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Ocena stanu ochrony środowiska na terenie powiatu żyrardowskiego 
ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów
 
Andrzej Hasa, kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Płocku, przedstawił informację z zagadnień 
ochrony środowiska na terenie całego województwa mazowieckiego. 
Kierownik omówił zanieczyszczania wód, powietrza i gruntów na 
terenie całego regionu. Z przedstawionego raportu wynikło, że poziom 
zanieczyszczeń jest porównywalny do lat ubiegłych.
Zdaniem Andrzeja Hasa pocieszającym jest fakt, iż z roku na rok zwiększa 
się ilość ścieków oczyszczanych. Niestety w dalszym ciągu największy 
problem stanowi zanieczyszczanie powietrza z przydomowych kotłowni 
węglowych, a także kwestia odpadów komunalnych, które zamiast być 
odzyskiwane w trakcie recyklingu są w dalszym ciągu składowane.  
Pocieszającym jest natomiast spadek całkowitej emisji 
zanieczyszczeń wytwarzanej przez zakłady produkcyjne. 
Pomimo tego Polska w dalszym ciągu znajduje się w czołówce 
państw europejskich przodujących w zanieczyszczeniu powietrza. 
Następnie Krzysztof Zawadzki, dyrektor Wydziału Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Żyrardowie zdał 
sprawozdanie ze stanu środowiska naturalnego na terenie gminy 
Mszczonów skupiając się głównie na konsekwencji budowy na 
terenie gminy Mszczonów linii wysokiego napięcia – 400kV. 
Zdaniem Krzysztofa Zawadzkiego planowa budowa linii 400 kV Kozie-
nice- Ołtarzew pociągnie za sobą potężne konsekwencje środowi-
skowe, a także co najważniejsze realnie wpłynie na zdrowie i samo-
poczucie mieszkańców domostw zlokalizowanych w sąsiedztwie linii.  
- Po 5 latach oddziaływania linii elektro-energetycznej 400 
kV, na danym terenie nastąpi wymarcie pasa ziemi wokół 
linii. Zostaną tylko bakterie- tłumaczył Krzysztof Zawadzki. 
W odpowiedzi Marek Zientek, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej z uznaniem wyraził wdzięczność za uzmysło-
wienie istoty problemu i zagrożeń związanych z budową linii. 
W punkcie dotyczącym oceny stanu ochrony środowiska głos 
zabrał również Marek Balcer, prezes Geotermii Mazowiec-
kiej S.A., który zdał sprawozdanie z działalności zakładu za rok 

2015, podkreślając, że roku ubiegłym spółka 
obchodziła swoje 20-lecie funkcjonowania. 
Prezes Marek Balcer wspomniał o szeregu projektów 
badawczych w które zaangażowana jest Geotermia, 
w tym o podpisaniu pomiędzy Politechniką 
Warszawską, Instytutem Gospodarki Surowcami i 
Energią Polskiej Akademii Nauk a Gminą Mszczonów 
i Geotermią Mazowiecką porozumienia dotyczą-
cego utworzenia w Mszczonowie Centrum Eduka-
cyjno-Dydaktycznym Energetyki Odnawialnej. 
Centrum w ramach współpracy będzie prowadził dzia-
łalność badawczo-rozwojową, a w tym rozwój tech-
nologii i technik w celu poprawy efektywności ener-

getycznej w systemach miejskich i przemysłowych, a także działalność 
edukacyjną w zakresie organizacji praktyk dla studentów, organizację 
konferencji naukowo-technicznych, przygotowanie publikacji z zakresu 
prowadzonych projektów, organizację zajęć edukacyjnych dla uczniów 
oraz organizację studiów podyplomowych i współudział w organizo-
waniu edukacji w zakresie działania Centrum dla szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych (klasy tematyczne i szkolnictwo zawodowe). 
Prezes Marek Balcer przypomniał również o projekcie badaw-
czym w ramach podpisanego przez Geotermię projektu badaw-
czego z  Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i 
Energią, Politechniką Śląską i Państwowym Instytutem Geolo-
gicznym dotyczącym analizy wody i jej koncentratu w celu okre-
ślenia typu chemicznego mszczonowskiego źródła geotermalnego. 
Zdaniem Marka Balcera wyniki pierwszych badań są pozytywne 
bowiem mszczonowska woda ma właściwości lecznicze. Badania 
wykazały, że woda z otworu Mszczonów porównywalna jest 
ze znaną „Nałęczowianką”, „Cisowianką” oraz „Piwniczanką”.  
Projekt realizowany przez Geotermię trwać będzie do 2018 roku.  
Na zakończenie Łukasz Koperski, jako przewodniczący RM podkre-
ślił, że od początku powstania Geotermii Mazowieckiej władze 
samorządowe Mszczonowa były przekonane o słuszności działania 
spółki, nastawionej na innowacyjność i proekologiczne zadania. 
- Nasze wspólne marzenia związane z rozwojem Geotermii, 
które 20 lat temu  mieliśmy teraz zostały zrealizowane. To niesa-
mowite jak w dobrym kierunku nastąpił rozwój Geotermii nie 
tylko w Mszczonowie, ale i w innych miejscowościach. Gratuluję 
prezesowi Markowi Balcerowi i burmistrzowi Józefowi Grzego-
rzowi Kurkowi za pomysł, dynamikę i determinację, które dopro-
wadziły do ogromnego sukcesu którym możemy się szczycić nie 
tylko w Polsce, ale i Europie- mówił z uznaniem Łukasz Koperski. 
Wiele ciepłych słów powiedział także radny Mirosław 
Wirowski, który podkreślił ogromne zasługi władz spółki, która 
od samego początku była wspierana przez Radę Miejską.  
- Jestem dumny z funkcjonowania spółki. Moim marzeniem jest dostar-
czenie ciepła z Geotermii do budynków jednorodzinnych, tak jak jest 
to rozwiązane w kompleksie Term- tłumaczył Mirosław Wirowski. 
W podsumowaniu tej części obrad,  Wojciech Szustakiewicz, 
starosta powiatu żyrardowskiego podkreślił, że stan środowiska 
naturalnego na terenie gminy Mszczonów na przestrzeni minio-
nego ćwierćwiecza uległ niepodważalnemu przeobrażeniu. Wpro-
wadzone przez władze samorządowe rozwiązania, w tym wybu-
dowanie oczyszczalni ścieków, skanalizowanie i gazyfikacja gminy, 
a także likwidacja kotłowni węglowych na rzecz ekologicznych 
źródeł geotermalnych wpłynęły na znaczną poprawę środowiska. 
- Samorząd Mszczonowa jest świadomy podejmowanych 
działań pro-ekologicznych stawiając na innowacje i nowo-
czesność- mówił z uznaniem Wojciech Szustakiewicz. 
Starosta podkreślił także, że gmina Mszczonów była pionierem i 
wzorem dla innych samorządów w obszarze segregacji odpadów, 

WIEŚCI Z RATUSZA

Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W czwartek, 31 marca 2015 roku, odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłuchali infor-
macji z oceny stanu ochrony środowiska na terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy 
Mszczonów. Ponadto radni podjęli szereg bieżących uchwał, w tym uchwałę w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Marek Balcer
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Z prac komisji

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

przeprowadzonej termomodernizacji budynków użytecz-
ności publicznej, modernizacji systemów grzewczych, instalacji 
źródeł fotowoltaicznych oraz współdziałania z powiatem żyrar-
dowskim w tworzeniu nowych klas profilowych o tematyce 
ochrony środowiska i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. 
- Gratuluję władzom samorządowym Mszczonowa sukcesu dotyczą-
cego wprowadzenia wszystkich tych zmian- dodał starosta.

Podjęte uchwały
Radni jednomyślnie podjęli uchwałę dotyczącą taryf dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Wysokość opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki obowiązu-
jących od dnia 01.04.2016r. do dnia 31.03.2017r.:

L.p. Wyszczególnienie Grupa I Grupa II Grupa III
1 Cena wody w zł/m3 

netto 2,76 3,94 -

2
Cena usługi odprowa-
dzania i oczyszczania 

ścieków w zł/m3 netto
5,00 8,00 16,65

Pozostałe usługi:

L.p.
Taryfowa 

grupa 
odbiorców

Wyszczególnienie Stawka 
netto

Jednostka 
miary

1 Odbiorca 
usługi

Stawka opłaty za 
przyłączenie do 

urządzeń wodocią-
gowych*

166,67 Szt.

2 Odbiorca 
usługi

Stawka opłaty za 
przyłączanie do 

urządzeń kanaliza-
cyjnych*

148,15 Szt.

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

Radni pozytywnie przyjęli także uchwałę zmieniającą uchwałę w 
sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mszczonowie oraz coroczną uchwałę dotyczącą przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Mszczonów w roku 2016.
Ponadto Rada Miejska wyraziła zgodę na odstąpienie od obowiązku 
przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy najmu lokalu użytko-
wego oraz zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Radni podjęli także uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekruta-
cyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów 
dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Mszczonów. 
W wyniku głosowania radni wyrazili zgodę na wyodrębnienie w 

budżecie gminy funduszu sołeckiego oraz zmienili uchwałę budżetową 
gminy Mszczonów na rok 2016.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami
W okresie między sesjami wydane zostały cztery zarządzenia 
dotyczące głównie zmian w budżecie na 2016 rok oraz planu 
finansowego  jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów.  
Burmistrz poinformował, że gmina Mszczonów w dalszym ciągu czeka 
na decyzję o przyznaniu dofinansowania na złożone projekty drogowe. 
Józef Grzegorz Kurek wiele uwagi poświęcił poinformowaniu, że 
przed tegorocznymi świętami Wielkanocnymi wszystkie organy 
ścigania zostały postawione w stan gotowości bojowej usta-
lając kto stoi za nieodpowiedzialnym żartem dotyczącym rzeko-
mego wysadzenia w powietrze mszczonowskiej wieży ciśnień. 
- Był to żart, który wprowadził ogromne zamieszanie w całym 
Mszczonowie. Jaki był cel wypuszczenia w przestrzeń publiczną tej 
fałszywej informacji trudno dziś  stwierdzić, jednak nieodpowie-
dzialny żartowniś musi się liczyć z tym, że poniesie poważne, prawne 
konsekwencje swojego pomysłu - tłumaczył burmistrz Mszczonowa. 
 
Sprawy różne
Na wniosek Łukasza Koperskiego, Rada Miejska w Mszczo-
nowie jednomyślnie wyraziła sprzeciw budowie na terenie 
gminy Mszczonów linii elektro energetycznej 400kV. 
Tym samym na znak protestu radni poprzez podniesienie 
ręki solidarnie poparli stanowisko burmistrza Mszczonowa 
oraz wszystkich osób protestujących przeciwko tej inwestycji. 
- Rada Miejska w Mszczonowie od samego początku stoi na stano-
wisku definitywnego sprzeciwu poprowadzenia przez naszą 
małą ojczyznę linii 400kV. Nasze oficjalne stanowisko wyrażamy 
poprzez symboliczne podniesienie ręki i czynny udział w organi-
zowanych akcjach protestacyjnych- tłumaczył Łukasz Koperski. 
Korzystając z okazji radny Krzysztof Krawczyk w imieniu miesz-
kańców spółdzielni mieszkaniowej zwrócił się z prośbą do burmi-
strza Mszczonowa o interwencję w sprawie uporządkowania prywat-
nego terenu znajdującego się w sąsiedztwie osiedla Północna. 
Z kolei radny Dariusz Olesiński prosił o interwencje w kwestii urucho-
mienia oświetlenia na węźle w Adamowicach.
W odpowiedzi burmistrz poinformował, że kwestia prawidłowo działa-
jącego oświetlenia nie należy do kompetencji gminy lecz wykonawcy i 
inwestora.
Na zakończenie Łukasz Koperski poinformował, że Rada Rodziców, Rada 
Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Lutkówce 
zwrócili się w imieniu uczniów i rodziców do Rady Miejskiej w Mszczo-
nowie z prośbą o nadanie placówce imienia majora Józefa Wiśniewskiego. 
W wyniku dyskusji radni zadecydowali, że uchwała Rady Miejskiej doty-
cząca nadania szkole patrona zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady.

Łukasz Nowakowski

23 marca 2016r
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprze-
wodniczący RM Marek Zientek, wiceprze-
wodniczący Andrzej Osiński,  radny Ryszard 
Stusiński, radna Barbara Gryglewska, radny 
Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny 
Marek Buamel, radny Waldemar Suski, radna 
Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny 
Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial oraz 

radny Krzysztof Krawczyk.
Głównym tematem posiedzenia komisji 
była dyskusja na temat rewitalizacji miasta 
Mszczonowa zgodnie z wytycznymi ustawy 
o rewitalizacji z 18 listopada 2015 roku. 
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania 
ze stanu kryzysowego obszarów zdegrado-
wanych prowadzony w sposób kompleksowy 
poprzez zintegrowane działania na rzecz 
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospo-

darki, skoncentrowane terytorialnie, prowa-
dzone przez interesariuszy rewitalizacji na 
podstawie gminnego programu rewitalizacji. 
Władze samorządowe Mszczonowa w 
ramach rewitalizacji przewidują m.in.: przy-
wrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego, 
przeciwdziałanie suburbanizacji, opty-
malizację gospodarowania przestrzenią 
i zasobami środowiskowymi,  głęboką 
przebudowę i adaptację zdegradowanych 
obiektów do pełnienia nowych funkcji, np. 
kulturalnych, rekreacyjnych, społecznych, 
gospodarczych oraz rekultywację terenów 
zdegradowanych na cele przyrodnicze.  
Zgodnie z wytycznymi ustawy dobrze prowa-
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12 kwietnia 2016r.
Posiedzenie komisji otworzyła radna Barbara 
Gryglewska, jako przewodnicząca 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.
Tematem posiedzenia komisji była ocena dzia-
łalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 
rok 2015 oraz sprawy różne.
W zastępstwie Grażyny Pływaczewskiej, 
dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury 
sprawozdanie  przedstawił Marek Baumel, 
kierownik MOK.
Zdaniem Marka Baumela,  ośrodek zajmuje 
się zarówno organizacją gminnych wydarzeń 
kulturalnych i rocznicowych, jak również 
prowadzeniem stałych zajęć dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy 
Mszczonów.
Kierownik wymienił szereg organizowa-
nych przez MOK imprez i podejmowanych 
inicjatyw w tym m.in. Jarmark Mszczonowski, 
Ferie Zimowe, Lato w Mieście, a także liczne 
koncerty, występy artystyczne, konkursy, 
turnieje oraz liczne wernisaże i wystawy.
Ponadto Mszczonowski Ośrodek Kultury może 
poszczycić się organizowaniem corocznych 
uroczystości patriotycznych.

Na pytanie przewodniczącej Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych dotyczące działalności 
Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, Marek Baumel podkreślił, że MUTW 
liczy około 130 studentów, co jest powodem 
do dumy i zadowolenia.
W dalszym ciągu największym zaintereso-
waniem cieszą się zajęcia z gimnastyki zdro-
wotnej, aerobicu, lektoratu językowego, pila-
tesu, a także wykłady z różnych dziedzin nauki.
Na zakończenie Marek Baumel podziękował 
władzom Mszczonowa, w tym burmistrzowi 
i Radzie Miejskiej za przychylność w finanso-
waniu inicjatyw podejmowanych przez MOK 
na rzecz lokalnej społeczności.
- Dziękuję, że władze samorządowe pozy-
tywnie reagują na zgłaszane przez nas 
potrzeby. Dzięki temu możemy realizować 
zadania na które jest zapotrzebowanie naszych 
mieszkańców- tłumaczył Marek Baumel.
W podsumowaniu, radna Barbara Gryglewska 

podziękowała dyrekcji i pracownikom MOK 
za szerokie spektrum działań, a zwłaszcza 
za ciekawą ofertę programową i ogromne 
zaangażowanie na rzecz aktywizacji lokalnej 
społeczności.
- Jako radni i mieszkańcy bardzo wysoko 
oceniamy działalność MOK-u. Efektem cięż-
kiej pracy dyrekcji i pracowników ośrodka jest 
stworzenie zróżnicowanej oferty , która skiero-
wana jest do ludzi w różnym wieku i o różnych 
zainteresowaniach. To istny majstersztyk, 
którego zazdroszczą nam mieszkańcy innych 
gmin- mówiła radna Barbara Gryglewska.
W punkcie dotyczącym spraw różnych radni 
wysłuchali Grzegorza Olczaka, dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Lutkówce, który zwrócił 
się z prośbą do radnych Mszczonowa o przy-
jęcie uchwały w sprawie nadania placówce 
patronatu. Patronem ma zostać wybitna 
postać, patriota, mieszkaniec miejscowości 
Nosy Poniatki, pochowany w Lutkówce Major 
Józef Wiśniewski.
W wyniku głosowania radni jednomyślnie 
opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.

Łukasz Nowakowski

dzona rewitalizacja powinna kłaść nacisk 
na kompleksowe, zintegrowane podejście 
do działań rewitalizacyjnych. Podejmowana 
interwencja musi być wieloaspektową odpo-
wiedzią na lokalnie występujący kryzys. Ma 
stanowić zespół działań stawiających sobie 
za cel pełne przywrócenie do życia konkret-
nego obszaru tak, aby poprawie uległa jakość 

życia jego mieszkańców. Jednym z celów 
interwencji jest pomoc w zakresie odzyskania 
przez słabsze grupy społeczne zdolności do 
ich reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa 
w sferze konsumpcji, kultury i rekreacji.   
Na szeroko rozumiane działania rewitali-
zacyjne przewidziano co najmniej 25 mld 
zł, z czego ok. 22 mld zł będzie pochodzić z 

programów unijnych, a ok. 3 mld ze środków 
budżetu państwa oraz budżetów samorządów.  
W dalszej części posiedzenia komisji radni 
pozytywnie przyjęli projekty uchwał na 
najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Łukasz Nowakowski

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

WIEŚCI Z RATUSZA

Z prac komisji

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

13 kwietnia 2016r
W posiedzeniu komisji uczestniczyli: prze-
wodniczący RM Łukasz Koperski, wiceprze-
wodniczący RM Marek Zientek, wiceprze-
wodniczący Andrzej Osiński,  radny Ryszard 
Stusiński, radna Barbara Gryglewska, radny 
Jerzy Siniarski, radny Robert Głąbiński, radny 
Marek Buamel, radny Waldemar Suski, radna 
Renata Siwiec, radny Dariusz Olesiński, radny 



6   kwiecień 2016 / nr 4 (245)

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA

Mirosław Wirowski, radny Andrzej Osial oraz 
radny Krzysztof Krawczyk.
Głównym tematem posiedzenia komisji 
była dyskusja na temat budowy na terenie 
gminy Mszczonów dwutorowej linii elektro-
-energetycznej 400kV Kozienice – Ołtarzew. 
Radni Rady Miejskiej wraz z burmi-
strzem Józefem Grzegorzem Kurkiem 
oraz starostą powiatu żyrardowskiego 
Wojciechem Szustakiewiczem analizo-
wali planowaną trasę budowy słupów 
elektro-energetycznych porównując ją do 
poprzednich wersji opracowanych przez 
inwestora – Polską Sieć Energetyczną.  
Zdaniem burmistrza Mszczonowa sprawa 
jest na tyle poważna, że samorządy posta-
nowiły zawiązać koalicję tworząc jeden 
front wspólnych działań.  W związku z tym 
do gminy  Mszczonów dołączyły Pniewy, 
Wiskitki, Żyrardów oraz Baranów, które 
wspólnie walczą o zmianę planu prze-
prowadzenia inwestycji przez ich teren. 
Według burmistrza kwestia usta-
lenia trasy linii jest analizowana, ale 
jeszcze żadna decyzja nie zapadła. 
- Jest wiele powodów dla których inwestor 
może zmienić swoje plany. Jednym z nich 
jest zapowiedź wojewody mazowieckiego 
według której ostateczna decyzja ma zostać 
podjęta zgodnie z przepisami i normami, a 

więc zgodnie z obowiązującym planem zago-
spodarowania przestrzennego województwa 
Mazowieckiego, który zakładał zupełnie inne 
tereny pod tę inwestycję. Ponadto wyłoniony 
wykonawca ma zrealizować budowę za cenę 
ryczałtową, a nie liczoną z kilometra. Taki 
stan rzeczy oznacza, że wykonawca z ekono-
micznego punktu widzenia powinien optować 
za poprowadzeniem linii po jak najkrótszej 
trasie, taka jaka była wyznaczona pierwotnie. 
Po trzecie w obecnym wariancie linia miałaby 
być poprowadzona w sąsiedztwie Term tuż 
przy obwodnicy miasta. Tam zlokalizowane 
są wiatraki, które w świetle istniejących norm 
nie mogą graniczyć ze słupami elektro-ener-
getycznymi- tłumaczył Józef Grzegorz Kurek. 
Swojego oburzenia aktualną propo-
zycją inwestora- Polskiej Sieci Energe-
tycznej nie krył Łukasz Koperski, który 
wielokrotnie podkreślał potrzebę reakcji i 
obronę Mszczonowa przed tą inwestycją. 
- Nie pozwolimy na to, aby ta inwestycja zloka-
lizowana była kilkaset metrów od naszych 
domów. My tu mieszkamy, tu mieszkają nasze 
dzieci, wnuki i będą mieszkać kolejne pokolenia 
mszczonowian. To jest niedopuszczalne i niedo-
rzeczne, żeby przy granicy miasta budować tak 
ogromną linię elektro-energetyczną- mówił z 
oburzeniem przewodniczący Rady Miejskiej. 
Wiele słów sprzeciwu padło także ze strony 

pozostałych członków Rady Miejskiej. 
- Budowa tej linii w sąsiedztwie kompleksu 
Termy Mszczonów zabije ten obiekt. Stracimy 
również atrakcyjne dla inwestorów tereny prze-
mysłowe- podkreślał radny Mirosław Wirowski. 
W podsumowaniu burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek zapewnił, że zarówno gmina Mszczonów 
jak i samorządy będące w koalicji przeciwko 
budowie linii 400 kV wykorzystują wszelkie 
dostępne możliwości prawne i formalne, 
aby oddalić widmo realizacji tej inwestycji. 
- Osobiście uczestniczę w szeregu spotkań 
podczas których negocjujemy ostateczny 
przebieg korytarza energetycznego. Trzeba 
jednak wiedzieć, że żadna gmina nie chce 
u siebie tej inwestycji dlatego sytuacja jest 
bardzo trudna- oznajmił Józef Grzegorz Kurek. 
Jako władze Mszczonowa zrobimy wszystko 
co w naszej mocy, aby inwestor odszedł 
od swoich planów. Będziemy uczest-
niczyć w protestach, blokadach dróg i 
pikietach- dodał Józef Grzegorz Kurek. 
Do końca kwietnia samorządy mają poznać 
ostateczną decyzję władz województwa 
Mazowieckiego w sprawie określenia kory-
tarza przez który poprowadzona będzie linia 
400kV. 

Łukasz Nowakowski

NIE dla linii 400 kV w gminie Mszczonów!
STANOWISKO BURMISTRZA MSZCZONOWA I RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE PRZECIWKO BUDOWIE LINII 400kV

Władze samorządowe Mszczonowa wyrażają bezwzględny sprzeciw w sprawie przebiegu przez teren gminy Mszczonów 
dwutorowej linii elektro-energetycznej 400kV Kozienice – Ołtarzew, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 
osób zamieszkujących w sąsiedztwie linii, niekorzystny wpływ na jakość wód, zniszczenie krajobrazu i pomników przyrody 
oraz miejsc odpoczynku, barierę dla rozwoju osiedli mieszkaniowych i innych inwestycji, a także znaczne obniżenie wartości 
nieruchomości. 
W związku z powyższym Radni Rady Miejskiej w Mszczonowie wspólnie z Józefem Grzegorzem Kurkiem, burmistrzem 
Mszczonowa solidarnie kwestionują budowę linii wysokiego napięcia wzdłuż drogi krajowej nr 50 oraz autostrady A2 solida-
ryzując się z protestującymi mieszkańcami gminy Mszczonów oraz gmin ościennych.
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APEL BURMISTRZA MSZCZONOWA
Z uwagi na zaistniały w Mszczonowie incydent dotyczący rzekomego wysadzenia 
w powietrze mszczonowskiej wieży ciśnień, burmistrz Mszczonowa informuje, że 
tego typu nieodpowiedzialne zachowania, żarty i działania skutkują poniesieniem 
poważnych konsekwencji prawnych dla osoby, która dopuściła się takiego czynu. 
Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Karnego:
„Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać 
przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności 
publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą 
na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 
Taka kara grozi każdemu kto chociażby w ramach głupiego żartu przekaże informację doty-
czącą podłożonego ładunku wybuchowego. Należy brać również pod uwagę możliwość rosz-
czenia zwrotu kosztów takiej akcji poniesionych przez zaangażowane służby.

Józef Grzegorz Kurek 
Burmistrz Mszczonowa

WIEŚCI Z RATUSZA

Z Łukaszem Koperskim, 
przewodniczącym Rady Miejskiej  

w Mszczonowie  
rozmawia Łukasz Nowakowski

Panie Przewodniczący podczas XXI sesji 
Rady Miejskiej w Mszczonowie, która 
odbyła się 31 marca bieżącego roku 
wszyscy radni zagłosowali przeciwko 
poprowadzeniu przez gminę Mszczonów 
dwutorowej linii elektro-energe-
tycznej 400kV Kozienice – Ołtarzew. 
Czy budowa tego typu inwestycji jest faktycznie realna?

- To kuriozum bowiem zapisany przed kilkoma laty w planie zago-
spodarowania przestrzennego województwa Mazowieckiego 
przebieg dwutorowej linii elektro-energetycznej 400kV zakładał 
zupełnie inną trasę niż ta, która została zaproponowana teraz. 
Sprawa jest bardzo poważna, gdyż według planów inwe-
stora linia miałaby być zlokalizowana kilkaset metrów od 
naszych domów. My tu mieszkamy, tu mieszkają nasze dzieci, 
wnuki i będą mieszkać kolejne pokolenia mszczonowian. 
To jest niedopuszczalne i niedorzeczne, żeby przy granicy 
miasta budować tak ogromną linię elektro-energetyczną.  
Jestem oburzony i zdeterminowany zrobić wszystko by oddalić od 
Mszczonowa widmo budowy tej inwestycji.

Czy znane są negatywne skutki budowy takich słupów?

-Musimy powiedzieć sobie jasno i wyraźnie, że tego typu inwe-
stycje stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia osób zamiesz-
kujących w sąsiedztwie linii, niekorzystny wpływ na jakość wód, 
zniszczenie krajobrazu i pomników przyrody oraz miejsc odpo-
czynku, barierę dla rozwoju osiedli mieszkaniowych i innych 

Wywiad

Stanowcze NIE dla budowy linii 400kV 
w Mszczonowie

OGŁOSZENIE
ZGKiM w Mszczonowie niniejszym informuje, że: Uchwałą Nr XXI/144/16 
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 marca 2016r. zatwierdzono nowe 
taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2017 roku. 

Taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków na terenie Gminy Mszczonów

Wysokość opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki:

L.p. Wyszczególnienie

Stawka dla gospo-
darstw domowych 

i pozostałych 
odbiorców usług 

na potrzeby 
socjalno bytowe

Stawka dla prze-
mysłu i instytucji

Stawka dla prze-
mysłu i instytucji 
przekraczających 
normy ścieków 

wprowadzanych 
do kanalizacji

netto brutto netto brutto netto brutto

1. cena wody w zł/m3 2,76 2,98 3,94 4,26 - -

2.

cena usługi odpro-
wadzania i oczysz-
czania ścieków w 

zł/m3 

5,00 5,40 8,00 8,64 16,65 17,98

Pozostałe usługi:

Lp
Taryfowa grupa

odbiorców
Wyszczególnienie

Stawka
netto Jednostka 

miary
netto brutto

1.
Odbiorca usługi

Stawka opłaty za przy-
łączenie do urządzeń 

wodociągowych*
166,67 180,00 szt.

2 Odbiorca usługi
Stawka opłaty za przy-
łączenie do urządzeń 

kanalizacyjnych*
148,15 160,00 szt.

*stawka wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowa-
nego przez odbiorcę usług, zawierająca koszty dojazdu oraz robocizny.

Do wyżej ustalonych stawek netto doliczany będzie 
podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
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Z radną Barbarą Gryglewską, 

przewodniczącą Komisji Oświaty  
i Spraw Społecznych  

rozmawia Łukasz Nowakowski

Pani Przewodnicząca na wstępie 
chciałbym poruszyć temat, który 
od kilku miesięcy wywołuje wiele 
emocji nie tylko w naszej gminie 
ale i całej Polsce. Mam tu na myśli 
uruchomienie rządowego programu 
wsparcia dla rodzin 500+. Na czym 
polega niniejszy program?
- Nie ukrywam, że jest mi 

niezmiernie miło mówić o tak znaczącym dla Polaków 
wsparciu finansowym jakie uruchomił aktualny rząd.  
Program rządowy „Rodzina 500+” to pierwszy i najważ-
niejszy systemowy program skierowany do wszystkich polskich 
rodzin z dziećmi. Ustawa o pomocy państwa w wychowy-
waniu dzieci wprowadziła świadczenie wychowawcze w wyso-
kości 500 zł na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. 
Świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko ma 
charakter wspierający. Uzależnione jest od spełnienia kryterium docho-
dowego, 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 przy-
sługuje wszystkim rodzicom, bez względu na osiągany 
dochód. Pomoc skierowana jest zarówno dla rodziców, 
którzy są małżeństwem, dla rodzin niepełnych oraz dla 
rodziców pozostających w nieformalnych związkach.  
Wnioski na nowe świadczenie pomocy państwa w wychowywaniu 
dzieci można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Grójeckiej 45.
 
Czy to jedyna forma wsparcia dla rodzin, którą przewidział rząd?
- Oczywiście, że nie tylko. Od stycznia bieżącego roku wprowa-
dzono także tzw. świadczenia rodzicielskie, które są nowym wspar-

ciem dla rodziców, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, 
czyli studenci, osoby bezrobotne czy osoby pracujące na umowach 
cywilno-prawnych. Świadczenie wynosi 1 tysiąc złotych miesięcznie. 
Co więcej w życie wprowadzony został program „złotówka za złotówkę”, 
który dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego, w tym dodatku 
z tytułu urodzenia dziecka, samotnej opieki nad dzieckiem, urlopu 
wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 
kształcenie i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpo-
częcia roku szkolnego i nauki dziecka poza miejscem zamieszkania. 
Zmiany obejmują też rodziny, które już utraciły świad-
czenia z powodu przekroczenia progu dochodowego.  
 
Pani Barbaro niezaprzeczalnie pomoc socjalna Państwa jest szalenie 
istotna w funkcjonowaniu podstawowej komórki społecznej 
jaką jest rodzina. Jednak gmina zaangażowana jest również we 
wsparcie edukacji. Mam tu na myśli wsparcie przez samorząd 
Liceum Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie.  
Czy może nam Pani wyjaśnić istotę problemu?
- Jako emerytowana nauczycielka i absolwentka Liceum Ogólno-
kształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczonowie jestem zaanga-
żowana od samego początku w ratowanie tej powiatowej placówki. 
Problem polega głównie w naborze do szkoły bowiem 
w dzisiejszych czasach młodzi ludzie kierują się głównie 
chęcią jak najszybszego wyuczenia zawodu, stąd coraz 
mniejsze zainteresowanie Liceum Ogólnokształcącym. 
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. 
Nie bez znaczenia jest także ogólna mała liczeb-
ność uczniów wynikająca z niżu demograficznego. 
Warto jednak w tym miejscu wymienić gro argumentów świadczących 
o zasadności wyboru Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie. 
Jednym z nich jest to, że  w szkole powstały klasy profilowe, w tym 
humanistyczna, sportowa, edukacji celnej oraz ratownictwa medycz-
nego i ochrony środowiska z elementami Odnawialnych Źródeł Energii 
pod patronatem Geotermii Mazowieckiej i Politechniki Warszawskiej. 
Istotne znaczenie ma także zdawalność liceali-
stów na egzaminie maturalnym wynosząca około 97%. 
Widząc istotę problemu i potrzebę utrzymania tak prestiżowej 
placówki władze powiatowe wraz z władzami gminy Mszczonów 
podjęły szereg działań mających na celu wspomóc rekrutację do 
Liceum Ogólnokształ-
cącego w Mszczonowie. 
Jednym z takich 

Wywiad

Rok okrągłych rocznic

inwestycji, a także znaczne obniżenie wartości nieruchomości. 
W związku z powyższym Radni Rady Miejskiej w Mszczonowie 
wspólnie z Józefem Grzegorzem Kurkiem, burmistrzem Mszczo-
nowa solidarnie i bezwzględnie sprzeciwiamy się budowie linii 
wysokiego napięcia wzdłuż drogi krajowej nr 50 oraz autostrady A2 
solidaryzując się z protestującymi mieszkańcami gminy Mszczonów 
oraz gmin ościennych. 

Jakie działania w tej sprawie podjął samorząd Mszczonowa?

- Samorząd Mszczonowa  postanowił zawiązać koalicję z innymi 
gminami przez teren których miałaby być poprowadzone słupy 
elektro-energetyczne, tworząc jeden front wspólnych działań.  W 
związku z tym do gminy  Mszczonów dołączyły Pniewy, Wiskitki, 
Żyrardów oraz Baranów, które wspólnie walczą o zmianę planu 
przeprowadzenia inwestycji przez ich teren. Jako władze samo-

rządowe wykorzystujemy wszelkie dostępne możliwości prawne 
i formalne, aby oddalić możliwość realizacji tej inwestycji. 
Burmistrz Mszczonowa od kilku miesięcy uczestniczy w szeregu 
spotkań podczas których negocjowany jest najmniej inwa-
zyjny dla mieszkańców i przyrody przebieg korytarza energe-
tycznego. Trzeba jednak wiedzieć, że żadna gmina nie chce 
u siebie tej inwestycji dlatego sytuacja jest bardzo trudna. 
Jako władze Mszczonowa zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby 
inwestor ostatecznie podjął satysfakcjonującą dla nas decyzję. 
Będziemy uczestniczyć w protestach, blokadach dróg i pikietach 
wyrażając stanowcze NIE dla linii 400kV na naszym terenie.
 
Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję również i proszę mieszkańców o przyłączenie się do 
wspólnych działań protestacyjnych na rzecz naszej małej ojczyzny 
– na rzecz naszego Mszczonowa.

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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działań jest budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy 
LO i Zespole Szkół. Ponadto w ramach wspólnych działań samo-
rządu powiatu i gminy będzie przeprowadzona także termomo-
dernizacja budynku szkoły oraz rewitalizacja terenu przy szkole. 
 
Posiadanie na terenie gminy takiego Liceum jak mszczo-
nowskie „Szare Szeregi” to ogromna nobilitacja. Szkoła 
bowiem może pochwalić się wspaniałą, długoletnią tradycją. 
W tym roku mija 71 lat istnienia tejże placówki, zorganizowane 
zostaną uroczystości, zjazd i bal absolwentów. Do tego celu powo-
łany został komitet organi-
zacyjny na czele którego stoi 
Pani, jako przewodnicząca. 
Proszę zatem uchylić rąbka 
tajemnicy i powiedzieć co 
zostało przewidziane w 
ramach niniejszych obchodów.
- W dniu 4 czerwca 2016 roku 
z okazji 71 lat istnienia szkoły 
i rocznicy 21 lat od nadania 
placówce imienia Szarych 
Szeregów Liceum Ogólno-
kształcącemu w Mszczo-
nowie zorganizowany zostanie 
IV Zjazd Absolwentów. 
Korzystając z okazji chciałabym 
poinformować, że absolwenci 
mogą dokonywać zgłoszeń  
telefonicznie, kontaktując się 
z sekretariatem szkoły  (46 
8571210) lub mailowo 
( m s z c z o n o w l o @ w p . p l ) .  
Osoby pragnące uczestniczyć  w 
tym wydarzeniu  proszone 
są o dokonanie wpisowego  
za udział w zjeździe i poczę-
stunek w kwocie 80 złotych 
(od osoby),  przelewem do 
dnia 30.04.2016 roku, na konto 
Komitetu Założycielskiego IV 
Zjazdu Absolwentów LO w 
Mszczonowie  (ul. Maklakie-
wicza 18, 96-320 Mszczonów): 
31 9302 0004 0012 0157 
2000 0010,  z dopiskiem „IV 
Zjazd Absolwentów 2016”. 
Dodatkowo osoby chcące 
uczestniczyć w balu proszone 
są o dokonanie płatności na 
wyżej wymienione konto w 
kwocie 150 złotych (od osoby). 
W zgłoszeniu przekazanym do 
sekretariatu szkoły muszą być 
podane:  nazwisko rodowe i 
rok ukończenia szkoły. W dniu 
Zjazdu każdy z jego uczestników 
otrzyma: „Biuletyn Zjazdowy”, 
pamiątkowy znaczek i  imienny 
identyfikator. Po zakończeniu 

oficjalnych uroczystości Zjazdu odbędzie się bal absolwentów.
Dokładny program Zjazdu  zostanie opublikowany po 
15.05.2016 roku na stronie internetowej szkoły: www.lomsz-
czonow.w8w.pl w zakładce „Zjazd Absolwentów” i  w prasie 
lokalnej. Informacje na temat organizacji Zjazdu można 
na bieżąco uzyskiwać  w sekretariacie LO (46 8571210). 

Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję bardzo.

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

WIEŚCI Z RATUSZA

mailto:mszczonowl@wp.pl
http://www.lomszczonow.w8w.pl
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Mszczonów, dnia 19 kwietnia 2016 roku 

BURMISTRZ MSZCZONOWA 

OBWIESZCZENIE 
o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu 

diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Mszczonowa 

Na podstawie Uchwały Nr XX/142/16 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia 
do opracowania Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na 
lata 2016-2023 zawiadamiam o wyłożeniu w dniu dzisiejszym do 
publicznego wglądu w/w projektu diagnozy. 
Projekt diagnozy w wersji elektronicznej został udostępniony 
na stronach internetowych www.bip.mszczonow.pl oraz www.
mszczonow.pl , zaś w wersji papierowej w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, w pok. nr 21, w 
dniach pracy Urzędu w godz. od 9:00 do 15:00 w okresie od dnia 19 
kwietnia 2016 roku do dnia 20 maja 2016 roku. 

Formy prowadzenia konsultacji społecznych będą następujące: 
1)	 zbieranie uwag i wniosków do projektu diagnozy w postaci 

elektronicznej na adres e-mail urzad.miejski@mszczonow.
pl lub w postaci papierowej w biurze podawczym Urzędu 
(parter), 

2)	 wypełnienie ankiety, której wzór w wersji elektronicznej 
został udostępniony na stronach internetowych www.
bip.mszczonow.pl oraz www.mszczonow.pl , zaś w wersji 
papierowej został udostępniony w biurze podawczym 
Urzędu, w Gminnym Centrum Informacji i w szkołach na 
terenie Mszczonowa, 

3)	 spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie 

się w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godz. 1900 w 
Mszczonowskim Ośrodku Kultury (sala kinowa), na które 
wszystkich interesariuszy zapraszam. 

Interesariuszami rewitalizacji są: 
1)	 mieszkańcy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami 
znajdującymi się na obszarze Mszczonowa, w tym 
spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe; 

2)	 mieszkańcy miasta inni niż wymienieni w pkt 1); 
3)	 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na 

obszarze miasta działalność gospodarczą; 
4)	 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na 

obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje 
pozarządowe i grupy nieformalne; 

5)	 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 
organizacyjne; 

6)	 organy władzy publicznej; 
7)	 podmioty, inne niż wymienione w pkt 6), realizujące na 

obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

Uwagi i wnioski dotyczące projektu diagnozy oraz wypełnione 
ankiety należy złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail 
urzad.miejski@mszczonow.pl lub w wersji papierowej w biurze 
podawczym Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 
2016 roku do godz. 15:00. 
Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez 
Burmistrza Mszczonowa. 
Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag oraz przebiegu 
konsultacji zostanie opublikowana na stronach internetowych 
www.bip.mszczonow.pl oraz www.mszczonow.pl i na żądanie osób 
zainteresowanych będzie dostępna w siedzibie Urzędu w pok. 21. 

Józef Grzegorz Kurek 
Burmistrz Mszczonowa

Prosimy Mieszkańców o wypełnienie ankiety w sprawie diagnozy sytuacji  
w Mszczonowie.
Ankieta dostępna jest w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie oraz  
w Jednostkach Organizacyjnych Gminy, a także  w wersji on-line w Biuletynie Informacji 
Publicznej Mszczonowa w zakładce REWITALIZACJA.

Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa 
na lata 2016 – 2023 

Szanowni Mieszkańcy Mszczonowa 
Rada Miejska w dniu 24 lutego 2016 roku podjęła Uchwałę w sprawie 
przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji miasta 
Mszczonowa na lata 2016-2023. Będzie on obejmował działania 
w sferze społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, gospodarczej i 
środowiskowej, przyczyniając się w efekcie do poprawy jakości życia 
mieszkańców naszego miasta. 

W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
został opracowany projekt diagnozy sytuacji w Mszczonowie. 
Dokument ten został poddany konsultacjom społecznym. Dlatego 
zwracam się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w 
tych konsultacjach. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji 
Mszczonowa pozwoli na sformułowanie Programu możliwie bliskiego 
oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta. 
Program Rewitalizacji będzie dokumentem stanowiącym formalną 
podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej działań związanych z rewitalizacją. 

Z poważaniem 
Józef Grzegorz Kurek 

Burmistrz Mszczonowa

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Jeszcze tylko do 30 kwietnia można zapisywać  się  na IV Zjazd 
Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie. Do udziału 
w tym wielkim święcie zasłużonej mszczonowskiej szkoły zachęca 
osobiście Przewodnicząca  Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Barbara 
Gryglewska. Na takim wydarzeniu nie powinno zabraknąć  żadnego 
z wychowanków LO. Odbędzie się ono  4 czerwca. Uroczystości będą  
zwieńczeniem  trwających od ubiegłego roku obchodów  70-tej rocznicy 
istnienia szkoły oraz  20-lecia nadania jej  imienia Szarych Szeregów. 

Przygotowaniami do Zjazdu kieruje  Komitet Organizacyjny,  
na czele którego stanęła wspomniana już  Barbara Gryglewska. W 
składzie Komitetu znaleźli się  także:  dyrektor LO Mariola Mońko, 
nauczyciele- Krystyna Iżycka i Włodzimierz Graczyk, absolwenci- 
Jadwiga Rybińska, Janina Koperska, Grażyna Korzonkowska  i  Andrzej 
Mrówczyński, a także  harcmistrz Zbigniew Grabek. Komitet Hono-
rowy obchodów tworzą: burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, 
starosta żyrardowski - Wojciech Szustakiewicz, przewodniczący Rady 
Miejskiej -Łukasz Koperski, radni powiatowi- Krystyna Penczonek, 
Sławomir Myszkowski, Klaudiusz Stusiński, byli dyrektorzy LO- Geno-
wefa Śledź, Halina Nowak, Urszula Adamczyk, Bogdan Laskowski,  były 

nauczyciel LO -Tadeusz Trzeciak oraz absolwenci- Janina Mikołajczyk i 
Andrzej Chojnowski. 

Zjazd rozpocznie się  o godzinie 11 w sobotę  4 czerwca 
Mszą  Świętą  w kościele farnym pw. Świętego 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.  Chętni do 
wzięcia udziału w Zjeździe mogą  dokonywać  zgłoszeń telefonicznie, 
kontaktując się z sekretariatem szkoły  (46 8571210) lub mailowo 
(mszczonowlo@wp.pl). Osoby pragnące uczestniczyć  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 Założycielskiego IV Zjazdu Absolwentów LO 
w Mszczonowie (ul. Maklakiewicza 18, 96-320 Mszczonów): 31 9302 
0004 0012 0157 2000 0010,  z dopiskiem „IV Zjazd Absolwentów 2016”. 
Dodatkowo osoby chcące uczestniczyć w balu proszone są o dokonanie 
płatności na wyżej wymienione konto w kwocie 150 złotych (od osoby). 
W zgłoszeniu przekazanym do sekretariatu szkoły muszą być 
podane:  nazwisko rodowe i rok ukończenia szkoły. W dniu Zjazdu 
każdy z jego uczestników otrzyma: „Biuletyn Zjazdowy”, pamiątkowy 
znaczek i  imienny identyfikator. 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

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Żyrardowie w dniu 10 marca 2016 r. zorganizowało w Urzędzie Miej-
skim w Mszczonowie spotkanie informacyjne dotyczące „Zasad przy-
znawania płatności bezpośrednich oraz zasad wypełniania wniosku o 
przyznanie płatności na rok 2016”, które było przeprowadzone przez 
pracowników Biura Powiatowego ARiMR w Żyrardowie: Urszulę Lis 

oraz Małgorzatę Kmiecińską .
Na szkoleniu zostały omówione: informacje na temat zasad przyzna-
wania płatności w roku 2016, realizacja praktyk rolniczych korzystnych 
dla klimatu i środowiska -  tzw. płatność na zazielenienie, płatność dla 
młodych rolników, płatność dodatkowa (redystrybucyjna), płatność 
do zwierząt jak również płatności związane z produkcją . Szczegółowo 
zostały omówione zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności 
na rok 2016, które składane są do Kierownika Biura Powiatowego 
w okresie od 15 marca do 15 maja 2016, lecz nie później niż do 10 
czerwca 2016 r. 

Tekst: Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Żyrardowie

Zapisy na IV Zjazd Absolwentów

To już ostatni dzwonek – ZAPISZ SIĘ 
na  ZJAZD ABSOLWENTÓW LO!

WIEŚCI Z RATUSZA

ARiMR

Szkolenie dla rolników

mailto:mszczonowl@wp.pl
http://www.lomszczonow.w8w.pl
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4 marca 2016 r. w OSP w Wilczorudzie odbyło się Walne Zebranie 
Związku Sadowników RP Oddział Pniewy. Uczestniczyli w nim człon-
kowie oraz zaproszeni goście: Krajowy Duszpasterz Sadowników 
- Ks. Kanonik Wojciech Kołakowski, Prezes Związku Sadowników RP 
– Mirosław Maliszewski, Burmistrz Mszczonowa – Józef Kurek, Wójt 
Gminy Pniewy – Wiesław Nasiłowski, prawnik – Andrzej Sołtysiak, 
a także Pan Piotr Dębiński – przedstawiciel firmy Carbon Solutions. 
Spotkanie otworzył i powitał zebranych Prezes ZS RP o/Pniewy – 
Krzysztof Czarnecki. Przewodniczącym zebrania został Aleksander 
Grzeszczyk, jego zastępcą Piotr Słojewski. Następnie wybrano 
członków Komisji uchwał i wniosków – Annę Rajter, Adama Miziń-
skiego i Radosława Domasiewicza. Na sekretarzy spotkania wybrano 
Elżbietę Pawlak i Marzenę Rosołowską. Sprawozdanie Zarządu za 
ostatni rok złożył Krzysztof Czarnecki. W swoim wystąpieniu wymienił 
kilka inicjatyw podjętych w 2015 roku. Powiedział miedzy innymi o 
tym, że wprowadzone embargo przez Federację Rosyjską na polskie 
jabłka zmusiło do podjęcia działań mających na celu obronę inte-
resów sadowników RP. Powiedział również o organizacji pielgrzymki 
sadowników na Jasną Górę, która odbyła się w czerwcu. Przy tym 
podziękował za zaangażowanie Ks. Kanonika Wojciecha Kołakow-
skiego oraz Krystyny Grzeszczyk. Mówił także o uroczystych obcho-
dach 25-lecia Samorządu Gminy Mszczonów. Na placu przed Ratu-
szem w namiocie prezentowana była nasza organizacja poprzez 
rozdawanie: kolorowanek, kredek, ulotek o zdrowym odżywianiu 
i  jabłek z wygrawerowanym herbem Mszczonowa. Ponadto w lipcu 
2015 r. ZSRP o. Pniewy uczestniczył w XIII Mistrzostwach Sadowników 
w piłce nożnej. W zawodach brało udział kilkanaście zespołów z całej 
Polski. Pniewy zajęły drugie miejsce. W lipcu na terenie gminy Pniewy 
i Mszczonów wystąpiły obfite opady gradu. W gminach bardzo szybko 
zostały powołane komisje, które szacowały straty gradowe i suszowe. 
W niektórych sadach straty były ogromne, nawet 100% jabłek było 
zbitych. Problem został pokazany w telewizji. W sierpniu przy okazji 
odpustu parafialnego w Lutkówce, wspólnie z Radą Rodziców Szkoły 
Podstawowej przedstawiciele ZSRP o. Pniewy organizowali „Święto 
Owocowe”. W namiocie była zorganizowana wystawa owoców i 
nalewek. Wówczas zorganizowano konkurs rysunkowy dla dzieci oraz 
na najlepsze przetwory z owoców i nalewkę. W ramach kampanii 
informacyjno-promocyjnej „Europejskie Jabłka Dwukolorowe” prezes 
ZRP o. Pniewy uczestniczył z delegacją z Chin, wizytującą GP Elfriut w 

Dąbrówce Starej. Na zakończenie podziękował wszystkim zebranym 
za bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie. Finanse oddziału 
omówił Stanisław Krzemiński. Natomiast sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej złożył Adam Karbowiak. Komisja Rewizyjna złożyła 
wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. Wszyscy obecni jedno-
głośnie udzielili absolutorium Zarządowi Związku Sadowników RP o. 
Pniewy oraz Komisji rewizyjnej. Następnie dokonano wyboru dele-
gatów na krajowe walne zebranie sadowników. Delegowani zostali: 
1. Mikołaj Osiński, 2. Aleksander Grzeszczyk, 3. Piotr Słojewski, 4. 
Andrzej Pietrzak, 5. Tadeusz Skarzyński, 6. Marzena Rosołowska,7. 
Przemysław Czarnecki, 8. Elżbieta Pawlak, 9. Stanisław Krzemiński, 
10. Adam Karbowiak, 11. Krzysztof Czarnecki. W dalszej części 
zebrania kolejno wystąpili- Wójt Gminy Pniewy, Wiesław Nasiłowski 
oraz Burmistrz Mszczonowa, Józef Kurek, którzy życzyli sadownikom 
zniesienia embarga na polskie jabłka. Później  zabrał głos Prezes ZSRP 
Mirosław Maliszewski, który przybliżył problem embarga nałożonego 
na polskie owoce, a także problem ze zbytem surowca. Jego zdaniem 

Wszystkim tym, którzy okazali wiele życzli-
wości, duchowego wsparcia oraz uczestni-
czyli w uroczystościach pogrzebowych

Śp. Czesława Grędy 
serdeczne podziękowania składają
Żona i Córki z rodzinami.

Szczególne wyrazy wdzięczności pragniemy 
złożyć Członkom mszczonowskiej Orkiestry 
Dętej, Strażakom OSP Mszczonów, Druhom 
z innych zaprzyjaźnionych Jednostek Stra-
żackich, p. Szczepanowi Bieszczadowi oraz 
zakładowi pogrzebowemu „Koperski”.

Pożegnanie zmarłej  
Krystyny Radkiewicz
Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne oraz 
Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej składają wyrazy 
głębokiego współczucia rodzinie zmarłej 16 marca 
w wieku 88 lat Krystynie Radkiewicz, która przez 
lata wspierała nas w poznawaniu lokalnej historii: 
wraz z mężem Bronisławem gościła w swoim domu 
uczestników spotkań wspomnieniowych, udzieliła 
licznych wywiadów, przekazała do zbiorów Izby 
Pamięci rodzinne pamiątki, pomagała opisywać 
wygląd dawnego Mszczonowa podczas spacerów po 
mieście. Pani Radkiewicz, jako długoletnia harcerka 
i żona zasłużonego rzemieślnika, dostarczyła nam 
wielu interesujących informacji o dawnych dziejach 
i społeczności Ziemi Mszczonowskiej. Zawsze będzie 
żyła w naszej wdzięcznej pamięci.

Zebranie

Walne zebranie Związku Sadowników 
RP oddział Pniewy 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W dniu 15 kwietnia 2016 roku w sali kinowej Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury w Mszczonowie odbyło się spotkanie samorzą-
dowców województwa Mazowieckiego.
Do Mszczonowa przybyło blisko 130 przedstawicieli samorządów 
całego regionu.  Miasto swoją obecnością zaszczycił także Adam Struzik, 
marszałek województwa Mazowieckiego, który omówił znaczący dla 
przedstawicieli miast i gmin temat pozyskiwania funduszy unijnych. 
Na wstępie burmistrz Józef Grzegorz Kurek, jako gospodarz 
spotkania, a zarazem przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmi-
strzów i Prezydentów woj. Mazowieckiego powitał licznie przybyłych 
samorządowców w gościnnych progach Mszczonowa przedstawiając 
prelegentów konwentu oraz określając zakres tematyki spotkania.  
Uczestniczący w konwencie Adam Struzik, marszałek woje-
wództwa Mazowieckiego poinformował o nowym finanso-
waniu m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w tym o naborach, konkur-
sach i projektach unijnych skierowanych do samorządów. 
Marszałek podkreślił, że w latach 2007-2013 zrealizowanych zostało 
ponad 2 tysiące projektów na łączną kwotę ponad 5 mld złotych. 
Rok 2016 to nowy okres programowania, który rządzi się nowymi 
prawami i wytycznymi Unii Europejskiej. Zdaniem marszałka nowa 
perspektywa finansowania zakłada nieco mniejsze środki niż w latach 
ubiegłych, jednak w dalszym ciągu samorządy mają dużą szansę 
na pozyskanie dofinansowania swoich projektów inwestycyjnych. 
Nowe rozdanie środków unijnych zakłada głównie wsparcie dla 
przedsiębiorczości, a także dla rozwoju sfery badawczo-rozwo-
jowej, w tym dla nowych technologii i produkcji. Unia prze-
znaczy swoje finanse także na szeroko rozumianą gospodarkę 
nisko emisyjną i pozyskiwanie energii z nowych źródeł. Marszałek 
podkreślił, że priorytetowo traktowany jest komponent społeczny, 
który zawiera się w trzech obszarach takich jak praca, edukacja 
przez całe życie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Niestety nowe rozdanie zakłada śladowe ilości środków na 
drogi, tak bardzo ważne dla samorządów i mieszkańców. 

- Temat dróg jest problemem rozwojowym dla naszego województwa.  
Niestety Unia Europejska nie wyraziła zgody na finansowanie dróg lokal-
nych w takim formacie jak miało to miejsce w poprzednim rozdaniu. 
Aktualnie kierunek finansowania nastawiany jest na konkurencyjność 
gospodarki i aktywizację społeczeństwa- tłumaczył Adam Struzik. 
Korzystając z okazji Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa pytał 
o finansowanie z PROW-u gminnych dróg na które samorządy miały 
otrzymać 3 miliony złotych w przypadku uzyskania dofinansowania. 
- Samorząd Mazowsza musi wypracować tak sprawiedliwy system, 
żeby każda gmina mogła zostać objęta wsparciem finansowym 
na gminne drogi, na które w tym rozdaniu jest i tak o wiele mniej 
środków- mówił burmistrz Kurek.
W odpowiedzi marszałek poinformował, że środki będą dzielone 
sprawiedliwie, jednak trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie 
gminy dostaną wsparcie finansowe.
W punkcie dotyczącym oświaty głos zabrał Sławomir Broniarz, prezes 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, który omówił propozycję zmian 
ustawowych dotyczących finansowania oświaty samorządowej. 
- Przekazanie szkół w ręce samorządów była decyzją trafną bowiem 
widać geometryczny postęp i rozwój w pionie oświaty- tłumaczył 
Sławomir Broniarz.
W podsumowaniu samorządowcy jednomyślnie podkreślili, że 
bolączką dla gmin jest coraz większe finansowanie oświaty ze 
środków własnych, a nie państwa. 
- System jest absolutnie nie przystający do obecnej rzeczywi-
stości i aktualnych potrzeb. Nam samorządowcom chodzi o 
to, że skoro musimy dopłacać do oświaty to musimy być prze-
konani, że nasze środki są słusznie spożytkowane i dają realny 
wpływ na zwiększenie poziomu nauczania w szkołach- mówił 
Grzegorz Benedykcińki, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. 
Na zakończenie spotkania samorządowcy wysłuchali krótkiej prezen-
tacji dotyczącej możliwości pozyskiwania środków i finansowania 
inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w ramach funduszy 
infrastrukturalnego i funduszu efektywność energetyczna dla Polski 
przedstawionej przez BPS i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 
Włodarze mieli też możliwość wysłuchania przedstawiciela Związku 
Pracodawców Cyrku i Rozrywki, który omówił temat zakazu wynaj-
mowania gruntów należących do gmin i Skarbu Państwa na potrzeby 
przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. 

Łukasz Nowakowski

sytuacja w polskim sadownictwie jest ciężka i najprawdopodobniej w 
najbliższym czasie się nie poprawi. Ponadto przedstawił stan prac nad 
nową ustawą o Ustroju Rolnym, która znacząco ograniczy lub wręcz 
uniemożliwi sprzedaż ziemi innym rolnikom, a także przekazanie jej 
swoim spadkobiercom. Następnie wystąpił mecenas Pan Andrzej 
Sołtysiak, który powiedział zebranym jak postępować, gdy nieuczciwe 
firmy nie wypłacają pieniędzy za wstawione jabłka lub gdy odciągają 
termin zapłaty. Na sam koniec wystąpił Pan Piotr Dębiński – przedsta-
wiciel firmy Carbon Solutions, który opowiedział o Oxytree, najlepszej 

odmianie klona. Gatunek ten jest drzewem szybkorosnącym (po 6 
latach od posadzenia osiąga 16 metrów wysokości), który w znaczący 
sposób polepsza jakość powietrza oraz chroni środowisko. Wysokiej 
jakości drewno można wykorzystać w różnych gałęziach przemysłu, 
do wyrobu mebli, w budownictwie. Po wystąpieniach oraz sprawoz-
daniu komisji uchwał i wniosków obrady zamknął przewodniczący – 
Aleksander Grzeszczyk. 

Marzena  Rosołowska

Spotkanie

Liderzy Mazowsza w Mszczonowie

Z ŻYCIA GMINY
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Jak Niedziela Palmowa, to tylko w Lutkówce. Tu tradycja nie 
ginie, a wręcz się  rozwija. Wszystko dzięki aktywnej  grupie parafian i 
mądremu duszpasterzowi, który wspiera ludzi z inicjatywą. Co roku w 
ostatnią  niedzielę  przed Wielkanocą  parafianie z Lutówki uczestniczą  
w konkursie na największe i najpiękniejsze palmy. Pomysłodawczynią  
konkursu jest Irmina Słojewska. Wraz z nią  palmowe dzieła sztuki 
oceniali w tym roku:  Mirosława Ołdakowska, ksiądz Zbigniew Chmie-
lewski oraz Edward Piernikowski.

Nagrody za największe palmy przyznano:  Ewie  Łuszczyk 
(Nosy Pontiaki) oraz  Mai, Kubie  i Mateuszowi  Banasiewiczom (Nosy 
Pontiaki). W kategorii „oryginalna, 
ciekawie wykonana palma wielka-
nocna” zwyciężyli wspólnie:  Oliwka 
i Klaudia Bożek oraz Julka i Seba-
stian Zylbert. Kolejne miejsca  przy-
znano  Natalce Wojtyniak,  Adria-
nowi  i Monice Texeira-Banasiewicz 
,  Klaudii Gajewskiej i Aleksandrowi 
Olborskiemu. Wyróżnienia za udział 
w konkursie otrzymali: Maja Własiuk, 
Amelka Adamczyk, Eliza Grzejsz-
czak, Hania Brzozowska oraz grupa 
uczennic z klasy czwartej Szkoły 
Podstawowej w Lutkówce. 

MM

Tuż  przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia mszczo-
nowianie jak co roku przeszli ulicami swego miasta 
w Drodze Krzyżowej. Nastrojowe i jedyne w swoim 
rodzaju nabożeństwo rozpoczęło się  w piątek 18 
marca w kościele farnym p.w. Świętego Jana Chrzci-
ciela.  Poprzedziła je wieczorna Msza Święta. Następnie 
wierni wraz ze swymi kapłanami w ślad za  CHRYSTU-
SOWYM KRZYŻEM przeszli ulicami miasta, aż  do 
kaplicy drugiej mszczonowskiej Parafii p.w. Świętego 
Ojca PIO.  Pomiędzy poszczególnymi stacjami drzewo 
krzyża nieśli przedstawiciele całej miejskiej społecz-
ności: kapłani i ministranci, strażacy, urzędnicy, 
harcerze, przedstawiciele  mężczyzn oraz  kobiet, grupy 

parafialne, młodzież, uczniowie, a także członkowie Mszczonowskiego 
Stowarzyszenia Historycznego. Asystę  nabożeństwa obok przedstawi-
cieli  OSP i  harcerzy  stanowili  przedstawiciele mszczonowskiej grupy 
rekonstrukcyjnej  i Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej.   

Tekst: Piotr Dymecki, GRH STRZELCY 31 pSK Mszczonów  
Foto:  Marek Wardak (MSH)

Niedziela Palmowa

Palmowo, kolorowo w Lutkówce 

Droga Krzyżowa

Ponieśli CHRYSTUSOWY KRZYŻ 
ulicami Mszczonowa 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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Przedstawiciele mszczonowskiej Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „STRZELCY” im. 31 pSK już  piąty  rok z rzędu 
mieli   zaszczyt uczestniczyć  w inscenizacji Męki Pańskiej, 
wystawianej przez żyrardowskie Stowarzyszenie FABRYKA 
FENIKSA. W tym roku wsparli ich członkowie Związku Strzelec-
kiego Rzeczypospolitej. Widowisko w reżyserii Jacka Czubaka- 
prezesa Fabryki Feniksa, tradycyjnie  odbyło się w nastrojowych 
wnętrzach neogotyckiego kościoła farnego p.w. Matki Bożej 
Pocieszenia, jaki stoi w centralnym punkcie żyrardowskiego 
Placu Jana Pawła II. Klimat widowiska był niepowtarzalny. 
Światła w świątyni zostały przygaszone.  Rozważania poszczegól-
nych stacji czytał aktor Jarosław Gajewski. Klamrą  widowiska 
była oplatająca wszystko,  nastrojowa   muzyka.  Wyrazista gra 
aktorska uczestników inscenizacji wycisnęła nie jedną łzę u 
oglądających. Mszczonowscy rekonstruktorzy i strzelcy   wcie-
lili się w następujące  role:  Piłata (Marek Sawoń), oprawców 

Chrystusa  (Tadeusz Iwan i Piotr Dymecki), żołnierzy rzymskich 
(Roman Koźbiał, Bogdan Jóźwik, Jakub Dymecki, Maciej Rużyk, 
Arkadiusz Skoneczny, Patryk Skoneczny) oraz pomocnika rzym-
skiej asysty (Jakub Osuchowski).

Tekst: Piotr Dymecki
Foto: Jakub Osuchowski (GRH STRZELCY 31 pSK)

Wielkanoc

Inscenizacja Męki Pańskiej –  
Żyrardów 2016

 Cykl  „Triduum Paschalne 2016” 
Wielki Czwartek - w Parafii farnej pw. Świętego Jana Chrzciciela w Mszczonowie. 24-03-2016 r. Foto: Piotr Dymecki
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 Cykl  „Triduum Paschalne 2016” 
Wielki Piątek - w Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie. 25-03-2016 r. Foto: Piotr Dymecki

 Cykl  „Triduum Paschalne 2016” 
Wielki Czwartek - w Parafii farnej pw. Świętego Jana Chrzciciela w Mszczonowie. 24-03-2016 r. Foto: Piotr Dymecki
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 Cykl  „Triduum Paschalne 2016”
Wielka Sobota - w Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie. 26-03-2016 r. Foto: Piotr Dymecki

 Cykl  „Triduum Paschalne 2016”
Niedziela Wielkanocna - w Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie. 27-03-2016 r. Foto: Piotr Dymecki

Z ŻYCIA GMINY
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 Cykl  „Triduum Paschalne 2016”
Niedziela Wielkanocna - w Parafii pw. Świętego Ojca Pio w Mszczonowie. 27-03-2016 r. Foto: Piotr Dymecki

Lutkówka: Grób PańskiLutkówka: Ciemnica

Osuchów: Grób PańskiOsuchów: Ciemnica

 Fotoreportaż WIELKANOC: Groby Pańskie i Ciemnice
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Mszczonów kaplica: CiemnicaMszczonów kaplica: Grób Pański

Mszczonów fara: Grób PańskiMszczonów fara: Ciemnica

 Fotoreportaz WIELKANOC- Groby Pańskie i Ciemnice

Z ŻYCIA GMINY
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Lany poniedziałek w Mszczonowie na szczęście nie był suchy. 
Mieszkańcy pamiętają  o tradycji i zgodnie z nią  nie stronili od świą-
tecznego prysznica. Jako pierwsi śmigus –dyngus rozpoczęli ministranci 
i dziewczęta ze scholi w Parafii pw. Świętego Ojca Pio. Do wodnego 
starcia pod parafialną  kaplica  włączyli się też proboszcz i kościelny. 
Ks. Sławomir Tulin nie bacząc na to, że staje do nierównej walki „sam 

przeciw wszystkim”,  po zakończonej sumie wyszedł dzielnie z kaplicy 
dzierżąc  butelkę – jak to sam podkreślał- ciepłej wody.  Jego prze-
ciwnicy nie podgrzewali amunicji w swych wodnych pistoletach. Ich 
zwycięstwo zostało jednak okupione solidnymi stratami. 
 Na to, że  woda jest zimna nie zwracali natomiast zupełnie 
uwagi strażacy z OSP Mszczonów. Na miejskim rynku urządzili zawody 
„czterech na czterech”. Kilka drużyn rywalizowało ze sobą w tej nowej  
konkurencji. Było wesoło i emocjonująco, a przede wszystkim mokro, 
czyli tak jak być powinno w LANY PONIEDZIAŁEK. Gratulujemy pomy-
słowości. 

MM

Tegoroczny śmigus- dyngus w Parafii w Lutkówce, to aż 15,5 tysiąca 
litrów wody z tradycyjnym pozdrowieniem dla parafian i proboszcza 
od połączonych sił polewaczy, złożonych ze strażaków OSP w Zbiroży, 
sadowników i miejscowych myśliwych. Takiej „LEJI w Lutkówce” jeszcze 
nie było. Co roku w ruch szły  tu wiaderka z wodą, ale tym razem 
pobite zostały wszelkie rekordy. Sadownicy i myśliwi podjechali busem  
z przenośną  motopompą  oraz trzema tysiąclitrowymi zbiornikami 
wody. Natomiast strażacy z pobliskiej Zbiroży pod kościół przyjechali 
swą  jednostką bojową, przewożącą  aż 12 tysięcy litrów wody. Tradycji 
miało stać  się zadość. Uczestnicy świątecznej sumy, a przede wszystkim 

ks. proboszcz Zbigniew Chmielewski mieli doświadczyć  solidnego 
prysznica. Okazało się, że duszpasterz z Lutkówki potrafi zaskoczyć.  
Z kościoła po zakończonej Mszy Świętej 
wyszedł w wojskowym kombinezonie OP-1 
i tak zabezpieczony sam skierował jedną z 
przejętych,   strażackich sikawek w kierunku 
druhów ze Zbiroży. Po tej wymianie ognia, 
a właściwie wody, między samymi pole-
waczami, kapłan sowicie obdarzył też laną 
tradycją  swoich parafian. Chyba nikt z 
uczestników Mszy nie wyszedł z niej suchy. 
Jak udało się nam  ustalić  o odpowiednie, 
bojowe wdzianko dla proboszcza zadbał 
kościelny, który podczas LEJI sam także 
dysponował gumowym płaszczem z demo-
bilu. 

MM

Lany poniedziałek

Mszczonowianie wierni tradycji

Lany poniedziałek

Lany poniedziałek w Lutkówce, czyli 
proboszcz w OP-1
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Płonące śmietniki nie należą  do rzadkości. Wystarczy niedo-
pałek, aby powstało takie zagrożenie. 30 marca o godz.  15:55 
mszczonowscy strażacy zostali zadysponowani do takiego 
właśnie zdarzenia. Pożar wybuchł w  śmietniku  na jednym z 
miejskich osiedli.  Opanowano go przy użyciu zaledwie jednego 
prądu wody. Tym razem na szczęście nie stało się  nic poważ-
nego. Warto jednak pamiętać, aby zachować  ostrożność i  swoim 
niedbalstwem nie prowokować  zajść, które niepotrzebnie anga-
żują  poważne siły służby.

MM /foto OSP

Próbna ewakuacja w dzielnicy 
przemysłowej 
12 kwietnia odbyły się  ćwiczenia, polegające na ewakuacji 
pracowników  jednej z mszczonowskich firm, zlokalizowanych 
we wschodniej dzielnicy przemysłowej. W akcji wzięły udział: 
trzy zastępy z OSP Mszczonów, jeden zastęp z OSP Zbiroża oraz 
dwa zastępy i  samochód operacyjny z  JRG Żyrardów. 

OSP

Kolizja u zbiegu 
50-tki i 8-ki 
30 marca o godzinie 16:45  
dyżurny PSK zadysponował 
mszczonowskich ochot-
ników  do wypadku drogo-
wego, do jakiego doszło  u 
zbiegu dróg DK- 50 i S- 8. 

Zadania postawione przed 
strażakami  polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia 
do momentu usunięcia i 
odblokowania drogi. W 
akcji wzięli udział: SLRt OSP 
Mszczonów,  2 zastępy JRG 
Żyrardów, zespół pogotowia 
oraz policja. 

OSP

Zdarzenie na 
Ósemce 
3 marca mszczonowscy 
strażacy interweniowali w 
zdarzeniu drogowym. O 
godzinie 13:58 ochotnicy 
zostali zadysponowani do 
pożaru samochodu ciężaro-
wego na drodze krajowej nr 
8. Był to kolejny przypadek 
gdy do zapalenia się  auta 
doszło na skutek  przegrza-
nych  hamulców.

OSP Mszczonów

OSP MSzczonów

To też  spada na strażackie barki 

Z ŻYCIA GMINY
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OGNISKA OD GIEWONTU AŻ PO HEL Wiele osób dziwiło się  dlaczego  strażacy w Mszczonowie palą  ognisko 
na placu przed swoją  siedzibą.  14 kwietnia o godzinie 20:20 zapalił je 
osobiście naczelnik OSP Mszczonów dh Grzegorz Koperski. Okazuje się, 
że o tej samej godzinie  zapłonęły też   inne strażackie ogniska w całym 
centralnym pasie Polski. Przemarsz przez kraj  Ognisk Ducha Świętego 
rozpoczął się  od Giewontu. Pod symbolicznym Krzyżem, górującym  
nad  naszą  Ojczyzną  pierwszy ogień zapłonął o 20:00. Następnie jak 
fala przelał się  on przez całą  Polską. Na Helu ostatnie płomienie obwie-
ściły zakończenie rocznicowego dnia o godzinie 20:35. W taki sposób 
1050 rocznicę  Chrztu Polski uczcili strażacy ochotnicy. Akcję promował 
Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Była to  
wspólna inicjatywa Związku Podhalan i Związku OSP RP. Patronował 
jej  Prymas Polski abp Wojciech Polak i Delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Duszpasterstwa Strażaków - abp Sławoj Leszek Głódź.
Poniżej publikujemy mapę  ze  strony  ZG OSP RP, obrazującą  jak w 
czasie przebiegała trasa Ognisk Ducha Świętego.  Zamieszczamy też  
zdjęcia z zapalenia mszczonowskiego rocznicowego ogniska.  

MM

2 kwietnia 2016 roku, godzina 21:37- mija 11 lat od chwili przejścia 
Papieża Jana Pawła II „z życia do życia”. Przy mszczonowskim pomniku 
Świętego zbierają  się  mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości. 
Płoną  znicze. Każdy modli się  w skupieniu. Później wywiązują  się  
rozmowy. Zebrani wspominają  jak wiele osób uczestniczyło w wyda-
rzeniach po papieskiej śmierci. Dobrze, że pamiętamy o tamtych chwi-
lach, gdy  Największy z Rodu Polaków zjednoczył cały naród. Dziś  Wielki 
Papież jest już  świętym. Zanosimy do niego swe prośby o wstawien-
nictwo. Stał się on patronem rodziny. Pozostaje tylko mieć  nadzieję, 
że za jego przyczyną w polskiej rodzinie ustaną  spory i wszyscy Polacy 

zgodnie zaczną  zabiegać  o dobro Ojczyzny. 
MM

W piątkowy wieczór 8 kwietnia 2016 r. w mszczonowskiej Miejskiej 
Bibliotece Publicznej, odbyło się niezwykle nastrojowe spotkanie ze 
znanymi aktorami Teresą Lipowską i Grzegorzem Gierakiem. Przygoto-
wali oni emocjonujący wieczór wspomnień o księdzu Janie Twardow-
skim. Pięknie recytowane wiersze były przeplatane osobistymi opowia-
daniami o wieloletniej przyjaźni, jaka łączyła aktorkę i jej męża, również 

znanego, lecz niestety już nieżyjącego aktora – Tomasza Zaliwskiego 
z księdzem Twardowskim. Aktorzy przybliżyli niezwykle skromne, a 
zarazem bardzo uduchowione i radosne życie księdza Jana. Mało kto 
wiedział, że był żołnierzem Armii Krajowej, a w okresie wojny publi-
kował swoje wiersze w prasie podziemnej. Wspominali również jego 
udział w Powstaniu Warszawskim, w którym został ranny podczas walk 

Rocznica

Mszczonów pamięta

Miejska Biblioteka Publiczna

Ksiądz Jan Twardowski – Za zielonymi 
drzwiami – wspomnienia i wiersze
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na Woli. Przedstawiając jego bardzo bogaty dorobek poetycki aktorzy 
recytowali wiersze te znane, głębokie, wzruszające (np. Spieszmy się) 
poprzez utwory poświęcone dzieciom niepełnosprawnym, którym 
duchowny oddał się całkowicie i pracował z nimi przez wiele lat, aż 
po radosne, umoralniające fraszki, jakie wprowadziły optymistyczny 
nastrój na zakończenie spotkania. Przepiękna recytacja tak znanych 

aktorów, a przede wszystkim niezwykle ciekawa postać Księdza Jana 
Twardowskiego,  uczyniły ten wieczór szczególnym dla wielu przybyłych 
na spotkanie Mszczonowian. Na zakończenie nie obyło się oczywiście 
bez autografów i sesji zdjęciowej. 

BSz 

W dniu 22 marca 
2016 roku w Mszczo-
nowskim Ośrodku 
Kultury ogłoszone 
zostały wyniki 
konkursu plastycz-
nego w ramach VII 
Spotkań Artystycz-
nych Szkół. 
Prace zostały podzie-
lone na trzy kate-
gorie- klasy I-III, klasy 
IV-VI oraz Gimnazja. 
W sumie nagrodzono 
11 prac.  

W kategorii klas I-III: 
I miejsce Jakub Gręda - Mszczonów 
II miejsce Amelia Wojtyniak - Lutkówka 
Wyróżnienie Aurelia Draniak - Mszczonów 
Wyróżnienie Klaudia Kowalska - Bobrowce 
W kategorii klas IV-VI: 
I miejsce Martyna Ścisłowska - Mszczonów 
II miejsce Julita Wojtczak - Osuchów 
III miejsce Stanisław Kostrzewa - Lutkówka 
Gimnazjum: 
I miejsce Paulina Nowak - Mszczonów 
II miejsce Magda Maliszewska - Mszczonów 
III miejsce Joanna Matyjas - Mszczonów 
Wyróżnienie Klaudia Adamczyk - Osuchów

ŁN

Konkurs 
recytatorski
W dniu 22 marca 2016 roku 
na deskach Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury odbył się XXXVI 
Mały Konkurs Recytatorski w 
którym udział wzięło 45 uczest-
ników z klas I-III, IV-VI i Gimna-
zjów. 
Uczniowie reprezentowali Szkoły 
Podstawowe z Mszczonowa, 
Bobrowiec, Lutkówki, Piekar, 
Wręczy, a także Gimnazjum w 
Mszczonowie i Osuchowie. 
W tegorocznym konkursie najlep-

szymi okazali się: 
W kategorii klas I-III: 
Łukasz Tomaszewski ze Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie 
oraz Natalia Wilk ze Szkoły 
Podstawowej we Wręczy. 
W kategorii klas IV-VI: 
Inga Popławska oraz Szymon 
Wróblewski ze Szkoły Podsta-
wowej w Mszczonowie. 
W kategorii Gimnazjum: 
Katarzyna Dominiak z Gimnazjum 
w Osuchowie, Nikola Wronko 
z Gimnazjum w Mszczonowie, 
Bartłomiej Jarkiewicz oraz 
Agnieszka Krawczyk z Gimnazjum 
w Osuchowie.

ŁN

 W sobotę 19 marca na hali sportowej w Mszczonowie rozegrany 
został Turniej w Minikoszykówce Dziewcząt. Zawody odbyły się pod 
patronatem Dyrektora OSiR-U. Ich organizatorem była sekcja koszy-
karska UKS OLIMPIJCZYK 2008, prowadzoną przez Pawła Górskiego. W  
turnieju wzięły udział cztery drużyny: UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów, 
GKK Grodzisk Mazowiecki, SKS 12 Warszawa i  MUKS Piaseczno.  
Mecze rozgrywane były system każdy z każdym.  Podczas 
zawodów młode koszykarki mogły skonfrontować swoje 
umiejętności, wzajemnie się poznać oraz poczuć smak spor-
towej rywalizacji. Większość z zaproszonych drużyn wystę-
puje w rozgrywkach, prowadzonych przez Warszawski Okrę-
gowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego, 

MOK

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

OSiR

Sreberka z Mszczonowa  

KULTURA / SPORT
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dlatego godna pochwały jest postawa koszykarek z Mszczonowa, 
które pomimo mniejszego doświadczenia boiskowego nie oddały pola 
bardziej doświadczonym koleżankom. Mszczonowianki  zaprezento-
wały się z bardzo dobrej  strony,  zdobywając zaszczytne 2 miejsce. 
Podczas zawodów kibice zgromadzeni na hali mogli podziwiać  występy 
cheerlederek grupy „Fresh” z Mszczonowa, która swoimi tanecznymi 
układami dodała kolorytu  całej imprezie, skutecznie zagrzewając do 
gry  młode koszykarki.
Dodatkową atrakcją,  motywującą koszykarki do zaprezentowania 
swoich umiejętności   była obecność na turnieju Wojciecha Kamińskiego 
-obecnego asystenta kadry narodowej w koszykówce mężczyzn.  Warto 
wspomnieć, że jest on też   zarazem trenerem zespołu Rosy Radom, 
występującego w Tauron Basket Lidze, świeżo upieczonego zdobywcy 
Pucharu Polski w koszykówce męskiej. Zasłużony szkoleniowiec  wraz 
dyrektorem  OSiR-u Michałem Szymańskim dokonali wręczenia dzie-
ciom nagród  w postaci: medali, pucharów, statuetek oraz piłek z podpi-
sami koszykarzy Rosy Radom.
 Ostateczna klasyfikacja turnieju: 
   1 miejsce : GKK Grodzisk Mazowiecki 
 2 miejsce: UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów
  3 miejsce: SKS 12 Warszawa
   4 miejsce: MUKS Piaseczno
 
Najlepsze zawodniczki poszczególnych drużyn: 
GKK Grodzisk Mazowiecki - Sandra Jędrzejewska 
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów - Katarzyna Hanszke 

SKS 12 Warszawa - Aleksandra Pawlikowska 
MUKS Piaseczno - Amelia Olszak
 
Skład UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów:
Dominika Grabińska, Agata Drozdowska, Katarzyna Hanszke, 
Zuzanna Nowińska, Natalia Stępień, Julia Federowicz, 
Klaudia Adamczyk, Anna Chojnacka, Justyna Orzechowska,  
Klaudia Orzechowska, Paulina Sikora, Izabela Sikora, Oliwia Federo-
wicz, Natalia Starostka, Martyna Narożna, trener Paweł Górski.

OSIR Mszczonów

Piłka nożna halowa
    W czwartek, 17 marca, drużyna Zespołu Szkół w Mszczonowie 
uczestniczyła w Międzyszkolnych Igrzyskach Powiatu Żyrardowskiego 
w piłce nożnej halowej. Zawody odbyły się pod patronatem Prezy-
denta Żyrardowa i Starosty Powiatu Żyrardowskiego.
    Do udziału w turnieju zgłosiło się osiem drużyn, które podzielono 
na dwie grupy.

W grupach grano systemem „każdy z każdym” a następnie dwie 
najlepsze drużyny z poszczególnych grup spotkały się w półfinałach i 
meczach finałowych.
    Zespół z Mszczonowa rywalizował w grupie następująco:
ZS w Mszczonowie -  LO w Żyrardowie                   0 : 2
ZS w Mszczonowie –  LO w Puszczy Mariańskiej   2 : 0
 ZS w Mszczonowie -  ZS nr.1 w Żyrardowie          1 : 0
      Półfinał:
ZS w Mszczonowie -  ZSZ w Studzieńcu                0 : 1

     Mecz o III miejsce:
  ZS w Mszczonowie – ZS nr.3 w Wiskitkach        
3 : 2
       Ostatecznie drużyna zajęła III miejsce 
a Patryk Dąbrowski otrzymał nagrodę za 
zdobycie tytułu „ Króla strzelców”.
       Zespół wystąpił w składzie: Patryk 
Dąbrowski © ( 2 bramki), Patryk Kowalski, 
Patryk Czarnecki (1 bramka), Krystian 
Cymerman (1 bramka), Sebastian 
Cymerman, Cezary Głusiński, Damian 
Samoraj (1 bramka), Maciej Jasiński i 
Konrad Koziarski.

Opiekun: Grzegorz Piątkowski    
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SPORT

Play-off rozpoczęte
    W sobotę 2.04.2016 siatkarze UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów 
rozpoczęli walkę w play-off IV ligi MWZPS.
 Przeciwnikiem zespołu Olipijczyka w tej fazie rozgrywek jest 
Ventus Zamek Ciechanów.
 Awans do dalszych gier o III ligę uzyska zwycięzca dwumeczu.
      Pierwsze spotkanie odbyło się w Ciechanowie. Mecz rozpoczął 
się od nerwowych akcji z obu stron. Ranga meczu sprawiła, że 
zespoły popełniały mnóstwo błędów i można się było spodziewać, 
iż nie będzie to spotkanie na najwyższym poziomie.
Set numer 1 nie odzwierciedlał tego co obydwie drużyny potrafią 
zagrać, jednak to gospodarze uzyskali 2 pkt. przewagi w końcówce.
Kolejne partie były nieco lepsze, momentami zawiązywała się gra 
na dobrym poziomie. Kibice zgromadzeni w hali MOSiR otrzymali 
to po co przyszli. Długie wymiany na siatce
i parady w obronie były nagradzane brawami. Drużyny grały 
bardzo wyrównane sety i dopiero końcówki decydowały o zwycię-
stwie. Niestety zespół z Mszczonowa w tych końcówkach nie 
zachował chłodnej głowy. Zabrakło również trochę szczęścia aby 
przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.
        Ostatecznie porażka 1;3 (26:28, 21;25, 25;23, 25;27) i wielka 
chęć na rewanż.
 Zarówno trener jak i zawodnicy mają świadomość, że ten mecz im 
nie wyszedł.

 Sytuacja taka nie ma prawa się powtórzyć w Mszczonowie 8 
kwietnia godz.20.00.
 Olimpijczycy bardzo liczą na gorący doping. Zwycięstwo ciągle jest 
w ich rękach.

ZAPRASZAMY
      Zespół wystąpił w składzie: Mikołaj Osiński ©, Jan Marat (12.
pkt), Łukasz Jasiński (12 pkt), Tomasz Malewski (10 pkt), Michał 
Gmurek (7 pkt), Mateusz Boczkowski (6 pkt), Damian Sieczkowski 
(2 pkt), Szymon Mikołajczyk,  Przemysław Zawadzki, Michał 
Szymański, Kamil Ziółkowski (L) i Daniel Czarnecki (L).

Koniec walki o III ligę
    Niestety nie udało się siatkarzom UKS Olimpijczyk 2008 
Mszczonów awansować do półfinału walki  o III ligę siatkówki 
mężczyzn. W decydującym pojedynku ( 8 kwietnia) ulegli 
drużynie KS Ventus Zamek Ciechanów 2 ; 3 ( pierwszy mecz 
1 ; 3) i to zawodnicy z Ciechanowa spotkają się w następnej 
rundzie z GOSiR Mrozy.
        Przed meczem wiadome było, że wygrywając 3;0 awansują 
Olimpijczycy a przy wyniku  3;1 będą decydować małe punkty. 
Każdy inny wynik premiuje rywala.
 Mszczonowianie rozpoczęli bardzo dobrze zwyciężając 
zdecydowanie 25;16. Niestety w  kolejnych partiach mecz się 
wyrównał i obydwie drużyny wygrywały sety na przemian.
 Przy stanie 2;2 już było pewne, że  Olimpijczycy nie awansują a 

przeciwnicy postawili kropkę nad „i” w drodze do półfinału. W 
partii piątej wystąpili zawodnicy, którzy mieli mniej okazji grać 
w tym sezonie i był to dla zespołu Grzegorza Piątkowskiego 
ostatni set tego sezonu w IV lidze.
      Co prawda zespół odpadł z dalszej rywalizacji ale cieszy 
fakt, że po pięknej walce  stawiając przeciwnikowi wysoko 
poprzeczkę.
 Podziękowania należą się kibicom, którzy bardzo licznie przy-
byli wspierać swoich zawodników i doping trwał nieprzerwanie 
do ostatniej piłki.
     Drużyna wystąpiła w składzie: Mikołaj Osiński © (1 pkt), 
Michał Gmurek (12 pkt),  Damian Sieczkowski (11 pkt), Jan 
Marat (9 pkt), Tomasz Malewski (4 pkt), Szymon Mikołajczyk 
(4 pkt), Łukasz Jasiński (4 pkt), Mateusz Boczkowski (3 pkt),  
Konrad Malinowski, Przemysław Zawadzki, Michał Szymański, 
Paweł Słojewski,  Kamil  Ziółkowski (L) i Daniel Czarnecki (L).

Faza grupowa zakończona
        Ostatni mecz w grupie 1 IV ligi MWZPS siatkarze UKS Olim-
pijczyk 2008 rozegrali w Mszczonowie 11 marca. Przeciwnik, 
KS Grom Przytyk, nie zajmuje wysokiej  pozycji w tabeli grupy 
ale na swoim terenie sprawił Olimpijczykom sporo kłopotu. 
Mecz co prawda wygrali 3;2 ale u siebie chcieli zagrać lepiej, na 
miarę swoich możliwości.
      Pierwszy set dał temu wyraz. Skoncentrowani, bardzo 
skuteczni i pełni determinacji  mszczonowianie pewnie wygrali. 
W drugiej partii rywale poprawili jakość zagrywki i  konse-
kwentnie odrzucali Olimpijczyków od siatki utrudniając zdoby-
wanie punktów.
 Stan meczu wyrównał się a przeciwnik utrzymał poziom w 
secie trzecim doprowadzając do wyniku 9;0. W tym momencie 
gra gospodarzy znacząco się zmieniła i mimo kontuzji Łukasza 

Jasińskiego ( bardzo skutecznie zastąpił go Damian Sieczkowski) 
walecznością w obronie zdołali wygrać 25:23.
 W czwartej partii zawodnicy Grzegorza Piątkowskiego utrzy-
mali skuteczność a przeciwnik popełniał coraz więcej prostych 
błędów nie wytrzymując nerwowo. Pewna gra na siatce Jana 
Marata i Damiana Sieczkowskiego doprowadziły do ostatecz-
nego zwycięstwa i umocnienia się na pozycji vice lidera grupy.
       W przyszłym tygodniu poznamy rywala Olimpijczyków w 
play-off ( Legia Warszawa II lub Ventus Zamek Ciechanów)
       Ostateczny wynik meczu 3;1 (25:20, 22:25, 25:23, 25:19).
  Zespół wystąpił w składzie: Łukasz Jasiński © (8 pkt), Jan 
Marat (15 pkt),  Damian Sieczkowski (11 pkt), Mateusz Bocz-
kowski (7 pkt), Tomasz Malewski (6 pkt),
 Szymon Majewski (5 pkt), Przemysław Zawadzki (5 pkt), Michał 
Gmurek (4 pkt),  Michał Szymański (1 pkt), Paweł Słojewski, 
Mikołaj Osiński (L) i Kamil  Ziółkowski (L).
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IV i V turniej z cyklu „Grand Prix” 
Mszczonowa w tenisie stołowym

W dniu 12.03.2016r. w Mszczonowie odbył się IV turniej z 
cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 2015/2016. 
W zawodach wystartowało 57 zawodników i zawodniczek reprezen-
tantów z Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Mszczonowa, Budek Piasec-
kich, Korytowa i Osuchowa. 

Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał 
słodycze i napoje.

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

W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli następu-
jące miejsca: 

1.	 Młodziczki:
  I miejsce – Julia Kowalczyk, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie 

II miejsce – Julia Jarzyńska, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
III miejsce – Amelia Łaś, Wiskitki
IV miejsce – Joanna Fenig, Wiskitki
V miejsce – Oliwia Chróślińska, Wiskitki

2.	 Młodzicy:
  I miejsce – Gracjan Brejnach, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie

II miejsce – Patryk Merwart, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie
III miejsce – Przemysław Kępka, Wiskitki
IV miejsce – Szymon Wołowczyk, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie
V miejsce – Piotr Pytlak, Wiskitki

3.	 Juniorzy:
I miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie 
II miejsce – Tomasz Frelik, Mszczonów
III miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów
IV miejsce – Michał Basiński, Osuchów
V miejsce – Maciej Woźniak, Osuchów

4.	 OPEN: 
I miejsce – Aleksandra Paruszewska, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie
II miejsce – Dariusz Strupiński, Żyrardów
III miejsce – Paweł Kuran, Żyrardów
IV miejsce – Aleksandra Wojtczak, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie 
V miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie

Opracował:  Dariusz  Biernacki
Instruktor tenisa stołowego

W dniu 16.04.2016r. w Mszczonowie odbył się V turniej z 
cyklu „Grand Prix” Mszczonowa w tenisie stołowym edycja 2015/2016. 
W zawodach wystartowało 42  zawodników i zawodniczek reprezen-
tantów z Lutkówki, Wiskitek, Żyrardowa, Mszczonowa, Budek Piasec-
kich i Osuchowa. 

Przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik otrzymał 
słodycze i napoje.

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

W poszczególnych kategoriach zawodnicy/czki zajęli następu-
jące miejsca: 

1.	 Młodziczki:
  I miejsce – Julia Kowalczyk, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie 

II miejsce – Julia Jarzyńska, ULKS „Tęcza” Budki Piaseckie
III miejsce – Joanna Fenig, Wiskitki
IV miejsce – Amelia Łaś, Wiskitki
V miejsce – Dorota Wysocka, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie

2.	 Młodzicy:
  I miejsce – Hubert Włodarczyk, ULKS „Tęcza” Budki 

Piaseckie
II miejsce – Gracjan Brejnak, ULKS „Tęcza” Budki 
Piaseckie
III miejsce – Piotr Pytlak, Wiskitki
IV miejsce – Przemysław Kępka, Wiskitki
V miejsce – Michał Młynarczyk, Wiskitki

3.	 Juniorzy:
I miejsce – Jakub Kaźmierski, Budki Piaseckie 
II miejsce – Tomasz Frelik, Mszczonów
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III miejsce – Jakub Swandzikowski, Wiskitki
IV miejsce – Jakub Wilczak, Żyrardów 
V miejsce – Jakub Saiki, Osuchów

4.	 OPEN: 
I miejsce – Paweł Kuran, Żyrardów 
II miejsce – Dariusz Strupiński, Żyrardów
III miejsce – Marek Witkowski, Mszczonów
IV miejsce – Piotr Nowakowski, Wiskitki 
V miejsce – Jakub Kaźmierski, ULKS „Tęcza” Budki 

Piaseckie

Następny turniej tenisa stołowego z cyklu „Gran Prix” Mszczo-
nowa edycja 2015/2016 odbędzie się w sobotę 21.05.2016r. (początek 
turnieju o godz 10.00), na który serdecznie zapraszam. 

                                                                                      Opracował:  Dariusz  
Biernacki

            Instruktor tenisa stołowego

Nowy projekt  „retro drużyny piłkarskiej” mszczonowscy 
Strzelcy rozpoczęli meczem towarzyskim z przyjaciółmi z łowic-
kiej Dziesiątki. Spotkanie odbyło się  19 marca na stadionie przy 
ulicy Młodzieżowej w Łowiczu. Zakończyło się  wynikiem 4:1 dla 
gospodarzy (do przerwy 2:0). Honorową  bramkę  dla mszczono-
wian zdobył Patryk Mogielnicki (9 minuta II połowy). Dla „10-tki” 
gole strzelali:  Szymon Płuszka (2 i 24 minuta- w pierwszej połowie), 
Andrzej Włodarczyk (z rzutu karnego - 5 minuta II połowy)  oraz 
Damian Łukawski (8 minuta II połowy).  

Mecz w Łowiczu był też  swoistego rodzaju zapowiedzią czerw-

cowego turnieju piłki retro, jaki organizowany jest przez członków 
Stowarzyszenia 10 pp. Do udziału w nim mszczonowianie wystawią  
dwa zespoły,  odwołujące się  tradycjami do:  sieradzkiego  
zespołu  „Strzelca” i „WKS-u 31 pSK”. Pierwsza drużyna składała 
się z młodzieży Związku Strzeleckiego, natomiast drugą  tworzyli 
żołnierze 31 pułku Strzelców Kaniowskich, czyli patrona GRH 
STRZELCY im. 31 pSK. Nie jest też  wykluczone, że na turnieju pojawi 
się  również    trzecia ekipa  rodem z Mszczonowa, która zagra w 
barwach przedwojennego mszczonowskiego SOKOŁA. 

Po meczu Strzelcy udali się  na zwiedzanie łowickiej bazyliki 
katedralnej pw.  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. 
Mikołaja. Rozpoczęcie nowego strzeleckiego projektu było możliwe 
dzięki wsparciu firmy: PAMAVI Haft Komputerowy,  Tekstylia Hote-
lowe i  Odzież Reklamowa z Mszczonowa. 

Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów) 
Foto: Małgorzata Dymecka (Związek Strzelecki Rzeczypospo-

litej –Mszczonów)

POD MSZCZONOWSKIM KRZYŻEM 
KATYŃSKO-SMOLEŃSKIM 
Rozstrzeliwanie polskich jeńców w lesie katyńskim sowieci 
rozpoczęli 3 kwietnia 1940 roku. W 76 rocznicę  tego tragicznego 
wydarzenia mszczonowscy Strzelcy zaciągnęli wartę  honorową  
przy Krzyżu Katyńsko-Smoleńskim, jaki stoi w Mszczonowie przy 
ulicy Północnej. Następnie delegacja rekonstruktorów zapaliła 
pod Krzyżem dwa znicze pamięci w barwach narodowych. W 
trakcie krótkiej uroczystości była też  zarządzona „minuta ciszy” 
w intencji wszystkich Polaków pomordowanych na wschodzie. 
Smutną rocznicę  mszczonowianie uczcili dodatkowo uczestnic-
twem w Katyńskim Marszu Cieni, jaki już po raz dziewiąty  prze-
szedł ulicami Warszawy. 

Tekst: Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów)
Foto: Grzegorz Witkowski (Mszczonowskie Stowarzyszenie 

Historyczne)

GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów

„31-wszy” kontra „10-tka”  
w klimatach retro

TRADYCJA i PAMIĘĆ
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STRZELECKA ASYSTA – OBCHODY   
VI  ROCZNICY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ 
Mszczonowscy Strzelcy 10 kwietnia wraz z  przyjaciółmi z 
Ostrołęki (za Stowarzyszenia GRH XVI Okręgu Narodowego  
Zjednoczenia Wojskowego  „Mazowsze – Orzeł – Tęcza” oraz 
Strzelców Kurpiowskich), a także warszawskiej  GH Niepodle-
głość,  uczestniczyli w uroczystościach odsłonięcia pomnika 
tragicznie zmarłego Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego.  
Postument ustawiono  na Placu Bankowym, na dziedzińcu 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i stołecznego rausza. 
Zaproszenie do uczestnictwa w uroczystości  nadeszło od 
prezesa Komitetu Katyńskiego Andrzeja Melaka. Rekon-
struktorzy przy pomniku stanęli z dwoma sztandarami: NZW 
Mazowsze Północne i ŚZŻ AK Koło Troszyn. Obok nich  asystę  
przy sztandarze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  
pełnili członkowie Mazowieckiego Obwodu Związku Strzelec-
kiego Rzeczypospolitej. Gospodarzami uroczystości byli woje-
woda mazowiecki Zdzisław Sipiera i wspomniany już inicjator 
ustawienia postumentu Andrzej Melak. 
Po poświęceniu pomnika rekonstruktorzy i strzelcy odbyli 

krótkie spotkanie z Andrzejem Melakiem, panem Eugeniu-
szem Szostkiem z Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komuni-
stycznych, a także kombatantem NSZ-tu, który z racji urodzin, 
jakie  akurat obchodził,  otrzymał od rekonstruktorów ryngraf 
z Matką Boską Częstochowską, a od strzelców  orła Związku 
Strzeleckiego Rzeczypospolitej, a także  naszywki z biało-czer-
woną  flagą  oraz znakiem Polski Walczącej.   
Porucznik Henryk Atemborski, ps. Pancerny,  urodził się 10 
kwietnia 1928 r. w Łodzi. Jako dwunastolatek  uczestniczył  

Wiosenne ćwiczenia 
Kolejne strzeleckie manewry naszej grupy odbyły się  9 kwietnia. 

Mszczonowscy Strzelcy w sobotę  przez kilka godzin powtarzali i 
utrwalali pozyskane wcześniej  wiadomości  oraz  umiejętności  z 
zakresu: zielonej taktyki, postaw strzeleckich, musztry, komunikacji 
niewerbalnej, a także pierwszej pomocy przedmedycznej i tereno-
znawstwa. Jednym z punktów sobotnich zajęć  był marsz na orien-
tację, podczas którego sprawdzane były wszystkie powtórzone 
wcześniej zagadnienia. Na punktach kontrolnych strzeleckie patrole 
były ponadto egzaminowane z wiedzy o patronie, czyli  31 pułku 
Strzelców Kaniowskich. W trakcie manewrów nie zabrakło oczywi-
ście tradycyjnego ogniska z drobną przekąską. 

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Małgorzata Dymecka

NA STRZELECKIM POSTERUNKU  
10 KWIETNIA
Strzelcy ze Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej 10 kwietnia 
uczestniczyli w obchodach VI ROCZNICY KATASTROFY SMOLEŃ-
SKIEJ. Tego dnia w Warszawie wspólnie działali członkowie 
jednostek strzeleckich z: Mszczonowa, Pruszkowa, Łodzi, 

Konstantynowa Łódzkiego oraz Jawora. Poniżej pezentu-
jemy relację fotograficzną, obrazującą strzelecką służbę przed 
Pałacem Prezydenckim.

MM

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZETRADYCJA i PAMIĘĆ
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TRADYCJA i PAMIĘĆ

STRZELECKIE ZAWODY PAMIĘCI 
MAJORA ŁUPASZKI

Pamięć Bohaterów można czcić  na wiele sposobów. Strzelcy 
ze Związku Strzeleckiego Rzeczypospolitej postanowili oddać  
cześć majorowi Łupaszce biorąc udział w zawodach strzelec-
kich. Zorganizowano je w tygodniu  poprzedzającym pogrzeb 
Niezłomnego Żołnierza, który złotymi zgłoskami zapisał się  w 
historii Polski. 

Zawody Strzeleckie Pamięci Majora Łupaszki o nagrodę  
Komendanta Obwodu Mazowieckiego ZSR  odbyły się  we wtorek 
19 kwietnia na Strzelnicy CEL w Paprotni.  Wydarzeniu patronowało  
Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.  
W strzelaniu dynamicznym z Glocka17 i AK47 wzięło udział dzie-
więtnastu  strzelców z następujących jednostek: JS Pruszków, 
JS Błonie, JS Mszczonów , JS Aleksandrów Łódzki i  JS Wiskitki. 
Sędzią głównym był organizator zawodów Komendant Obwodu 
Mazowieckiego ZSR por. Dariusz Jańczy  

Podczas strzelania 
ważna była nie tylko 
celność, ale także szyb-
kość i sprawna obsługa 
broni. Największą  
ilość punktów zdobył 
Grzegorz Olędzki -  
Komendant Jednostki 
Strzeleckiej Błonie – 
59 punktów. Nagrody 
książkowe za zajęcie 
kolejnych  miejsc na 
podium otrzymali 
także: Jan Rysiak (star-
tujący w drużynie JS 

Mszczonów) oraz  Marek Czachorowski Komendant Podobwodu 
Aleksandrowskiego. Najmłodszym uczestnikiem  wydarzenia był 
sześcioletni Piotr Olędzki z JS w Błoniu, który co prawda z racji 
wieku nie konkurował w zawodach, ale pod okiem ich zwycięzcy 
- swojego taty, Grzegorza Olędzkiego – oddał kilka celnych 
strzałów do tarczy zaraz po zakończeniu oficjalnej  rywalizacji. 

Pełną  listę  uczestników zawodów wraz z podaną  punktacją  
zamieszczamy poniżej: 

Grzegorz Olędzki 59 - JS Błonie - 
Jan Rysiak 58  - JS Mszczonów -
Marek Czachorowski 55 - JS Aleksandrów Łódzki -
Piotr Dymecki 54 - JS Mszczonów -
Jakub  Dymecki 53 - JS Mszczonów -
Tadeusz Iwan 53 - JS Mszczonów -
Andrzej Janus 53 - JS Pruszków- 
Grzegorz Rutkowski 44 - JS Wiskitki -
Zbigniew Zajko 42- JS Pruszków-
Marcin Mazurek 37 - JS Pruszków-
Patryk Nowacki 37 - JS Aleksandrów Łódzki -
Kamil Brzostek 33 - JS Wiskitki -
Wojciech Rogoziński 32 - JS Wiskitki -
Krystian Cukierski 31- JS Wiskitki -
Mateusz Jarosz 30 - JS Wiskitki -
Adrian Horoszkiewicz 24 - JS Aleksandrów Łódzki -
Jakub  Osuchowski 22-  JS Mszczonów -
Artur Ludwiak 22 - JS Wiskitki -
Wojciech Kalata 5 - JS Pruszków 

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: Piotr Dymecki i Tadeusz Iwan

w obronie oblężonej Warszawy. Gdy skończył lat szesnaście 
walczył jako żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych 
Sił Zbrojnych. Jego postać  zna dziś  całą Polska. Był jednym 
z kombatantów, którzy wystąpili w spocie,  promującym 
obchody tegorocznego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Link do spotu zamieszczamy poniżej: 
https://www.youtube.com/watch?v=M5r2x4Fx8HQ

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

ryczne 

https://www.youtube.com/watch?v=M5r2x4Fx8HQ
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Nasi na szkoleniu ZSR
Mszczonowscy Strzelcy wzięli udział w toruńskim szkoleniu, zorganizo-
wanym przez Komendę Główną Związku Strzeleckiego Rzeczypospo-

litej. Jego celem była  unifikacja 
systemów szkoleniowych z zakresu 
musztry oraz taktyki, stosowa-
nych w poszczególnych obwo-
dach i podobwodach Związku. W 
manewrach  uczestniczyli człon-
kowie jednostek organizacyjnych z 
północnej i centralnej części kraju, 
z OBWODÓW: POMORSKIEGO, 
KUJAWSKO - POMORSKIEGO, 
MAZOWIECKIEGO ORAZ PODLA-
SKIEGO. Jako instruktor uczestniczył 
w nich Komendant Główny ZSR mł. insp. ZS Paweł Wasążnik. Poniżej 
prezentujemy relację fotograficzną z toruńskiego szkolenia, wykonaną 
przez przedstawiciela mszczonowskiej JS 5132 – Jacka Olczaka.

Piotr Dymecki

 4 marca wraz z nieliczną grupą z mszczonowskiego gimnazjum (ale 
za to o wiele bardziej liczną z Osuchowa i Kruszewa) wyruszyliśmy na 6-dniową 
wycieczkę do serca Anglii, czyli Londynu. Czekała nas ponad dwudziestogo-
dzinna podróż autokarem oraz krótka przeprawa promowa. Mimo że zapowia-
dało się na dość trudną i męczącą wyprawę, entuzjazm nie opuszczał nas nawet 
na chwilę, co skutkowało tym, że uśmiech nie schodził z naszych twarzy. 
 Po dotarciu na miejsce okazało się, że podróż wcale nie była aż tak 
trudna, jak straszyli nas inni, bo jak to mówią: „Nie taki diabeł straszny, jak go 
malują”. Na miejscu nie było miejsca na leniuchowanie. Nie mając chwili do stra-
cenia, od razu ruszyliśmy „podbijać Londyn”. 
 Zwiedziliśmy wszystkie miejsca, które można uznać za symbole 
Londynu, a były to: Big Ben, Muzeum Madame Tussauds, Tower of London, 
Muzeum Brytyjskie, London Eye i wiele, wiele innych. Poza Londynem udało 
nam się także odwiedzić Greenwich i Canterbury. 
 Podczas podróży mieszkaliśmy u brytyjskich rodzin. Na początku było 
wiele obaw, między innymi porozumiewanie się, co w teorii nie jest trudne, ale 
w praktyce wygląda to trochę inaczej. Wszystkie lęki zniknęły po spotkaniu z 
nimi. Londyńczycy okazali się bardzo miłymi, gościnnymi ludźmi. Z komunikacją 

też nie było problemu. Z pewnością było to bardzo ciekawe doświadczenie 
zarówno dla nas, jak i dla nich.
 Wróciliśmy 9 marca. Byliśmy niezmiernie zmęczeni, ale za to szczę-
śliwi jak nigdy.
 Pobyt w Londynie uważam za jak najbardziej udany. Miłe towa-
rzystwo, gościnne rodziny i oczywiście to przepiękne miasto. Ta wycieczka od 
początku była skazana na sukces.

Ola Wiśniewska 3d GIM Mszczonów

Wieści z Gimnazjum

BYLIŚMY W LONDYNIE

Egzamin gimnazjalny jak przedsmak 
matury 
W dnia 18-20 kwietnia odbyły  się egzaminy trzecich klas gimnazjal-
nych.
Pierwszego dnia młodzież zdawała historię i wiedzę o społeczeństwie 
oraz język polski. Drugiego zmierzyła się  z wiedzą  przyrodniczą  i 
matematyką. Ostatni dzień poświęcony był językom obcym. Obok  
prezentujemy zdjęcie, wykonane tuż przed rozpoczęciem pierwszego
z egzaminów w mszczonowskim Gimnazjum im. Jana Adama
Maklakiewicza.

MM

ZS w Mszczonowie

Z logistyką im „po drodze”

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZETRADYCJA i PAMIĘĆ

W poniedziałek, 21 marca, uczniowie Zespołu Szkół w Mszczonowie odebrali 
z rąk przedstawicielek firmy FM Logistic, Romany Walczak i Anny Cieślik, nagrody 
dla najlepszych uczestników Logimpiady. Laureatem II miejsca w ogólnopolskim 
konkursie logistycznym został Kamil Burhardt, a III miejsce na podium zajęła 
Paulina Machaj. Upominki od organizatora otrzymali także pozostali, mszczo-
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     07.04.2016 do biblioteki szkolnej zawitała autorka Barbara Szelągowska i 
ilustratorka Monika Jędrychowska. Panie zaprezentowały książkę pt.: „ Kasia i 
Daniel na tropie …  posłuchaj, poznaj, zgadnij”   Wraz z Paniami do dzieci przy-
była  Stonoga Jadzia. Dzieci  bawiły się ze stonogą przy muzyce, odgadywały 
zagadki tematyczne. Stonoga opowiedziała również, jak powstaje książka  oraz 
jak należy dbać o książki. Na koniec wesołego spotkania dzieci otrzymały w/w 
książeczkę z autografami  autorki i ilustratorki.                

Spotkanie autorskie zorganizowały panie z biblioteki szkolnej:
Binkowska Ewa, Grzybowska Elżbieta

SP w Mszczonowie

Stonoga Jadzia-spotkanie autorskie dla klas 0-I

Pozwoliliśmy sobie na odrobinę szaleństwa świętując ten dzień. Na początku 
obejrzeliśmy występ przygotowany przez dzieci z oddziału przedszkolnego, 
później wysłuchaliśmy występów klasy I. Tego dnia każdy z uczniów posiadał w 
swym ubiorze coś zielonego.
„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno! Ciebie pożegnamy wiosnę 
przywitamy! - z tymi słowami i Marzanną dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Bobrowcach wyruszyły na ulice swej uroczej miejsco-
wości, by powitać najpiękniejszą porę roku, na którą wszyscy czekamy  
z wielką niecierpliwością, a mianowicie wiosnę. Barwny korowód przedszko-
laków i uczniów z klas I-III z kolorowymi balonami i gwizdkami, śpiewających 
wiosenne piosenki okrążył wieś, by powrócić na plac szkolny gdzie w blasku 
słońca oddali się zabawom i grom na świeżym powietrzu.  Aby tradycji stało 
się zadość, symbol zimy - słomianą kukłę Marzannę wszystkie grupy  uroczyście 
pożegnały. A wszystkiemu przyglądały się przelatujące żurawie…

Teresa Liszewska

nowscy uczniowie, którzy nadesłali swoje prace. 
Uroczyste uhonorowanie zwycięzców było też okazją do podsumowania 

dotychczasowej współpracy pomiędzy Zespołem Szkół, a jego partnerem i orga-
nizatorem Logimpiady, firmą FM Logistic. Obie placówki już od kilku lat, z powo-
dzeniem, wspólnie dbają o jak najlepsze wykształcenie przyszłych pracowników 
branży logistycznej. Zespół Szkół oferuje młodym naukę w Technikum Spedy-
cyjnym z innowacją obsługa celna klientów. FM Logistc proponuje uczniom tego 
oddziału letnie praktyki, drzwi otwarte w firmie, warsztaty o tematyce trans-
portowej, a także staże absolwenckie. Wsparcie dla uczniów ZS nie kończy się 
bowiem z chwilą zakończenia edukacji w technikum. Firma proponuje absol-
wentom trzymiesięczne staże, podczas których mają oni możliwość sprawdzenia 
się na różnych stanowiskach obsługujących procesy logistyczne. Zdecydowana 
większość z nich znajduje potem w FM Logistic stałe zatrudnienie. 

Logistyka, to dziedzina przyszłości, nieodłączny element współczesnego 
świata, który cechuje się łatwym dostępem do dóbr. Właśnie dlatego, tak ważne 
jest przygotowywanie kadr, które będą umożliwiać sprawne przemieszczanie 
surowców, towarów itp. Partnerstwo Zespołu Szkół z FM Logistic sprawia, że 
młodzi ludzie mają szansę na praktyczne wykorzystanie teoretycznej wiedzy, 
zdobytej w szkole, w prawdziwej firmie, podczas realizacji rzeczywistych zadań, 
co jest nieocenionym przygotowaniem do przyszłej pracy zawodowej. 

Dagmara Bednarek

SP w Bobrowcach 

Pierwszy dzień wiosny w Szkole 
Podstawowej w Bobrowcach

MERKURIUSZ SZKOLNY

Wycieczka do Warszawy
 W dniu 9 marca 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Bobrowcach wyruszyli na wycieczkę do Warszawy. Spod szkoły wyjechaliśmy 
około godziny ósmej.
 Pierwszym punktem naszej podróży było Lotnisko Chopina. Z tarasu 
widokowego dzieci podziwiały lądujące oraz odlatujące samoloty. Następnie 
pojechaliśmy do Manufaktury Cukierków. Tam dzieci mogły zobaczyć w jaki 

sposób powstają małe słodkie arcydzieła. Na oczach widowni 
tworzono karmelki od momentu wylania cukru na stół po 

złożenie cukierka i jego uformowanie. Poza tym dzieci miały okazję uczestniczyć 
w produkcji lizaków na ciepło. Otrzymały słodkie upominki i nagrody za 
udzielanie odpowiedzi do pytań konkursowych. Z lizakami i cukierkami udaliśmy 
się na Stadion Narodowy. Naszym celem była słynna Wystawa Lego. Tam dzieci 
oglądały między innymi największy samolot Air Force zbudowany z miliona 
klocków i wielką figurę Roberta Lewandowskiego. Oprócz eksponatów stałych 
nie brakowało atrakcji interaktywnych. Do budowy tej wystawy wykorzystano 
piętnaście tirów klocków. Stworzono w sumie 100 makiet obrazujących słynne 
budowle, wydarzenia historyczne, roboty, mapy, instrumenty muzyczne, 
postaci bajkowe i  filmowe. W strefie Fun Park dzieci mogły bawić się klockami, 
zjeżdżalniami, budować, pisać i malować. Poza budowaniem z klocków najmłodsi 
oglądali również filmy edukacyjne.
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 Na zakończenie naszego pobytu na Narodowym postanowiliśmy 
zwiedzić słynną płytę stadionową i po wspólnym obiedzie wróciliśmy do 
Bobrowiec. Kto wie, ilu konstruktorów wyrośnie z naszych pociech?

 Angelika Woźniak

Uroczystość wielkanocna
W dn. 23 marca 2016r. w Szkole Podstawowej w Bobrow-

cach odbyła się uroczystość poświęcona najstarszym i najważ-
niejszym świętom chrześcijańskim jakim jest Wielkanoc. 
W pierwszej części uroczystości uczniowie kl. III pod kierunkiem pani Hanny 

Żukowskiej przedstawili montaż słowno-muzyczny pt. ,,Przez krzyż do chwały”, 
który upamiętnił śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
     W drugiej części uczniowie kl. II poprzez wiersze, piosenki i scenki tema-
tyczne przybliżyli wszystkim piękne zwyczaje związane z tymi najważniejszymi 
świętami w roku. Barwne dekoracje korytarza, stół wielkanocny przystro-
jony pisankami, kurczakami, bukszpanem i innymi symbolami wielkanocnymi 
dodawał kolorytu i wprowadzał w nastrój Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
     Na zakończenie spotkania pani dyr. Grażyna Frelik podziękowała wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, złożyła całej społeczności 
szkolnej najserdeczniejsze świąteczne życzenia i wszyscy symbolicznie podzielili 
się jajkiem.

Hanna Żukowska

   21 marca 2016 r., w pierwszym dniu kalendarzowej wiosny - Samo-
rząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował Dzień Samorządności. 
Obchody tego dnia zostały poprzedzone opracowaniem programu, 
w którym znalazły się m.in. topienie marzanny, konkursy o tematyce 
wiosennej, zawody sportowe oraz prowadzenie zajęć  przez uczniów. W 
szkole pojawili się też „nowi” nauczyciele i pracownicy obsługi.
W poniedziałek, tuż po pierwszym dzwonku, wszyscy uczniowie i 
nauczyciele zgromadzili się w sali gimnastycznej.  Pani dyrektor prze-
kazała symboliczny klucz do szkoły na ręce przewodniczącej SU Natalii 
Kasprowicz, która  swoją władzę zaczęła od sprawdzianu. Reprezen-
tanci poszczególnych klas musieli wykazać się znajomością imion 
i nazwisk  nauczycieli i pracowników szkoły. Poszło całkiem nieźle. 

Następnie „nowa” pani dyrektor przedstawiła  uczniów, którzy  zastę-
powali tego dnia  nauczycieli i personel szkoły. Każda klasa otrzymała 
również zestaw zadań do wykonania w swojej sali lekcyjnej. 
Chwilę później wszyscy odczuli, że Dzień Samorządności się rozpoczął. 
„Nauczyciele”  prowadzili lekcje, uczniowie wykonywali powierzone 
im zadania:  projektowali i wykonywali plakat o wiośnie,  rozwiązywali 
krzyżówki i  rebusy, kolorowali obrazki, metodą orgiami stworzyli kogu-
ciki i kurki, wyszukiwali przysłowia o wiośnie.
Przedszkolaki  poszły na „spacer” z marzanną .
O godz. 11.00 – młodsi  (a godzinę później starsi)  uczniowie rozpo-
częli  zmagania sportowe.  Opiekunka SU,  pani Małgorzata Grala –
Wiśniewska zadbała o to, aby program rywalizacji sportowej nie był 
nudny a w bogatej ofercie  konkursów  każdy  mógł znaleźć coś dla 
siebie. Niestety podczas zabawy czas  płynie szybko, toteż uczniowie z 
żalem stwierdzili, że nadszedł koniec ich władzy w szkole  i należy oddać 
klucz  pani Dyrektor. Wszyscy jednak zgodnie stwierdzili, że taki dzień 
należy powtórzyć. Wyrazili również nadzieję, że Dzień Samorządności 
stanie się tradycją w naszej szkole .

SP w Piekarach

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - DZIEŃ 
SAMORZĄDNOŚCI???

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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MERKURIUSZ SZKOLNY

22 marca świętowaliśmy „Dzień Wody”. 
Najmłodsze przedszkolaki przez cały rok bawią się z Wodnym Super bohaterem 
Zdrojkiem w ramach akcji „mamo, tato, wolę wodę!”, dlatego też postanowi-
liśmy wybrać się do starszych przedszkolaków z zerówki i z nimi świętować ten 
dzień. 
W tym dniu dominował oczywiście kolor niebieski, który kojarzy nam się z wodą.
Dzieci, uczestnicząc w konkursach, mogły wykazać się zdobytą wiedzą na temat 
wody, jej znaczenia, sposobów oszczędzania oraz drogi, jaką pokonuje zanim 
trafi do naszych mieszkań.
Dzieci wodnymi kropelkami oznakowały miejsca w przedszkolu gdzie należy 
oszczędzać wodę.
Przedszkolaki najlepiej bawiły się podczas czyszczenia nosków, brzuchów kolan, 
wiele radości dostarczyło im wprawianie w ruch wodnych balonów.
Piły wodę mineralną wiedząc jednocześnie, że wodę z kranu trzeba najpierw 
przegotować.

Przez całą naszą wspólną zabawę towarzyszyło nam wodne hasło „Woda jest 
super”, wszystkie dzieci zgodnie stwierdziły, że będą pić wodę, bo jest ona 
bardzo zdrowa.
Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do świadomego, oszczędnego 
gospodarowania wodą. Bo choć sobie tego nie uświadamiamy, to jest ona 
naszym skarbem!!!

 Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych i tematycznych ma 
ogromne znaczenie dla rozwoju intelektualnego młodzieży, pogłębia wiedzę, 
rozwija i daje satysfakcję. 
 Katarzyna Wojciechowska i Julia Wojtczak zostały laureatkami Woje-
wódzkiego Kuratoryjnego Konkursu „Jan Paweł II – wychowawca młodzieży” 
(2015/2016). Uczennice podczas siedmiomiesięcznej mozolnej pracy zgłę-
biały wiedzę o Janie Pawle II, który dla większości młodzieży jest autorytetem, 
wzorem do podejmowania ważnych decyzji i postaw życiowych.
To była dla nas pasjonująca przygoda, która będzie fundamentem do właści-
wego budowania swojego życia – realizowania projektu „życie”. Było trudno, ale 
było warto… – powiedziała Katarzyna Wojciechowska.
 Konkurs miał charakter interdyscyplinarny. Treść poszczególnych 
etapów konkursu czerpała wiadomości z przedmiotów nauczania takich jak 
historia, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie i religia. 
 Kasia i Julia są też laureatkami Olimpiady Wiedzy Religijnej „Nawra-
cajcie się  i wierzcie w Ewangelię oraz zdobyły I nagrodę w Rejonowym 

Konkursie Wiedzy „Jan Paweł II” 
(2015/2016).
 Wielkim sukcesem 
w gimnazjum jest również I 
nagroda w II Międzynarodowym 
Konkursie Literackim „Błogosła-
wiona Bolesławo, naśladowczyni 
Świętej Rodziny, prowadź nas”, 
którą zdobyła Agnieszka Kraw-
czyk. Uczennica ta jest również 
laureatką II Diecezjalnego 
Konkursu Poetyckiego „Soli Deo 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego” (2016).
 Innymi osiągnięciami 
szkoły są: II nagroda w Ogólno-
polskim Konkursie Literackim 
„Na Św. Walentego – różne 
oblicza miłości”, którą otrzymała 
Emilia Wiesion, natomiast III 
nagrodę zdobyła Wiktoria Soko-
łowska.
 U c z e n n i c o m 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
następnych sukcesów!
   Elżbieta Olborska

Punkt przedszkolny Bajka przy SP w Piekarach

Światowy Dzień Wody  
u przedszkolaków

ZSP w Osuchowie

Wielki sukces uczennic z Gimnazjum im. 
Księdza Kanonika Mariana Lipskiego 
w Osuchowie

Gimnazjum z Osuchowa  na 
warsztatach językowych w Londynie 
              W dniach od 4 do 9 marca 2016 roku uczniowie Gimnazjum w Osuchowie 
uczestniczyli w warsztatach językowych w  Londynie.  Była to pierwsza tego typu 
wycieczka zorganizowana w naszej szkole.  
         …4 marca (piątek) o godzinie 9.00 każdy z uczniów stawił się na miejsce 
zbiórki.
Po sprawdzeniu autobusu i wzruszającym pożegnaniu z rodzicami, ruszyliśmy 
w drogę. Czekały nas ponad 24 godziny ciężkiej podróży. Około godziny 17.00 
przy granicy z Niemcami zatrzymaliśmy się na dłuższy odpoczynek w zajeździe 
,,Chrobry’’, który także odwiedziliśmy w drodze powrotnej. Kiedy każdy z nas 
zjadł gorący posiłek i zdobył więcej siły na nowe wrażenia, pojechaliśmy w dalszą 
podróż. Dla wielu z nas przemierzanie trasy w godzinach wieczornych zleciało 
bardzo szybko. O godzinie 4.00 nad ranem znaleźliśmy się w porcie Cannes   ( 
Francja),skąd popłynęliśmy promem  do celu naszej podróży, czyli Londynu.  
            W tym momencie zaczęła się nasza przygoda. Pierwszego dnia zobaczyliśmy 
Tower Bridge, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych mostów świata  oraz  
Katedrę świętego Pawła, gdzie  weszliśmy na punkt widokowy, usytuowany ponad 

200m nad ziemią. Mogliśmy ujrzeć panoramę Londynu, niesamo-
wity widok. Ten dzień był zdecydowanie przeznaczony na pozna-

wanie historii nie tylko Londynu, ale całej Anglii. Około godzin wieczornych ruszy-
liśmy do Wellington- dzielnicy, w której mieliśmy zamiar mieszkać. Nastąpił czas 
na weryfikację naszych umiejętności językowych. Musieliśmy normalnie funk-
cjonować  w brytyjskich rodzinach. Każdy uczestnik wycieczki dostał specjalne 
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ćwiczenia, które musiał wypełniać z pomocą swoich nowych ,,członków rodziny’’.  
               Drugi dzień warsztatów był chyba najbardziej wyczekiwany. Punktem 
tego programu było muzeum figur woskowych  ,, Madame Tussauds’’.  W 
tym magicznym miejscu każdy uczestnik wycieczki miał możliwość zrobienia 
sobie pamiątkowego zdjęcia ze znaną osobą, począwszy od Baracka Obamy, 
skończywszy na współczesnych gwiazdach muzyki pop. Drugi dzień skończy-
liśmy zwiedzaniem Brytyjskiego Muzeum, które może  poszczycić się bardzo 
dużą liczbą eksponatów. Warto wspomnieć także, że tego dnia przecho-
dziliśmy przez Oxford Street, gdzie zatrzymaliśmy się na małe zakupy oraz  
Piccadilly Circus, czyli plac, na którym znajdują się najbardziej rozpozna-

walne reklamy świetlne. Kolejne dwa dni minęły nam bardzo szybko. W tych 
dniach odwiedziliśmy  National Gallery,narodową galerię sztuki,  znajdują 
się tam dzieła wielkich artystów .Mieliśmy też okazję skorzystania z London 
Eye, które dostarczyło nam niesamowitych widoków i wrażeń.……………… 
     Myślę, że była to jedna z najlepszych i najatrakcyjniejszych wycieczek w tym 
roku szkolnym. Dzięki tego typu wyjazdom możemy poznać kulturę i obyczaje 
panujące w  angielskich domach, historię kraju, a przede wszystkim podszkolić 
nasze umiejętności językowe, które przydadzą się nam w dorosłym życiu. Mamy 
tylko nadzieję ,że będziemy mieć możliwość powtórzenia tego wyjazdu.                                                                                             

Ola Gronkiewicz, ucz. kl. II a Gimnazjum w Osuchowie

Wiosna w Osuchowie, 
czyli przepis na bogatą 
ofertę atrakcyjnych i 
smacznych zajęć…

21 marca 2016r. zapamiętamy jako dzień 
spędzony wyjątkowo radośnie.

Już od samego rana dało się odczuć wiosenną 
aurę. Zapoczątkowała jąpani Urszula Gowin, 
Dyrektor ZSP w Osuchowie, która powitała 
uczniowską społeczność i życzyła wszystkim dobrej, 
spontanicznej zabawy. Zaakcentowała, że ten dzień 
został zorganizowany specjalnie dla uczniów, i że 
ważne w dzisiejszych czasach jest spędzanie czasu 
z drugim człowiekiem. Poinformowała, że Pierwszy 
Dzień Wiosny w naszej szkole, to również krok 
w stronę charytatywności.Zbieraliśmy fundusze, 
które zostaną przeznaczone na potrzeby schro-
niska w Korabiewicach oraz plastikowenakrętki jako 
wsparcie dla niepełnosprawnych dzieci.

Następnie Pani Dyrektor przedstawiła harmo-
nogram dnia i wyznaczyła cel zabawy: BYĆ RADO-
SNYM.

Na tę iście wiosenną radość złożyły się dokładnie 
przemyślane działania, takie jak: przemarsz szkolnej 
społeczności i obdarowywanie napotkanych miesz-
kańców Osuchowa jabłkami czy bogata oferta zajęć. 
Oto one:

- projekcje filmów;
- farbowanie włosów środkami ekologicznymi;
- wypiekanie pizzy;
- zabawa „Parda Kłamców”;
- karaoke z podziałem na grupy wiekowe;
- turnieje sportowe: tenisa stołowego i szachów.
Za możliwość uczestniczenia w tych atrakcjach 

uczniowie płacili nakrętkami. Ponadto w tym dniu 
młodzi osuchowianie także swoim wyglądem infor-
mowali o nadejściu wiosny. Były kolorowe balony, 
motyle i kwiaty wpięte we włosy i ubrania, trans-
parenty z napisami, np.: „Pierwszy Dzień Wiosny 
– Każdy Jest Wesoły i Radosny”; „WITAJ WIOSNO”.

Co sprawiło uczniom największą radość? 
Trudno odpowiedzieć, bo w tej sprawie (co wyjąt-
kowo nie przeszkadza) głosy są podzielone. Dzieci z 
klasy 5 dzieliły się wrażeniami:

Marcin: Wszystko mi się podobało! Pizza była 
perfecto!!!

Ewelina, Klaudia, Ola, Klaudia, Karolina: Lubimy 
karaoke, bo można śpiewać co się chce…

Maciek: Dziewczyny co wy opowiadacie, 
najlepszy był tenis stołowy.

Klaudia: Podobały mi się moje różowo-niebie-
skie włosy…Szkoda, że na coc dzień tak nie może 
być. Ale i tak super się wyglądało.

Czwartoklasistów nie trzeba było zbytnio 
zachęcać do udziału w karaoke. Śpiewali takie hity, 
jak: „Za zdrowie pań”, „Pomidorowa”, „Co ma być, to 
będzie” , „Przekorny los”, „Przez twe oczy zielone”, 
„Jedzie pociąg z daleka”. Dominikowi, który mówił, 

że lubi tylko karaoke – spodobało się wiosenne śpie-
wanie. To dobrze, bo przecież każdy miał w tym dniu 
czuć się dobrze. 

Spośród uczniów z kl. VI, wypowiedział się 
Norbert: Jako uczeń kl. VI i przewodniczący SU 
czułem się w obowiązku zaangażować się w tę 
akcję. Prowadziłem m.in. „Paradę Kłamców”. Oczy-
wiście, że mi się podobało. Kiedy coś robisz, zależy ci 
żeby innym też się podobało – nikt nie lubi słyszeć, 
ze coś nie wypaliło, albo że było nudne… Cieszę się, 
że w mojej szkole jest tak pozytywnie! 

Relacje dzieci z ZSP w Osuchowie w pełni obra-
zują jaki wpływ wywarły na nich  działania szkoły. 
Warto dodać, że nad całością czuwały opiekunki 
SU – p. Anna Saiki i p. Dominika Jankowska; nauczy-
ciele i wychowawcy dzielnie kibicowali swoim 
podopiecznym i niejeden raz dali przykład jak się 
można dobrze bawić. 

Dominika Jankowska

Uczymy innych w naszej 
szkole!
Ogólnopolski projekt Szkoła z Klasą 2.0. 

 Na początku drugiego półrocza w Szkole 
Podstawowej im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w 
Osuchowie uczniowie klasy VI przeprowadzili 
ścieżkę edukacyjną pt. „O czym myśli mądra głowa? 
Najważniejsza to staranna wymowa”. Odbiorcami 
tych warsztatów byli najpierw w dn. 7 marca 2016r. 
- uczniowie klasy V, a  w dn. 16 marca 2016r. – 
rodzice uczniów kl. VI.
 Warsztaty opierają się na założeniu, jak 

tytuł artykułu podpowiada, że uczniowie, którzy 
nauczyli się danego zagadnienia w sposób wzor-
cowy, mogą uczyć innych. U nas zaczęliśmy od nauki 
młodszych, a że apetyt rośnie w miarę jedzenia, 
zaproszono do nauki także rodziców.
 Temat warsztatów był ciekawy i rzadko 
spotykany, a przecież staranna wymowa – tak 
potrzebna Polakowi w Polsce, jak powietrze do życia 
każdemu człowiekowi na świecie. Podopieczni p. 
Dominiki Jankowskiej opowiadali o kulturze żywego 
słowa, dykcji, emisji głosu. Ćwiczenia dotyczyły tych 
zagadnień oraz usprawniania aparatu artykulacyj-
nego za pomocą łatwych i przyjemnych zabaw logo-
pedycznych.
 Warsztaty prowadzili: Małgosia 
Berlińska, Ola Sokołowska, Nikola Siedlecka, Klaudia 

Szymańska, Jakub Gronkiewicz, Bartek Krawczyk.
 I ja tam byłem, wszystko widziałem, 
ćwiczyłem i się nieźle bawiłem!

Norbert Kok
Przewodniczący SU

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY

W Osuchowie 
wielkanocne zabiły 
dzwony….

23 marca 2016r. w ZSP w Osuchowie miała 
miejsce uroczysta akademia poświęcona Świętom 
Wielkiej Nocy. 

Pani Urszula Gowin, Dyrektor szkoły, powitała 
uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przybyłych 
gości: pana Marka Zientka– Zastępcę Przewod-

niczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie, panią 
Agnieszkę Mentek– Przewodniczącą Rady Rodziców. 
Pani Dyrektor mówiła o tym jak ważną rolę w życiu 
każdego człowieka odgrywa rodzina i okazywanie 
serdecznych uczuć najbliższym. Zaprosiła zebranych 
do refleksyjnego przeżywania świątecznego czasu.

Następnie wystąpiły dzieci z oddziału przed-
szkolnego, które zaprezentowały program arty-
styczny przygotowany przez panie: Marzenę Taras 
oraz Jolantę Strojek. Przedszkolaki  recytowały, 
śpiewały, klaskały, skakały a wszystko to podykto-
wane wielkanocnymi zwyczajami. Warto przytoczyć 
zasłyszany wiersz J. Kulmowej: „Kiedy radość nie 

może się w sercach pomieścić/ wypływa na ulicę 
falą rozkołysaną/ woła dzwonami w każdej wsi i 
mieście/ że Wielkanoc”. W ten właśnie niepowta-
rzalny sposób zaprezentowały się maluchy – niczym 
„fala rozkołysana” wprowadziły nas w radosny 
nastrój oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa.

Kolejnym punktem uroczystości był program 
pt.: „Wielkanocne obchody” w opracowaniu p. 
Elżbiety  Olborskiej, a w wykonaniu gimnazjalistów: 
Dominik Melon, Natalia Melon, Klaudyna Wieteska, 
Julia Wojtczak, Katarzyna Wojciechowska, Mateusz 
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Wojtczak, Przemysław Mentek, Bartek Jarkiewicz, 
Aleksandra Marczak, Agnieszka Zielińska, Kata-
rzyna Talak, Damian Wojtyniak. Młodzież ukazała 
historię Świąt Wielkiej Nocy. Pokazano jak wyglą-
dała biesiada zwaną „półkurkiem”, czy też zwrócono 
uwagę, ze dawniej co innego oznaczał śmigus, a co 
innego – dyngus. Kolejną ciekawostką był zwyczaj, 
o którym opowiadała Klaudyna W.: „W poniedziałek 
lano panny i niewiasty, a od wtorku musiał się mieć 
na baczności każdy mężczyzna. I wszyscy pamię-
tali, że do Zielonych Świątek można ich lać w każdy 
piątek”. Następnie radośnie wyśpiewywano rymo-
wanki dotyczące Wielkiej Nocy, np.: „Wielkanocne 

biją dzwony. Cały kraj nasz rozbawiony”.Repertuar 
w pełni odzwierciedlał charakter występów. Usły-
szeliśmy pieśni: „Ojcze, jeśli możliwe”, „Moje wędro-
wanie”, „Twoja miłość”, „Jezus jest Panem” oraz 
przyśpiewki wielkanocne, a wszystko pod okiem 
pani Ludmiły Drobot-Kierzkowskiej.

 Ostatnim momentem uroczystości 
byłodzielenie się wielkanocnym jajkiem oraz skła-
danie świątecznych życzeń. Pani Dyrektor życzyła 
zebranym, aby Święta Wielkiej Nocy wniosły do ich 
serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, 
spokój, ciepło i nadzieję.

Dominika Jankowska

Wędrówka do… szeroko rozumianej 
przyjaźni z książką

 Dnia 11.04.2016r. w Osuchowie klasa 6 odbyła pieszą 
wycieczkę do Miejskiej Biblioteki w Osuchowie.

  Przed wyjściem wszyscy zaopatrzyliśmy się w odblaskowe 
kamizelki, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Naszymi opiekun-
kami były: pani Grażyna Szymczak i pani Dominika Jankowska.  Zabra-
liśmy również aparat, aby zrobić upamiętniające zdjęcia. Ze szkoły 
wyruszyliśmy o godz. 11:00. Gdy dotarliśmy do biblioteki, przywi-
tała nas bardzo sympatyczna bibliotekarka, pani Natalia Syndybał.  
Oprowadziła nas po miejscu, poinformowała o jego przeznaczeniu 
- szeroko rozumianej przyjaźni z książką. Opowiedziała również, 
w jaki sposób ułożone są książki. W międzyczasie panie opiekunki 
zrobiły nam zdjęcia, do których pozowali, rzez jasna, sami oczytani 
uczniowie. Od sympatycznej bibliotekarki dowiedzieliśmy się również 
o internetowej stronie biblioteki. Gdy mieliśmy czas wolny, zaczę-
liśmy oglądać zestawy edukacyjne przeznaczone dla całych rodzin, 
w których znajdowały się książki, gry planszowe i jakaś zabawka. 
Gdy opiekunki powiedziały nam, że czas wracać, wszystkim zniknął 
uśmiech z twarzy, lecz oznajmiły, że jeszcze nieraz tu przyjdziemy. 
  Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Ten czas minął wszystkim 
przyjemnie i sympatycznie.

Aleksandra Sokołowska, kl. VI

MERKURIUSZ SZKOLNY

W dniach 20.02-04.03.2016r. w Miejskim Przedsz-
kolu Nr 1 odbywał się konkurs plastyczny ogólno-
przedszkolny dla rodziców i dzieci pt. „Kurczaczek 
wielkanocny”. Celem konkursu było zaintereso-

wanie dzieci tradycjami związanymi ze Świętami 
Wielkiejnocy i zachęcanie do współpracy rodzic-
-dziecko. Praca miała mieć formę przestrzenną 
i wykonaną z różnych materiałów. W konkursie 
wzięło udział 55 dzieci wraz z rodzicami. W każdej 
grupie wiekowej zostało wybrane jedno I, II i III 
miejsce oraz jedno wyróżnienie, za które dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody. Pozo-
stali uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania 
za udział i słodkie niespodzianki. Rozdanie nagród 
poprzedził występ dzieci z grupy „Gumisie” w   
inscenizacji pt. „Wieziemy Wam kogucika”. Wyko-

nane prace można było podziwiać na pokonkur-
sowej wystawie zorganizowanej w placówce.

Małgorzata Sałajczyk

Miejskie Przedszkole Nr 1

Kurczaczek wielkanocny

Wizyta w Państwowym 
Zespole Ludowym Pieśni 
i Tańca  „Mazowsze”
 16 marca 2016r. przedszkolaki z 
Miejskiego Przedszkola Nr 1 odbyły wycieczkę do 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca  
„Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrę-
busach -  jednego z największych polskich zespołów 
artystycznych odwołujących się do tradycji polskiej 
muzyki i tańca ludowego. W trakcie naszej wizyty 
oglądaliśmy przedstawienie pt. „Tańce narodowe” 
to historyczno-edukacyjna opowieść, której celem 
jest zapoznanie dzieci i młodzieży z polskimi tańcami 

narodowymi, jak polonez, oberek, 
mazur, kujawiak i krakowiak, strojami 

oraz muzyką. Atrakcyjność tej formy to nie tylko 
prezentacja bogactwa folkloru, ale także projekcje 

multimedialne slajdów oraz barwna opowieść 
konferansjera. Dzieci miały możliwość zapoznania 
się z historią powstania zespołu „Mazowsze”, obej-
rzenia tradycyjnych strojów oraz aktywnego uczest-
niczenia na scenie w postaci wspólnego tańczenia 
z artystami poloneza czy też udziału w konkursach. 
Po przedstawieniu udaliśmy się do Muzeum Moto-
ryzacji i Techniki w Otrębusach. Przewodnik poin-
formował  nas, że obecnie wśród zbiorów znajduje 
się ok. 300 zabytkowych pojazdów. Wśród ekspo-
natów są samochody osobowe, ciężarowe, auto-
busy, samoloty, wózki dziecięce, rowery, motocykle, 
a także sprawne czołgi. Jednak największą atrakcją 
było wejście do piętrowego autobusu wprost z ulic 
Wielkiej Brytanii. Dzieci wróciły do przedszkola 
zadowolone i pełne wrażeń. 

Iwona Dziuba

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_ludowa
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„Powitanie Wiosny”  Wiosna to najpiękniejsza pora roku, 
dlatego Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo 
radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzieci. 
W poniedziałek 21 marca 2016r. przedszko-
laki z Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczo-
nowie zebrały się na uroczystym poranku 
okazji „Powitania Wiosny”. Podczas spotkania 
dzieci brały czynny udział w różnych zaba-
wach muzycznych, a każda z grup z tej okazji 
zaśpiewała piosenkę o tematyce wiosennej. 

Na zakończenie naszego spotkania dzieci 
radosnymi okrzykami przywoływały wiosnę, a 
żegnały zimę słowami:
„Marzanno, Marzanno,
Ty zimowa panno,
Ciebie pożegnamy-
Wiosnę przywitamy”  
 Dzieci powróciły do swoich sal z 
szerokim uśmiechem i nadzieją, że wreszcie 
zawita tak upragniona wiosna. 

Iwona Dziuba

„Wielkanocna wizyta”
 Dnia 23.03.2016r. dzieci z grupy 
„Gumisie” z Miejskiego Przedszkola Nr 1 
w Mszczonowie zaprezentowały montaż 
słowno - muzyczny pt; „Wieziemy Wam kogu-
cika”. Na zaproszenie pań Małgorzaty Sałaj-
czyk i Iwony Dziuby odpowiedziały dzieci z 
klas zerowych wraz z wychowawczyniami 
ze Szkoły Podstawowej.  Przybyłych gości 
powitała pani dyrektor Katarzyna Podlaska. 
Dzieci w  kostiumach, przygotowanych przez 

rodziców, zaprezentowały tradycje związane 
z przygotowaniami do Świąt Wielkanocnych 
i samymi świętami. Na scenie pojawiły się: 

pani Wiosna, kurczaczek, cukrowy baranek, 
zajączek czy  pisanki.  Przedstawienie bardzo 
pomysłowo połączone było ze wspólnym 
śpiewaniem piosenek o tematyce wielka-
nocnej. Pomimo licznie zgromadzonych osób 
przedszkolaki wykazały się odwagą i jak „mali 
aktorzy” odegrali swoje role, co zostało doce-
nione brawami i słodkim poczęstunkiem. Na 
zakończenie naszego spotkania pani dyrektor 
złożyła serdeczne życzenia dzieciom i wycho-
wawczyniom z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkiejnocy.

Iwona Dziuba

SPOTKANIE SPORTOWE   
w Miejskim Przedszkolu 
 
Dnia 15.04.2016r. odbyło się w naszym 
przedszkolu SPOTKANIE SPORTOWE. Do 
placówki zostali zaproszeni trenerzy z 
Akademii Piłkarskiej Legii z Żyrardowa. 
Spotkanie miało za zadanie zachęcać dzieci 
do aktywnego spędzania czasu wolnego 
na świeżym powietrzu, grając w piłkę lub 

bawiąc się w różne gry także z rodzicami. Dzięki zabawom wspólnie 
z trenerami przedszkolaki mogły rozwijać swoją sprawność fizyczną, 
poznać powitanie osób kibicujących zespołowi piłkarskiemu „Legii 
Warszawa” oraz poznać zasady gry w piłkę. Wszyscy poprzez zabawy 
ruchowe z piłką na sali widowiskowej dzieci uczyły się zasad dobrej 
rywalizacji, czerpania radości z opanowania nowych umiejętności. 
Maluchy z dumą bawiły się z trenerami, pokazywały im swoje 
umiejętności a wszystko robiły z dużą przyjemnością. Na zakończenie 
spotkania dzieci wraz z trenerami wykonali okrzyk kibiców Legii i 
obiecali, że będą uprawiać sport.

Małgorzata Sałajczyk

WIOSENNE SPOTKANIE  
Z RODZICAMI
W czwartek 17.04.16r. w grupie Misie w 
Przedszkolu Miejskim zorganizowane zostało 
wiosenne spotkanie z rodzicami. W ramach 
programu prozdrowotnego, który w tym 
roku szkolnym jako wychowawczynie realizo-
wałyśmy, rodzice wraz z dziećmi mieli możli-

wość zrobienia sałatki owocowej, szaszłyków 
owocowych lub koreczków z owocami w roli 
głównej. Jak łatwo zauważyć motywem prze-
wodnim spotkania było zdrowe, owocowe  
odżywianie . Warsztaty z udziałem przynie-
sionych przez rodziców owoców rozpoczęły 
sie krótkim przestawieniem żegnającym zimę 
i jednocześnie witającym wiosnę. Jak zawsze 
dzieci w roli małych aktorów spisały się 
znakomicie i świetnie zapamiętały swoje role, 
zaśpiewały piosenki i zatańczyły. Dziękujemy, 

za wspólnie spędzony czas.
Renata Sosnowska

„BALONOWY DZIEŃ”  
w Misiach
W ramach projektu „Mamo, Tato pobaw się 
ze mną” dnia 12.04.16 r. zaproszona została 
mama jednej z dziewczynek, aby pokazać dzie-
ciom, że balony, to nie tylko ozdoba przyjęć 
urodzinowych. Pani Anna Gromek udowod-
niła nam, że balony mogą być głównym boha-
terem we wszelkich zabawach z dziećmi. 
Zanim zaczęła wyczarowywać z nich praw-
dziwe cudeńka ,posłużyły nam do utrwalenia 
liczenia w zakresie 10 . Przypomnieliśmy sobie 
kolory, utworzyliśmy zbiory i próbowaliśmy 
ocenić nie tylko „na oko” „o ile jest więcej...” i 

„ o ile mniej...”. Nim dzieci zaczęły samodzielną 
„ twórczość balonową” ja pod czujnym okiem 
pani Ani próbowałam wykonać psa i muszę 
przyznać, że nie było to łatwe zadanie. Każde 
dziecko miało możliwość zrobienia serduszka i 
pszczoły. Pomocą w każdym momencie służyła 
pani Ania. Nie zabrakło również zabawy 
ruchowej z podkładem muzycznym. Wykonane 
przez dzieci pszczółki fruwały na łące-dywanie 
zbierając nektar i przemieszczając się z kwiatka 
na kwiatek. Na zakończenie pani Ania poka-
zała dzieciom, jak wykonywać m.in. kwiatka, 
ośmiornicę, słonia, papugę ale największą 
atrakcją stała się szabla pirata, miecz oraz 
kucyk. Przedpołudnie w przedszkolu zakoń-
czyła praca przy stolikach w czasie której dzieci 
w karcie pracy kolorowały długiego węża 

wykonanego z balonów. Nie obyło się też bez 
zadania domowego którego tematem był: 
„Mój ulubiony bohater bajkowy” albo „Moje 
ulubione zwierzątko”. Dziękujemy za wspólną 
zabawę!

Renata Sosnowska

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz 
kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabili-
tacyjne dla dzieci rolników- ubezpieczonych w KRUS.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. 
urodzone pomiędzy 2001 a 2009 r.(7-15 lat), których 
przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) 
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek 
o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny (druk 

dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach tereno-
wych) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypeł-
nieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specja-
listę wraz z informacją wychowawcy klasy i oświadczeniem rodzica/
opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po 
uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS 

do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez 
Dyrektora Oddziału. W pierwszej kolejności na turnus kierowane są 
dzieci, które po raz pierwszy złożyły wniosek i posiadają prawo do 
zasiłku pielęgnacyjnego. 
Centra rehabilitacji rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne 
wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywi-
dualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, 
którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz 
czas wolny od zajęć terapeutycznych.

W 2016 roku na terenie OR KRUS w Warszawie organizowane będą trzy 
turnusy :

1. Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w 
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie 

od 26.06 -16.07.2016

2. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum 
Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 10.08-

30.08.2016

3. Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum 
Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, w terminie od 11.08-31.08.2016

Turnusy trwają 21 dni. Rodzice pokrywają opłaty za pobyt dziecka 200 
zł oraz koszt podróży odpowiadający równowartości ceny biletów PKS:

Wnioski należy składać do 
PT KRUS w terminie do 
końca kwietnia br.

Dodatkowe informacje 
pod numerem tel.22 
810 30 06 wew.145  lub 
w siedzibie OR KRUS 
Warszawa.

SKLEP JUBILERSKI 
Mirosława Wirowskiego 
(Mszczonów - Nowy Rynek 17)

zaprasza do skorzystania

z 10% komunijnej promocji  
na wyroby ze złota.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

OGŁOSZENIA / REKLAMY

NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

PIEROGI
Wyroby garmażeryjne

Ręcznie robione
Bez konserwantów

Zapraszamy
do nowo otwartego sklepu garmażeryjnego

szeroki wybór asortymentu
codziennie świeża dostawa

Mszczonów ul. Tarczyńska 46

Czynne:
Pon. - Pt. 9-17

Sob. 8-13 
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UPORZĄDKUJMY GMINĘ
 
Zima dobiegła końca i zaczęła się …pora wiel-
kich, wiosennych porządków :) Zapraszamy 
wszystkich do tego, aby zechcieli świeżym spoj-
rzeniem ocenić stan swoich posesji i uprzątnąć 
z nich wszystko co zbędne i co szpeci. Mszczo-
nowskie porządki, do których Władze Samo-
rządowe i nasza Redakcja wspólnie zapraszają 
Mieszkańców Gminy, mają na celu upiększenie 
miasta. W tym roku czeka nas wizyta uczest-
ników Światowych Dni Młodzieży. Sprawmy, 
aby w ich pamięci Mszczonów i jego okolice 
zachowały się w pamięci, jako przykład gospo-
darności i schludności. Mszczonowski Samo-
rząd 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

KOMUNIKAT NR 1

Organizatorzy

Partnerzy

Współpraca

C

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Urząd Miejski w Mszczonowie

Geotermia Mazowiecka S.A.

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Redakcja GLOBENERGIA

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Katedra Surowców Energetycznych
Wydział Geologii, Geo zyki i Ochrony Środowiska
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

KONGRES GEOTERMALNY
V OGÓLNOPOLSKI

11–14 października 2016
Mszczonów

www.energia-geotermalna.org.pl/kongres

ZAPROSZENIE 
Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, Miasto i Gmina 
Mszczonów, Geotermia Mazowiecka S.A. oraz Instytut 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN i Katedra 
Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofi zyki i 
Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stani-
sława Staszica zapraszają do udziału w V Ogólnopolskim 
Kongresie Geotermalnym, który odbędzie się w dniach 11–14 
października 2016 r. w Mszczonowie. Poprzednie Kongresy 
odbyły się w latach 2007, 2009, 2011 i 2013. Były to najważ-
niejsze krajowe spotkania środowiska naukowców i praktyków 
związanych z geotermią, które przysłużyły się przeglądowi 
stanu rozwoju, doświadczeń i perspektyw geotermii w naszym 
kraju, zintegrowały wiele osób i środowisk. Czas zatem na V 
Ogólnopolski Kongres Geotermalny. Do udziału w Kongresie 
zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji 
rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwe-
storów, firmy usługowe, doktorantów i studentów, a także inne 
osoby zainteresowane geotermią. 

Spotkajmy się w Mszczonowie! 
Organizatorzy 

V Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego 2016

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEOGŁOSZENIA / REKLAMY
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OGŁOSZENIA / REKLAMY

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
- Zgrzewarka do worków foliowych
  tel. 694 929 537
- Urządzenia chłodnicze używane, sprawne:
     - szafa chłodnicza 2-drzwiowa oszklona
     - zamrażarka
     - lada chłodnicza              tel. 694 929 537
 
  
DO  WYDZIERŻAWIENIA:

- Pomieszczenia : handlowo-usługowe na parterze
  oraz biurowe na II piętrze pawilonu “Hermes” 
  w Mszczonowie  - tel. 606 389 428 

- Dwa lokale handlowo - usługowe  przy  
ul. Sienkiewicza 6   w Mszczonowie

Żabia Wola - segmenty:  
cena już od 1980 zł/m2.  Istnieje możliwość 
nabycia części mieszkalnej:  I+II piętro 170 m2 

lub części usługowej na parterze 82 m2  
przy spełneniu określonych warunków 

Sponsor Mszczonowskiego Stow. Historycznego

Magazyny z art. do produkcji rolniczej 
oferują w atrakcynych cenach, spraw-
dzona jakość:
• nasiona warzyw i kwiatów, środki 

ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, 
korę,

• węgiel orzech w cenie  
800 zł/ tona, kontakt: Żabia Wola  
tel. 46-857 8222, 602 521 188 

• pasze, ziemia ogrodowa, sól 
lizawka, kontakt: Mszczonów  
tel. 46 857 1771.

Wyprzedaż art. pasmanteryjnych m.in.
suwaki, rzepy, duży wybór guzików, taśmy 
do firan i inne w sklepie spożywczo-prze-
mysłowym w Osuchowie 
tel. 668 893 490
 

Wyprzedaż z minimalną ceną:
- stolarka okienna drewniana, drzwi 
wewnętrzne
- ościeżnice metalowe 60 cm, kołki 
montażowe do styropianu, profile alumi-
niowe 3m i 4m, rynny,  Mszczonów           
tel. 46-8571771
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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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