym 
roku. 
Wnioski na nowe świadczenie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. Grójeckiej 45.  Udostępniona będzie również możli-
wość złożenia wniosku na 500 + drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu 
Empatia lub ePUAP.                                                              

Łukasz Nowakowski

W dniu 22 lutego  Placówka Terenowa  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Żyrardowie wspólnie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego  zorganizowała dla rolników, domowników, oraz osób związanych 
ze środowiskiem wiejskim szkolenie w   Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w 
Mszczonowie.
Pracownik  KRUS przekazał uczestnikom informacje  o zasadach bezpiecznej 
pracy w gospodarstwie rolnym, z uwzględnieniem wypadkowości na terenie 
gminy Mszczonów. 

Spotkanie zakończyło się konkursem testowym za znajomości zasad BHP w 
gospodarstwie rolnym. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez KRUS.
Wszyscy uczestnicy  mogli zaopatrzyć się w  materiały popularyzatorskie 

promujące bezpieczeństwo pracy  na terenach wiejskich, a także w kalendarze 
na rok 2016.

Laureatami konkursu „ Pracuj bezpiecznie” zostali:
I miejsce -  Wioletta Zylbert z Lutkówki
II miejsce -  Anna Dębska  z miejscowości Nosy Poniatki
III miejsce -  Adam Dębski  z miejscowości Nosy Poniatki
Ponadto komisja ustaliła, iż na wyróżnienie zasłużył 

Robert Zylbert z Lutkówki
PT KRUS Żyrardów

KRUS i MODR

Szkolenie i testowy konkurs

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Barbara Ciszewska, kierownik MOPS 
w Mszczonowie nagrodzona ZŁOTYM 
LAUREM DOBROCZYNNOŚCI



marzec 2016 / nr 3 (244)       9

Pomoc na inwestycje w ramach 
„MODERNIZACJI GOSPODARSTW 
ROLNYCH”
Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na operacje 
typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

•	 rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie 
wynosi 900 tys. zł;

•	 rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może 
wynieść 500 tys. zł;

•	 rozwojem produkcji bydła mięsnego - wysokość wsparcia może 
wynieść 500 tys. zł;

•	 racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, 
zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą 
jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu 
- maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, 
przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio 
z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich 
wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów 
paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi  
200 tys. zł.

Termin ten oraz zasady udzielania takiej pomocy ogłosił 29 lutego Prezes 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek za pośred-
nictwem dziennika ogólnopolskiego i portalu internetowego ARiMR.

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana 
rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na 
realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 
50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 
60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy 
wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR 
właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć 
za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego  OR. 

Dokumenty aplikacyjne można składać 
osobiście, przez upoważnioną osobę 
lub przesyłką rejestrowaną, nadaną 
w placówce pocztowej. W przy-
padku osób wspólnie wnioskujących 
wniosek o przyznanie pomocy składa 
się w oddziale regionalnym ARiMR 
właściwym ze względu na położenie 

gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodar-
stwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, 
wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa 
część tych gospodarstw.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wiel-
kość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. 
Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek 
o przyznanie dofinansowania na inwestycje w „Modernizację gospodarstw 
rolnych”. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospo-
darstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie 
złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo 
każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma 
uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. 
Pod uwagę będą brane m.in. wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, których 
wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy 
ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował służy 
ochronie środowiska naturalnego. W przypadku obszaru związanego z racjo-
nalizacją technologii produkcji na kolejność przysługiwania pomocy wpływ 
będą miały również punkty otrzymane w oparciu o określone w rozporzą-
dzaniu wykonawczym kryteria wojewódzkie. W terminie 90 dni od dnia 
zakończenia naboru wniosków zostaną opublikowane listy kolejności przysłu-
giwania pomocy. W sumie będzie ich 22. Dla każdego z obszarów związanych 
z rozwojem produkcji zwierzęcej (rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji 
mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego) zostaną opublikowane po 
2 listy (oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozosta-
łych województw łącznie), a dla obszaru związanego z racjonalizacją techno-
logii produkcji zostanie opublikowanych 16 list wojewódzkich.

tekst: PW i DDI

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/bedzie-pomoc-na-
inwestycje-w-ramach-modernizacji-gospodarstw-rolnych.html

WIEŚCI Z RATUSZA

Toskania na Mazowszu
Winiarstwo może kojarzyć się z krajami śródziemnomorskimi, takimi jak 
Hiszpania czy Włochy, jednak aby napić się dobrej jakości winogronowych 
trunków wcale nie trzeba ruszać się z ojczyzny. Winnica Dwórzno powstała… 
na Mazowszu!
Wysoczyzna mazowiecka jest miejscem czystym ekologicznie. Dwórzno znajduje 
się w jej najwyższym punkcie, w gminie Mszczonów, należąc do samooczysz-
czającego się od tysiącleci wododziału. W 2012 r. posadzono tu pierwsze wino-
rośle, a dzięki znakomitym warunkom dla winogron oraz południowej ekspozycji 
sprzyjającej uprawie, dziś rosną tu owoce trzynastu różnych szczepów. Z nich 
powstaje szeroki wachlarz win białych, różowych i czerwonych, od wytrawnych 
po słodkie. W winnicy można znaleźć odmiany winogron przystosowane do 
polskiego klimatu, takie jak maréchal foch, seyval blanc czy swenson red. Plan-
tacja przystosowana jest do radzenia sobie z przymrozkami, co zapewnia obfite 
zbiory bez względu na warunki panujące w sezonie. Zebrane owoce przera-
biane są w wino naturalnymi, nieprzemysłowymi metodami, zgodnie z tradycją 
winiarską.
Produkt końcowy odbierany jest nadzwyczaj dobrze przez degustujących. „Nie 
spodziewałam się, że polskie wino może być tak dobre!” mówi Magdalena Broni-
kowska, uczestniczka degustacji. Wypowiedział się również Grzegorz Mazurek, 
kierownik winnicy – „Kiedy właściciel gruntu powiedział mi, że mamy sadzić tu 
winorośle, byłem w szoku. Ostatnie, czego spodziewałbym się w tych okolicach to 
winnica. Z początku nie miałem pojęcia jak się za to wszystko zabrać, ani nawet, że 
da się w Polsce robić wino, jednak okazało się, że polska ziemia doskonale się do 
tego nadaje!” Od niedawna można przekonać się o tym samemu, bowiem ruszyła 
sprzedaż wina, a do samej winnicy można udać się na zwiedzanie oraz degustację.  
(Kontakt 601-222-201 www.dworzno.pl)

UPORZĄDKUJMY GMINĘ

Zima dobiegła końca i zaczęła się… pora wielkich, 
wiosennych porządków.
Zapraszamy wszystkich do tego, aby zechcieli świeżym 
spojrzeniem ocenić  stan  swoich posesji  i uprzątnąć  z 
nich wszystko co zbędne i co szpeci. Mszczonowskie 
porządki, do których Władze  Samorządowe i nasza 
Redakcja  wspólnie  zapraszają Mieszkańców Gminy,  mają  
na celu upiększenie miasta. W tym roku czeka nas wizyta 
uczestników Światowych Dni Młodzieży. Sprawmy, aby 
w ich pamięci Mszczonów i jego okolice zachowały się 
w pamięci, jako przykład gospodarności i schludności. 
Mszczonowski Samorząd także przeprowadzi akcję  
porządkową  na terenie podległych mu nieruchomości 
oraz gminnych terenów zielonych. Jeśli połączymy siły - 
wypięknieje cała GMINA. 

ZRÓBMY TO RAZEM –  
UPORZĄDKUJMY NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ
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W czwartek, 10 marca 2016 roku, w sali klubowej Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury odbyła się konferencja dla przedsiębiorców „Obierz kurs na rozwój – 
pozyskaj fundusze dla swojej firmy”, której organizatorem było Gminne Centrum 
Informacji w Mszczonowie. Spotkanie otworzyła Dyrektor GCI Beata Sznajder, 
która wyraziła nadzieję, że wszyscy uczestnicy dzięki wysłuchanym prelekcjom 
dowiedzą się, w jaki sposób pozyskać kapitał na rozwój swojej działalności 
gospodarczej. Jako pierwsi zaprezentowali się Agnieszka Zalewska i Bogdan 
Buczyński – konsultanci z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unij-
nych, którzy opowiedzieli o nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 
ze szczególnym uwzględnieniem głównych obszarów wsparcia: rozwoju innowa-
cyjności i przedsiębiorczości, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz 
szeroko pojętej ekologii. Prelegenci zapoznali też uczestników z programami 

dostępnymi dla przedsiębiorców w województwie mazowieckim, dokumentami 
konkursowymi, obowiązkami podczas realizacji projektów oraz podali  dane 
kontaktowe punktu informacyjnego. Wykład zakończyły konsultacje indywi-
dualne dla uczestników. Ofertę finansowania skierowaną do przedsiębiorców 
przedstawiła także Ewa Adamiak – Dyrektor Banku PKO BP. Po krótkiej dyskusji 
i przerwie, uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z możliwościami otrzy-
mania niskooprocentowanej pożyczki i poręczeń dla przedsiębiorców, które 
przedstawili Piotr Kurt – Prezes Zarządu Żyrardowskiego Stowarzyszenia Wspie-
rania Przedsiębiorczości oraz Ewa Grymm - Zastępca Dyrektora Mazowieckiego 
Funduszu Poręczeń Kredytowych. Kolejnym prelegentem był Jacek Całus – 
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, który przedstawił 
propozycję współpracy z organizacjami promującymi przedsiębiorczość. Jako 
ostatnia wystąpiła Teresa Piech – Doradca Zawodowy z Powiatowego Urzędu 
Pracy, która opowiedziała o wsparciu dla przedsiębiorców udzielanym przez 
jej instytucję. Podczas całego spotkania, uczestnicy mogli bezpłatnie otrzymać 
materiały informacyjne dotyczące pozyskiwania funduszy na rozwój firmy, które 
przygotowali dla nich prelegenci.

Dagmara Bednarek

GCI i MOK

Konferencja  dla przedsiębiorców

ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH 
Burmistrz Mszczonowa zawiadamia, że w kwietniu 2016r. na terenie 
Gminy Mszczonów zorganizowana będzie zbiórka następujących 
odpadów: 
a) przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje 
odpadowe, 
b) zużyte baterie i akumulatory, 
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (telewizory, monitory 
komputery, drukarki, faksy, pralki, lodówki, kuchenki, mikrofalówki 
odkurzacze, czajniki elektryczne, tostery, sprzęt audiowizualny (radia, 
sprzęt wideo, telefony), elektronarzędzia (wiertarki, szlifierki, itp.), 
sprzęt oświetleniowy (żarówki) 
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe: 
e) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w 
wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na 
budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (do 
1m3), 
f) zużyte opony (do 5 sztuk), 
g) tekstylia, w tym ubrania, 
h) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, powstałe 
w gospodarstwie domowym (nie będą odbierane opakowania po 
środkach ochrony roślin i nawozach używanych do produkcji rolniczej, 
ogrodniczej, sadowniczej). 
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta 
Mszczonów 
W dniu 20.04.2016r. następujące ulice: 
Dworcowa, Kolejowa, Olchowa, Krótka, Grójecka,Ługowa, Zarachowicza, 
Tańskiego, Maklakiewicza, Niesiołowskiego, Krzywa, Cmentarna, 
Traugutta, Kilińskiego, Sienkiewicza, 3-go Maja, Narutowicza, Zarzeczna, 
Opłotki, Piekarska, Rawska, Skierniewicka, Józefpolska, Królowej 
Jadwigi, Grunwaldu, Kościelna, Jagiełły, Towarowa, Nowa, Ziemowita, 
Kazimierza Wielkiego, Łąkowa, Cicha, Wierzbowa, Mariana Korpusa, 
Strzelców Kaniowskich, Księdza Gołędowskiego. 
W dniu 27.04.2016r. następujące ulice: 

Nowy Rynek, Warszawska, Żyrardowska, Tarczyńska, Kościuszki, 
Młynarska, Poniatowskiego, Dojazd, Bagno, Spokojna, Boczna, Polna, 
Szkolna, Malinowa, Morelowa, Północna, Brzoskwiniowa, Armii Krajowej, 
Wierzejskiego, Storczyków, Wrzosowa, Jaśminowa, Spółdzielcza, 
Kwiatowa, Targowa, Konwaliowa, Wschodnia, Fabryczna, Czereśniowa, 
Graniczna, Rolnicza, Różana, Sportowa, Szarotki, Wiśniowa, Wiejska, 
Szarych Szeregów, Gen. Grota-Roweckiego, Gen. Maczka, Gen. Andersa, 
Gen. Sikorskiego, Racławicka, Gimnazjalna, Pogorzałki, Zacisze 
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenach 
wiejskich 
1) w dniu 21 kwietnia 2016r. na terenie sołectw: Adamowice, 
Gurba, Gąba, Badów Górny, Kamionka, Wymysłów, Badowo-
Dańki, Sosnowica; 

2) w dniu 22 kwietnia 2016r. na terenie sołectw: Janówek, 
Pawłowice, Bobrowce, Suszniec, Wygnanka, Osuchów; 

3) w dniu 25 kwietnia 2016r. na terenie sołectw: Wręcza, Nowy 
Dworek-Olszówka, Grabce Towarzystwo, Świnice, Marków 
Towarzystwo, Grabce Józefpolskie; 

4) w dniu 28 kwietnia 2016r. na terenie sołectw: Nosy Poniatki, 
Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Zimna Woda, Zbiroża, Badowo 
Mściska, Ciemno-Gnojna oraz w miejscowości Dębiny 
Osuchowskie; 

5) w dniu 29 kwietnia 2016r. na terenie sołectw: Marianka, 
Strzyże, Piekary, Zimnice, Piekarowo, Lindów, Kowiesy 

W ramach zorganizowanej zbiórki, zostaną odebrane tylko odpady 
pochodzące z gospodarstw domowych. Odpady powstałe w wyniku 
prowadzonej działalności gospodarczej nie będą odbierane. 
Aby odpady zostały odebrane sprzed nieruchomości, należy 
zgłosić adres nieruchomości, ilość i rodzaj odpadów w terminie 
do dnia 8 kwietnia 2016r. pod numerami telefonów: (0-46) 
858-28-30, (0-46) 858-28-34 lub u sołtysa (w przypadku 
terenów wiejskich)

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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WIEŚCI Z RATUSZA

To już tradycja, że w okresie ferii zimowych gminne jednostki organi-
zacyjne starają się wyjść naprzeciw nudzie i przygotować dla miesz-
kańców miasta i gminy nietuzinkowy i pełen atrakcji program. 
W tym roku mszczonowianie podczas ferii  nie mogli narzekać na brak rozrywek.
Propozycje, jakie przygotowały dla nich trzy miejskie placówki – Mszczonowski 
Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji i Miejska Biblioteka Publiczna 
były skierowane zarówno dla dzieci, młodzieży, jak też dla osób dorosłych. 
Mszczonowski Ośrodek Kultury stworzył niebywałą ofertę feryjną pn. 
”Zimowe zabawy z Elsą i Aną w zaczarowanej krainie lodu” na przykła-
dzie filmu Disneya „Kraina lodu”. W przygotowanym przez MOK programie 
nie zabrakło poranków filmowych, zajęć muzyczno-ruchowych, zajęć 
gry na trąbce i gitarze, warsztatów plastycznych i integracyjnych, a także 
oferty zajęć dla pasjonatów gier komputerowych, gier w planszówki 
oraz zajęć kulinarnych. Ponadto tradycyjnie już dzieci i młodzież w wieku 
szkolnym uczestniczyli w zajęciach wokalnych grupy Voice i Wokaliza. 

Trafionym pomysłem okazały się także nauka tańca jazzo-
wego, bale karnawałowe dla dzieci i karaoke dla młodzieży. 
Mszczonowski Ośrodek Kultury nie zapomniał także o doro-
słych mieszkańcach, którzy mieli możliwość nadrobienia zale-
głości z kinematografii przychodząc na nocne seanse kinowe. 
Dużo atrakcyjnych zajęć mieli także studenci z Mszczonowskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Dyrekcja MOK-u przygotowała szereg różnorodnych 
zajęć z gimnastyki zdrowotnej (rehabilitacyjnej), sesje  kondycyjno- gimna-

MOK

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

„Rodzina 500 +” w gminie Mszczonów
Program rządowy „Rodzina 500+” to pierwszy i najważniejszy syste-

mowy program skierowany do wszystkich polskich rodzin z dziećmi. Ustawa 
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wycho-
wawcze w wysokości 500 zł na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. 
Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko ma charakter 
wspierający. Uzależnione będzie od spełnienia kryterium dochodowego, które 
wynosi 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w 
przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Na drugie i każde kolejne 
dziecko 500 zł miesięcznie będzie przysługiwać wszystkim rodzicom, bez 
względu na osiągany dochód. Pomoc przewidziana jest zarówno dla rodziców, 
którzy są małżeństwem, dla rodzin niepełnych oraz dla rodziców pozostających 
w nieformalnych związkach. Świadczenie nie podlega egzekucji, nie będzie 

też liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin 
z np. : pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzin-
nych, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów dla 
uczniów i studentów. Prawo do świadczenia będzie przyznawane na okres 12 
miesięcy ( od 1 października do 30 września ). Pierwsze przyznane świadczenie 
będzie ważne dłużej bo aż do 30 września 2017 r., dzięki czemu rodzice nie 
będą musieli składać dwóch wniosków w tym roku.

Gminie Mszczonów liczy 2327 dzieci w wieku 0-18 lat. Szacujemy, że 
znaczna część tych dzieci uzyska świadczenie wychowawcze w wysokości 500 
zł.  Wnioski na nowe świadczenie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. Grójeckiej 45.  

Udostępniona będzie również możliwość złożenia wniosku na 500 + 
drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia lub ePUAP. 
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styczne (wzmacniające mięśnie  i spalające tkankę tłuszczową), w tym fitness 
aero- step, aerobik wodny i pilates na TERMACH, lektoraty językowe, warsztaty 
plastyczne, taneczne i muzyczne, zajęcie zespołu wokalnego „Słoneczko”, a 
także zabawy taneczne „W gorących rytmach karnawału” w sali klubowej MOK.   
W związku z tym, że ostatni dzień ferii wypadł 14 lutego, czyli w Walentynki, młodzi  
artyści z Mszczonowskiego Ośrodka Kultury zaprosili mieszkańców Mszczonowa 
na muzyczno – taneczną  opowieść  pod hasłem „O miłości nie tylko w bajkach”. 
Rozśpiewany i roztańczony program na scenie sali widowiskowej ośrodka oklaski-
wało blisko dwustu widzów. Występ w rytmie bicia zakochanego serca obfitował 
w wiele przebojów, które dla publiczności zaprezentowali wokaliści z Grupy 
Voice, prowadzonej przez Luizę  i Piotra Sadowskich. Gdy kogoś ogarnia miłość, 
to nie tylko śpiewa, ale i tańczy z radości, dlatego też  podczas występu nie mogło 
zabraknąć  popisów grup tanecznych. Grupy Tańca Nowoczesnego i Jazzowego, 
prowadzone przez Martę  Lesiewicz, zostały za swoje umiejętności nagrodzone 
gorącymi brawami. 14 lutego był w MOK-u niewątpliwie romantyczny i nastrojowy. 
Natomiast wielbiciele aktywnego spędzania wolnego czasu korzystali z 
propozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji. W obiekcie miejskiej hali sportowej 
codziennie odbywały się zajęcia sportowe. Dziewczęta i chłopcy mogli pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorów dać upust energii podczas gry w dyscy-
pliny drużynowe . Oczywiście cały czas czynne też było lodowisko na Termach. 
W tym roku, do zimowej akcji na Termach przyłączyło się Radio Victoria, którego 
pracownicy gościli na lodowisku 9 lutego. Trzygodzinny maraton zabaw na 
łyżwach rozpoczęła krótka rozgrzewka, podczas której uczestnicy dowiedzieli się 
m.in. o tym, jak właściwie przygotować mięśnie do wysiłku, bezpiecznie upadać, 
czy zachowywać się w przypadku kontuzji. Bogatsi o nową wiedzę i umiejętności, 
młodzi sportowcy mogli następnie wziąć udział w zabawach oraz grach prowa-
dzonych przez Ewelinę Wojdę z Radia Victoria oraz Krzysztofa Kurzepę - termal-
nego instruktora. Na wszystkich uczestników czekały słodkie upominki, a najlepsi 
otrzymali nagrody ufundowane przez rozgłośnię. Dodatkową niespodzianką 
była możliwość przyjrzenia się pracy radia „od środka” - w terenowym wozie 
transmisyjnym, który na bieżąco nadawał audycję z Mszczonowa dla wszystkich 

słuchaczy Victorii. Młodzi łyżwiarze bardzo chwalili pomysł wspólnego przedsię-
wzięcia, cieszyli się, że mogli doskonalić technikę jazdy, a przy okazji dowiedzieć 
się, jak fascynująca jest praca ludzi, których głosy na co dzień można usłyszeć na 
falach eteru. Warto dodać, że w zabawie uczestniczyli nie tylko najmłodsi, ale 
też ich opiekunowie, a za bandą lodowiska zgromadziła się całkiem liczna grupa 
wspierająca sportowców, szczególnie tych, dla których był to pierwszy kontakt 
ze ślizganiem się po lodzie. Tego dnia na Termach na twarzach wszystkich gościł 
uśmiech a nad lodowiskiem unosił się duch przyjaznej rywalizacji i dobrej zabawy.  
Z kolei Miejska Biblioteka zorganizowała konkurs na najładniejszą zakładkę do 
książki, przeprowadziła liczne zabawy dla najmłodszych, w tym gry Story Cubes 
i Scrabble, zajęcia plastyczno-literackie, czytanie na dywanie, projekcje filmów i 
spotkania plastyczne.

GCI Mszczonów

W dniu 28.02.2016 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w 
OSP Mszczonów za rok 2015.
Wśród osób zaproszonych byli:
• Burmistrz Miasta i Gminy Mszczonów Józef Grzegorz Kurek
• Starosta Powiatu Żyrardowskiego Wojciech Szustakiewicz
• Komendant Powiatowy P.S.P. w Żyrardowie st. bryg. Krzysztof Newen
• Dyrektor st. bryg. mgr inż. Andrzej Oklesiński (biuro logistyki) KGPSP
• Komendant powiatowy OSP dh M. Zielonka
• Prezes zarządu gminnego OSP dh Waldemar Suski
• Prezes OSP Bartniki Krzysztof Sobczak
• Kapelan Powiatowy Ks. Sławomir Tulin
• Prezes Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości Zbigniew Bednarek
• Przedstawiciele okolicznych jednostek OSP 
Sprawozdanie z działalności i przedstawienie planu działań na rok 2017 przed-
stawiła sekretarz zarządu dh Mieczysława Korzonkowska
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Jacek Dynarowski.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zarząd OSP dostał jednogłośne absolutorium.
Sprawozdanie finansowe przedstawił dh Arkadiusz Bieńkowski. 
Sprawozdanie z działalności Klubu HDK Strażak przedstawiła Marta Sadowska
Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
Zarząd OSP Mszczonów, w składzie:
• Prezes – dh Janusz Legięcki
• v-ce prezes – dh Janusz Koziński
• Naczelnik – dh Grzegorz Koperski
• v-ce naczelnik – dh Marcin Wiśniewski
• Skarbnik – dh Arkadiusz Bieńkowski
• Sekretarz – dh Piotr Olczak
• Gospodarz – dh Paweł Lasoń
• Gospodarz – dh Adam Narożny
• Członek zarządu – dh Jacek Zielonka
• Członek zarządu – dh Bartłomiej Legięcki
• Członek zarządu – dh Robert Starostka
Komisja Rewizyjna OSP Mszczonów, w składzie:
• Przewodniczący – dh Maksymilian Hincz
• Sekretarz – dh Paweł Grzelak 
• Członek – dh Krzysztof Brzozowski 
• Członek – dh Bogdan Banaszek 
Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
OSP Mszczonów 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY

OSP

Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze w OSP Mszczonów
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HDK- to była działalność na 102…  
na 102 litry zebranej krwi
Członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi „Strażak”, działającego  przy OSP 
w Mszczonowie, odbyli 6 marca zebranie, na którym podsumowali swą  działal-
ność za rok 2015. 
W roku ubiegłym  Klub zrzeszał 57 członków, w tym 11 wspierających. Najpo-
ważniejsza zmiana we władzach klubowych, dotyczyła złożenia rezygnacji z 
funkcji sekretarza przez Katarzynę Matyjas.  Zgodnie z decyzją Zarządu od wrze-
śnia 2015 roku zastępowała ją Marta Sadowska. 
W roku sprawozdawczym Klub zorganizował sześć zbiórek krwi, podczas których 
łącznie uzyskano jej aż  102,2 litra.  Zbiórki cieszyły się dużym zainteresowaniem 
wśród młodzieży oraz mieszkańców Gminy Mszczonów.
3 maja, na uroczystościach państwowych, wyróżnionych zostało dziewięciu  
członków  najbardziej zaangażowanych w honorowe krwiodawstwo oraz w 
działalność klubu. Dodatkowo podziękowaliśmy czterem  instytucjom, które 
aktywnie nas wspierają i bez których klub nie działałby tak prężnie. Dwie kolejne 
osoby za pracę  na rzecz HDK zostały wyróżnione na teraz odbytym zebraniu. 
Byli to: Marta Sadowska i Adam Narożny.  
W miesiącu wrześniu, zarząd Klubu postanowił zaangażować się w udzielenie 
pomocy przy zbieraniu krwi, na konto poważnie chorego strażaka z gminy 
Mszczonów. Efektem współpracy, z rodziną chorego, było zebranie około 54 
litrów  krwi. 
Niestety w trakcie ubiegłego roku nie udało się  Klubowi dojść  do porozumienia 
z RCKiK w Warszawie,  odnośnie przysyłania dwóch, a nie tylko jednego  ambu-
lansu  na organizowane w Mszczonowie zbiórki krwi. W związku z tym zostaną 
podjęte rozmowy o współpracy z RCKiK w Łodzi. Jednocześnie prowadzone są 
rozmowy z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie.

W grudniu, zarząd podjął starania,  aby nawiązać współpracę z Kompleksem 
Basenów Termalnych w Mszczonowie. Po rozmowach i wysłaniu stosownych 
pism, udało się wynegocjować  ulgi dla krwiodawców, którzy chcieliby korzystać  
z relaksu na mszczonowskich Termach. 
Plan Klubu na rok 2016, jaki zatwierdzili członkowie marcowego zebrania,  
zakłada podejmowanie starań o ciągłe pozyskiwanie nowych  członków do HDK 
i  zorganizowanie pięciu  zbiórek krwi. Należy odnotować, że jedna z nich już  
się  odbyła (12 lutego). Kolejne planowane są na miesiące:  kwiecień, czerwiec, 
sierpień oraz październik. W 2016r. akcje honorowego krwiodawstwa organi-
zowane będą  pod hasłem: „Nie musisz być STRAŻAKIEM by ratować ŻYCIE -  
wystarczy oddać KREW”.
Podczas zebrania prezes HDK Robert Klimkowski  podziękował wszystkim 
klubowiczom za zaangażowanie w działalność klubu. Stosowne podziękowania 
skierował ponadto do: przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Koperskiego, 
Zarządu OSP Mszczonów i firmy  „DuoArt”. Wszyscy wymienieni  systematycznie 
wspierają HDK i  organizowane przez niego akcje zbiórek krwi . Wyrazy wdzięcz-
ności skierowane zostały także do pana Michała Szymańskiego, dyrektora 
mszczonowskiego OSIR-u i wchodzącego w skład ośrodka kompleksu basenów 
termalnych.  
Uczestnicy marcowego zebrania po wysłuchaniu  sprawozdania z działalności 
klubu za 2015r., rozliczenia finansowego, a także   sprawozdania Komisji Rewi-
zyjnej-  zdecydowali jednogłośnie o przyznaniu absolutorium Zarządowi Klubu. 

MM

Zdarzenie z 2 
marca 
2 marca o godzinie 2:45 dyżurny 
PSK zadysponował mszczonowskich 
strażaków  do czołowego zderzenia 
samochodu osobowego z ciągni-
kiem siodłowym. Po sprawnym doje-
chaniu na miejsce zdarzenia, strażacy 
zastali pusty,  zmasakrowany samo-
chód osobowy i uszkodzony ciągnik. 
Kierowcę osobówki z wraku, wydobyli 
ratownicy medyczni oraz kierowca 
ciągnika. Zespół Ratownictwa 
Medycznego odwiózł go w ciężkim 
stanie do szpitala. Działania mszczo-
nowskiej OSP polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia. Druhowie 
odcięli też  akumulatory w obu uszko-
dzonych pojazdach.  Ponadto do 
przyjazdu zespołu techników policyj-

nych, wahadłowo kierowali ruchem. 
Na zakończenie akcji  uprzątnęli 
drogę oraz zneutralizowali wycieki z 
pojazdów. Powrót do Domu Strażaka 
nastąpił o godzinie 6 rano.

E.

O pożarach wiedzą  prawie wszystko
„Młodzież  zapobiega pożarom w Mszczonowie”, pod takim hasłem 

w mszczonowskim Domu Strażaka odbyły się tegoroczne eliminacje miejsko-
-gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięło w nich 25 pasjo-
natów pożarnictwa  z terenu całej gminy Mszczonów. Rywalizowali oni ze sobą  
w trzech kategoriach wiekowych: „szkoły podstawowe”, „gimnazja” i  szkoły 
ponadgimnazjalne”. Z każdej z grup trzy pierwsze osoby zdobyły prawo uczest-
nictwa w eliminacjach powiatowych, które w tym roku odbędą  się  w siedzibie 
OSP w Bartnikach. Najmłodszych strażaków z gminy Mszczonów, reprezen-
tować  tam będzie trójka przedstawicieli ze Szkoły Podstawowej w Lutówce- 
Kacper Adamczyk, Aleksandra Borowska oraz Patrycja Sosnowska.  W grupie 
gimnazjalnej najlepsi byli: Karolina Tyburczy, Cezary Dębski i Sylwia Strojek. 
W grupie najstarszych uczestników turnieju trzy pierwsze miejsca przypadły:   
Kamilowi Dębskiemu (uczniowi Technikum Budowlanego w Skierniewicach), 
Gabrieli Żmudzie (LO Żyrardów) i Angelice  Kornackiej (LO Mszczonów). Wyniki 
zmagań mszczonowskich eliminacji oceniało jury w składzie: dh Waldemar 
Suski (przewodniczący jury - prezes Gminny OSP),  dh. Mieczysława Korzon-
kowska (sekretarz jury - inspektor p.poż Urzędu Miejskiego w Mszczonowie), 
dh Mirosław Zielonka (komendant Zarządu Gminnego OSP), dh Jarosław Dębski 
(członek Zarządu  OSP Osuchów), dh Łukasz Strojek i dh Janusz Kociszewski. 

Wyniki:
Grupa szkół podstawowych 
1. Kacper Adamczyk OSP Zbiroża 
2. Aleksandra Borowska OSP Zbiroża 
3. Patrycja Sosnowska OSP Zbiroża

 
Grupa szkół gimnazjalnych 
1. Sylwia Strojek OSP Osuchów 
2. Karolina Tyburczy OSP Grabce Towarzystwo 
3. Cezary Dębski OSP Osuchów
 
Grupa szkół ponadgimnazjalnych
1.Angelika Kornacka OSP Mszczonów
2. Kamil Dębski OSP Osuchów
3.Gabriela Żmuda OSP Osuchów 

MM

Z ŻYCIA GMINY
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Dyrekcje Mszczonowskiego  Ośrodka Kultury i Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w 
niedzielę 5 marca,  z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet,  zaprosiły mieszkanki 
Mszczonowa na popołudnie pełne artystycznych atrakcji. Jako pierwszy w sali 
widowiskowej MOK-u odbył się koncert „Dla dziewczyn i kobiet” w wykonaniu 
studia piosenki WOKALIZA, kierowanego przez Iwonę Skwarek oraz Grupy  
Tańca Nowoczesnego i Jazzowego, prowadzonej  przez Martę  Lesiewicz. Było 
to rozśpiewane, a także roztańczone przedstawienie, w przerwach którego 
przytaczano zabawne sentencje,  wypowiedziane przez  sławne osoby na temat 
płci pięknej. Całość zakończona została symbolicznym obdarowaniem kwiatami 
pań z publiczności przez młodych panów, którzy przed chwilą  występowali dla 
nich na scenie. Nie zabrakło też  słodkiego poczęstunku. Kosz pełen cukierków 
osobiście przyniosła dyrektor MOK-u Grażyna Pływaczewska. Występ musiał się 
podobać, gdyż przy finałowej piosence publiczność, zachęcona przez artystów, 
śpiewała ją  razem z nimi, jednocześnie klaszcząc na stojąco. 
 Zaraz po koncercie  w  Małej Galerii odbyło się  barwne  spotkanie 
z malarstwem i poezją Reginy Kochanowskiej. Artystka z wykształcenia jest 
nauczycielką  plastyki. Mieszka i tworzy w Skierniewicach. W jej życiu sztuka 
zawsze przeplatała się  z drugą pasją, jaką jest sport. W młodości była zawod-
niczką i trenerem kajakarstwa płaskiego. Każdy jej obraz, to jak sama to określiła 
„małe szaleństwo”,  efekt tego co jej właśnie w duszy gra. Prace pełne wyobraźni 
pełne są  motywów kobiecych i kwiecia. Z każdym związana jest odrębna 
historia. Pani Regina opowiadała je, opisując poszczególne swoje prace. Dzięki 
temu wernisaż  zmienił się w opowieść o życiu, doświadczeniach i pragnieniach 
artystki. Wystawę będzie można oglądać  w Małej Galerii MOK-u do 3 kwietnia. 
Serdecznie zapraszamy do jej obejrzenia. Warto przenieść się  choć  na chwilę  
w barwny świat artystycznych wizji plastyczki i sportsmenki, przepełnionej 
nieokiełznaną  wyobraźnią. 

MM
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Dzień Kobiet – jak ogród sztuk  

Młodzi do akcji 
Mszczonowska Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza po wielu godzinach wpajania 
teorii odbyła ćwiczenia praktyczne. Zorganizowano je  na terenie placu targo-
wego przy ulicy Kolejowej w Mszczonowie. Działania MDP  nadzorowali dorośli 
członkowie OSP. Na potrzeby treningu upozorowano „pożar na budowie”. Przed 
młodymi strażakami jeszcze daleka droga do tego, aby mogli oni brać  udział 
w prawdziwych akcjach pożarniczych lub ratowniczych. Z pewnością  treningi 
jeszcze nie raz będą  powtarzane i za każdym razem ich scenariusz będzie inny. 
W tej dziedzinie nie ma schematów.  Realne zdarzenia wiążą się z nieprzewi-
dzianymi wypadkami  i dlatego przygotowania do nich także trzeba różnicować. 
Należy uczyć  się  jak unikać  niepotrzebnego ryzyka i cały czas doskonalić stra-
żackie rzemiosło. Z chwilą  ukończenia 18 roku życia młodych  adeptów  OSP 
czekać jeszcze będzie  egzamin w Państwowej Straży Pożarnej. Jednak nawet 
po tym sprawdzianie wiedzy szkolenia nie ustaną. Strażacy  ćwiczą cały czas bez 
względu na staż w służbie.

MM i MK fot: MK

Pożar przy ulicy Warszawskiej 
26.02.2016 roku o  godzinie 14:28 mszczonowscy strażacy ochotnicy zostali 
zadysponowani dwoma zastępami do pożaru budynku przy  ulicy Warszawskiej. 
Na miejscu okazało się że część osób już opuściła budynek, a  dwóch poszko-
dowanych czeka jeszcze na pomoc. Podczas przeszukania płonącego budynku 
dojechały kolejne dwa zastępy JRG Żyrardów. Po chwili wspólnie udało się 
ewakuować poszkodowanych. Jeden z nich znajdował się  w stanie ciężkim. 
Po około 30 minutowej reanimacji przywrócono mu  akcję serca. Następnie 
poszkodowany został przetransportowany do szpitala. 
W akcji wzięły udział: dwa zastępy OSP Mszczonów, dwa zastępy  JRG Żyrardów 
+ zespół Operacyjny, dwie jednostki pogotowia ratunkowego  ZRM W0611 i 
W0614, policja i pogotowie gazowe.   

M.  OSP Mszczonów

Udało się, jest !
 
Plany na nowy rok nie okazały się fiaskiem, założenia zreali-
zowane, magiczna „20” przekroczona. Nasi stali bywalcy 
oczywiście jak zwykle nie zawiedli, za co zarówno im, jak i 
osobom, które pierwszy raz nas odwiedziły gorąco dzięku-

jemy. Z pośród 55 osób, które się zarejestrowały 48 udało 
się oddać krew, co dało łączny wynik 21,600 l. Są jak widać 
ludzie, na których zawsze można liczyć. Dziękujemy jeszcze 
raz i serdecznie zapraszamy na kolejne zbiórki, o których 
będziemy na bieżąco informować.  
Do zobaczenia w kwietniu !

Klub Honorowych Dawców Krwi „Strażak”
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    W dniu 7 lutego br. przedstawiciele Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej 
Obwodu Mazowieckiego w postaci zespołu „PRO ARTE” z Mszczonowa w 
składzie: pani kierownik zespołu Ludmiła Dorbot-Kierzkowska oraz uczestnicy 
Aleksandra Marczak, Bartłomiej Marczak i Daniel Olborski wzięli udział w VIII 
Międzynarodowym Festiwalu Polskiej Młodzieżowej Piosenki Religijnej, który 
odbywał się w Dyneburgu (Daugavpils) na Łotwie. Występującym towarzyszyli 
pani Agnieszka Marczak oraz Komendant Obwodu Mazowieckiego ppor. ZS 
Dariusz Jańczy. 

    Organizatorem przedsięwzięcia od 2004 roku jest Centrum Kultury Polskiej w 
Daugavpils, które tak relacjonuje to wydarzenie:

     Ósmy raz do Daugavpils zjechały się chóry, zespoły wokalne i soliści 
z Polski i Litwy oraz rozśpiewana młodzież z Polskich Szkół Rezekne, 
Krasławia i Daugavpils. Młodzieżowe piosenki religijne zostały wyśpie-
wane po Mszach Świętych, odprawianych w języku polskim w czterech 
daugavpilskich Kościołach (Kościół św. Piotra w okowach, Kościół pw. Serca 
Jezusowego, Kościół NMP na Grzywie, Kościół Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny) oraz w krasławskim Kościele Św. Ludwika. Ciąg 
dalszy festiwalu nastąpił na Sali koncertowej Powiatowego Domu Kultury.  
    Imprezę zaszczycili swoją obecnością wice merowie miasta Janis Dukszyński 
i Peteris Dzałbe, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego pani Małgorzata Kania oraz pan 
Michał Pietranek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Przy-
byli na koncert galowy również przedstawiciele duchowieństwa - Ksiądz Dziekan 
Kościoła Piotra w okowach Michał Siwicki oraz Ksiądz Proboszcz Kościoła pw 
Serca Jezusowego Andris Szewełs, które udzielili błogosławieństwa uczestnikom 
festiwala oraz wszystkim obecnym.

    Piosenką „Wiele jest serc” koncert rozpoczęła mała „Kukułeczka”. 
Po czym z utworem F. Schuberta “Ave Maria” wystąpił gość specjalny 
naszego festiwalu Radosław Blonka, absolwent Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W styczniu 2016 roku Rado-
sław otrzymał nagrodę im. Anny Kościelniak na I Międzynarodowym 
Konkursie Solowej Wokalistyki Sakralnej Ars Et Gloria w Katowicach. 
 
     Na naszym Festiwalu od lat spotykają się ludzie, którzy śpiewają i 
tworzą muzykę, która przybliża do Boga i to jest dziękczynieniem za jego 
dobroć. Na chwałę Boga śpiewały – zespół „Barwy Daugavy”, działający 
przy Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils, Zespół wokalny „Kropelki” 

ze Szkoły Polskiej w Krasławiu, Zespół piosenki religijnej Państwo-
wego Polskiego Gimnazjum w Rezekne, Chórek z Gimnazjum Polskiego 
im. J.Piłsudskiego w Daugavpils, zespół PRO ARTE z Polski, z miasta 
Mszczonów oraz Chór „Gloria” z Wilna i mała solistka Kornelia Łapkowska.  
 
    Nie zapominajmy, że miłość Boga do swojego ludu, miłość Chrystusa do Kościoła 
jest wieczna i nigdy się nie skończy. Organizatorzy pragną podziękować uczest-
nikom, którzy przyjechali do Daugavpils po raz kolejny i wykonawcom, debiu-
tującym na VIII Międzynarodowym Festiwalu Polskiej Młodzieżowej Piosenki 
Religijnej. Za wsparcie finansowe oraz pomóc w organizacji składamy serdeczne 
podziękowania Ambasadzie RP w Rydze oraz Urzędowi miasta Daugavpils.

    Aby przedłużyć festiwalowe emocje, w Centrum Kultury Polskiej dnia 11 lutego 
br. o godz. 16:00 zostanie otwarta wystawa fotograficzna pod tytułem „Festi-
walowe post scriptum”. Znajdą się tu utrwalone na zdjęciach momenty festiwa-
lowe jak również fotogafie z poprzednich siedmiu festiwali.

     Nasz zespół miał występ w Dyneburgu, w polskim kościele pod wezwa-
niem św. Piotra w okowach. Oprócz przeżywania festiwalowych emocji, 
dał możliwość kolejnego serdecznego spotkania z Polakami tam mieszkają-
cymi, którzy zawsze miło nas przyjmują. Po występie w kościele udaliśmy się 
na krótkie zwiedzanie miasta. O godzinie 15.00 odbyło się podsumowanie 
festiwalu w Powiatowym Domu Kultury w Dyneburgu. Każdy z zespołów 
otrzymał w podziękowaniu statuetkę, dyplom, kalendarze oraz kwiaty. 

    Wyjazd nasz był możliwy dzięki ks. Bogdanowi Przegalińskiemu - probosz-
czowi parafi NPNMP w Pruszkowie-Żbikowie, pani poseł Anicie Czerwińskiej, 
firmie Akumulatory Amar-Auto oraz panu Jarosławowi Andrzejewskiemu.

Tekst i foto: ppor. ZS Dariusz Jańczy  
oraz  Centrum Kultury Polskiej w Daugavpills

Napisane dzieła sztuki 
Ten wernisaż  nie przypominał pod żadnym względem wcześniej-

szych, jakie miały miejsce w małej Galerii Mszcznoskiego Ośrodka Kultury. 7 
lutego w MOK-u zagościły ikony. Dzieła sztuki pełne majestatu, barwne, tchnące 
złotym blaskiem, zachwycały oglądających swoim niepowtarzalnym pięknem. 
Nie sposób porównać  ich do innych obrazów, choćby dlatego, że ikon się  nie 
maluje – ale jak dowiedzieli się  zebrani na  wernisażu -  ikony się  pisze. Później 
ich twórca Marek Szymborski zdradził jeszcze więcej szczegółów, dotyczących 
tworzenia ikon. Okazuje się, że powstają  one zgodnie z zasadami teologicznymi 
i ściśle obowiązującym kanonem. Nie jest to więc wolna twórczość, artyzm 
wynikły z nieokiełznanej wyobraźni artysty, ale reguła, która wymaga podpo-
rządkowaniu się  wartościom wyższym. Marek Szymborski, którego w Małej 
Galerii MOK-u przywitali kierownik Marek Baumel i opiekunka galerii Anna 
Lipińska –Broda, pochodzi z Płocka. Od 30 lat pracuje jako plastyk w płockim 
Teatrze Dramatycznym. Jest współzałożycielem Płockiej Grupy Plastyków RAMA 
79. W 2011 roku wziął udział  w warsztatach ikonopisania w Edynburgu. Wtedy 
też  rozpoczęła się  jego fascynacja tym rodzajem twórczości. Ma już w swoim 
dorobku kilka znaczących wystaw. Pierwsza odbyła w 2012 roku się  w Płocku 
w Domu Darmstadt. Następna miała miejsce podczas Dni Kultury Łemkowskiej 
w Komańczy w roku 2014. Jego ikony były także prezentowane w 2015 roku w 

Mediolanie oraz w Muzeum Diecezjalnym w Płocku w ramach Tygodnia Kultury 
Chrześcijańskiej. Warto odwiedzić  Małą  Galerię  i przenieść się  choć  na chwilę  
w niezapomniany świat ikon. Serdecznie zapraszamy.

MM i MOK 

Z ŻYCIA GMINY

Festiwal

VIII Międzynarodowy Festiwal Polskiej 
Młodzieżowej Piosenki Religijnej w Dyneburgu
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Bal na zakończenie ferii w Mszczonowskim Ośrodku Kultury, jaki odbył się  w 
sobotę  13 lutego miał w sobie coś  z zakończonego niedawno karnawału, ale 
też odrobinę   z mających się niebawem odbyć  Walentynek. Dzieci, jakie wzięły 
w nim udział wraz ze swymi dorosłymi opiekunami, w większości przybyły 
do Ośrodka w barwnych, karnawałowych  przebraniach. Prowadzący zadbali 
jednak też  o to, aby podczas zabawy nie zabrakło  akcentów,  nawiązujących do 
Święta Zakochanych. O dobrą atmosferę  podczas balu zabiegał  wodzirej- Piotr 
Sadowski. Za dobór utworów muzycznych odpowiedzialny był natomiast Piotr 
Banasiak. Tańce cały czas przeplatane były konkursami. Wszyscy ich  uczest-
nicy otrzymywali słodkie nagrody. Zmęczeni zabawą  mogli się  posilić  w barku, 
pełnym słodyczy i napojów. Młodzi uczestnicy balu byli z niego w 100% zado-
woleni. 

MM

Gościem pierwszego w tym roku spotkania autorskiego, organizowanego przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Mszczonowie był reporter historyczny Piotr 
Lipiński. 
 
Spotkanie zaczęło się krótko po godzinie 17:00, które autor rozpoczął powrotem 
do początków swojej kariery i wspomnieniami.
Pan Piotr opowiedział nam o latach, w których zdecydował się wybrać taką, 
a nie inną ścieżkę swojej kariery. Przyznał, że w młodości nie interesowała go 
historia, jednakże z czasem następowała zmiana. Teraz mówi otwarcie: „Inte-
resuje mnie każdy news, pod warunkiem, że zdarzył się pół wieku temu”. Przez 
niemal dwadzieścia lat reporter publikował swoje teksty w gazecie Wyborczej. 
Swoim gościom opowiedział tego wieczoru wiele na temat pracy dziennikarza i 
pracy pisarza – jakie są różnice i podobieństwa między tymi dwoma zawodami, 
dlaczego reportaż powinien być tekstem krótkim i rzetelnym, a w książce można 
pozwolić sobie na większą swobodę - anegdoty i dodatkowe informacje. 
Pan Piotr Lipiński opowiedział nam również o zaletach i wadach wydawania 
książek bez pomocy wydawnictwa. Nakreślił nam szczegółowo, że samopubli-
kowanie swoich dzieł jest równoznaczne pracy nie na jeden etat, ale na kilka 
– trzeba być nie tylko pisarzem, ale również własnym menadżerem i dystry-
butorem. Jest to obecnie mało opłacalne dla pisarza, gdyż przynosi niewielkie 
zyski, a wymaga przy tym dużego nakładu czasu i pracy. Inaczej sprawa ma się 
za granicą, gdzie rynek księgarski jest większy, i tym samym autor ma większe 
szanse na szerszy odbiór wśród czytelników.
Na spotkaniu poruszona została także przyszłość dziennikarstwa w Polsce. 
Reporter często spotyka się z młodymi ludźmi, którzy nierzadko pytają go „Czy 
w dzisiejszych czasach opłaca się być dziennikarzem?”. Odpowiedź jest prosta: 
dziennikarstwo to piękny zawód, jednakże coraz mniej ludzi czyta gazety, dlatego 
ten zawód jest dziś coraz rzadziej wybierany. W dobie dzisiejszej technologii, 
gdzie Internet jest niewyczerpalnym źródłem informacji, każdy news pojawia 
się niespotykanie szybko. Umieszczane tam wiadomości pojawiają się zaraz po 

wystąpieniu danego zdarzenia i faktu, które są umieszczane przez świadków 
zdarzenia (którzy nie są reporterami). Dlatego praca reportera, który dociera na 
miejsce kilka godzin później i jego relacja pojawia się na drugi dzień w gazecie, 
dociera do mniejszej rzeszy osób – po prostu wszyscy już wiedzą o opisanym 
fakcie z Internetu.
Jednakże jest to istotne, żeby reporter mógł zamieścić relację, która zawiera 
jego własne odczucia – jest osobą profesjonalnie wykonującą ten zawód, potrafi 
w swoim własnym stylu przekazać swoje spostrzeżenia i podsumować sytuację, 
czego laik już nie zrobi.
Spotkanie dostarczyło nam wielu ciekawych informacji o pracy dziennikarza. Nie 
zabrakło również promocji własnych dzieł: „Bicia nie trzeba było ich uczyć” o 
Procesie Adama Humera i oficerów śledczych Urzędu Bezpieczeństwa, „Anoda. 
Kamień na szańcu” o legendzie Szarych szeregów, Janie Rodowiczu, „Absurdy 
PRL-u” i innych. 
Uczestnicy spotkania mieli również okazję porozmawiać z autorem i zadać mu 
pytania. Miła atmosfera i dobry kontakt z czytelniczkami sprawiły, że spotkanie 
z Piotrem Lipińskim na długo pozostanie z naszej pamięci.

Miejska Biblioteka Publiczna  Mszczonów

Przez dwa tygodnie, podczas których trwały ferie zimowe, placówki publiczne 
w naszym mieście zorganizowały czas wolny dla tych młodych i trochę star-
szych. Miejska Biblioteka Publiczna była jedną z takich instytucji – również 
postaraliśmy się o to, by czas wolny dzieci i młodzieży nie był spożytkowany 
wyłącznie na gry komputerowe i wielogodzinne ślęczenie przed telewizorami. 
W naszych obu placówkach – Bibliotece w Mszczonowie i filii w Osuchowie 
organizowaliśmy zajęcia literacko plastyczne. Zorganizowaliśmy je na 
podstawie takich pozycji literackich, jak: „Zima Muminków” Tove Jansson, 
„Co wypanda a co nie wypanda” Oli Cieślak oraz „Typogryzmol” Jana 
Bajtlika. Wykorzystaliśmy również gręsłowną „SCRABBLE”. Poćwiczy-
liśmy tworzenie opowiadań dzięki „Kościom opowieściom (Story Cubes)”, 
i do opowieści stworzonych dzięki tej grze, narysowaliśmy komiksy.  
Nie zapomnieliśmy także o naszym regionie – stworzyliśmy w biblio-

tece własną planszę, na której było naniesione nasze piękne miasteczko. 
Gracze mieli za zadanie przejść przez całą planszę, po drodze odpo-
wiadając na pytania dotyczące atrakcji turystycznych Mszczonowa, 
pytania z cyklu „jak dojechać do…”, a także innych zagadek i ciekawo-
stek. Zagrała z nami wtedy również Pani Dyrektor – Anna Czarnecka. 
Nie obyło się również bez corocznego konkursu – tym razem był to 
konkurs na najładniejszą zakładkę pod hasłem „Mszczonów – moja 
gmina, moje miasto”. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagro-
dzeni – jeśli ktoś nie odebrał jeszcze nagrody, zapraszamy do biblioteki! 
Mamy nadzieję, że te dwa tygodnie w bibliotece okazały się dla Was miłą 
odskocznią od domowej codzienności. Zapraszamy jak najczęściej!
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Karnawałowo i walentynkowo, czyli 
bal w MOK-u  

Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie

Piotr Lipiński w MBP
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Z Bogdanem Laskowskim, długoletnim dyrektorem Liceum Ogólnokształ-
cącego w Mszczonowie, nauczycielem, pedagogiem oraz trenerem mszczo-
nowskiej drużyny piłkarzy ręcznych w latach 70-tych rozmawia Łukasz Nowa-

kowski.

Panie Bogdanie proszę na wstępie powiedzieć naszym czytelnikom jak się 
zaczęła Pańska przygoda z piłkę ręczną?
- Na wstępie pragnę podziękować radnemu Rady Miejskiej w Mszczonowie 
panu Robertowi Głąbińskiemu, który przypomniał historię rozwoju piłki ręcznej 
w Mszczonowie oraz moje nazwisko jako organizatora, trenera i dyrektora 
wspierającego te przedsięwzięcie. Moja przygoda z piłką ręczną w Mszczo-
nowie rozpoczęła się prawie pół wieku temu, kiedy zostałem zatrudniony jako 
nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Mszczonowie.

Jakie były warunki do prowadzenia zajęć?
- Na początku nie mieliśmy  boiska i sali gimnastycznej. Duże kłopoty z 
uzyskaniem koszulek dla zawodników, obuwia sportowego oraz piłek. Siedem 
koszulek w smutnym kolorze w jakich grali zawodnicy były z trudem zdobyte w 
GS Mszczonów. Rezerwowi zawodnicy czekali na wymianę koszulki od kolegi, 
który schodził odpocząć. Dziewczęta w ramach zajęć praktycznych przyszywały 
numery na plecach oraz tarczę szkolną pod napisem SKS. 
 
W jaki sposób te warunki uległy poprawie?
- Dzięki aktywności rodziców zawodników, Rady Rodziców, dyrekcji szkoły 
oraz Zakładu Opiekuńczego „Keramzyt” warunki z roku  na rok się popra-
wiały. Najpierw powstało boisko szkolne z dwoma boiskami do piłki ręcznej z 
nawierzchnią klepiskową, nie asfaltową. Przy rozbudowie szkoły powstała sala 
gimnastyczna, gdzie mogliśmy ćwiczyć jesienią i zimą. 
 
Jakie sukcesy osiągnęła reprezentacja Mszczonowa? 
- W tym miejscu należy wymienić wielokrotne zwycięstwa w Turniejach o 
Puchar Gm. Dyr. Szkół, kilkukrotne mistrzostwo powiatu Grodzisk Mazowiecki 
(silni przeciwnicy z Grodziska , Milanówka i kilku innych gmin), uczestnictwo 
w międzypowiatowym turnieju eliminacyjnym w Wyszkowie, awans z tego 
turnieju do finału wojewódzkiego w Ciechanowie, gdzie zajęliśmy miejsce poza 
pierwszą trójką. 
 
A jak wspomina Pan samych zawodników?
- Jeżeli chodzi o zawodników to szacunkowo przez okres mojej działalności  
przeszło przez reprezentację ponad 100 uczniów. Podkreślić należy, że 
sympatia do piłki ręcznej była rodzinna w różnym czasie w drużynie grali bracia 
Wacławek Marek i Leszek, Dobraczyńscy Zbyszek i Maciej, Świderscy Józef i 
Włodek, Strzeleccy Maciej i Grzegorz. Wśród wyróżniających się zawodników 
byli: Seferyński Janusz- bramkarz, Zdunik Krzysztof, Giryn Waldemar, Skoneczny 
Zdzisław, Skomiał Marek oraz pozostałe osoby, które nie są wymienione z 
imienia i nazwiska, a które są na fotografiach. 
Przy tej okazji pragnę przeprosić zawodników, których pominięto w tym 

Stoją od lewej: Laskowski Bogdan-trener, Kowalczyk Krzysztof, Tkacz Andrzej, 
Matusiewicz Maciej, Wietesza Adam. Dolny rząd: Ostrowski Janusz, Błaże-
jewski Krzysztof, Wacławek Marek- kapitan, Adamczyk Jan-bramkarz, Grenkie 
Włodzimierz.

Stoją od lewej: Kłopotowski Mieczysław-prezes LKS „Mszczonowianka”, Kwie-
cień Ryszard- członek kom. Organizacyjnego, Jarmiński Stanisław- Gm. Dyr. 
Szkół, Laskowski Bogdan- nauczyciel WF.

Stoją od lewej: Ostrowski Janusz, Wacławek Marek, Tkacz Andrzej, Świderski 
Józef-kapitan, Bogdan Laskowski-trener. Dolny rząd: Stusiński Geniek, Adam-
czyk Jan-bramkarz, Świderski Włodzimierz.

Z ŻYCIA GMINY

Wywiad

Powrót do tradycji
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artykule. Osoby, które posiadają zdjęcia, wspomnienia lub czują się niedo-
cenieni proszeni są o kontakt bezpośrednio do mnie pod numerem telefonu 
46 857-12-85 lub z Gminnym Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrar-
dowska 4, tel. +48 46 857 30 71, tel./fax. +48 46 857 11 99, e-mail: gci@
mszczonow.pl. 
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam w poznaniu smaku walki sportowej i 
sportowego zwycięstwa przez młodych sportowców. 

Budującym dla mnie jest fakt, że Gminny Turniej Piłki Ręcznej w kategorii 
dziewcząt i chłopców powrócił po wielu latach do kalendarza imprez sporto-
wych rozgrywanych w Mszczonowie. 
Jestem przekonany, ze projekt ten zostanie zrealizowany w sportowej walce o 
Puchar Burmistrza Miasta Mszczonów.
Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję również 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEINFORMACJE

V AMATORSKIE MISTRZOSTWA 
HOKEJA NA LODZIE 
O PUCHAR DYREKTORA OSiR 
MSZCZONÓW
W niedzielę 28 lutego 2016 r. na lodowisku Kompleksu Basenów Termal-
nych TERMY MSZCZONÓW odbyły się V Amatorskie Mistrzostwa Hokeja 
na Lodzie o Puchar Dyrektora OSiR Mszczonów.  O godzinie 900 odbyło 
się spotkanie organizacyjne, na którym spotkali się organizatorzy, sędzia 
- Pan Paweł Meszyński, czołowy polski sędzia główny z uprawnieniami  
do prowadzenia mistrzowskich meczów międzypaństwowych, wyznaczony do 
prowadzenia spotkań w ramach PHL, kilkukrotny laureat plebiscytu „Hoke-
jowe Orły” w kategorii Sędzia Sezonu oraz kapitanowie poszczególnych drużyn.  
Podczas odprawy technicznej omówiono regulamin zawodów oraz dokonano 
losowania grup turnieju.

Grupa  A Grupa B
KACZORY RADZIEJOWICE RAKI BIS SKIERNIEWICE
ADRENALINA ŻYRARDÓW WYDRY KOMORNIKI
ORŁY GRODZISK MAZOWIECKI GRAWITACJA PIASECZNO
DIABŁY GRABCE GRANATOWI MILANÓWEK
WYDRY TARCZYN ROLA RADOM
JEŻE ZGIERZ I JEŻE ZGIERZ II

Mecze rozpoczęły się o godzinie 1000. W każdej z grup rozegrano po piętnaście 
spotkań systemem „każdy z każdym”.

Grupa A:
Kaczory Radziejowice – Jeże Zgierz I -  1:7
Adrenalina Żyrardów – Wydry Tarczyn – 3:0
Orły Grodzisk Mazowiecki – Diabły Grabce – 2:3
Kaczory Radziejowice – Wydry Tarczyn -  0:1
Diabły Grabce – Jeże Zgierz I – 4:1
Adrenalina Żyrardów– Orły Grodzisk Mazowiecki – 1:2
Kaczory Radziejowice – Diabły Grabce – 0:2
Wydry Tarczyn – Orły Grodzisk Mazowiecki – 2:3
Jeże Zgierz I – Adrenalina Żyrardów – 4:1
Kaczory Radziejowice – Orły Grodzisk Mazowiecki – 1:3
Diabły Grabce – Adrenalina Żyrardów – 6:2
Wydry Tarczyn – Jeże Zgierz I – 1:3
Kaczory Radziejowice – Adrenalina Żyrardów – 1:3
Orły Grodzisk Mazowiecki – Jeże Zgierz I – 1:3
Diabły Grabce – Wydry Tarczyn – 2:0

Końcowa tabela grupy A
1. Diabły Grabce 15 pkt 17:5
2. Jeże Zgierz I 12 pkt 18:8
3. Orły Grodzisk Mazowiecki 9 pkt 11:10
4. Adrenalina Żyrardów 6 pkt 10:13
5. Wydry Tarczyn 3 pkt 4:11
6. Kaczory Radziejowice 0 pkt 3:16

Grupa B:
Raki Bis Skierniewice – Jeże Zgierz II – 1:1
Wydry Komorniki – ROLA Radom – 3:4
Grawitacja Piaseczno – Granatowi Milanówek – 1:0
Raki Bis Skierniewice – ROLA Radom – 1:1
Granatowi Milanówek – Jeże Zgierz II – 8:0
Wydry Komorniki – Grawitacja Piaseczno 1:6
Raki Bis Skierniewice – Granatowi Milanówek – 1:0
ROLA Radom – Grawitacja Piaseczno – 0:2
Jeże Zgierz II – Wydry Komorniki – 4:1
Raki Bis Skierniewice – Grawitacja Piaseczno – 3:2
Granatowi Milanówek – Wydry Komorniki – 1:0
ROLA Radom – Jeże Zgierz II – 4:1
Raki Bis Skierniewice – Wydry Komorniki – 3:0
Grawitacja Piaseczno – Jeże Zgierz II – 1:2
Granatowi Milanówek – ROLA Radom – 1:1

Końcowa tabela Grupy B
1. Raki Bis Skierniewice 11 pkt 9:4
2. Grawitacja Piaseczno 9 pkt 12:6
3. ROLA Radom 8 pkt 10:8
4. Granatowi Milanówek 7 pkt 10:3
5. Jeże Zgierz II 7 pkt 8:15
6. Wydry Komorniki 0 pkt 5:18

Do dalszych rozgrywek awansowały drużyny z dwóch pierwszych miejsc w 
poszczególnych grupach. Po fazie zasadniczej pożegnano osiem drużyn, które 
zajęły miejsca 5 – 12. 

MECZE O AWANS DO FAZY FINAŁOWEJ
Diabły  Grabce – Grawitacja Piaseczno 6:1
Raki Bis Skierniewice – Jeże Zgierz I 3:4 (po dogrywce)

Zgodnie z regulaminem rozgrywek zwycięskie drużyny awansowały do finału, 
natomiast przegrani rozegrali mecz o III miejsce. 
WYNIK MECZU O III MIEJSCE: Grawitacja Piaseczno – Raki Bis Skierniewice – 0:1
WYNIK MECZU FINAŁOWEGO: Diabły Grabce – Jeże Zgierz I – 2:1
Zwycięską drużyną Mistrzostw okazała się ekipa Diabły Grabce!!!

Końcowa kolejność
1. Diabły Grabce
2. Jeże Zgierz I
3. Raki Bis Skierniewice
4. Grawitacja Piaseczno

Drużyny wystąpiły w składach:
ORŁY GRODZISK MAZOWIECKI: Robert Piziorski, Franciszek Piziorski, Dariusz 
Żak, Maciej Baraniak, Tomasz Filipiak, Michał Miąskiewicz.
DIABŁY GRABCE: Piotr Zarębski, Marek Chmielewski, Paweł Draniak, Piotr 
Samoraj, Paweł Żelazny, Krystian Górka, Paweł Kłosiewicz.
JEŻE ZGIERZ I: Jan Zieliński, Piotr Matuszewski, Jan Wachowiak, Paweł Wacho-
wiak.
JEŻE ZGIERZ II: Marek Milczarek, Krzysztof Głydziak, Krzysztof Romanowicz, 
Jerzy Sobczak, Jacek Wachowiak.
WYDRY TARCZYN: Mateusz Pomian, Andrzej Kulik, Łukasz Perzyna, Andrzej 
Pomian, Marek Stawicki, Krzysztof Olczak, Tomasz Perzyna.
WYDRY KOMORNIKI: Krzysztof Muszakowski, Piotr Ziółkowski, Artur Koliński, 
Sławomir Dolaciński, Przemysław Narajczyk, Łukasz Michalak.
GRAWITACJA PIASECZNO: Paweł Świetlik, Paweł Rybarczyk, Tadeusz Supernak, 
Tomasz Olędzki, Aleksander Maksimow.
ADRENALINA ŻYRARDÓW: Sebastian Puławski, Piotr Puławski, Marcin Kmiński, 
Mariusz Gwiaździński, Stefan Pankiewicz, Piotr Połanecki.
GRANATOWI MILANÓWEK: Dariusz Czekaj, Jakub Fuks, Jan Fuks, Paweł Fuks, 
Andrzej Romanowski.
KACZORY RADZIEJOWICE: Michał Ignaszak, Łukasz Ignaszak, Daniel Zieliński, 
Bartosz Jendrzejewski, Tomasz Smólski, Piotr Deptuszewski.
RAKI BIS SKIERNIEWICE: Krzysztof Jędrzejewski, Dariusz Adamiec, Mirosław 
Bojke, Łukasz Sójka, Grzegorz Czeczot, Tomasz Śmieszek.
ROLA RADOM: Dariusz Wróblewski, Marcin Wąsik, Łukasz Hebda, Artur Durak, 
Ola Adameczek, Jacek Suligowski, Bartek Staszewski.
Dziękujemy wszystkim 70 uczestnikom za udział w imprezie. Serdecznie gratulu-
jemy zwycięskiej ekipie. Jak co roku turniej był przede wszystkim doskonałą zabawą 
oraz promocją wspaniałego sportu, jakim jest Hokej na Lodzie. Tym razem, po raz 

mailto:gci@mszczonow.pl
mailto:gci@mszczonow.pl
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   Piłkarze ręczni Zespołu Szkół w Mszczonowie obronili tytuł vice mistrza z  
poprzedniego roku w Międzyszkolnych Igrzyskach Powiatu Żyrardowskiego.
    W zawodach, które odbyły się 26 stycznia rywalizowało 7 drużyn reprezentu-
jących szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu. Mszczonowski zespół trafił do 
grupy „A” i zmierzył się z LO w Mszczonowie i ZS nr.2 w Żyrardowie wygrywając 
obydwa mecze.
  W półfinale, nie bez trudu, pokonał ZS. nr.1 w Żyrardowie lecz na finał z LO 
w Żyrardowie trochę zabrakło sił a po części do porażki przyczynili się organi-
zatorzy zawodów, którzy dopuszczali do zmian w zespole przeciwnika, które 
były niezgodne z regulaminem turnieju ( fakt ten potwierdzili niestety dopiero 
po zawodach co już nie mogło zmienić rezultatu meczu). Wynik jak najbardziej 
cieszy ale niesmak pozostał. Może kiedyś doczekamy się prowadzenia zawodów 
tak jak to być powinno.
  Wyniki ZS w Mszczonowie:
ZS Mszczonów – LO Mszczonów 10:6  

ZS Mszczonów – ZS nr.2 w Żyrardowie 10:3
ZS Mszczonów – ZS nr.1 w Żyrardowie 8:4
ZS Mszczonów – LO w Żyrardowie 4:8
    Drużyna wystąpiła w składzie: P. Roziński © (16 bramek), N. Dubielecki (10 
bramek), K. Szymański (3 bramki), D. Samoraj (1 bramka), I. Czeremużyński (1 
bramka), P. Orzechowski ( 1 bramka), K. Cymerman, S. Cymerman, M. Czer-
wiński, P. Truszkowski, A. Wojdalski. Opiekun: G. Piatkowski.

SPORT

pierwszy w historii naszych Mistrzostw, udział w imprezie wzięła również kobieta. 
Pani Ola Adameczek z drużyny ROLA Radom spisywała się doskonale, broniąc 
bramki swojej drużyny. Każdy z uczestników otrzymał voucher, uprawniający  
do bezpłatnego 1h skorzystania z Term. Dla zawodników przygotowano również 
poczęstunek. Atrakcją dodatkową przygotowaną dla hokeistów było wręczenie 
10 kart podarunkowych Kompleksu Basenów Termalnych w Mszczonowie 
o wartości 50 zł. Ogromną radością jest dla nas fakt, że nasza impreza cieszy 
się co raz większą popularnością wśród amatorskich drużyn hokeja na lodzie  
- co istotne, nie tylko wśród ekip grających na co dzień na naszej tafli. Gorąco 
zapraszamy wszystkie drużyny na kolejną edycję Mistrzostw już za rok! 

Pozdrawiamy, OSiR Mszczonów

Sukces piłkarek ręcznych    Historycznym sukcesem  piłkarek ręcznych Zespołu Szkół w Mszczonowie 
zakończyły się Międzyszkolne Igrzyska Szkół Ponadgimnazjalnych, które odbyły 
się w Mszczonowie 27.01.2016.
   Mszczonowski zespół od początku grał bardzo dobrze, remisując tylko ze 
zwycięzcą z poprzedniego roku LO w Puszczy Mariańskiej. W półfinale sensa-
cyjnie pokonał LO w Żyrardowie i w finale spotkał się ponownie z Puszczą 
Mariańską. Rywalki zagrały koncertowo i tylko to sprawiło, że w końcówce 
rzuciły dwie bramki dające zwycięstwo. Ostatecznie szkoła zajeła II miejsce i za 
rok na pewno znów spróbuje wygrać.
    Wyniki mszczonowianek :
ZS Mszczonów – LO Mszczonów 4:0 
ZS Mszczonów – LO Puszcza Mariańska 4;4
ZS Mszczonów – LO Żyrardów 7;3
ZS Mszczonów – LO Puszcza Mariańska 3;5
    Zespół wystąpił w składzie: P. Adamska © ( 7 bramek), A. Zdzieszyńska (8 
bramek), K. Sobiecka (2 bramki), P. Ziółkowska (1 bramka), M. Gałka, D. 
Cymerman, L. Winek, P. Kowalska, D. Ziółkowska, A. Laskowska, W. Siedlecka i 
M. Szcześniak. Opiekun: G. Piątkowski

      Kolejnym zwycięstwem UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów zakończył się mecz 
z UKS Ósemka Pruszków 29.01.2016, który odbył się w Mszczonowie.
     Przy ogłuszającym dopingu, w pierwszych dwóch partiach zespół gości 
próbował nawiązać walkę, dobrze rozpoczynając sety od przewagi kilku 
punktów. Nic to nie dało ponieważ doświadczenie zespołu Grzegorza Piątkow-
skiego doprowadziło do wygrania końcówek.
     Trzeci set rozpoczął się od 9 zagrywek T. Malewskiego, które wybiły rywalowi 
z głowy marzenia o wygranej w tym meczu.
         Ostatecznie 3;0 ( 27;25, 25;21, 25;12), gratulujemy i oby tak dalej.
        Zespół wystąpił w składzie: Ł. Jasiński © (11 pkt), T. Malewski (14 pkt),  Sz. 

Mikołajczyk (7 pkt), J. Marat (7 pkt), D. Sieczkowski (4 pkt), M. 
Boczkowski (3 pkt), P. Zawadzki (2 pkt), D. Czarnecki, P. Słojewski, 
M. Gmurek, M. Osiński (L)  i K. Ziółkowski (L)

   Kolejne spotkanie w Mszczonowie 12.02.2016 z UKS Virtus Wiskitki 
(godz.19.00). Więcej informacji na www.uksmszczonow.pl.tl

Piłka ręczna

Piłkarze ręczni powtórzyli sukces

UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów

Kolejne zwycięstwo
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W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT / HISTORIA

Szalona zabawa w rytmach gorącej ZUMBY, Reggaetonu,  a także energetycznej  
BOKWAY. Trzy godziny tanecznego maratonu,  a wszystko dla szczytnego celu- 
ratowania zdrowia choremu Oliwierkowi. W niedzielę  6 stycznia instruktorzy 
tańca zaprosili mieszkańców Mszczonowa na super zabawę. Wzięło w niej udział 
około 50 osób.   Cegiełka na maraton kosztowała jedynie 20 złotych. Zebrane 
pieniądze przeznaczone zostały na cel charytatywny. Zabawą  pokierowali pełni 

energii instruktorzy: Monika Wicińska, 
Paula Burchart, Julita Pietsz, Ula 
Zaniewska, Marzena Dymecka Bokwa 
Best,  Agata Malek, Jakub Ciarka i Marlena 
Bachor. Po kilkugodzinnym wysiłku spon-
sorzy akcji zaprosili uczestników zabawy 
na pyszne owoce i domowe ciacho, które 
określono jako „odrobinę  uzasadnionej 
rozpusty” po wyjątkowym wysiłku. Cała 
impreza odbyła się  w mszczonowskiej 
hali sportowej i była wspierana przez 
OSIR Mszczonów.   

MM

„Witam wszystkich zebranych tu patriotów” – takim pozdrowie-
niem rozpoczął obchody 153. rocznicy bitwy w Budach Bolimowskich ks. dr 
Krzysztof Chojnacki. Mieszkańcy Bolimowa i okolicznych miejscowości , którzy 
chcą  pamiętać  o Bohaterach Powstania Styczniowego co roku zbierają  się  
pod pomnikiem upamiętniającym bitwę. Odprawiana jest tam Msza Święta w 
intencji poległych powstańców, a także odbywa się  inscenizacja historyczna. 
Tegoroczne obchody bitwy odbyły się  7 lutego, czyli dokładnie tego samego 
dnia, jakiego w 1863 roku  doszło do boju pod Bolimowem.  Obelisk  Gloria 
Victis, jaki dumnie wznosi się na skraju puszczy i przypomina o podkomend-
nych hrabiego Stroynowskiego, jest od lat otaczany szczególną  opieką  przez 
okolicznych mieszkańców. W latach 70-tych, gdy chciano go zniszczyć, gdyż  
nie pasował on ówczesnym władcom komunistycznej Polski, bolimowianie 
tłumnie  stanęli w jego obronie. Dziś  toczy się  kolejny bój. Tym razem jest to 
bój o pamięć  o Powstaniu Styczniowym. Trzeba rozbudzać  w polskiej młodzieży 
potrzebę  nawiązywania do bohaterskich i patriotycznych tradycji narodowych. 
Kultywowanie pamięci o Powstaniu Styczniowym i innych ważnych wydarze-
niach z historii narodu, to obowiązek, jakiego nie powinien zaniedbywać żaden 
patriota. Tym większy więc szacunek należy się  organizatorom bolimowskich 
obchodów. Władzom samorządowym Bolimowa, działaczom Stowarzyszenia 
Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej oraz członkom łowickiego koła PTTK, którzy dla 
uczczenia bitwy co roku organizują  w Bolimowie rajd powstańczym szlakiem. 
Za organizację  obchodów ze strony Stowarzyszenia Inicjatywa Ziemi Bolimow-
skiej odpowiedzialny był Adam Dymecki. To jego staraniem doszło też  do tego-
rocznej  inscenizacji powstańczej. Odbyła się  ona  w najbliższym pomnikowi 
zakolu Rawki. Wzięło w niej udział ponad pięćdziesięciu rekonstruktorów z: 
Kielc, Warszawy, Łowicza  i Mszczonowa. Carski oddział piechoty odtwarzała „9 

Rota”, grupa rekonstrukcyjna złożona z mieszkańców wielu miast. Nie zabrakło 
też  carskiej artylerii z Warszawy (7 Pułk Lansjerów Nadwiślańskich). Rolę  boha-
terskiego powstańczego  proboszcza z Bolimowa  ks. Wincentego Kuderki przy-
padła samemu Adamowi Dymeckiemu. Najwyższego rangą oficera carskiego, 
który dostał się  do powstańczej niewoli  zagrał Sławomir Jodełka. Postać  
hrabiego Stroynowskiego odtworzył  Piotr Dymecki. Rekonstruktorzy z Mszczo-
nowa (GRH STRZELCY im. 31 pSK)  wraz z członkami mszczonowskiej jednostki 
Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej stanowili najliczniejszą  formację  po 
stronie powstańczej. Sformowali razem oddział kosynierów i zaciągnęli też  
honorową,  kosynierską  wartę pod pomnikiem Gloria Victis. Powstańczy oddział 
strzelecki złożony był z pasjonatów historii z: Kielc (SRH 4ppLeg.), Mszczonowa i 
Łowicza. W uroczystościach rocznicowych wzięli ponadto udział rekonstruktorzy  
w mundurach wrześniowych. Tradycyjnie obchody wsparli członkowie łowickiej 
„Dziesiątki” oraz reprezentanci skierniewickiego  „Stowarzyszenia Tradycji 26 
Skierniewickiej Dywizji Piechoty”.

Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów)  
Foto: Marek Wardak (Prezes Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego)

STRZELCY oddali hołd Żołnierzom 
Niezłomnym 

STRZELCY   uczcili   Narodowy  Dzień  Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
biorąc udział w obchodach  zorganizowanych w dniu 28 lutego w Błoniu.  Warto 
zaznaczyć, że były one objęte PATRONATEM NARODOWYM Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a ich  bezpośrednia organizacja spoczęła  na 
Społecznym Komitecie  Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych w Błoniu, którego koordynatorką  była  Anna Wieszczycka – radna powiatu 
warszawskiego zachodniego. 

Strzelcy zaciągnęli honorową  wartę  i uczestniczyli w apelu pamięci, 
jaki odbył się  pod pomnikiem Armii Krajowej przy kościele pw. Narodzenia 
Pańskiego. Następnie  wraz z pocztami sztandarowymi i liczną  grupą  błońskich 
patriotów modlili się  podczas Mszy Świętej, odprawionej w intencji Żołnierzy 
Niezłomnych. Płomienne, patriotyczne  kazanie w trakcie Eucharystii wygłosił 
ks. Mirosław Kurek – kapelan  błońskiej jednostki Związku Strzeleckiego Rzeczy-
pospolitej. Dalsze uroczystości odbyły się  w Centrum Kultury przy ulicy Jana 
Pawła II. W parku naprzeciwko Centrum Kultury mszczonowscy rekonstruktorzy 
rozbili partyzancki obóz, w którym prezentowali broń używaną  przez żołnierzy 
polskiego podziemia niepodległościowego. Natomiast na scenie CK Grupa 
Teatralna Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej „Jesteśmy” z Pruszkowa, 
wystawiła spektakl INKA. Strzeleckich aktorów oklaskiwali między innymi:   prof 
. Jan Żaryn – senator RP oraz  Mariusz Błaszczak – poseł na Sejm RP, Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Strzelecką  reprezentację  podczas błońskich obchodów Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych stworzyli członkowie: Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego, Grupy  Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY im. 
31 pSK z Mszczonowa, mazowieckich jednostek Związku Strzeleckiego Rzeczypo-
spolitej z Pruszkowa, Mszczonowa, Grodziska i Błonia oraz Grupy Teatralnej ZSR 
–u „Jesteśmy” z Pruszkowa. 

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

ZUMBA i BOKWA

Eksplozja ruchu i impreza 
charytatywna w jednym 

GRH STRZELCY im. 31 pSK

Pod pomnikiem Gloria Victis
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Manewry po 
mszczonowsku
Mszczonowscy Strzelcy, korzystając ze 
sprzyjających warunków pogodowych, 
zorganizowali kolejne szkolenie w 
terenie. W lesie w pobliskich Radziejowi-
cach ćwiczyli taktykę  i terenoznawstwo. 
Podczas manewrów, dla przypomnienia 
i utrwalenia,  wykorzystywano  komu-
nikację niewerbalną. Trwające kilka 
godzin zajęcia zakończono wieczornym 
ogniskiem, przy którym przygotowany 
został posiłek regeneracyjny.  Kolejne 
szkolenie mszczonowskiej jednostki 
Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej, 
odbędzie się  z udziałem strzelców z 
Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa. 

Piotr Dymecki

Na II Marszu Wyklętych w Pruszkowie
Mszczonowscy STRZELCY w historycznych uniformach wzięli udział w II Pruszkowskim 
Marszu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jaki odbył się  w sobotę 5 marca. Wzięło 
w nim udział blisko dwieście osób. Marsz otwierał trzynastoosobowy oddział 
rekonstrukcyjny na czele którego szedł poczet sztandarowy GRH NSZ z Warszawy. 
Do rekonstruktorów dołączyli także pruszkowscy Strzelcy Związku Strzeleckiego 
Rzeczypospolitej. Patriotyczną  demonstrację rozpoczęto od  złożenia wieńców 
pod tablicą upamiętniającą  harcerskiego konspiratora i żołnierza Armii Krajowej 
-  Stanisława Mariana Bema ps. „Gryf”,  zastrzelonego 23 grudnia 1945 roku przez 
oficera NKWD na peronie pruszkowskiego dworca. Honorową wartę  przy tablicy, 
jaka znajduje się  na ścianie budynku stacji PKP  zaciągnęli rekonstruktorzy z 
Mszczonowa. Warto dodać, że przed wyruszeniem na Marsz mszczonowianie rozbili 
dioramę  obozu partyzanckiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu przy ul. 
Gomulińskiego 4. Tam od samego rana odbywała się  stacjonarna część pruszkowskich 
obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorzy święta 
przygotowali  przy MOS-ie wiele atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się   pneumatyczna strzelnica, prowadzona przez 
Strzelców ZSR-u, konkursy dla najmłodszych, pokaz zabytkowych motocykli,  wystawa 

IPN-u,  a także przedstawienie teatralne INKA, wystawione przez strzelecki teatr 
JESTEŚMY z Pruszkowa oraz koncerty takich wykonawców  jak: PTAKU, BASTI i KLIPO. 
Organizatorami pruszkowskich obchodów ku czci Niezłomnych  byli  działacze:  ONR 
Pruszków oraz  Narodowego Pruszkowa i Polski Niepodległej - oddział Pruszków. 

Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów)  
Foto: Piotr Budkiewicz

Wystawa poświęcona Niezłomnym 
oraz charytatywna akcja WALKA 
WETERANA 
Rekonstruktorzy i Strzelcy z Mszczonowa w ramach akcji edukacyjnej, związanej 
z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych  odwiedzili  5 marca 
wystawę  „Cum tacent, clamant”(łac. milcząc, wołają). Wystawa  wykonana  przez 

instytut Pamięci Narodowej gości  w hallu skierniewickiego  Centrum Kultury i 
Sportu. Jednocześnie Strzelcy wzięli udział w promocji koncertu charytatywnego, jaki 
odbywał się  w sobotni wieczór w CKiS.  Inicjatorem koncertu, będącego częścią  ogól-
nopolskiej  zbiórki pieniędzy pod hasłem „Walka weterana” był  zawodowy żołnierz, 
a z zamiłowania wokalista  hip-hopowy -  Dariusz Potargowicz. Podczas wydarzenia  
„Hip Hop weteranowi” wystąpili tacy artyści jak: Słaby, Atum,  Kris DNCHP,  Siwy,  Kns, 
Gajdzik,  Hagen i Młody Potar. Dochód ze sprzedaży cegiełek zostanie przeznaczony 
na leczenie Grzegorza Sieradzkiego, żołnierza ze Świecia, zmagającego się ze stward-
nieniem bocznym zanikowym, nieuleczalną chorobą układu nerwowego. Grzegorz 
Sieradzki ma za sobą  25 letnią  służbę w Wojsku Polskim. Uczestniczył w misjach 
zagranicznych w Libanie i Afganistanie. Multimedialna opowieść o jego życiu i dzisiej-
szych problemach poprzedziła koncert w CKiS. Mszczonowscy strzelcy, w uniformach  
Żołnierzy Niezłomnych, zachęcali do uczestnictwa w tym szlachetnym przedsię-
wzięciu. 
19 marca, mszczonowianie ponownie włączą  się  w akcję „Walka weterana”. Tym 
razem w ramach uatrakcyjnienia imprezy charytatywnej  zagrają mecz retro na 
stadionie Widzewa. Pojedynek piłkarski w strojach sportowych z okresu II RP 
pomiędzy rekonstruktorami z Mszczonowa i Łowicza  poprzedzi obecne zmagania 
ligowe widzewiaków ze skierniewicką  Unią. 

MM

HISTORIA

Mszczonów 
pamięta o 
NIEZŁOMNYCH
Mszczonowscy STRZELCY uczcili Naro-
dowy  Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych zaciągając honorową  wartę  przy 
pomniku MSZCZONOWIAN, którzy utra-
cili życie podczas II wojny światowej. 
Cały strzelecki oddział asystował podczas 
zapalania symbolicznych zniczy, jakie 
ustawione zostały na obelisku. Uroczy-
stości w Mszczonowie były jednym z 
siedmiu  wydarzeń, w jakich podczas 
tegorocznych obchodów wzięli i jeszcze 
wezmą  udział Strzelcy dla oddania hołdu 
Żołnierzom Niezłomnym.  

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

Foto: Marek Wardak (Mszczonowskie 
Stowarzyszenie Historyczne)

Pasja w Magdalence 
Widowisko pasyjne w Magdalence było drugim w tym roku strzeleckim 

przedsięwzięciem wielkopostnym. Pierwszą Pasję strzelcy wystawili  26 lutego w 
Czastarach. Kolejne podobne wydarzenia planowane są  jeszcze w: Lutkówce, Żyrar-
dowie i Pruszkowie- Żbikowie. Tym razem po drodze krzyżowej wraz ze członkami 
mszczonowskiej GRH i ZSR-u, którzy wcielili się  w role sprzed dwóch tysięcy lat,  szedł 
proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny ks.  prałat dr Mirosław 
Cholewa. Nie zabrakło też  licznej grupy parafian. Blisko sto osób obejrzało przed-
stawienie przygotowane do rozważań,  napisanych przez ks. Pawła Pietrzaka- byłego 
wikariusza mszczonowskiej Parafii pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela. Orga-
nizację  widowiska oprócz samej parafii wsparli także: GOK w Magdalence, miej-
scowe Szkoły Katolickie oraz Hotel Książę Poniatowski w Łazach. Koordynacją całego  

wydarzenia zajął się  członek GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów, a 
zarazem parafianin Parafii w Magdalence, Tadeusz Iwan. 

Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK 
Mszczonów) Foto: Marek Wardak (Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne)
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W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEHISTORIA / OGŁOSZENIA

Widowisko pasyjne w Lutkówce 
Jak co roku w okresie Wielkiego Postu mieszkańcy Lutówki oraz 

okolicznych miejscowości wraz z członkami mszczonowskiej Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej STRELCY im. 31 pSK wzięli udział w widowisku pasyjnym. Przedsta-
wienie odbyło się  11 marca przy kościele parafialnym w Lutkówce. Patronował 
mu ks. proboszcz Zbigniew Chmielewski. Koordynatorką  całego przedsięwzięcia 
była Irmina Słojewska, która wystąpiła też  jako jedna z niewiast płaczących. 
Wraz z nią  w organizację  spektaklu zaangażowało się  22 parafian, którzy zdecy-
dowali się wystąpić  w spektaklu, a także  strażacy ochotnicy ze Zbiroży oraz 
Mszczonowski Ośrodek Kultury, którego pracownicy zapewnili nagłośnienie i 
oświetlenie.  Główne postacie Pasji odtworzyli członkowie GRH STRZELCY: Artur 
Malec (Jezus) i Monika Bartkiewicz (Maryja). W pozostałe role wcielili się: Karina 
Malec (Maria Magdalena), Jakub Osuchowski (Święty Jan), Piotr Słojewski 
(Piłat),  Joanna Basińska (Święta Weronika), Szymon Feliksiak (Szymon z Cyreny), 
Tadeusz Iwan i Piotr Dymecki (oprawcy), Jakub Dymecki (dowódca straży), Arka-

diusz Skoneczny, Patryk Skoneczny, Maciej Rużyk, Sławomir Wacławek, Grzegorz 
Basiński, Bogdan Jóźwik (żołnierze), Paweł Koper, Sebastian Zylbert (łotr I i II), 
Magdalena Pawlak, Ilona Banasiewicz, Małgorzata Słojewska, Irmina Słojewska, 
Wioletta Zylbert (niewiasty płaczące) oraz  (osoby z orszaku)- Zofia Dymecka, 
Maria Witecka, Anna Puczyńska, Anna Pawlak, Julka Zylbert, Ania Łojewska, 
Michał Basiński, Kacper Basiński, Szymon Basiński, Mateusz Banasiewicz, Renata 
Puczyńska, Kasia Puczyńska, Adam Domasiewicz. Szczególne podziękowania 
należą  się:  Włodzimierzowi Dziży, który zapewnił transport scenografii przed-
stawienia,  kierownikowi MOK-u Markowi Baumelowi (operatorowi dźwięku) 
oraz Jackowi Czubakowi z żyrardowskiego Stowarzyszenia  „Fabryka Feniksa”, 
którego własnością  są  stroje i rekwizyty, wykorzystane  podczas widowiska. 

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

Foto: Marek Wardak (Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne)
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Akcja edukacyjna dla uczczenia 
pamięci o Żołnierzach Niezłomnych 
Mszczonowscy STRZELCY w ramach obchodów  Narodowego  Dnia  Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych postanowili przeprowadzić  akcję  edukacyjną  wśród najmłodszych członków 
grupy. W tym celu strzelecka młodzież  pod okiem starszych kolegów obejrzała wystawę  
plenerową, jaka została ustawiona na Placu Zygmunta Starego w Grodzisku Mazowieckim. 
Nosi ona tytuł „»…Niech polska ziemia utuli ich do spokojnego snu...«* Ekshumacje i iden-
tyfikacje ofiar terroru komunistycznego. Została otwarta w dniu 26.02 i oglądać  ją  będzie 
można, aż do 30.04.2016 r. Prezentuje ona wyniki prac ekshumacyjnych i identyfikacyjnych, 
jakie prowadzi Instytut Pamięci Narodowej  oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szcze-
cinie w ramach ogólnopolskiego projektu badawczego „Poszukiwania nieznanych miejsc 
pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944–1956” oraz Polskiej Bazy Genetycznej 
Ofiar Totalitaryzmów (PBGOT).
W strzeleckich planach edukacyjnych  jest jeszcze wyjazd do Muzeum Wojska Polskiego w 
celu obejrzenia wystawy, zatytułowanej „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni bohaterowie niena-
zwanego powstania”

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

SKOK  WZWYŻ
 W dniu 29.01.2016r. w Gimnazjum im. Jana Adama Maklakiewicza 
w Mszczonowie odbyły się gminne zawody w skoku wzwyż . W turnieju udział 
wzięli uczniowie  gimnazjum oraz szkoły podstawowe z Mszczonowa, uczniowie 
gimnazjum oraz szkoły podstawowej  z Osuchowa oraz uczniowie szkoły 
podstawowej z Lutkówki.  Organizatorami tych zawodów byli nauczyciele Gim. 
Mszczonów oraz LKS Osuchów.  

Gimnazjum Mszczonów Gimnazjum Osuchów

80 punktów 50 punktów

Ogólny ranking gimnazjów wygrał Mszczonów z przewagą aż 30 punktów .

Należy wspomnieć,  że Szkoła Podstawowa również wygrała ogólny ranking.

Sz. Podst. Mszczonów Sz. Podst. Lutkówka Sz. Podst. Osuchów

66 punktów 58 punktów 14 punktów

Oto ogólne wyniki w przedziale gimnazjum

Klasy gimna-
zjalne Chłopcy Dziewczyny

I-II

1.Łukasz Kwiatkowski (M) 1.Anna Olborska (M)

2.Łukasz Kustosz (O) 2.Aleksandra Krzemińska 
(O) 

3.Daniel Szeląg (O) 3.Julia Tomaszkiewicz (M)

III

1.Maciej Sobczak (M) 1.Olga Fabianowicz (M)

2.Robert Janusz (M) 2.Zuzanna Czyżewicz (M)

3.Damian Wojtyniak (O) 3.Bożena Cuper (M)

Oto ogólne wyniki w przedziale szkoła podstawowa

Klasy szkoły 
podstawowej

Chłopcy Dziewczyny

IV-V 1.Jakub Wójtowicz (M) 1.Ewa Łuszczyk (L)

2.Hubert Dobrzyński (M) 2.Agata Drozdowska (M)

3.Igor Nowakowski (L) 3.Katarzyna Hanszke (M)

VI 1. Szymoń Jasiński (L) 1.Eliza Zajączkowska (M)

2. Bartek Szymański (M) 2.Kinga Kukieła (M)

3. Łukasz Centkowski (L) 3.Paulina Stępień (O)

Oznaczenia :  (M – Mszczonów ; O- Osuchów ;  L- Lutkówka )

Szczególnymi wynikami wyróżnili się uczniowie gimnazjum, m.in.
-Anna Olorska, Olga Fabianowicz oraz Magdalena Maliszewska, którym udało 
się przeskoczyć aż 135cm
-Łukasz Kwiatkowski, który będąc w II Gim. przeskoczył 150cm
- oraz najwspanialszy Maciej Sobczak, który przeskoczył największą wysokość 
- 160cm.

 Zawody były rozgrywane w przyjemnej atmosferze. Przyniosły one 
uczestnikom wiele niezwykłych emocji.

Weronika Piotrowska
ucz.3d GIM Mszczonów

 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 Ogól-
nopolskiego Konkusu Krasomówczego oraz Literackiego, organizowanego przez Stowarzy-
szenie Warszawskich Nauczycieli Polonistów pod patronatem Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. Konursowym zadaniem każdego uczestnika było napisanie i wygłoszenie przemó-
wienia na podany przez organizatorów temat, a dotyczył on w tym roku życia i twórczości 

wybitnych Polaków: Henryka Sienkiewicza oraz Św. Brata Alberta Chmie-
lowskiego.
 Tak jak co roku, ciężka praca uczniów przyniosła im zasłużone 

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 laureatkami 
są: Natalia Giec oraz Aleksandra Osińska. 
 Nasi uczniowie odnieśli także sukcesy  w Konkursie Literackim, który w tej 
edycji był poświęcony poecie księdzu Janowi Twardowskiemu i pisarzowi Henrykowi Sien-
kiewiczowi. Uczestników tego konkursu czekało napisanie rozprawki, wiersza lub opowia-
dania z dialogiem, odnoszącego się do wspomnianych postaci. W kategorii tej została doce-
niona praca Klaudii Sadowskiej, która zajęła III miejsce.
 Pamiętajmy jednak, iż sukcesy uczniów nie byłyby możliwe bez pracy i 
wsparcia nauczycieli oraz sprzyjającej współzawodnictwu 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 rozwijanie 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

HISTORIA / MERKURIUSZ SZKOLNY

Gimnazjum

WIEŚCI Z GIMNAZJUM

LO im. Szarych Szeregów

Mszczonowskie liceum w blasku sukcesów
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Licealny Zjazd 
Absolwentów  
w Mszczonowie 
Mszczonowskie Liceum Ogólnokształcące przygoto-
wuje się  do swojego wielkiego święta. 4 czerwca 
odbędzie się  IV Zjazd Absolwentów Szkoły. Będzie 
on uwieńczeniem, trwających od ubiegłego roku 
obchodów  70-tej rocznicy istnienia szkoły i 20-lecia 
nadania jej  imienia Szarych Szeregów. Przewod-
niczącą  Komitetu Organizacyjnego Zjazdu została 
Barbara Gryglewska. W skład szacownego grona, 
które zajmuje się  przygotowaniem szkolnego 
święta weszli też: dyrektor LO Mariola Mońko, 
nauczyciele- Krystyna Iżycka i Włodzimierz Graczyk, 
a także absolwenci- Jadwiga Rybińska, Janina 
Koperska, Grażyna Korzonkowska i Andrzej Mrów-
czyński. Całemu wydarzeniu patronuje ponadto   
Komitet Honorowy , w którym znaleźli się: burmistrz 
Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, starosta żyrar-
dowski - Wojciech Szustakiewicz, przewodniczący 
Rady Miejskiej -Łukasz Koperski, radni powia-
towi- Krystyna Penczonek, Sławomir Myszkowski, 
Klaudiusz Stusiński, byli dyrektorzy LO- Genowefa 
Śledź, Halina Nowak, Urszula Adamczyk, Bogdan 
Laskowski,  były nauczyciel LO -Tadeusz Trzeciak 
oraz absolwenci- Janina Mikołajczyk i Andrzej Choj-

nowski. 
Zjazd rozpocznie się  o godzinie 11 w sobotę  4 
czerwca Mszą  Świętą  w kościele farnym pw. Świę-
tego Jana Chrzciciela w Mszczonowie. Następnie 
jego uczestnicy przejdą  ulicami miasta do budynku 
Liceum Ogólnokształcącego, gdzie odbędą się  
oficjalne obchody święta szkoły. Zjazd zakończy 
bal absolwentów.  Jak informuje przewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego Barbara Gryglewska 
– chętni do wzięcia udziału w Zjeździe zgłoszeń 
mogą  dokonywać  telefonicznie, kontaktując się 
z sekretariatem szkoły  (46 8571210) lub mailowo 
(mszczonowlo@wp.pl). Osoby pragnące uczest-
niczyć  w rocznicowym wydarzeniu  proszone są 
o dokonanie wpisowego  za udział w zjeździe w 
kwocie 80 złotych (od osoby),   przelewem,  do 
dnia 30.04.2016 roku, na konto Komitetu Zało-
życielskiego 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 wymie-
nione konto w kwocie 150 złotych (od osoby). 
W zgłoszeniu przekazanym do sekretariatu szkoły 
muszą być podane:  nazwisko rodowe i rok ukoń-
czenia szkoły. W dniu Zjazdu każdy z jego uczest-
ników otrzyma: „Biuletyn Zjazdowy”, pamiątkowy 
znaczek i  imienny identyfikator. 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).

 
MM

Spotkanie z panią stomatolog
                                                                                                                     

        W dniu 19.02.2016 r. odbyło się spotkanie klas II a i II b z panią stomatolog  
Beatą Barańską–Sordyl, mamą jednego z uczniów. Dzieci poznały zasady 
zdrowego odżywiania, korzystnego dla zębów; nauczyły się prawidłowo 
pielęgnować  zęby szczoteczką manualną i elektryczną;  rozwiązywały rebusy 

i zagadki, za które otrzymały interesujące nagrody.  Pani stomatolog w 
przystępny  i miły sposób przybliżyła pracę dentysty, aby młodzi pacjenci nie 
bali się wizyt w gabinetach. Każdy z uczniów i wychowawców ze spotkania 
wyszedł z uśmiechniętą miną  oraz z kubeczkiem i szczoteczką do zębów. Dzieci 
przygotowały dla pani stomatolog laurkę i piaskowy obrazek, aby pamiętała 
o tej lekcji i uczniach ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie. Serdeczne 
odziękowania dla pani Doktor składają również wychowawczynie pani  Balbina 

Pawłowska i Małgorzata Witecka.

 Konkurs czytelniczy

 23.02.2016 r. o godz. 900 w bibliotece szkolnej odbył się konkurs 
czytelniczy dla uczniów klas drugich naszej szkoły zatytułowany: „Spotkanie 
z Kubusiem Puchatkiem”. Dotyczył znajomości książki pt. „Kubuś Puchatek” i 
został zorganizowany z okazji 60-tej rocznicy śmierci A. A. Milne. 
Drużynę A reprezentowali uczniowie klasy IIA:
                     Kurzepa Aleksander
                     Matusiak Oliwia 
                     Pawlak Amelia.

Drużynę B stanowili uczniowie klasy IIB:
                     Siatkowska Klaudia 
                     Wojtczak Szymon 
                     Woszczyk Hubert

Drużynę C prezentowały uczennice klasy IIC:
  Nowis Agnieszka 
  Sidlarewicz Barbara 
  Słotwińska Emilia, zaś jako

drużyna D udział wzięli uczniowie klasy IID:
  Bechcicka Milena 
  Melon Wiktor 
  Młynarska Patrycja

Drużynę E reprezentowały uczennice klasy IIE:
 Owczarek Amelia 
 Szczepańska Julia 
 Dąbrowska Weronika 
Konkurs przygotowała i poprowadziła bibliotekarz pani Elżbieta Grzybowska.

W jury zasiadły:   
pani wicedyrektor szkoły Ewa Osińska, nauczyciel Dorota Węgrowska,  
bibliotekarz Ewa Bińkowska.

Konkurs obejmował 16-naście różnych konkurencji: m.in. rozwiązywanie 
krzyżówki, układanie puzzli, uzupełnianie tekstu z lukami,  łączenie w pary 
rymujących się wyrazów, wyszukiwanie beczułek z parzystą liczbą litrów miodku 
itp. 
Konkurencje intelektualne przeplatały dwa zadania sprawnościowe: „Bieg 
po ogon Kłapouchego”, 
„Skoki kangurków”. Obie 
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SP w Mszczonowie

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W MSZCZONOWIE

mailto:mszczonowl@wp.pl
http://www.lomszczonow.w8w.pl
http://www.lomszczonow.w8w.pl
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TIK poMOSTem między człowiekiem  
a komputerem
Szkoła z klasą 2.0 mazasięg ogólnopolski. Dzięki wstąpieniu do tego programu  
w I półroczu zostaliśmy zapoznani z nowatorskimi metodami edukacyjnymi: 
odwróconą lekcją oraz projektem edukacyjnym. Ponadto przed feriami prze-
prowadziliśmy Międzysemestralne Otwarte Spotkanie TIK-owe. 
MOST odbył się 28 stycznia 2016r. o godz. 10.00 na sali gimnastycznej i trwał 
2 godziny lekcyjne. Uczniom podczas MOST-u towarzyszyli wszyscy zaintereso-
wani nauczyciele, w tym uczący w szkole podstawowej oraz Pani Dyrektor. W 
wydarzeniu wzięli udział wszyscy uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej.
Pani Dyrektor Urszula Gowin otworzyła MOST i powitała wszystkich zebranych.  
Debatę prowadziła pani  Dominika Jankowska – szkolny koordynator, ale w 
trzech zadaniach głos zabrali:  p. Ewa Termena, która przypomniała wszystkim 
uczniom co się kryje pod hasłem TIK. Następnie wystąpił Przewodniczący 
SU – Norbert Kok (kl. VI), który to z kolei opowiedział o Centrum Edukacji 
Obywatelskiej m.in., że braliśmy także udział w akcji Samorządy mają głos! 
To on podchodził z mikrofonem do uczniów, którzy chcieli się wypowiedzieć. 
Zastępca Przewodniczącego SU - Julia Wojtczak (kl.VI) –jako trzecia z wytypo-
wanych osób - odczytała „Manifest Młodych”:

1.	 Uczestniczę w tym spotkaniu, ponieważ tego chcę i pragnę się 
czegoś nauczyć.

2.	 Będę otwarty i aktywny w trakcie debaty, ponieważ wiem, że taka 
postawa pomoże mi poszerzyć moje umiejętności i rozwinąć nowe 
kompetencje.

3.	 Chcę się podzielić moją wiedzą i doświadczeniem z innymi osobami. 
Moje uwagi mogą komuś pomóc. Uwagi innej osoby mogą mi 
pomóc.

4.	 Rozumiem znaczenie starego przysłowia: zapytać – wstyd na chwilę, 
nie wiedzieć – wstyd na całe życie. W tej szkole nie muszę się wsty-
dzić.

5.	 Zebrani  poświęcają mi swoją uwagę. Z wdzięcznością wysłucham 
ich obserwacji i spostrzeżeń. Przyjmę te informacje traktując je jako 
wskazówki do dalszej pracy.

6.	 Wiem, że ten dzień nigdy nie wróci. Nie zmarnuję go.
Następnym punktem MOST-u było zaprezentowanie wyników pracy w ramach 
tego programu. Uczniowie biorący udział w programie opowiadali i prezen-
towali swoje prace. Wspierali ich nauczyciele danego przedmiotu. W tym 

działaniu - w formie wywiadu z uczniami wysłuchaliśmy uczniowskich odczuć, 
wrażeń z przeprowadzonych ścieżek. Nauczyciele także się wypowiadali.
Oto ścieżki edukacyjne, które zrealizowaliśmy w I półroczu roku szkol. 
2015/2016. 
 Odwrócona lekcja 
Język polski- p. D.Jankowska
Bohaterowie kosmicznych opowieści i ich przygody. Czy uważnie przeczyta-
liśmy „Bajki robotów” Stanisława Lema?
Poznajemy bohaterów lektury. Wykonujemy drzewo genealogiczne rodziny 
Niny.
Matematyka - p. E. Termena
Własności niektórych trójkątów.
Dodawanie liczb całkowitych.
Język angielski - p. A. Dębska
Halloween – co wiemy o tym święcie?
Was czy were? Czasownik „to be” w past simple.

Projektedukacyjny 
Wychowanie fizyczne- p. K. Kurzepa
Nie damy się wyprowadzić w las!
Nie daliśmy się wyprowadzić w las!
Poniżej znajduje się Kodeks 2.0, tzn. zasady, które na forum szkoły zostały 
omówione i przegłosowane, i których świadomie przestrzegamy: 

Szkolny Kodeks 2.0
1.	 Korzystamy z e-podręczników.
2.	 Internet to dodatkowe źródło wiedzy ( nie przepisujemy wszyst-

kiego bezmyślnie)
3.	 Pamiętajmy, że nie wszystko w Internecie jest prawdą.
4.	 Wiemy co to prawa autorskie i szanujemy cudzą własność.
5.	 Wiemy, że rodzice komunikują się z nauczycielami poprzez dziennik 

elektroniczny.
6.	 Na zajęciach świetlicowych korzystamy z pracowni komputerowej w 

miarę możliwości.
7.	 Dbamy o własną prywatność i z umiarem zamieszczamy swoje 

zdjęcia w sieci.
8.	 Zorganizujemy warsztaty dla rodziców i nauczymy ich jak korzystać z 

poczty elektronicznej.
W naszej szkole wciąż coś się dzieje. To i dobrze, bo skąd potem mają się brać 
świadomi, młodzi ludzie.

N. Kok, J. Wojtczak
(uczniowie kl. VI)

konkurencje były na czas.

I miejsce zajęli uczniowie z klasy IIB zdobywając 99,5 punkta.
II miejsce zajęły dziewczynki z klasy IIE z ilością 88 punktów,  zaś   
III miejsce przypadło uczniom z klasy IID - uzbierali 85 punktów.
Uczniowie z klasy IIA zdobyli 71 punktów, zaś uczennice z klasy IIc - 70 
punktów.
Prace plastyczne wyeksponowane zostaną na gazetce - na dole, w 
budynku C.

Za trud włożony w przygotowanie do konkursu każdy uczestnik otrzymał 
słodki upominek - małe co nieco.
Zwycięskie drużyny zostaną nagrodzone książkami i dyplomami na 
najbliższym apelu. 
                        Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!
Dodatkowo każda klasa miała wykonać na konkurs, dowolną techniką, 
pracę plastyczną przedstawiającą bohaterów książki.
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W ostatni dzień ferii w Miejskim  Przedszkolu Pani dyrektor przygoto-
wała  wspaniałą niespodziankę.  Do przedszkola przyjechał  Pan Piotr, który 
jest z zawodu kucharzem. Poprowadził on dla dzieci warsztaty kulinarne. 
Tematem tych zajęć były „Naleśniki”, 
czyli coś co dzieci uwielbiają. Przedszkolaki miały okazję poznać wszystkie 
składniki potrzebne do przygotowania deseru. Następnie gość przedstawił 
kolejność dodawania poszczególnych produktów oraz ich proporcje. Dzieci 
z uwagą przyglądały się jak powstają smakowite naleśniki. Gdy nadszedł 
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Kocha się za nic.
Nie istnieje żaden powód do miłości.

Paulo Coelho

 W dniu 15.02.2016 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Bobrowcach świętowali walentynki. Z tej okazji dzieci brały udział 
w konkursach oraz zabawie walentynkowej, ale nie tylko... Kilka 
dni przed obchodami walentynek w szkole zaczęła działać poczta 
walentynkowa, uczniowie tworzyli karty walentynkowe. Można było 
wyrazić swoją sympatię w stosunku do kilku ulubionych osób zarówno  
z klasy, ze szkoły, jak również z grona pedagogicznego 
i dyrekcji. Przed rozpoczęciem zabawy uczniowie 
poznali historię walentynek oraz dowiedzieli się  
w jaki sposób obchodzi się je w innych krajach.
 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobrowcach w 
ramach konkursów i zabaw walentynkowych mogli między 
innymi: jeść cytrynę na czas, spożywać kisiel bez użycia rąk, brać 
udział w konkursach zręcznościowych oraz wykonać mumię  
z papieru toaletowego.

Angelika Woźniak

SP w Bobrowcach

Walentynki w Szkole Podstawowej w Bobrowcach

Miejskie Przedszkole

„Warsztaty kulinarne”

Święto Szkoły Podstawowej  
w Mszczonowie 
Uroczystości związane ze świętem Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie odbyły się 29 stycznia 2016 roku. 
Obchody rozpoczęła Pani Dyrektor Elżbieta Kubiak witając całą społeczność 
szkolną oraz zaproszonych gości: Barbarę Gryglewską – Przewodniczącą Komisji 
Oświaty RM w Mszczonowie, Zofię Krukowską – Sekretarz Miasta, Barbarę 
Ciszewską – Kierownik MOPS Mszczonów oraz przedstawicieli Rady Rodziców.  
Po oficjalnych powitaniach młodzież na ręce Pani Dyrektor 
wręczyła prezenty  o tematyce szkolnej, własnoręcznie wykonane 
przez poszczególne klasy . Uczniowie przygotowali m.in. makietę 
szkoły, magiczne pudelka na dobre oceny oraz olej do głowy.  
Kolejnym punktem uroczystości był krótki program artystyczny przygo-

towany przez dzieci klasy V i VI. Uczniowie 
na wesoło przedstawiły jak można miło 
spędzić czas w mszczonowskiej placówce.  
Po krótkiej przerwie odbyły się konkursy. 
W jednym z nich każda klasa przedsta-
wiła swoje pasje, do których należały: 
sport, taniec, a także pasja do nauki. 
Punktem końcowym obchodów święta szkoły 
była parada, prezentacja swojej klasy w 
przebraniu, które najbardziej odzwierciedla 
ich charakter i sposób bycia na co dzień.  
Nad całą organizacją tak wspanialej imprezy 
czuwała p. Łucja Michalska oraz p. Małgorzata 
Woźniak. 

Tekst JACEK GOŁYŃSKI  
Foto: BEATA BECHCICKA

Rycerze w Bobrowcach
 Dnia 18 stycznia 2016 r. o godz. 8.00 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobrowcach brali 
udział w żywej lekcji historii pt. „Życie i kultura w 
średniowieczu”. Pokaz przygotowała grupa arty-
styczna „Rekonstrukto”. Prowadzący w bardzo 
ciekawy sposób przypomnieli obyczaje i kulturę 
epoki, stroje oraz demonstrowali uzbrojenie. 
Wymieniali również najważniejsze bitwy tego 
okresu  i  rycerzy, którzy do dnia dzisiejszego znani 

są na całym świecie.
 Największą atrakcją okazał się pokaz 
narzędzi tortur wykorzystywanych w średniowieczu. 
Uczniowie mieli możliwość osobistego zapoznania 
się z rekwizytami, m. in. byli zakuwani w dyby i 
mogli walczyć na miecze z prowadzącymi.
 Występ bardzo się podobał i wszyscy 
z zainteresowaniem słuchali i oglądali pokaz do 
samego końca.
     
  Angelika Woźniak
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Feryjne spotkanie z teatrem
Dnia 1 lutego 2016r. dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 1 w 
Mszczonowie uczestniczyły w przedstawieniu pt. „Zajęcza chatka”. Do 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury przybyli artyści teatru krakowskiego 
studia ART-RE. Dzieci miały możliwość ocenienia sprytnego lisa, który 
podstępem zabrał chatkę małemu zajączkowi. Zapłakany zajączek prosił 
napotkane zwierzątka: pieska, misia, krówkę i kogucika o pomoc w jej 
odzyskaniu. Wszystkie zwierzątka bardzo chciały pomóc i próbowały 
wpłynąć na złe zachowanie lisa. Była to rosyjska bajka o przyjaźni i 
chęci niesienia pomocy. A dla niektórych dzieci wielkim przeżyciem 
było wystąpienia razem na scenie z aktorami i współtworzenia 
przedstawienia, a także kreowania bajkowego świata. Prezentowane 
przedstawienie kolorowa scenografia, kostiumy oraz oryginalne maski 
sprawiły, że spektakl na długo pozostanie w pamięci małych widzów.  

Iwona Dziuba

Akademia Młodych Naukowców  
w Miejskim Przedszkolu
 Dnia 19.02.2016r. w naszym przedszkolu odbyło się drugie  
spotkanie naukowe - „SEKRETY POWIETRZA”. Najmłodsi spotkali się 
z członkami Akademii Młodych Naukowców - rodzaj uniwersytetu 
dziecięcego, który odwiedza szkoły i przedszkola, umożliwiając najmłodszym 
„Czarodziejom Nauki” zgłębianie sekretów „wiedzy tajemnej” z różnych 
dziedzin nauki. W ramach spotkania przedszkolaki w sali widowiskowej 
zapoznały się z rolą powietrza w życiu człowieka. Podczas spotkania dzieci 
próbowały odpowiedzieć na pytania: czy można namówić powietrze do 
pracy? i kto okaże się silniejszy - dzieci czy powietrze? 
 Przedszkolaki również miały możliwość udziału w fizycznych 

doświadczeniach i eksperymentach prowadzonych przez członków 
akademii.

Iwona Dziuba

„Kolorowy Tydzień” w Miejskim 
Przedszkolu
 W dniach 22-26 luty 2016r. w grupie GUMISIE przeprowadzone 
zostały zajęcia w ramach projektu edukacyjnego pt. „Kolorowy Tydzień”. 
Głównym zamierzeniem projektu było podejmowanie różnorodnych 
działań dotyczących poznawania, nazywania kolorów i zabaw kolorami, 
które są nieodłącznym elementem naszego otoczenia. Dzięki zabawom 
kolorami dzieci miały możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, 
rozwijały swoje myślenie, inteligencję i wyobraźnie. Mogły utrwalić 
umiejętności poznawania kolorów, inspirować, twórcze działania, 
kształtować nawyki do dbania o środowisko i do zdrowego odżywiania się. 
Każde z przeprowadzonych tygodniowych zajęć dotyczyło innego koloru.
  I tak w poniedziałek wszystkie dzieci ubrane na pomarańczowo 
utrwalały wiadomości  z zakresu rozpoznawania i nazywania warzyw, 
zwracały uwagę na walory odżywcze i smakowe marchewki. We wtorek 
panował w grupie kolor zielony, a dzieci kształtowały u siebie gotowość 
do działań na rzecz ochrony przyrody. W środę przedszkolaki utrwalały 

umiejętności rozpoznawania koloru żółtego, poszerzały 
wiedzę o energii cieplnej słońca. W czwartek obowiązywał 

w grupie kolor czerwony. Tego dnia 
dzieci zwracały uwagę na walory 
odżywcze i smakowe warzyw o 
kolorze czerwonym. Ostatniego dnia 
przeprowadzonego projektu dzieci 
przybyły do przedszkola ubrane 
na kolor niebieski. Przedszkolaki 
prezentowały sposób powstawania 
chmur, znaczenie wody w życiu 
człowieka.
 Wszystkie tematy 
realizowane z dziećmi pomogły 
dzieciom zrozumieć, że kolory 
to nieodłączny element naszego 
otoczenia. Mają wpływ na dziecięce 
doznania, rozumienie świata i relacje 
z innymi. Przebieg zajęć w oparciu 
o kolory integrował dzieci z innymi dziećmi przedszkola i zachęcał do 
współpracy w zespole. „Kolorowy Tydzień” wszystkim bardzo się podobał.

Małgorzata Sałajczyk

MERKURIUSZ SZKOLNY

czas na smażenie, kucharz zaprosił do pomocy dzieci. Maluchy pomagały 
w podrzucaniu naleśniczków. Dzieci poznały nie tylko przepis na ulubione 
danie, ale zostały również zaznajomione z zasadami bezpieczeństwa w 
kuchni. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik mógł samodzielnie 

posmarować naleśniczka dżemem a później ze smakiem go zjeść.
 

autor Urszula Kiejrys



28   marzec 2016 / nr 3 (244)

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

Zabawy sportowe przedszkolaków  
z rodzicami
 Dnia 4 marca 2016r. przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 1 wraz z 
rodzicami spotkali się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mszczonowie, aby uczestniczyć 
we wspólnych ćwiczeniach sportowych. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Kata-
rzyna Podlaska, a następnie wszyscy powitali się „Iskierką”. Potem wszyscy zebrani 
zostali podzieleni na cztery grupy, które wraz z przydzielonymi nauczycielkami wyko-
nywały ćwiczenia - rodzic z dzieckiem według Weroniki Sherborne. Każda grupa po 
wykonaniu określonej serii ćwiczeń przechodziła do kolejnych i tak czterokrotnie, 
aż rodzice i dzieci wykonały wszystkie zestawy. Wszyscy z uwaga i zaangażowaniem 
rozwijali swoja sprawność. Maluchy z dumą bawiły się z dorosłymi, a dla niektórych 
przedszkolaków była to pierwsza okazja do takiej wspólnej zabawy z rodzicami.

Małgorzata Sałajczyk

Dzień Babci i Dziadka
25.01.2016 dzieci z gr.”Misie” z Przedszkola Miejskiego nr.1. Z okazji „Dnia Babci 
i Dziadka” zaprosiły swe babcie i dziadków na program artystyczny. Mali aktorzy 
zaprezentowali podczas przygotowanego występu swe nieprzeciętne możli-
wości. Po przedstawieniu zaproszonym gościom wierszy i piosenek, dalszą część 
programu poprowadzili rodzice dzieci proponując wspólną zabawę z babciami i 
dziadkami, z konkursami w tle. Dziadek lub babcia w towarzystwie i przy dopingu 
wnuczka/- i obierali jabłko na czas pamiętając o tym, iż wygrywa najdłuższa 
obierka. Ubijali również pianę z białek w taki sposób aby była ona sztywna i nie 
wylewała się z miski, które to zadanie okazało się nie tak łatwe jak mogłoby się 
nam wydawać, niektóre białka były zbyt uparte. Ćwiczyliśmy również zmysły, 
a mianowicie z zawiązanymi oczami, przy pomocy węchu lub smaku zadaniem 
babci  lub dziadka było rozpoznać produkty spożywcze i przyprawy, którymi byli 
karmieni przez swoich wnuków. Okazało się, że kubki smakowe naszych gości nie 
do końca były przygotowane na taką niespodziankę. Ale byli i tacy,  którzy w mig 
odgadywali z jakim produktem mają do czynienia. Zważywszy na fakt, że uroczy-
stość odbywała się w okresie karnawału nie zabrakło również konkurencji, w 
której prym wiodły ciekawe stroje na bal i nie tylko. Mając do dyspozycji bogaty 
asortyment elementów dekoracyjnych, ozdób, biżuterii i innych dodatków, dzieci 
ubierały swe babcie i dziadków najpiękniej i najbarwniej jak tylko potrafiły. W 
podziękowaniu za niezwykle efektowny strój karnawałowy babcie i dziadkowie 
odwdzięczyli się pomysłowym ubiorem ekologicznym w całości wykonanym z 
papieru toaletowego, w którym zaprezentowali swych wnuków. Trzeba przyznać 
że zadanie nie było łatwe, gdyż modeli rozpierała energia i ciekawość co dalej. 

Nie zabrakło również zgadywanek, które dzieci uwielbiają. Pod różnymi kocami 
ukryły się wnuczęta, zaś zadaniem babci i dziadka było odnalezienie własnego 
wnuka lub wnuczki. Zabawie od początku towarzyszyła muzyka i radość, a 
wesoła atmosfera udzielała się wszystkim. Uroczystości towarzyszyły i tańce. 
Te konkursowe odbywały się z balonami. Udział we wszystkich konkurencjach 
został nagrodzony upominkiem i gromkimi brawami, bo każda była wygrana. 
Na zakończenie babcie i dziadkowie otrzymali własnoręcznie przez wnuczkę i 
wnuczka wykonaną laurkę i wszyscy skorzystali z  zaproszenia na słodki poczę-
stunek przygotowany przez rodziców dzieci. Wszystkim babciom i dziadkom 
życzymy sto lat nie tylko od święta.

Renata Sosnowska

    Od wielu już lat  w kalendarz uroczystości naszej szkoły  na stałe wpisany 
jest Dzień Babci i Dziadka połączony z balem karnawałowym. W tym roku 
uroczystość ta odbyła się 27 stycznia. Dla wszystkich przybyłych w tym dniu do 
szkoły Babć i Dziadków, rodziców i dzieci był to niezwykły dzień, pełen uśmie-
chów, wzruszeń i radości. Wszystkich, licznie  zebranych, gości serdecznie powi-
tała pani dyrektor Małgorzata Sekulska, która następnie oddała głos uczniom, 
którzy na ten dzień przygotowali okolicznościowy program artystyczny dedyko-
wany swoim najbliższym.

    Jako pierwsze wystąpiły dzieci z Punktu Przedszkolnego „Bajka” i klasy 
„0”.  Swoje życzenia dla Babć i Dziadków najmłodsi wyrazili poprzez program, 
w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalno-
-taneczne. Dzieci do występu przygotowały się pod kierunkiem pań wychowaw-
czyń: Doroty Zaniewskiej i Bogusławy Bielawskiej.

   Następnie odbył się „Koncert Życzeń dla Babć i Dziadków”. Koncert ten popro-
wadzili: Natalia Kasprowicz, Magdalena Michalczyk, Bartłomiej Sielski i Julia 
Wojciechowska. Uczniowie ci przekazali zgromadzonym Babciom i Dziadkom 
życzenia od ich wnucząt. U wielu  gości wywołały one uśmiech na twarzy, a 
niekiedy także łzy wzruszenia. Oprócz życzeń pojawiły się również piosenki w 

wykonaniu Mai Brzezińskiej, Natalii Kasprowicz, Michaliny Malik, Mai Strze-
leckiej oraz chóru szkolnego.

   Wszystkim Babciom i Dziadkom, dedykowane było również przedstawienie w 
wykonaniu uczniów z klas II, IV i V pt.: „Jak to z rzepką było?”. Wytęp ten zakoń-
czył się życzeniami dla Babć i Dziadków. Uczniowie przygotowali się do występów 
pod kierunkiem p. E. Popławskiej, p. J. Chałusia i p. J. Zdulskiej. Zwieńczeniem 
pierwszej części uroczystości był tort  oraz  tradycyjne „Sto lat”. Później Babcie i 
Dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który przygotowali rodzice 
oraz pracownicy obsługi szkoły. 

   Następnie przyszedł czas na zabawę karnawałową. Dzieci przebrane w ciekawe 
i kolorowe stroje bawiły się wspólnie z zaproszonymi gośćmi. Następne takie 
spotkanie już za rok.

SP Piekary

Z SERCA ŻYCZENIA SKŁADAMY…
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Twój jeden procent może znaczyć tak wiele...
Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Rodziców  

i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”
 

„Jeden procent” to jedyny podatek, o którym każdy może 
zdecydować, na co go przeznaczyć. Każdy podatnik może 
zdecydować czy swój podatek przeznaczy państwu, czy skorzysta z 
możliwości przekazania go na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Czy zdecydowali już Państwo, na jaki cel przeznaczycie 1% swojego 
podatku?  
Prosimy, wesprzyjcie Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka”. Dzięki Państwa pomocy 
zrobimy jeszcze więcej.

Dlaczego przekazać 1% swojego podatku właśnie nam?
Opiekujemy się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z terenu 
miasta i gminy Mszczonów.
Dzieci mają zajęcia w świetlicy terapeutycznej działającej przy szkole 
podstawowej. Są to zajęcia teatralne, taneczne, rehabilitacyjne, gry, 
zabawy integracyjne, lekcje religii, wycieczki.
W zajęciach świetlicy uczestniczą dzieci niepełnosprawne i 
wolontariusze oraz dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i z 
gimnazjum.
Dla większości dzieci świetlica to jedyne miejsce, gdzie mogą się 
spotkać z rówieśnikami.

Kto może przekazać 1% podatku?
podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych
podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i 
korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku

Podstawowe zasady przekazywania 1% w 2016r.
podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym podaje 
wysokość kwoty, czyli 1% podatku, nazwę organizacji i numer jej 
wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym
wpłata nie może być większa niż 1 procent podatku
podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji
organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazuje jej 1% - 
dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota
urząd skarbowy musi przekazać wskazane pieniądze do końca lipca

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

Twój 1% - nasz uśmiech. DZIĘKUJEMY :-)

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGŁOSZENIA/REKLAMY

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!
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PIEROGI 
Wyroby garmażeryjne 
Ręcznie robione 
Bez konserwantów 
 
Zapraszamy do nowo otwartego 
sklepu garmażeryjnego. 
Szeroki asortyment wyrobów. 
Codzienne dostawy towaru. 

Otwarte: 
 Pn-Pt  9-17 
 Sobota  8-13 
 
Mszczonów ul. Tarczyńska 46
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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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