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Sesja Rady Miejskiej

Z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
W środę, 27 kwietnia 2016 roku, odbyła się XXII sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie, podczas której radni wysłu-
chali informacji z oceny stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów oraz podjęli bieżące uchwały.

Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów

Drogi krajowe

Karol Kantor reprezentujący Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Auto-
strad zdał informację z podległych GDDKiA dróg  będących na terenie 
gminy Mszczonów, w tym drogi krajowej nr 8 i drogi krajowej nr 50. 
Zdaniem przedstawiciela GDDKiA obie drogi krajowe charakteryzują się 
wysokim standardem. W ramach inwestycji w roku 2016 zaplanowana 
jest przebudowa odcinka S-8 od Radziejowic w kierunku Warszawy. 
W tym roku również wykonane zostaną ronda na drodze krajowej 
nr 50 w miejscowości Grabce Józefpolskie oraz na obecnym skrzy-
żowaniu przy Keramzycie. W uzupełnieniu burmistrz Józef Grze-
gorz Kurek poinformował, że trwają rozmowy z dyrekcją GDDKiA 
dotyczące reorganizacji zjazdu z ronda przy Termach w Mszczo-
nowie. Satysfakcjonującym dla samorządu rozwiązaniem byłoby 
wytyczenie prawoskrętu w kierunku centrum Mszczonowa. 
Na pytanie radnego Dariusza Olesińskiego dotyczące braku 
oświetlenia przy węźle w Adamowicach, Karol Kantor poin-
formował, że problem zostanie rozwiązany w najbliższym 
czasie. Brak oświetlenia wynikał z kradzieży okablowania.  
Wiceprzewodniczący RM Andrzej Osiński pytał czy przewiduje się 
dalszą przebudowę drogi w Chudolipiu.  W odpowiedzi przedstawiciel 
poinformował, że w ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię 
oraz wprowadzono nowe oznakowania, co przyczyniło się do zamie-
rzonej poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku 50-tki. 

Drogi wojewódzkie

Grzegorz Kłosowski, kierownik obwodu Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Grodzisku Mazowieckim, poinformował, że na terenie 
gminy Mszczonów pod jurysdykcją MZDW jest droga wojewódzka o 
numerze 779, stanowiąca część ulicy Dworcowej od ulicy Grójeckiej do 
rampy kolejowej w okolicach skrzyżowania z ulicą Towarową oraz dawny 
przebieg drogi krajowej nr 50 od Słabomierza do skrzyżowania z drogą 
krajową w miejscowości Zbiroża, których stan jest satysfakcjonujący. 
Korzystając z okazji wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej 
Osiński zaapelował o naprawę drogi od Chudolipia do Piotr-
kowic, która ma znaczenie strategiczne z uwagi na duże natę-
żenie ruchu oraz stanowi ważne połączenie między powiatami. 
- Wielokrotnie obiecywano nam naprawę tej drogi, która wymaga 
kapitalnego remontu. Jest to odcinek 4 kilometrów, który przy-

nosi wstyd dla województwa- tłumaczył Andrzej Osiński.   
W odpowiedzi Grzegorz Kłosowski zapewnił, że w przeciągu najbliższych 
lat odcinek od Chudolipia do Piotrkowic przejdzie kapitalny remont. 
Marek Zientek, wiceprzewodniczący RM pokreślił potrzebę wycinki 
suchych i starych drzew, które stanowią zagrożenie dla osób podró-
żujących drogami wojewódzkimi. W odpowiedzi Grzegorz Kłosowski 
zapewnił, że MZDW sukcesywnie będzie prowadziło wycinkę starego 
drzewostanu. 

Drogi powiatowe

Wojciech Szustakiewicz, starosta powiatu żyrardowskiego poinformował, 
że w roku 2015 na wszystkie drogi powiatowe wydanych zostało blisko 3,5 
mln złotych, w tym trzy zadania drogowe wykonano w gminie Mszczonów. 
W roku bieżącym powiat posiada ponad 6 milionów 
złotych na drogi powiatowe, co będzie miało realne prze-
łożenie na zwiększenie nakładów na inwestycje drogowe. 
Starosta podziękował za wzorową współpracę z gminą Mszczonów, która 
partycypuje w kosztach napraw dróg powiatowych na terenie swojej gminy. 
Andrzej Pydzik, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrar-
dowie omówił stan dróg powiatowych na terenie gminy 
Mszczonów, w tym także szereg podejmowanych przez PZD zadań. 
Dyrektor podkreślił, że od kwietnia bieżącego roku rozpo-
częła się coroczna wycinka przydrożnych drzew i zakrzaczeń. 
W sumie wycięto 261 sztuk starego drzewostanu. Na bieżąco 
prowadzone będą także drobne remonty i oznakowanie dróg. 
Ponadto PZD planuje wraz z początkiem czerwca rozpo-
cząć odwodnienie rowu melioracyjnego w ciągu drogi 
od sklepu centrum Bobrowiec w kierunku Olszewka. 
Radny Jerzy Siniarski podkreślił zasadność tej inwe-
stycji z uwagi na notoryczne zalewanie dróg w tym rejonie. 
Wiceprzewodniczący Marek Zientek podziękował za efekt 
prac przy wycięciu suchych drzew w Osuchowie, co wpły-
nęło na poprawę bezpieczeństwa w tej miejscowości. 
- Te topole są wycinane w ilościach w jakich potrzeba. Są 
już odcinki bezpieczne z nowymi nasadzeniami, za co w 
imieniu swoim i moich wyborców dziękuję i wyrażam słowa 
uznania za wzorową wykonaną pracę- mówi Marek Zientek.  
Radny Andrzej Osial podziękował za wycięcie starych olch na zakręcie 
przy stawach we Wręczy, jednocześnie wnioskując o usunięcie 
nowych nasadzeń w miejscu wycięcia starego drzewostanu.  
Z kolei wiceprzewodniczący Andrzej Osiński korzystając z 
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okazji prosił o odkrzaczenie odcinka drogi 
od Wygnanki do miejscowości Cychry. 
  
Drogi gminne

Małgorzata Krześniak z Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego przedstawiła obszerną informację doty-
czącą gminnych szlaków komunikacyjnych na 
terenie miasta i gminy Mszczonów w 2015 roku 
oraz omówiła plany inwestycyjne na rok bieżący. 
Przez teren gminy Mszczonów przebiegają drogi 
krajowe łącznie 21,7 km, drogi wojewódzkie – 
łączna długość 8,596 km, drogi powiatowe– 69,7 
km oraz drogi gminne o łącznej długości 355,17 km. 
Stan dróg na obszarze gminy z roku na rok ulega 
poprawie. W 2015 roku zwiększyła się długość dróg o 
nawierzchni bitumicznej  o 3,2 km i tłuczniowej o 4,7 km. 
W 2015 roku zrealizowano następujące inwestycje: 
przebudowa ul. Leśnej w Budy Zasłona, przebudowa  
drogi Adamowice – Gąba, przebudowa ulicy Akacjowej 
w Markowie Towarzystwo, przebudowa ul. Długiej w 
Bronisławce, budowa jednostronnego chodnika we 
Wręczy, budowa jednostronnego chodnika w Lutkówce 
, przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich. 
W ramach inwestycji współfinansowanych 
z  powiatem żyrardowskim zrealizowano: przebudowę 
drogi powiatowej nr 4715W we Wręczy, współfinan-
sowano przebudowę drogi powiatowej nr 4727W 
(Huta Zawadzka) granica województwa – Pieka-
rowo, współfinansowano przebudowę drogi powia-
towej nr 4722W Wola Polska- Karnice – Mszczonów. 

Z kolei na remonty dróg wykonanych w  2015 roku wydatkowano 
łącznie 1.103.614,01 złotych, zaś na remonty dróg z Funduszu 
Sołeckiego wydatkowano kwotę  400.021,43 złotych. Na bieżące 
utrzymanie dróg  łącznie wydatkowano  853.342,18 złotych. 
W 2015 roku został uaktualniony wniosek o dofinansowanie z RPO 
WM 2007-2013 na zadanie: „ Budowa nawierzchni oraz chodników na 
ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynar-
skiej i Kościuszki w Mszczonowie”. Inwestycja została zrealizowana w 
latach  2011- 2014.  Całkowita wartość projektu 4.526.268,82 zł. W 2016 
roku gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 1797535,80 złotych. 
Złożone zostały także wnioski o dofinansowanie z PROW : przebu-
dowa drogi gminnej Szeligi, Zdzieszyn ( nr 470146W)  wraz z prze-
budową drogi wewnętrznej do drogi powiatowej nr 4719W, przebu-
dowa drogi gminnej Lutkówka,  Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki 
Osuchowskie, Strzyże ( nr 470128 W), przebudowa drogi gminnej 
Wygnanka, Edwardowo , Bobrowce (nr470187 W), przebudowa 
drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie ( nr 470174W ) na odcinku 
Grabce Wręckie, Grabce Towarzystwo, przebudowa drogi gminnej 
Borszyce granica Gminy Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179W). 
Powiat żyrardowski złożył wniosek na zadanie „Przebudowa drogi powia-
towej nr 4725W Mszczonów – Piekary – Wygnanka – granica województwa. 
Złożony został również wniosek na dofinansowanie ze 
środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji 
rolnej zadania: Przebudowa drogi we wsi Gąba – ul. Sosnowa. 
W ramach  inwestycji do wykonania w 2016 roku zaplanowano: przebu-
dowę ulicy Rolniczej i Ługowej, rozbudowę ulicy Sportowej w Mszczo-
nowie, rozbudowę ulicy przyległej do ulicy Strzelców Kaniowskich, 
opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Brzoskwi-
niowa, Jeżynowa, Północna, Szkolna, Zarzeczna  - w celu ubiegania się 
o dofinansowanie ze środków unijnych z programu na rewitalizację 
miasta, opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w Wymy-
słowie, przebudowę rowu zbierającego wody deszczowe z ulic Osiedla 
Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przebudowę wiaduktu kole-

jowego w Powązkach przebudowę wiaduktu kolejowego w Grabcach 
Towarzystwo, przebudowę fragmentu ulicy Działkowej w  Chudolipiu, 
przebudowę fragmentu ulicy Kolejowej i Prażmowskiej w Markowie 
Towarzystwo, przebudowę ulicy Długiej w Markowie Towarzystwo i 
Markowie Świnicach, przebudowę ulicy Zacisze  w Nowym Dworku. 
Korzystając z okazji Łukasz Koperski pytał o planowaną 
przed laty budowę drogi pomiędzy ulicą Szkolną a Bagno 
na końcu działek zaczynających się od ulicy Warszawskiej.  
- Z tego co pamiętam odbyło się przekazanie gruntów na tą inwe-
stycję i na tym ten temat się zakończył. W imieniu swoich wyborców 
chciałbym prosić, żebyśmy wrócili do tej sprawy omawiając jej 
rozwiązanie podczas prac komisji. Może powstałaby nowa koncepcja 
i pomysł na te tereny - tłumaczył przewodniczący Koperski. 
W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz Kurek podkreślił, że temat ten 
zostanie przedmiotem prac w trakcie posiedzeń komisji RM.

Podjęte uchwały

Radni podjęli szereg uchwał, w tym uchwałę w sprawie 
nadania imienia Szkole Podstawowej w Lutkówce. 
- Dziękujemy za taką inicjatywę bo to wielkie przedsięwzięcie i 
wyzwanie polegające na poświęceniu swojego czasu i nakładów finan-
sowych. Dziękuję w imieniu Rady Miejskiej wszystkim tym, którzy 
włożyli swój trud pracy w doprowadzeniu sprawy do tego momentu. 
Należą się Wam słowa uznania- mówił Łukasz Koperski.

Radni podjęli także  uchwały w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości  Badowo - Dańki oraz fragment miejscowości Badowo 
–Mściska oraz fragment miejscowości Olszówka, Wręcza i Wręcza 
i zmianę w uchwale  budżetowej gminy Mszczonów na rok 2016.  
Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w 
miejscowości Pieńki Strzyże oraz w miejscowości Wręcza, a także 
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. 
Radni wiele uwagi poświęcili analizie stanu gospodarki 
odpadami komunalnymi w gminie Mszczonów za 2015r. 
Radny Mirosław Wirowski z uznaniem podkreślił, że funkcjonu-
jący w Mszczonowie system odbioru odpadów działa wzorowo. 
Słowa uznania wyraził także wiceprzewodniczący Marek 
Zientek, który podkreślił, że mszczonowski system działał na 
długo przed wejściem w życie ustawy śmieciowej dzięki czemu 
mieszkańcy mogli przyzwyczaić się do segregowania odpadów. 
Wiceprzewodniczący Andrzej Osiński pytał o ściągalność opłat za odbiór 
śmieci. W odpowiedzi Jadwiga Barbulant, skarbnik gminy poinformo-
wała, że w roku ubiegłym do budżetu gminy z tytułu opłat za śmieci 
wpłynęło 1 mln 335 tysięcy złotych. Z kolei zaległości od początku 
funkcjonowania nowego systemu wynoszą blisko 92 tysiące złotych. 
Na zakończenie radni przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu 
Współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi za 
2015 rok.

Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej
Radny Krzysztof Krawczyk, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
poinformował, że w okresie między sesjami komisja odbyła pięć posie-
dzeń kontrolnych badając gospodarkę finansową Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiej Biblio-
teki i Gminnego Centrum Informacji. Komisja odbyła także posiedzenie 
kontrolne w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie badając spłacalność 
podatku od nieruchomości i podatku rolnego. W wyniku kontroli 
komisja nie wniosła żadnych uwag do prac poszczególnych jednostek i 
wydziału budżetowo-finansowego Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami
W okresie między sesjami zostały wydane trzy zarządzenia doty-
czące spraw budżetowych,  podniesienia polityki jakości w Urzędzie 
Miejskim w Mszczo-
nowie, a także prze-
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kazania środków trwałych do ZGKiM. 
Burmistrz poinformował, że do chwili obecnej do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej złożonych został 864 wnioski w 
ramach programu 500+.  Zdaniem Józefa Grzegorza Kurka pierwsze 
środki zostaną wypłacone wnioskodawcom na początku maja br. 
Szef mszczonowskiego ratusza zawiadomił o złożeniu przez 
firmę Global Park  raportu środowiskowego do Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która ma wydać opinię. 
Burmistrz wspomniał również o zorganizowanym pod Mini-
sterstwem Energetyki proteście samorządowców i miesz-
kańców z gmin Mszczonów, Żyrardów, Wiskitki, Baranów i 
Pniewy przeciwko budowie linii elektroenergetycznej 400kV. 
- Prawo stoi za nami i mamy nadzieję, że Polska Sieć Energetyczna jako 
inwestor weźmie pod uwagę nasze argumenty wytyczając taki korytarz 
dla linii 400kV, który w możliwie największym stopniu był on akcepto-
walny dla wszystkich stron.

Sprawy różne
W związku z licznymi, powtarzającymi się przypadkami oszustw, 
których ofiarami stają się starsze osoby, samotnie mieszka-
jące i łatwowiernie odnoszące się do nieznajomych, Krzysztof  
Puszcz, komendant mszczonowskiej policji zwrócił się z apelem 
o uświadamianie mieszkańców o istniejącym zagrożeniu. 
Radny Mirosław Wirowski zwrócił się z prośbą do burmistrza 
Mszczonowa o wsparcie inicjatywy radnego oraz mieszkańców 
z ulic Cichej, Towarowej i przyległych o podłączenie gazu i przy-
łączy bezpośrednio do nieruchomości. W odpowiedzi burmistrz 
zapewnił, że przyjrzy się sprawie podejmując interwencję. 

Radny Andrzej Osial pytał czy są prowadzone prace w 
sprawie opracowania dokumentacji do wniosku na finanso-
wanie budowy kanalizacji w miejscowości Grabce Józefpolskie. 
Burmistrz poinformował, że nie ruszył jeszcze unijny program finan-
sowania dla tego typu inwestycji. Zdaniem włodarza w momencie 
ruszenia z inwestycją Park of Poland będzie istniała możli-
wość dołączenia mniejszych sieci pod główny ciąg kanalizacyjny. 
Na zakończenie Łukasz Koperski, przewodniczący Rady Miej-
skiej zwrócił uwagę, że przed samorządem Mszczonowa 
i mieszkańcami gminy stoi bardzo trudne zadanie jakim 
jest obrona gminy Mszczonów przed budową linii 400 kV. 
- Demonstracja w Warszawie to początek ciężkiej drogi, która 
może nas czekać. Będziemy musieli wszyscy podjąć działania 
bowiem skutki tej inwestycji wpłyną na nasze przyszłe życie. 
Musimy mieć świadomość, że jesteśmy jedynym miastem przez 
które będzie przechodzić linia - tłumaczył Łukasz Koperski. 
- Burmistrz robi wszystko co można, aby oddalić widmo budowy korytarza 
przez teren naszej gminy. Cieszę się, że powstała wspólna koalicja ościen-
nych samorządów, które walczą o wspólny interes. Może dojdzie do sytu-
acji, że wszystkie samorządy wyjdą na ulice i zablokują strategiczne drogi. 
Nawet nie mieliśmy możliwości zareagować wcześniej bowiem nie 
wiedzieliśmy, że planowany korytarz miałby przechodzić przez naszą 
gminę. To jest oficjalne łamanie prawa. Jak można pisać nowe wytyczne 
na przysłowiowym kolanie - mówił z oburzeniem Łukasz Koperski. 
Ostateczna decyzja o przebiegi linii należeć będzie do Polskiej Sieci 
Energoenergetycznej, która na dniach powinna oficjalnie zająć stano-
wisko w tej sprawie.

Łukasz Nowakowski

20 kwietnia 2016r

Posiedzenie komisji otworzył radny 
Ryszard Stusiński, jako przewodniczący 
Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa. 
W komisji uczestniczyli także: wiceprzewod-
niczący Marek Zientek, wiceprzewodniczący 
RM Andrzej Osiński,  radny Robert Głąbiński, 
radny Marek Baumel, radny Waldemar Suski, 
radna Renata Siwiec, radny Jerzy Siniarski, 
radny Dariusz Olesiński, radny Mirosław 
Wirowski, radny Andrzej Osial.

Tematem posiedzenia komisji była ocena 
stanu dróg oraz stanu oświetlenia ulicznego 
na terenie miasta i gminy Mszczonów.

Janina Sitek, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Gminnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 
poinformowała, że aktualnie na terenie 

miasta i gminy Mszczonów zainstalowanych 
jest: 2196 opraw oświetlenia ulicznego, 
158  szafek oświetleniowych, 54 szt. fotoko-
mórek regulujących samoczynnie włączanie 
i wyłączanie oświetlenia ulicznego, 104 szt. 
zegarów astronomicznych regulujących 
włączanie i wyłączanie oświetlenia ulicznego.

W roku ubiegłym na terenie gminy wykonano 
szereg zadań inwestycyjnych w tym

zakończono  zadanie -zmiana sposobu zasi-
lania oświetlenia  z ryczałtowego na zasilanie  
z dodatkowego obwodu oświetleniowego, 
zrealizowano budowę oświetlenia ulicz-
nego w Mszczonowie przy ul. Grota Rowec-
kiego, budowę oświetlenia w miejscowości 
Olszówka ul. Lipowa , budowę  oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Wygnanka ul. 
Główna oraz przeprowadzono przebudowę  

linii oświetleniowej na Placu Piłsudskiego. 
Korzystając z okazji Marek Zientek, wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej pytał o postępy 
prac przy projektowaniu i budowie oświe-
tlenia w ulicy Sołeckiej w miejscowości Strzyże. 
W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek poinformował, że budowę linii prze-
prowadzi zakład energetyczny, który w tym 
roku ma sporządzić dokumentację, zaś w 
przyszłym nastąpi realizacja tego zadania. 
Wiele uwagi podczas prac komisji było 
poświęcone ocenie stanu dróg. Małgorzata 
Krześniak z Wydziały Rozwoju Gospodar-
czego przedstawiła obszerną informację 
dotyczącą gminnych szlaków komunikacyj-
nych na terenie miasta i gminy Mszczonów w 
2015 roku oraz omówiła 
plany inwestycyjne na rok bieżący.  
Przez teren gminy Mszczonów przebiegają 
drogi krajowe łącznie 21,7 km, drogi woje-
wódzkie – łączna długość 8,596 km, drogi 
powiatowe– 69,7 km oraz drogi gminne o 
łącznej długości 355,17 km.
Stan dróg na obszarze gminy z roku na 
rok ulega poprawie. W 2015 roku zwięk-
szyła się długość dróg o nawierzchni bitu-

Z prac komisji

Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
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micznej  o 3,2 km i tłuczniowej o 4,7 km. 
W 2015 roku zrealizowano następujące 
inwestycje: przebudowa ul. Leśnej w Budy 
Zasłona, przebudowa  drogi Adamowice 
– Gąba, przebudowa ulicy Akacjowej w 
Markowie Towarzystwo, przebudowa ul. 
Długiej w Bronisławce, budowa jednostron-
nego chodnika we Wręczy, budowa jedno-
stronnego chodnika w Lutkówce , prze-
budowa mostu w Grabcach Józefpolskich. 
W ramach inwestycji współfinansowanych 
z  powiatem żyrardowskim zrealizowano: 
przebudowę drogi powiatowej nr 4715W 
we Wręczy, współfinansowano przebudowę 
drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) 
granica województwa – Piekarowo, współfi-
nansowano przebudowę drogi powiatowej nr 
4722W Wola Polska- Karnice – Mszczonów.  
Z kolei na remonty dróg wykonanych w  2015 
roku wydatkowano łącznie 1.103.614,01 
złotych, zaś na remonty dróg z Funduszu 
Sołeckiego wydatkowano kwotę  400.021,43 
złotych. Na bieżące utrzymanie dróg  
łącznie wydatkowano  853.342,18 złotych.  
W 2015 roku został uaktualniony wniosek o 
dofinansowanie z RPO WM 2007-2013 na 
zadanie: „ Budowa nawierzchni oraz chod-
ników na ulicach: Poniatowskiego, Bocznej, 
Bagno, Spokojnej, Sportowej, Młynarskiej 
i Kościuszki w Mszczonowie”. Inwestycja 
została zrealizowana w latach  2011- 2014.  
Całkowita wartość projektu 4.526.268,82 
zł. W 2016 roku gmina otrzyma dofinan-
sowanie w wysokości 1797535,80 złotych. 
Złożone zostały także wnioski o dofinanso-
wanie z PROW : przebudowa drogi gminnej 
Szeligi, Zdzieszyn ( nr 470146W)  wraz z prze-
budową drogi wewnętrznej do drogi powia-
towej nr 4719W, przebudowa drogi gminnej 
Lutkówka,  Lutkówka Kolonia, Osuchów, 

Pieńki Osuchowskie, Strzyże ( nr 470128 
W), przebudowa drogi gminnej Wygnanka, 
Edwardowo , Bobrowce (nr470187 W), prze-
budowa drogi gminnej Olszówka, Grabce 
Wręckie ( nr 470174W ) na odcinku Grabce 
Wręckie, Grabce Towarzystwo, przebu-
dowa drogi gminnej Borszyce granica Gminy 
Kowiesy, Powązki, Adamowice (nr 470179W). 
Powiat żyrardowski złożył wniosek na 
zadanie „Przebudowa drogi powia-
towej nr 4725W Mszczonów – Piekary 
– Wygnanka – granica województwa. 
Złożony został również wniosek na dofinan-
sowanie ze środków pochodzących z wyłą-
czenia gruntów z produkcji rolnej zadania: 
Przebudowa drogi we wsi Gąba – ul. Sosnowa.  
W ramach  inwestycji do wykonania w 2016 
roku zaplanowano: przebudowę ulicy Rolni-
czej i Ługowej, rozbudowę ulicy Sportowej 
w Mszczonowie, rozbudowę ulicy przyległej 
do ulicy Strzelców Kaniowskich, opracowanie 
dokumentacji technicznej na przebudowę 
ulic: Brzoskwiniowa, Jeżynowa, Północna, 
Szkolna, Zarzeczna  - w celu ubiegania się 
o dofinansowanie ze środków unijnych z 
programu na rewitalizację miasta, opraco-
wanie dokumentacji na budowę chodnika 
w Wymysłowie, przebudowę rowu zbie-
rającego wody deszczowe z ulic Osiedla 
Spokojna wraz ze zbiornikiem retencyjnym, 
przebudowę wiaduktu kolejowego w Powąz-
kach przebudowę wiaduktu kolejowego 
w Grabcach Towarzystwo, przebudowę 
fragmentu ulicy Działkowej w  Chudolipiu, 
przebudowę fragmentu ulicy Kolejowej i 
Prażmowskiej w Markowie Towarzystwo, 
przebudowę ulicy Długiej w Markowie 
Towarzystwo i Markowie Świnicach, prze-
budowę ulicy Zacisze  w Nowym Dworku. 
Korzystając z okazji Andrzej Osiński, wice-

przewodniczący Rady Miejskiej podkreślił 
potrzebę modernizacji drogi w miejsco-
wości Dwórzno oraz budowę parkingu 
przy Szkole Podstawowej w Lutkówce. 
W odpowiedzi burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek poinformował, że gmina w pasie 
drogowym w miejscowości Dwórzno 
planuje budowę wodociągu w związku z 
czym po skończonej realizacji tej inwestycji 
samorząd przystąpi do modernizacji drogi. 
Radny Andrzej Osial, pytał o termin zakoń-
czenia prac modernizacyjnych mostu w miej-
scowości Grabce Józefpolskie, którego prze-
budowa jest uciążliwa dla mieszkańców z 
uwagi na trwające już prace polowe. Małgo-
rzata Krześniak oznajmiła, że zadanie zakoń-
czyć się ma z końcem maja bieżącego roku. 
W punkcie dotyczącym spraw różnych 
burmistrz Józef Grzegorz Kurek poinformował, 
że istnieje realna szansa, aby w tym roku 
GDDKiA zmodernizowała rondo na obwod-
nicy Mszczonowa oraz pobudowała nowy 
obiekt w miejscowości Grabce Józefpolskie. 
Szef ratusza wspomniał również o możli-
wości przebudowy sieci elektrycznej na 
mszczonowskich błoniach, a także moder-
nizacji torów między Mszczonowem a 
Piasecznem, co w przyszłości miałoby umoż-
liwić połączenie Mszczonowa z Okęciem.  
Burmistrz Kurek wspomniał także, że inwestor 
Park of Poland opracował raport środowi-
skowy wymagany przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska. Po wydaniu przez RDOŚ 
pozytywnej opinii inwestor będzie mógł 
wystąpić o pozwolenie na budowę i rozpo-
cząć realizację inwestycji.

 
Łukasz Nowakowski

17 maja 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.
W trakcie prac komisji, radni wysłuchali 
Grażynę Pływaczewską, dyrektor Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury oraz Michała Szymań-
skiego dyrektora OSiR-u, którzy przedstawili 
informację dotyczącą tegorocznej oferty 
wakacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
mieszkańców gminy Mszczonów.
Grażyna Pływaczewska szczegółowo omówiła 
plan akcji Lata w Mieście 2016, które w 
tym roku wystartuje pod hasłem „BAW SIĘ 

RAZEM Z NAMI, JEŚLI MASZ OCHOTĘ”.
Tegoroczną akcję rozpocznie impreza plene-
rowa w parku przy ulicy Sienkiewicza, która 
odbędzie się w niedzielę 31 lipca.
Tradycyjnie, program  wakacji został podzie-
lony na pięć tygodni od 1 do 31 sierpnia.
W tegorocznej ofercie przewidziano m.in. 
zajęcia taneczne, wokalne, muzyczne, 
plastyczne, recytatorskie oraz bale dla dzieci. 

Ponadto, w programie będą tańce przy dźwię-
kach kapeli w sali klubowej MOK, konkursy 
karaoke, wirtualne gry komputerowe, a także 
imprezy plenerowe, seanse filmowe oraz 
wiele innych atrakcji.
Korzystając z okazji dyrektor Grażyna Pływa-
czewska wraz z uczestniczącą w pracach 
komisji Barbarą Ciszewską, kierownik Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej poinfor-
mowały o organizowanej wspólnie imprezie 
plenerowej dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka” 
zaplanowanej na 1 czerwca o godzinie 16.00 
w parku przy ulicy Sienkiewicza.
Z kolei Michał Szymański, dyrektor OSiR w 

Z prac komisji

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
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Z radnym Markiem Baumelem rozmawia 
Łukasz Nowakowski

Panie Marku,  24 lutego 2016 roku Rada 
Miejska Mszczonowa podjęła uchwałę w 
sprawie przystąpienia do opracowania 
Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa  
na lata 2016- 2023.
Na czym polegać ma ten program i jakie będą 
jego korzyści dla mieszkańców? 
- Może zacznę od wyjaśnienia znaczenia słowa 
rewitalizacja, które dosłownie oznacza  „przy-
wrócenie do życia, ożywienie” . W przypadku miast, osiedli,  dzielnic 
dotyczy ono  ożywienia zdegradowanych obszarów, które utraciły 
swoją pierwotną funkcję na skutek   kryzysu,  wynikającego z czyn-
ników ekonomicznych i społecznych. Program Rewitalizacji Mszczo-
nowa  ma obejmować działania w sferze społecznej, przestrzenno–
funkcjonalnej, gospodarczej i środowiskowej, przyczyniając się do 
poprawy jakości życia mieszkańców miasta. 
Żeby można było wyznaczyć  zdegradowane obszary Mszczonowa 
przeprowadzane są szczegółowe diagnozy i analizy. Ponadto samo-
rząd Mszczonowa cyklicznie organizuje spotkania z mieszkańcami, 
które przebiegają w formie konsultacji społecznych.

Czy to oznacza, że mieszkańcy mają realny wpływ na wyznaczenie 
kierunków i obszarów inwestycyjnych?
- Tak, na tym właśnie polegają konsultacje społeczne. Jako samo-
rząd chcemy zaaktywizować społeczeństwo do wspólnego działania. 
Podczas spotkań przedstawiane są pomysły, koncepcje i plany inwe-
stycyjne.
Mieszkańcy na bieżąco informowani są jakie inwestycje zostały zapla-
nowane przez samorząd w poszczególnych obszarach miasta.

Czy można już jasno określić jakie inwestycje są dla samorządu prio-
rytetem?
-  Listę potencjalnych inwestycji, o których dofinansowanie samorząd  
będzie zabiegał otwiera budowa  parku miejskiego na przykościelnych 
błoniach. Ma to być  sztandarowe przedsięwzięcie całego programu 
rewitalizacyjnego.  Obszar o którym mówimy miałby znajdować się  za 
kościołem farnym, zabudowaniami plebanii, wzdłuż rzeki Okrzeszy, aż 
do wysokości dworku państwa Czarneckich. 
Chcemy, aby powstało tam swoiste centrum rekreacyjno-rozrywkowe 
z muszlą koncertową, fontannami, ławeczkami, gastronomią oraz 
obiektami sportowymi i miejscem zabaw dla dzieci. Mszczonowskie 
błonie będą pełnić funkcję integracyjną, gdzie mieszkańcy całymi 
rodzinami będą mogli miło, leniwie, ale i aktywnie spędzić swój wolny 
czas. 

Dla melomanów organizowane będą liczne koncerty i 
występy artystyczne grup wokalno-muzycznych działają-

cych w Mszczonowskim Ośrodku Kultury.
Kolejnymi pożądanymi działaniami inwestycyjnymi  mają  być:  
termomodernizacja  budynku OSP oraz  czterech pozostających w 
gestii gminny mieszkalnych budynków komunalnych, podniesienie 
piętra na skrzydle B mszczonowskiej Szkoły Podstawowej (gdzie mają  
powstać  sale przedszkolne), wybudowanie obiektów sportowych 
(boiska, stanowiska lekkoatletyczne oraz zewnętrzna siłownia) przy 
LO i Zespole Szkół, przebudowa ulic- Malinowej, Brzoskwiniowej, 
Jeżynowej, Północnej oraz Zarzecznej,  przebudowa ulic  Szkolnej  i 
Dworcowej  (tak, aby wzdłuż  nich  pojawiły się miejsca parkingowe),   
przebudowa  i uatrakcyjnienie placu zabaw przy ulicy Jeżynowej, 
wybudowanie placu zabaw dla przedszkolaków pomiędzy skrzy-
dłem „B”  Szkoły Podstawowej, a obecną siedzibą Izby Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej, w którym  to zostaną w przyszłości umiejscowione 
siedziby organizacji emerytów i rencistów oraz Spółdzielnia Socjalna, 
zaadaptowanie budynku komunalnego przy ulicy Tarczyńskiej 31na 
potrzeby punktu rehabilitacji, domu dziennego pobytu dla osób w 
podeszłym wieku oraz dla dzieci niepełnosprawnych, remont, prze-
budowę i termomodernizację  budynku obecnego Komisariatu Policji, 
do  którego przeniesiona zostanie Izba Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej, siedziba Hufca ZHP, a także utworzone zostanie centrum miej-
skiego monitoringu.

Jakie inwestycje w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Mszczo-
nowa  na lata 2016- 2023 zaplanowane są do zrealizowania w 
Pańskim okręgu wyborczym?
- W pierwszej kolejności będzie to zmiana nawierzchni na ulicy 
Szkolnej oraz budowa dodatkowych miejsc parkingowych.  Moder-
nizacja tej ulicy jest efektem poczynionych zmian modernizacyjno- 
organizacyjnych o które wnioskowałem przed laty. Mam tu na myśli 
zmianę organizacji ruchu, tworząc ruch jednokierunkowy. Dzięki temu 
rozwiązaniu zmniejszyło się notoryczne korkowanie się tego odcinka 
drogi zwłaszcza w godzinach przywożenia dzieci do szkoły. 
W planach gminy jest również przedłużenie ulicy Sportowej.   W tym 
celu samorząd zabezpieczył środki na wykonanie nawierzchni tłucz-
niowej, co pozwoli na swobodny przejazd tą ulicą. Zmodernizowany 
odcinek wkomponuje się w wykonane już przedłużenie chodnika przy 
tej drodze. 
Będąc przy temacie ulic warto wspomnieć także o planie budowy 
łącznika pomiędzy ulicą Szkolną a Sportową.
Warto podkreślić, że pomimo negatywnej decyzji w roku 2008, to w 
roku bieżącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego nastąpiło refinansowanie w kwocie 1 797 536.80 
złotych inwestycji z lat 2008-2013 dotyczącej budowy nawierzchni i 
chodników w ulicach: Bagno, Spokojnej, Sportowej, Bocznej, Ponia-
towskiego, Kościuszki.
Z kolei ze środków projektu Weekend z Termami dofinansowano 
budowę miejsc parkingowych i chodnika w ulicy Warszawskiej.
Korzystając z okazji chciałbym zachęcić mieszkańców naszej gminy do 
aktywnego uczestnictwa w organizowanych konsultacjach społecz-
nych dotyczących lokalnej strategii rozwoju naszego Mszczonowa. 

Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję również

Rozmawiał Łukasz Nowakowski

Wywiad

Ożywiamy nasz Mszczonów

Mszczonowie omówił ofertę Lata w Mieście, 
które zorganizowane będzie na terenie 
mszczonowskich basenów termalnych, hali 
sportowej oraz kompleksu boisk „Orlik”.
Dyrektor OSiR podkreślił, że oferta rekre-
acyjno-sportowa świadczona, zarówno 
przez Termy Mszczonów jak i halę sportową 
i boiska „Orlik” z każdym rokiem cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem.

W uzupełnieniu burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek poinformował, że w wakacje oddane 
zostanie do użytku nowe boisko przy klubie 
sportowym Mszczonowianka, z którego będą 
mogli korzystać młodzi adepci piłki nożnej.
W podsumowaniu radna Barbara Gryglewska, 
jako przewodnicząca komisji podziękowała za 
zaangażowanie dyrekcji oraz pracowników 
MOK-u i OSiR w przygotowaniu wakacyjnych 

atrakcji dla dzieci i dorosłych z terenu miasta 
i gminy Mszczonów.
- Jak co roku jestem pod wrażeniem orga-
nizacji różnorodnych zajęć i atrakcji, dzięki 
którym osoby pozostające w wakacje w 
domu nie będą cierpiały na brak zajęcia- 
mówiła z uznaniem Barbara Gryglewska.

Łukasz Nowakowski 

WIEŚCI Z RATUSZA
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Poseł Anna Cicholska z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedli-
wości 26 maja odwiedziła Mszczonów i spotkała się  w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego z dyrektorami szkół podstawowych, śred-
nich i gimnazjów z terenu powiatu żyrardowskiego. Organizatorem 
spotkania,  poświęconego zapoznaniu się  z kierunkami reform oświa-
towych, proponowanych przez Rząd, był burmistrz Mszczonowa Józef 
Grzegorz Kurek. Udział w posiedzeniu  wzięli także wójtowie Radzie-
jowic  - Urszula Ciężka i Puszczy Mariańskiej - Michał Staniak. Burmistrz 
Kurek po przywitaniu gości oddał głos poseł Annie Cicholskiej. Ta przed-
stawiając się wymieniła komisje sejmowe, w jakich działa jako parla-
mentarzystka. Jedną  z nich jest oczywiście Sejmowa Komisja Edukacji, 
Nauki i Młodzieży. Pani poseł stwierdziła też, że czuje się zobowiązana 
wobec mieszkańców powiatu żyrardowskiego, gdyż do Sejmu weszła po 
zrzeczeniu się mandatu przez burmistrza Kurka. Wybrana więc została 
pośrednio głosami z tego okręgu wyborczego. Poza tym stwierdziła, 
że gości  u najlepszego polskiego samorządowca, a to też  pozwala jej 
sądzić, że oświata na tym terenie gminy Mszczonów jest wyjątkowo 
dobrze zarządzana.  Pani poseł Cicholska z edukacją  związana jest już  
od  30 lat. Pracowała m.in. jako dyrektor placówek oświatowych oraz 
wizytator. Wyraziła nadzieję, że podczas spotkania, po zapoznaniu jego 
uczestników z planami rządowymi,  wysłucha konstruktywnych uwag, 
które później będzie mogła przedstawić  na forum parlamentarnym. 
Jej zdaniem oświata w Polsce była już  tak często reformowana, że 
trzeba wyjątkowej elastyczności, aby tak ważnej substancji, jaką  jest 
ona dla całego narodu,  nie popsuć. Następnie wymieniła najbardziej 
znaczące zmiany proponowane w edukacji przez Prawo i Sprawiedli-
wość. Rząd zdecydował ostatnio o zarzuceniu obowiązku szkolnego 
wobec sześciolatków. Wybór co do tego, czy dziecko ma jeszcze pozo-
stać  w przedszkolu, czy już trafić  do klasy I pozostawiono rodzicom. 
Ministerstwo Edukacji opowiada się  także za likwidacją  tzw. godzin 
karcianych. Zgodnie z jego planami – jak można było usłyszeć-  to  
samorządowcy powinni formować czas pracy nauczycielom w zależ-
ności od potrzeb danej szkolnej społeczności.  Nauczyciel powinien być  
związany z jedną  szkołą i w niej się  realizować. W ten sposób wrócić  
będą mogły do szkół koła zainteresowań i SKS-y.  Rządzący opowiadają  
się  także za ratowaniem placówek oświatowych w niewielkich miej-
scowościach, gdyż  niejednokrotnie szkoły są  tam jedynymi centrami 
kulturalno- oświatowymi. W tym celu trwają  prace nad takim usta-
leniem subwencji oświatowej, aby zależała ona  nie od ilości uczniów 
(jak to miało miejsce do tej pory), ale od ilości oddziałów szkolnych. 
Wśród priorytetowych zmian, jakie mają  być  wprowadzane jest usta-
lenie maksymalnej liczny uczniów w oddziale do 25 osób.  Nadzór 
pedagogiczny nie może się  ograniczać do reżyserowanych spotkań 
kontrolnych, w których – jak to zostało stwierdzone podczas spotkania- 
rozpisywane są niemalże role do wygłoszenia pomiędzy poszczegól-
nych jego uczestników. Zdaniem pani poseł kuratoria muszą  się  także 
zajmować  doradztwem metodycznym na odpowiednim poziomie, aby 
nauczyciele i dyrektorzy mogli w nich upatrywać  wsparcia, a nie tylko 

rozliczania z efektów pracy. Należy oczekiwać  gruntownej   reformy  
programowej. Przewidywany jest powrót do tradycyjnego kanonu 
lektur oraz odejście od systemu testowego sprawdzania wiedzy. 
Testy – jak to wynika z dotychczasowych doświadczeń – nie kształ-
tują  kreatywności u młodego człowieka. Są nawet propozycje, aby 
powrócić  do egzaminów na wyższe uczelnie. Zmiany mają  ponadto 
zmierzać  do dostosowania zawodowego systemu kształcenia tak, aby 
odpowiadał on zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy. W tym celu w 
proces  kształtowania systemu nauki zawodowej  mają zostać  włączeni 
miejscowi przedsiębiorcy. Propozycją, która wzbudziła największe 
kontrowersje była ta, która dotyczyła likwidacji gimnazjów. W dyskusji 
przeciwko temu rozwiązaniu zdecydowanie opowiedzieli się  dyrek-
torzy Gimnazjów  z  Mszczonowa - Anna Rusinowska i  Radziejowic - 
Krystyna Szymańska. Dyrektor Krzysztof Waśkowski z Zespołu Szkól nr 
2 w Żyrardowie opowiedział się za powrotem do placówek oświato-
wych opieki  lekarskiej i stomatologicznej, a także postulował powrót 
zajęć korekcyjnych i zwiększenia wsparcia pedagogicznego i psycholo-
gicznego. Pedagogów i psychologów  - jego zdaniem- jest  w szkołach 
wciąż  zbyt mało, a potrzeby  korzystania z ich wsparcia  ze względu na 
problemy, jakie stwarza młodzież  wciąż rosną.  Dyrektor Zespołu Szkół 
w Mszczonowie Marianna Sosińska przedstawiła się jako zwolenniczka 
wzmacniania szkolnictwa zawodowego, ale jak zauważyła do tej pory w 
tym zakresie Rząd nie przedstawił jeszcze konkretnych propozycji, więc 
trudno w takiej sytuacji omawiać coś  co jeszcze nie zostało ujawnione.  
Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni, że najbardziej przerażają  ich 
zapowiedzi kolejnych reform. Zawsze pojawiają  się  one w chwilach, 
gdy poprzednie zdążyły właśnie nieco okrzepnąć  i tak na skutek zmian 
u steru władzy polskie szkoły pozostają  w permanentnym zamieszaniu 
reformatorskim od ponad ćwierćwiecza. Wójt Staniak zwrócił uwagę  
na fakt, jakie zamieszanie powoduje wprowadzanie na rynek możli-
wości wyboru różnych podręczników dla tych samych roczników. Ten 
system sprawia, że podręczniki najczęściej nie mogą  być przekazy-
wane do powtórnego wykorzystania przez kolejne roczniki, a to bardzo 
obciąża rodzinne budżety. Burmistrz Kurek apelował też  do pani poseł, 
aby w pracach nad reformą oświaty  i jej zarządzaniem  nie zniszczyć  
Zespołów Placówek Oświatowych, które naprawdę dobrze sprawdzają  
się  w obecnie funkcjonującym systemie. Wyraził też  swoje zdanie, 
że najkorzystniejszy byłby powrót do finansowania pensji nauczyciel-
skich bezpośrednio przez Ministerstwo Edukacji, czyli odejścia w tym 
zakresie od subwencji oświatowej. Poddał też  pod zastanowienie, 
czy  nie należałoby obniżyć  wieku obowiązkowego kształcenia do 16 
lat. Poseł Cichocka na zakończenie spotkania zapewniła, że wszystkie 
propozycje, jakich wysłuchała w Mszczonowie przekaże podczas prac 
Sejmowej Komisji Edukacji. Stwierdziła też, że „wyjeżdża z Mszczonowa 
w przekonaniu, iż  gimnazja nie powinny być  likwidowane” – co szcze-
gólnie ucieszyło uczestników posiedzenia. 

MM

Wizyta posła

Poseł Cicholska wyjechała  z 
Mszczonowa w przekonaniu, iż  gimnazja 
nie powinny być  likwidowane

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Mszczonowskie Obchody 225 rocznicy  Uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja rozpoczęły się  na Placu Piłsudskiego o godzinie 9:30. 
Tradycyjnie na wstępie meldunek o gotowości mieszkańców do rozpo-
częcia uroczystości złożył burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi 
naczelnik OSP dh Grzegorz Koperski. Następnie odbył się  przegląd 
pocztów sztandarowych gminnych szkół i organizacji oraz oddziałów,  
uczestniczących w patriotycznej demonstracji.  Oczywiście nie zabrakło 
wśród nich strażaków z gminnych jednostek OSP, strażackiej Orkiestry 
Dętej z Mszczonowa, harcerzy z Hufca ZHP Mszczonów oraz członków 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY im. 31pSK. Po raz pierwszy 
na miejskim rynku zaprezentowali się  ponadto strzelcy z nowo 
powstałej mszczonowskiej  Jednostki Strzeleckiej nr 5132 Związku 
Strzeleckiego Rzeczypospolitej. Po zakończeniu przeglądu orkiestra 
odegrała Hymn Polski, przy którego dźwiękach flagę  państwową  na 
masz wciągnął strażak dh Arkadiusz Bieńkowski,  w asyście rekon-

struktorek – Beaty Sznajder i Mileny Koperskiej.  Następnie wszyscy 
uczestnicy obchodów udali się  do mszczonowskiej fary, gdzie Maszę  
Świętą w intencji Ojczyzny odprawili w koncelebrze ks. dziekan Tadeusz 
Przybylski – proboszcz Parafii pw. Świętego  Jana Chrzciciela wraz z ks. 
Sławomirem Tulinem – proboszczem drugiej mszczonowskiej parafii 
(Parafii pw. Świętego Ojca Pio). Przed wyprowadzeniem sztandarów 
ze świątyni orkiestra zagrała znany utwór Jana Pietrzaka  „Żeby Polska  
była Polską”. Na dalszą  część obchodów mieszkańcy przemaszerowali 
ulicami Żyrardowską,  i Rawską ponownie na Plac Piłsudskiego. Tam 
wszystkich uczestników obchodów Święta Narodowego oficjalnie 
powitał przewodniczący Rady Miejskiej  Łukasz Koperski. Po nim prze-
mówił burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz Kurek, a następnie głos 
zabrała przewodnicząca Komisji Oświaty, a jednocześnie członkini 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego Barbara Gryglewska. 
Wraz z burmistrzem wręczyła ona  nagrodę  Ziemowita III za wspie-
ranie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej Aleksandrze Biniszewskiej 
– będącej założycielką  i dyrektorem  Muzeum Lwowa z Kuklówki. W 
dalszej części uroczystości przemówił komendant mazowiecki Związku 
Strzeleckiego Rzeczypospolitej Dariusz Jańczy, który podczas swego 
wystąpienia zaprezentował Flagę  Polską,  podarowaną przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudę. Jak wyjaśnił  flaga ta została przekazana 
na jego ręce dla strzelców ze wszystkich  jednostek mazowieckich, 
a więc także dla członków  mszczonowskiej JS 5132,  za wspieranie 
inicjatyw patriotycznych, których organizatorem i współorganizatorem 
jest Kancelaria Prezydenta RP. Kolejna część świątecznych obchodów 
należała już  do strażaków. Druhowie co roku 3 maja obchodzą bardzo 
uroczyście wspomnienie swego patrona Świętego Floriana, przypada-
jące  kalendarzu na dzień następny. Z tej racji prowadzenie obchodów 
przejął komendant gminny OSP dh Waldemar Suski. W pierwszej kolej-
ności podziękował on osobiście wszystkim strażakom za ofiarną  służbę, 
a  następnie zapowiedział wręczanie  medali i  odznaczeń szczególnie 
zasłużonym członkom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym 
roku w gronie wyróżnionych  znalazł się także przewodniczący RM  
Łukasz Koperski (pełną  listę uhonorowanych publikujemy poniżej). 

Rocznica

Tak MSZCZONOWIANIE obchodzili 
Święto Narodowe
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Ostatnim punktem  obchodów Święta Narodowego był  koncert  Orkie-
stry Dętej  wzbogacony występem  tamburmajorek i marżonetek.  Po 
odprowadzeniu sztandarów wszyscy mszczonowianie zostali zapro-
szeni przez prezesa Suskiego do zwiedzania Domu Strażaka. Podczas tej 
niecodziennej wycieczki  można było nie tylko zapoznać  się  ze współ-
czesnym  sprzętem strażackim, ale  także zobaczyć zabytki pożarnictwa,  
zebrane w Izbie Pamięci OSP. 

Tekst: Piotr Dymecki, foto: Marek Wardak 

Przemówienie burmistrza Mszczonowa Józefa Grzegorza Kurka, wygło-
szone podczas gminnych obchodów 225 Rocznicy Uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. 

W roku 1791 – 3 maja -  nasi przodkowie zadziwili świat,  
stanęli na wysokości zadania. Dla ratowania Ojczyzny dokonali rzeczy 
niezwykłej. Uporządkowali Państwo, dając jego obywatelom  nowo-
czesny zbiór praw i obowiązków  w postaci Konstytucji. Był to pierwszy 
tego typu akt prawny w Europie, a drugi na świecie. Kolejne poko-
lenia także w sposób należyty wywiązywały się  ze swych obowiązków 
wobec Ojczyzny. Powstańcy listopadowi, styczniowi, a w końcu strze-
leckie brygady, których członkowie  wraz z innymi patriotami odbudo-
wali Wolną  Polskę. Orlęta Lwowskie, żołnierze Marszałka Piłsudskiego, 
zwycięzcy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, bohaterowie roku 1939 
– dzieli obrońcy Westerplatte,  Wizny, nasi Strzelcy Kaniowscy, którzy 
na ulicach Mszczonowa gromili niemieckiego najeźdźcę. Ci wszyscy co 
bronili Polski na jej wschodnich rubieżach. Dzieci grodzieńskie wraz z 
13 -letnim Tadziem Jasińskim, którego sowieci przywiązali do swego 
czołgu, aby osłabić ducha obrońców. Major Hubal,  więźniowie obozów  
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie,  powstańcy z Warszawy, a 
w końcu Żołnierze Niezłomni… Czy zdajemy sobie sprawę  jak wielu 
naszych przodków – mówiąc słowami dzielnej, siedemnastoletniej sani-
tariuszki AK Danuty Siedzikówny  „INKI” – „zachowało się jak trzeba”? 

Nasza historia składa nam na barki olbrzymią  odpowiedzialność. 
Odpowiedzialność za Polskę, jej obronę, budowę i rozwój. Każdy z nas 
powinien „zachowywać  się jak trzeba”, aby później, gdy przyjdzie mu 
zdawać  rachunek ze swojego życia mógł spojrzeć  w stronę  INKI i pozo-
stałych Narodowych Bohaterów ze spokojem, bez wyrzutów sumienia. 
Każdy z nas ma to swoje wyzwanie, swoje zadanie do spełnienia, każdy 
ma swoje Westerplatte – jak to dla odmiany określił  Wielki Papież, nasz 
rodak, Święty Jan Paweł II. Nie muszą  to być  od razu rzeczy okupione 
krwią. Solidna praca, uczciwe życie, zachowanie godności, tradycji,  
pomaganie innym, nauka, której efekty można później ofiarować  
bliźnim- to wszystko może być nasz wkład w tą  Wielką   Rzeczpospo-
litą, Naszą  Ojczyznę. Stać  nas na to? Widzę tu przed sobą  tych co nie 
wstydzą się  patriotyzmu. Widzę  też  takich, którzy dla ratowania życia 
i mienia ludzkiego dosłownie gotowi są  pójść w ogień. Jutro będzie 
ich święto. Dziękuję  Wam Druhowie Strażacy, że ochraniacie nas i 
dbacie o nasze bezpieczeństwo. Na Was zawsze można liczyć.  Dzię-
kuję  wszystkim tu obecnym, którzy w swoich codziennych sprawach  
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Lista odznaczonych członków 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych

Odznaka „Wysługa lat” 
60 lat 
Dh Ireneusz Nalej 
Dh Edward Strojek
 
50 lat 
Dh Jerzy Mroczkowski 
Dh Józef Woźnicki 
 
45 lat 
Dh Piotr Cegielski 
Dh Adam Simiński 
Dh Edward Simiński 
 
40 lat 
Dh Janusz Koziński 
Dh Marek Wacławski 
Dh Wojciech Włodarski 
 
35 lat 
Dh Andrzej Tadzik 
Dh Marek Krawczyk 
 
30 lat 
Dh Arkadiusz Bieńkowski 
Dh Mirosław Strojek 
Dh Krzysztof Wojtczak

25 lat 
Dh Mariusz Legięcki 
Dh Artur Szymanowski 

Dh Dariusz Sędzikowski 
Dh Jacek Woźnicki 
Dh Jarosław Dębski 
 
20 lat 
Dh Mariusz Wacławski 
Dh Zbigniew Bernaciak 
Dh Janusz Kociszewski

15 lat 
Dh Ewelina Paluchowska 
Dh Łukasz Strojek 
Dh Damian Szadkowski 
Dh Tomasz Szadkowski 
Dh Grzegorz Wacławski 
Dh Paweł Polarczyk 
Dh Mariusz Świerczyński 
Dh Zbigniew Powoniak 
Dh Sławomir Cyranowicz 
 
10 lat 
Dh Anna Cieślik 
Dh Krzysztof Gwiazda 
Dh Łukasz Koperski 
Dh Stanisław Kamiński 
Dh Katarzyna Matyjas 
Dh Sylwester Matyjas 
Dh Paulina Mirecka 
Dh Łukasz Pajdowski 
Dh Grzegorz Siedlecki 
Dh Aleksandra Szcześniak 
Dh Damian Strojek 
Dh Wioletta Strojek 
Dh Daniel Chełmiński 
Dh Dawid Chełmiński 

5 lat 
Dh Angelika Kornacka 
Dh Konrad Narożny 
Dh Damian Legiencki 
Dh Paweł Wald
Dh Sebastian Wald 
Dh Weronika Płuzińska 
Dh Patryk Płuziński 
Dh Łukasz Bodecki 
Dh Janusz Kuleta 
Dh Emil Suchecka 
Dh Dominik Suchecka 
Dh Karol Słupski 
Dh Sylwester Witkowski 
Dh Łukasz Kowalski 
Dh Gabriela Żmuda

Dh Sylwia Strojek

Odznaka „Złoty medal dla Zasługi 
dla Pożarnictwa” 
Dh Paweł Lasoń 
Dh Edward Szymański

Odznaka „Strażak Wzorowy” 
Dh Wacławski Marek 
Dh Strojek Wioleta 
Dh Tyburczy Krzysztof 
Dh Chełmiński Dawid 
Dh Polarczyk Paweł 
Dh Żmuda Tadeusz 
Dh Woźnicki Jacek 
Dh Świerczyński Mariusz 
Dh Witkowski Sylwester 
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pamiętają, aby ………..„zachowywać   się  godnie”.  Współczesne czasy 
zastawiają  na nas wiele pułapek. Podsuwa się nam proste, nie zawsze 
najlepsze rozwiązania. Słyszymy, aby wyrzec się  tradycji, wiary, a nawet 
zwykłej przyzwoitości. 

 Na naszych oczach rozgrywa się  prawdziwa wojna o przyzwo-
itość. Czy w niej opowiemy się po właściwej stronie zależy tylko od nas. 
Nie zapominajmy, że na przestrzeni wieków Ci, którzy opowiadali się  
za dobrem Ojczyzny zawsze w efekcie zwyciężali, natomiast ci, którzy 
pod fałszywymi sztandarami,  pełnymi nawet niekiedy szczytnych haseł 
starali się  jej szkodzić, ponosili sromotną klęskę. Historia rozliczała ich 
bez litości. Wybierajmy dobrze. Dbajmy o Wielką Ojczyznę, a także o  
tą  Małą, którą  jest nasze miejsce zamieszkania: miasto, rodzinna wieś, 
gmina. Dziękuję  wszystkim, którzy od lat wspierają  nas w pracy dla 
rozwoju Ziemi Mszczonowskiej. Przed nami jeszcze wiele pracy ale i 
sukcesów. Czekamy na kolejne inwestycje,  w tym  dla nas tak ważną, 
Park Rozrywki. Czeka nas też  olbrzymie wyzwanie w postaci rewita-

lizacji Mszczonowa. Właśnie rozpoczęliśmy do niej przygotowania. 
Zachęcam do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Wypełnienie  
ankiety to tylko parę  minut, ale Państwa głos jest szalenie ważny. 
Pozwoli on nam tak ukierunkować  ten skomplikowany proces, żeby 
wynikło z niego jak najwięcej korzyści dla miasta i jego mieszkańców. 
Rewitalizacja, to szereg przedsięwzięć inwestycyjnych, które mogą:  
odmienić, upiększyć i  usprawnić nasze miasto. Jestem wdzięczny tym, 
którzy tak ciężko pracowali przy tworzeniu Programu Rewitalizacji. 
Pragnę  wyrazić i dziś swoją  wdzięczność.  Dziękuję  też  wszystkim, 
którzy aktywnie wspierają  gminny protest przeciwko linii wysokiego 
napięcia 400 kV. Liczę, że nie dojdzie do jej budowy na naszym terenie. 
Musimy być  jednak konsekwentni i razem starać  się  zapobiegać  jej 
powstaniu. Zgoda mszczonowian, która już  tak często przynosiła nam 
korzyści samorządowe nadal powinna nas spajać. Jesteśmy nią silni i to 
dzięki niej Mszczonów wciąż może się  rozwijać.    Dziękuję  za uwagę. 

Linia 400 kV

Mszczonowianie protestowali przed 
Ministerstwem Energetyki

We wtorek 26 kwietnia br. władze samorządowe Mszczo-
nowa, Żyrardowa, Wiskitek, Pniew, Baranowa oraz miesz-
kańcy z tychże gmin, a także członkowie i sympatycy stowa-
rzyszenia Mazury na Mazowszu wyszli na ulice Warszawy 

sprzeciwiając się budowie na ich terenie linii elek-
troenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew.   

Protest na który przybyło ponad 100 osób zorganizo-
wany został przed budynkiem Ministerstwa Energetyki. 
Mszczonów reprezentowali burmistrz Józef Grzegorz Kurek, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Łukasz Koperski oraz radni: Barbara 
Gryglewska i Robert Głąbiński. Byli także przedstawiciele Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie oraz mieszkańcy gminy. 
Dla protestujących nie zrozumiałym jest, że przez całe lata 
w planach było poprowadzenie korytarza linii energetycznej 
według tzw. wariantu historycznego lub pierwotnego z 
wykorzystanie istniejącej już linii 220 kV Mory – Piaseczno.  
Samorządowcy wraz z mieszkańcami jednym głosem 
konsekwentnie sprzeciwiają się decyzji o zapisaniu w 
planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
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przebiegu linii wzdłuż autostrady i drogi nr 50, mając 
nadzieję, że nowa władza pomoże im rozwiązać problem. 
Włodarze gmin w trakcie trwania protestu mieli możliwość 
spotkać się z Piotrem Naimskim, ministrem Bezpieczeństwa 
Energetycznego, któremu przedstawiono szereg argumentów 
podważających zasadność budowy sieci nowym korytarzem.  
Samorządowcy przekazali do Ministerstwa pismo w którym 
podkreślono, że  korytarz dla linii 400 kV nie może być w 
ostatniej chwili zmieniany, gdyż jest to naruszeniem obowią-
zującego prawa. Ponadto zmiana przebiegu inwestycji 
podniesie koszt jej budowy. Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wskazuje, że linia miała przebiegać 
przez gminę Jaktorów. Wybór wariantu na nowym obszarze  
jest znacznie droższy, ponieważ wydłuży inwestycję o 60 kilo-
metrów. Jeden kilometr wybudowania linii kosztuje bagatela 
3 miliony zł. Tym samym budowa będzie droższa o 180 mln zł.  
Po spotkaniu w Ministerstwie, Józef Grzegorz Kurek, poinfor-
mował wszystkich protestujących o wynikach rozmów z mini-
strem Piotrem Naimskim.

Burmistrz podkreślił, że minister nie ukrywał, iż decyzja 
o finalnym planie przebiegu linii nie jest jeszcze podjęta. 
Musi być ona jednak zrealizowana z poszanowaniem 

prawa i przeprowadzona w sposób optymalny. Zdaniem 
ministra Naimskiego priorytetem ma być ustalenie takiej 
trasy linii, aby w możliwie największym stopniu była on 
akceptowalna dla wszystkich zainteresowanych stron.  
- Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy. Przedstawiliśmy 
niezbite argumenty i merytoryczne rozwiązania, aby linia 
400 kV nie była pobudowana na terenie naszych gmin. Teraz 
Ministerstwo ma poddać analizie aktualnie wytyczony kory-
tarz. Ostateczna decyzja należeć będzie do Polskiej Sieci Ener-
goenergetycznej, która na dniach powinna oficjalnie zająć 
stanowisko w tej sprawie. Wszystkie nasze postulaty zostaną 
starannie przeanalizowane z wykorzystaniem obiektywnej i 
transparentnej procedury- tłumaczył Józef Grzegorz Kurek. 
 
Inwestorem budowy są Polskie Sieci Energoenergetyczne S.A. 
Linia wysokiego napięcia 400 kV, według planów, ma liczyć 120 
kilometrów i miałaby zostać wybudowana wzdłuż obwodnicy 
Żyrardowa w kierunku autostrady A2. Zakończenie budowy linii 
Kozienice - Ołtarzew planowane jest w 2019 roku.

Oprac. Łukasz Nowakowski

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZA
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Żyrardów, dnia 17-05-2016 r.

Stanowisko Prezydenta Miasta Żyrardowa,  
Burmistrza Mszczonowa, Wójta Gminy Wiskitki oraz Wójta 
Gminy Baranów po posiedzeniu Grupy Roboczej w sprawie 

przebiegu linii 2x400 kV

16 maja 2016 roku, podczas trzeciego spotkania 
Grupy Roboczej, dokonano prezentacji wyników analizy wielo-
kryterialnej pięciu wariantów korytarzy dla budowy linii elek-
troenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew. 

W spotkaniu Grupy Roboczej wzięli udział przedsta-
wiciele powiatu żyrardowskiego – Prezydent Miasta Żyrar-
dowa Wojciech Jasiński, Burmistrz Mszczonowa Józef Grze-
gorz Kurek oraz Wójt Gminy Wiskitki Franciszek Grzegorz 
Miastowski.

Według członków Grupy Roboczej podczas spotkania 
został wskazany do realizacji wariant korytarza linii uwzględ-
niający w maksymalny sposób interesy strony społecznej, 
optymalny dla realizacji inwestycji. Głównym argumentem, 
na którym oparła się przeprowadzona analiza jest fakt, 
że wybrany wariant wykorzystuje istniejące kanały infra-
strukturalne, tj. korytarz drogi krajowej nr 50 i autostrady A2 
(tzw. wariant DK50/A2). Analizy dokonał zespół prof. Andrzeja 
Kraszewskiego z Politechniki Warszawskiej.

Przedstawiciele powiatu żyrardowskiego, po raz 
kolejny, jednogłośnie wyrazili swój stanowczy protest przeciw 
planowanej trasie elektroenergetycznej sieci przesyłowej 
najwyższych napięć 400 kV przez teren gmin powiatu żyrar-
dowskiego, jednocześnie wnioskując do operatora ener-
getycznego systemu przesyłowego w Polsce – Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A., o realizację przedmiotowej inwe-
stycji zgodnie z przyjętym w Planie Zagospodarowania Prze-

strzennego Województwa Mazowieckiego rozwojem systemu 
elektroenergetycznego najwyższych napięć, który został 
uchwalony Uchwałą Nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z dnia 15 lipca 2014 r. poz. 6868), która pierwotnie 
przewidywała inny przebieg linii 2x400 kV.

Włodarze gmin powiatu żyrardowskiego stanowczo 
sprzeciwili się kryteriom, według których przeprowadzona 
została analiza wielokryterialna, pokazująca stronnicze podej-
ście nauki w celu udowodnienia z góry zaplanowanej tezy.

Przedstawiona analiza wielokryterialna nie jest 
kompletna, nie zawiera podstawowych pozycji, które we 
właściwy sposób mogłyby określić elementy i obiekty wystę-
pujące na danym obszarze. Nie uwzględnia podstawowych 
kryteriów, m.in. technologii, wpływu na zdrowie, ujęć wody 
pitnej, kosztów zewnętrznych ani ochrony zabytków.

Wspólne i niezmienne stanowisko Prezydenta Miasta 
Żyrardowa, Burmistrza Mszczonowa oraz Wójta Gminy Wiskitki 
stanowi, że wszystkie działania członków Grupy Roboczej, 
niezgodne z obowiązującym prawem, będą oprotestowane 
i bojkotowane. Żaden przedstawiciel władzy samorządowej 
w powiecie żyrardowskim nie zezwoli na bezprawne zbudo-
wanie linii 2x400 kV po trasie DK50/A2 – Pniewy-Mszczonów-
-Wiskitki-Baranów. 

Decyzja w sprawie przebiegu linii jeszcze nie zapadła!

Wojciech Jasiński Prezydent Miasta Żyrardowa

Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa

Franciszek Grzegorz Miastowski Wójt Gminy Wiskitki

Andrzej Kolek Wójt Gminy Baranów

23 kwietnia 2016 roku odbył się  XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  w Mszczonowie.  
W jego trakcie dokonano wyborów nowego Zarządu Gminnego 
OSP w tym prezesa. Na tę  funkcję  ponownie wybrano dh. Walde-
mara Suskiego. 

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP  RP w 
Mszczonowie  odbył się  w dużej sali mszczonowskiego Domu Stra-
żaka. Druhowie rozpoczęli go  od odśpiewania hymnu strażackiego. 
Następnie głos zabrał  Prezes ustępującego Zarządu druh Waldemar 
Suski, który zarządził „minutę  ciszy”, w  hołdzie dla  strażaków,   zmar-
łych w okresie minionej kadencji. 
Po „minucie ciszy” nastąpiło oficjalne powitanie gości i przedstawi-
cieli OSP. Na przewodniczącego Zjazdu wybrano druha Waldemara 
Suskiego, a sekretarzem została druhna  Mieczysława Korzonkowska. 

Gdy już  zatwierdzono porządek obrad prezes OSP przy-
stąpił do wręczenia pamiątkowych statuetek członkom 

Prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego  w Mszczonowie w  podzięko-
waniu  za współpracę w minionej  pięcioletniej kadencji. Otrzymali je: 
burmistrz Józef Grzegorz  Kurek, ks. kapelan  Sławomir Tulin,  sekre-
tarz  Zarządu Gminnego Mieczysława Korzonkowska oraz  Komendant 
Gminny OSP Mirosław  Zielonka, skarbnik Arkadiusz . Bieńkowski oraz 
prezesi gminnych jednostek:  OSP Bobrowce- W. Kazimierczak, OSP 

Zjazd

STRAŻACKIE WYBORY  
w  MSZCZONOWIE

Z ŻYCIA GMINY
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W czwartek 21 kwietnia br. odbyły się oficjalne uroczystości przejęcia 
byłego zakładu produkcyjnego Ergon przez polską spółkę Pekabex. 
- Historia transakcji zakupu przez Pekabex zakładu produkcyj-
nego w Mszczonowie od spółki Ergon Poland Sp. z o.o. zaczęła 
się na przełomie lipca i sierpniu ubiegłego roku, kiedy to strony 

zawarły przedwstępną umowę kupna sprzedaży. Wraz z naby-
ciem zakładu w Mszczonowie związany jest też powrót Peka-
bexu na Giełdę Papierów Wartościowych w lipcu 2015 roku 
– mówił Przemysław Borek, prezes Zarządu Pekabex Bet S.A. 
Podczas uroczystego przejęcia zakładu władze spółki podziękowały 
burmistrzowi Józefowi Grzegorzowi Kurkowi za przychylność i wsparcie 
w organizacji fabryki.  
- Samorząd Mszczonowa po raz kolejny udowodnił, że jest wiary-
godnym partnerem u którego chce się inwestować i prowadzić 
działalność- mówili z 
uznaniem dla burmi-

Pekabex

Potężny pracodawca w Mszczonowie

Grabce Tow. J. Kociszewski,  OSP Mszczonów J. Legięcki, G. Koperski 
, T. Nowakowski,  OSP Piekary M. Zieliński,  OSP Osuchów- A. Szusta-
kiewicz, OSP Wręcza – K. Bodecki oraz   OSP Zbiroża - M. Grzejszczak. 
Statuetki  „dobrej współpracy” otrzymali również:  bryg. Krzysztof 
Newen - Komendant Powiatowy PSP, A. Iwański – Prezes Zarządu 
Powiatowego w Żyrardowie,   K.Sobczyk - prezes OSP w Bartnikach,  
D. Sawicki- prezes OSP Żyrardów. Prezes Suski podobne wyróżnienia 
przyznał również  zasłużonym sympatykom  OSP w osobach: B. Bana-
siak, A. Czeremurzyński,   T. Kulicki,  A.Sobczak oraz Z. Ludwiniak.
W dalszej części  Zjazdu sprawozdanie z pięcioletniej kadencji złożyła 
sekretarz Zarządu Miejsko- Gminnego ZOSP RP Mieczysława Korzon-
kowska, która swoje wystąpienie  rozpoczęła od podziękowania 
prezesowi Waldemarowi Suskiemu za dotychczasową, owocną   dzia-
łalność.  Następnie głos zabrał Komendant Gminny dh – Mirosław 
Zielonka, który mówił o stanie  wyposażenia jednostek w sprzęt 
ratowniczo-pożarniczy  oraz o szkoleniach członków  OSP. Sytuację 
finansową  Oddziału naświetlił skarbnik– Arkadiusz Bieńkowski. Za 
udzieleniem absolutorium odchodzącemu Zarządowi głosowano 
dopiero po wysłuchaniu   sprawozdania z działalności Komisji Rewi-
zyjnej, które przedstawił Jan Lipiński. Następnie przyszedł czas wyboru 
nowych władz. W efekcie decyzji podjętych przez uczestników Zjazdu  
Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ponownie został dh 
Waldemar Suski. Wiceprezesami wybrano druhów: Grzegorza Koper-
skiego, Janusza Legięckiego i Jarosława Dębskiego. Komendantem 
Gminnym  OSP pozostał dh Mirosław Zielonka, sekretarzem druhna 
Mieczysława Korzonkowska, a skarbnikiem Arkadiusz Bieńkowski. 
Grono członków  Zarządu Oddziału stanowią  obecnie druhowie: 
Bartłomiej Legięcki,  Marcin Wiśniewski, Emil Koperski, Krzysztof 
Bodecki, Mirosław Nowecki, Andrzej Kowalski, Mariusz Grzejszczak, 
Andrzej Szustakiewicz, Waldemar Kaźmierczak, Janusz Kociszewski, 
Daniel Chełmiński, Włodzimierz  Dziża, Kamil Siemiński i Michał 
Zieliński. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej wybrano- Jana Lipiń-
skiego, sekretarzem - Łukasza Strojka, a członkiem Komisji - Krzysztofa 
Cieślika. Przedstawicielami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
zostali: W.Suski, M. Korzonkowska i M. Zielonka   
 

Po wyborach głos zabrali  zaproszeni goście. Burmistrz Mszczonowa 
Józef Grzegorz Kurek wyraził strażakom swą  wdzięczność za dotych-
czasową  pracę na rzecz gminnej społeczności. Kapelan OSP ks. 
Sławomir Tulin  życzył druhom troskliwej opieki św. Floriana- patrona 
wszystkich strażaków. Za trud na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańcom naszego terenu podziękował strażakom Brygadier Piotr 
Grzelecki – przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie. 
Stwierdził  on też, iż strażacy zawodowi bez wsparcia  strażaków 
ochotników nie daliby sobie rady.
Podczas Zjazdu przedstawiciel  organizacji  LAZARUS UNION- Bryga-
dier General CSLI Bogdan Puczyński  wręczył honorowe odznaczenia  
„ Złote Serce” , następującym osobom: burmistrzowi  J.G. Kurekowi, 
ks. kapelanowi S. Tulinowi,  prezesowi Waldemarowi  Suskiemu, wice-
prezesowi  J. Legięckiemu,  sekretarz M. Korzonkowskiej, komendan-
towi gminemu  M. Zielonce. 

Na podstawie materiałów OSP Mateusz Milczarek  

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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strza Mszczonowa przedstawiciele spółki Pekabex. 
Zdaniem burmistrza Józefa Grzegorza Kurka gmina ma ogromne szczę-
ście, że tak potężna firma zdecydowała się zlokalizować swój kapitał 
właśnie w Mszczonowie.
- Cieszę się, że staliśmy się atrakcyjną lokalizacją dla kolejnego wiary-
godnego zakładu produkcyjnego z polskim kapitałem. Dzięki temu 
w naszej gminie wygenerowane zostaną dodatkowe miejsce pracy, 
bo firma się rozrasta, a w niedługim czasie  zwiększy swoją produkcję 
wytwarzając swoje produkty na rzecz największej inwestycji w Polsce, 
jaką będzie Park of Poland- tłumaczył burmistrz Józef Grzegorz Kurek. 
Obecne roczne moce produkcyjne Pekabexu umożliwiają wytworzenie 
ponad 100 000 m3 prefabrykowanych elementów strukturalnych i 
ponad 500 000 m2 płyt. Dotyczy to zarówno technologii tradycyjnej czyli 
elementy zbrojone, jak i nowoczesne elementy strunobetonowe. Takimi 
mocami produkcyjnymi nie dysponuje samodzielnie żadna firma prefa-
brykacyjna w Polsce, a niewiele w Europie.

Łukasz Nowakowski, źródło  www.pekabex.pl

Konsultacje

Rewitalizacja Mszczonowa – konsultacje 
społeczne - spotkanie drugie 12-05-2016 r.  

W Mszczonowie trwają  konsultacje społeczne, poświęcone 
planowanym  na terenie Mszczonowa działaniom  rewitalizacyjnym. 
Drugie z cyklu spotkań konsultacyjnych, odbyło się 12 maja  w sali 
widowiskowej MOK-u. W jego trakcie na pytania mieszkańców odpo-
wiadali  burmistrzowie Mszczonowa - Józef Grzegorz Kurek i Grzegorz 
Kozłowski oraz obecni w MOK-u radni i  dyrektorzy  gminnych jedno-
stek budżetowych. 

24 lutego 2016 roku Rada Miejska Mszczonowa podjęła uchwałę w 
sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Miasta 
Mszczonowa  na lata 2016- 2023. Program Rewitalizacji Mszczonowa  
ma obejmować działania w sferze społecznej, przestrzenno –funkcjo-
nalnej, gospodarczej i środowiskowej, przyczyniając się do poprawy 
jakości życia mieszkańców miasta. Wyznaczenie „obszarów do rewi-
talizacji” odbyło się  po przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy, w 
której analizowano sytuację  miejską we wspomnianych wcześniej  
czterech sferach. Pierwszy obszar obejmuje ścisłe centrum  Mszczo-
nowa (rynek, park i błonia przykościelne, Osiedle Poniatowskiego 
oraz obszar ulic Kilińskiego, Zarzecznej oraz  części ulic-  Grójeckiej i 
Sienkiewicza. Obszar drugi zamyka się  w granicach osiedli Dworcowa 
I i II, Ośrodka Zdrowia przy ulicy Maklakiewicza oraz dwóch szkół śred-
nich Mszczonowa – LO i ZS. Obszar trzeci, to osiedle Dworcowa III. 
Natomiast obszar numer  cztery to tereny Wspólnoty mieszkaniowej 

Z ŻYCIA GMINY
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„Keramzyt”. W tych obszarach zaplanowano szereg działań inwesty-
cyjnych, na które po opracowaniu i przyjęciu przez władze samorzą-
dowe  Programu Rewitalizacji będzie można starać  się o uzyskanie 
dofinansowania ze środków unijnych w latach 2014-2020. Podczas 
spotkania konsultacyjnego burmistrz Grzegorz Kozłowski wymienił, 
jakie inwestycje zostały zaplanowane przez samorząd w poszczegól-
nych obszarach. Listę potencjalnych inwestycji, o których dofinanso-
wanie samorząd  będzie zabiegał otwiera budowa  parku miejskiego 
na przykościelnych błoniach. Ma to być  sztandarowe przedsięwzięcie 
całego programu rewitalizacyjnego. Kolejnymi pożądanymi działa-
niami inwestycyjnymi - zdaniem burmistrza Kozłowskiego - mają  być:  
termomodernizacja  budynku OSP oraz  czterech pozostających w 
gestii gminny mieszkalnych budynków komunalnych, podniesienie 
piętra na skrzydle B mszczonowskiej Szkoły Podstawowej (gdzie mają  
powstać  sale przedszkolne), wybudowanie obiektów sportowych 
(boiska, stanowiska lekkoatletyczne oraz zewnętrzna siłownia) przy 
LO i Zespole Szkół, przebudowa ulic- Malinowej, Brzoskwiniowej, 
Jeżynowej, Północnej oraz Zarzecznej,  przebudowa ulic  Szkolnej  i 
Dworcowej  (tak, aby wzdłuż  nich  pojawiły się miejsca parkingowe),   
przebudowa  i uatrakcyjnienie placu zabaw przy ulicy Jeżynowej, 
wybudowanie placu zabaw dla przedszkolaków pomiędzy skrzy-

dłem „B”  Szkoły Podstawowej, a obecną siedzibą Izby Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej, w którym  to zostaną w przyszłości umiejscowione 
siedziby organizacji emerytów i rencistów oraz Spółdzielnia Socjalna, 
zaadaptowanie budynku komunalnego przy ulicy Tarczyńskiej 31na 
potrzeby punktu rehabilitacji, domu dziennego pobytu dla osób w 
podeszłym wieku oraz dla dzieci niepełnosprawnych, remont, prze-
budowę i termomodernizację  budynku obecnego Komisariatu Policji, 
do  którego przeniesiona zostanie Izba Pamięci Ziemi Mszczonow-
skiej, siedziba Hufca ZHP, a także utworzone zostanie centrum miej-
skiego monitoringu.

Po przedstawieniu listy inwestycji, na  które samorząd zamierza 
pozyskiwać  środki zewnętrzne w ramach działań rewitalizacyjnych, 
samorządowcy przyjęli szereg uwag i propozycji mieszkańców. 
Wszystkie one posłużą  do opracowania projektu Programu Rewitali-
zacji, który trafi pod  obrady Rady Miejskiej. 

Obaj burmistrzowie zachęcali także wszystkich obecnych na 
sali, aby wypełniali ankiety dotyczące programu. Każdy może zgła-
szać  swoje uwagi do opracowanej diagnozy oraz pomysły dotyczące 
potrzebnych inwestycji oraz innych działań społecznych, które mogą  
pomóc w aktywizacji mszczonowian. 

Piotr Dymecki 

Informacja dla rolników

Więcej czasu mają rolnicy na 
złożenie wniosków o przyznanie 
dopłat bezpośrednich za 2016 rok

Komisja Europejska podjęła decyzję o wydłużeniu do 15 
czerwca 2016 roku okresu składania wniosków o tego-
roczne płatności bezpośrednie. Kto nie zdąży złożyć 
wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to 
do 11 lipca 2016 roku, ale wówczas za każdy roboczy dzień 
opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1 proc.

Jest to decyzja, o którą Polska, minister rolnictwa 
i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel zabiegał; decyzja w 
interesie polskich rolników. Będą oni mieli więcej 
czasu na dokładne wypełnienie wniosków o dopłaty. 
Podobna decyzja została podjęta w ubiegłym roku. 

Wówczas doprowadziło to do 
zmniejszenia odsetka wniosków, 
które objęte były sankcjami z 
powodu złożenia po terminie, jak 
też pozostawionych bez rozpa-
trzenia z powodu złożenia po 
upływie ostatecznego terminu. 
Mniej było również błędów we 
wnioskach.

Jednocześnie ARiMR zachęca rolników, by nie czekali ze 
składaniem wniosków do ostatniej chwili. Pozwoli to na 
szybszą weryfikację dokumentów, da rolnikom czas na 
poprawę ewentualnych błędów i uzyskanie płatności w 
pełnej kwocie.

Do 16 maja rolnicy złożyli w ARiMR 934 tys. wniosków o 
przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/
wiecej-czasu-maja-rolnicy-na-zlozenie-wnioskow-o-
przyznanie-doplat-bezposrednich-za-2016-rok.html

 

PROGRAM 500 +

Burmistrz Mszczonowa informuje, że od momentu 
uruchomienia procedury przyjmowania wniosków na 
świadczenia wychowawcze 500+ ( tj. od 1 kwietnia 
2016) do dnia 6 maja 2016 roku, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Mszczonowie odnotował przy-
jęcie 769 wniosków. W sumie mieszkańcy złożyli 630 
wniosków w wersji papierowej oraz 129 w wersji elek-
tronicznej. Ogółem złożono wnioski na 1200 dzieci. 
Do tej pory wypłacono 247 świadczeń wychowawczych.  

W sumie z budżetu państwa na świadczenia wycho-
wawcze poniesiono wydatki w kwocie 123500 złotych. 
Burmistrz Mszczonowa apeluje do osób chcących 
uzyskać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od 
1 kwietnia, aby złożyli wniosek w nieprzekraczalnym 
terminie do 1 lipca bieżącego roku włącznie.
Wnioski na świadczenie pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci można składać w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Grójeckiej 45 lub 
drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia 
lub ePUAP.                                                   

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEZ ŻYCIA GMINY
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W dniach 18-19 maja br. Mszczonów odwiedzili samo-
rządowcy z ukraińskiego miasta Szumsk (obwód Tarno-
polski) w osobach mera miasta- Volodymyra Pletiuka 
oraz sekretarza Rady Miejskiej Liudmyly Parlenko. 
Ukraińscy goście przybyli do Mszczonowa po raz pierwszy w 
ramach projektu pn. „Zwiększenie udziału mieszkańców w plano-
waniu strategicznym i planowaniu świadczenia usług publicz-
nych w nowych połączonych gromadach na Ukrainie”, współ-
finansowanego ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu 
Wsparcia Demokracji, a realizowany przez Związek Miast Polskich. 
Podczas dwudniowej wizyty przedstawiciele Szumska mieli 
możliwość spotkać się z samorządowcami Mszczonowa, wizy-
tując Urząd Miejski w Mszczonowie, Mszczonowski Ośrodek 
Kultury, kompleks mszczonowskich basenowych termalnych 
„Termy Mszczonów”, a także gminne placówki oświatowe, 
bibliotekę oraz izby historyczne działające na terenie miasta. 
Burmistrz Józef Grzegorz Kurek czyniąc honory gospodarza 
zorganizował spotkanie w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie, w 
którym oprócz burmistrza Mszczonowa uczestniczyli sekretarz 
miasta- Zofia Krukowska, skarbnik Jadwiga Barbulant,  dyrektorzy 
i przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy Mszczonów, 
w tym Beata Sznajder – Gminne Centrum Informacji, Grze-
gorz Ludwiak -ZGKiM, Ewa Zielińska- ZOPO, Bogumiła Banasiak- 
MOPS oraz naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Mszczo-
nowie- Małgorzata Badowska, Teresa Koszulińska i Janina Sitek. 
Goście  z Szumska zaprezentowali swoje miasto opowiadając o historii, 

położeniu, warunkach geopolitycznych, społeczeństwie, przemyśle, 
sytuacji gospodarczej oraz planach inwestycyjnych i budżetowych. 
Z kolei mszczonowscy urzędnicy przedstawili funkcjonowanie 
poszczególnych wydziałów oraz jednostek samorządowych. 
Tematyka obejmowała planowanie wieloletnie, gospodarkę 
gminną, pomoc społeczną, obsługę klientów, zagospodaro-
wanie przestrzenne, edukację formalną i nieformalną, usługi 
medyczne, etykę i przeciwdziałanie korupcji, efektywne wyko-
rzystanie energii oraz współpracę pomiędzy samorządami. 
Dzięki temu samorządowcy mieli możliwość porównania jakie są 
różnice w zarządzaniu jednostką terytorialną w Polsce i na Ukra-
inie, z jakimi problemami borykają się obydwa samorządy i miesz-
kańcy oraz jakie potrzeby i plany rozwojowe mają włodarze . 
Józef Grzegorz Kurek, będąc najdłużej urzędującym burmistrzem 
w Polsce wyjaśniał zasady wzorowego kierowania gminą podkre-
ślając, że współpraca między narodami na szczeblu lokalnym 
stanowi istotny czynnik kształtujący procesy integracyjne. 
Wiele uwagi zostało poświęcone omówieniu 
spraw związanych z budżetem i inwestycjami oraz 
kwestiom oświaty, kultury, rekreacji i historii.  
W tym celu delegacja wizytowała gminne placówki oświatowe, 
Mszczonowski Ośrodek Kultury, Miejską Bibliotekę, a także flagowy 
produkt Mszczonowa- Termy Mszczonów oraz Izbę Pamięci 
Ziemi Mszczonowskiej i Izbę Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. 
Podczas wizyty Mer Szumska podkreślił, że z uwagi na przepro-
wadzane aktualnie reformy gospodarcze na Ukrainie, pobyt w 
Mszczonowie stanowić będzie doskonały fundament do stwo-
rzenia funkcjonalnej i prężnej jednostki na wzór Mszczonowa.  
- Wizyta w Mszczonowie służyć ma zacieśnieniu więzów gospo-
darczych i kulturalnych między dwoma miastami – tłumaczył Volo-
dymyr Pletiuk.

Łukasz Nowakowski 

Wizyta

Mszczonów gościł delegację z Ukrainy 

Z ŻYCIA GMINY
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Zgodnie z tradycją, mszczonowskie Izby Pamięci przyłączyły się do 
ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów, która w tym roku miała już swoją 
trzynastą edycję. Lokalne skarbnice przeszłości w nocy z 14 na 15 maja 
otworzyły swoje podwoje dla pasjonatów dawnych dziejów i poszuki-
waczy przygód. Cała impreza rozpoczęła się od gry miejskiej, w której 
zadaniem uczestników było rozwiązanie zagadek historycznych i znale-
zienie punktów kontrolnych. Zadaniem grup było dotarcie w wyzna-
czone miejsce, odnalezienie biało-czerwonego lampionu i przeryso-

wanie na Kartę Patrolu znajdującego się na nim symbolu, jako dowodu 
na udanie się do właściwej lokalizacji. Wśród punktów, które odwiedzić 
musieli uczestnicy były, między innymi, teren dawnej siedziby Towa-

rzystwa Gimnastycznego „Sokół” (obecnie MOK), przedwojenny zdrój 
(zbiornik przy ul. Grójeckiej) czy też ratusz. Wszystkim grupom udało 
się poprawnie rozwiązać zagadki i zaliczyć wszystkie lokalizacje, za co 
zostali nagrodzeni upominkami w postaci publikacji historycznych i 
gadżetów promocyjnych Mszczonowa. 

Kolejnym punktem Nocy Muzeów były konkursy zorganizowane 
w Izbach Pamięci. Ich uczestnicy musieli się wykazać nie tylko wiedzą 
o przeszłości Ziemi Mszczonowskiej, ale także spostrzegawczością i 
umiejętnością współpracy. Oprócz zabaw, wszyscy uczestnicy wzięli 
także udział w nocnym zwiedzaniu izb, którego dodatkową atrakcją 
było pojawienie się rekonstruktora w mundurze carskim z okresu II 
wojny światowej. Dzieci mogły z kolei wykonać tzw. „suchy strzał” z 
pistoletu maszynowego PPS oraz zrobić sobie pamiątkowe fotografie. 
W mszczonowskiej Nocy Muzeów uczestniczyło ok. 50 osób, podzielo-
nych na kilkanaście patroli. Zdecydowaną większość stanowiły osoby 
spoza terenu gminy Mszczonów. Głównym organizatorem imprezy było 
Gminne Centrum Informacji, które prowadzi lokalne Izby Pamięci.

Dagmara Bednarek

Mszczonowskie Izby Pamięci

Mszczonowska Noc Muzeów 2016

„Są miejsca, czasy i ludzie, których się 
nie zapomina”

Drodzy Absolwenci
Tegoroczny IV Zjazd Absolwentów ma charakter szczególny. 

Przypada w Jubileuszu obchodów 70-lecia powstania naszej 
szkoły i 20-lecia nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Mszczo-
nowie imienia Szarych Szeregów.

Historia szkoły to 70 lat ciężkiej, ale owocnej 
pracy, to troski i radości uczniów i nauczycieli. 
Przez te lata, szkoła przechodziła wiele przeobrażeń  
i opuściło ją kilkanaście pokoleń wspaniałych absolwentów, 
którzy są wartościowymi ludźmi odnoszącymi liczne sukcesy. W 
tym wyjątkowym dniu, czas na chwilę zatrzyma się, skłoni do 
odbycia podróży w czasie, przywoła przeszłość i wspomnienia, 
bo każdy z Państwa zostawił w tej szkole cząstkę swego życia, 
cząstkę siebie, w niej bowiem spędziliście najpiękniejsze lata 
swej młodości i edukacji. Zjazd jest też okazją do refleksji, wzru-
szeń, a przede wszystkim powrotu do szkolnych przyjaźni, okazją 
do zacieśnienia kontaktów.

W tym zjazdowym biuletynie, przygotowanym i opraco-
wanym przez  nauczyciela-bibliotekarza Panią Krystynę Iżycką, 
przywołujemy wydarzenia, które zapisały się na kartach historii 
szkoły, nazwiska nauczycieli uczących  na przestrzeni jubileuszu, 
a także nazwiska wszystkich absolwentów. Wykaz ten może być 
niepełny, mogą też pojawić się  błędy, za co serdecznie prze-
praszamy. Mam nadzieję, że odnajdą Państwo na tych kartach 
swoje nazwiska, nazwiska członków swoich rodzin, koleżanek 

i kolegów, nauczycieli, co pozwoli wrócić myślami  do chwil 
spędzonych w murach tej szkoły.

Biuletyn powstał dzięki archiwalnym wykazom uczniów 
szkoły, kronikom szkolnym, starym dokumentom, materiałom 
z III Zjazdu Absolwentów z 1995 roku, pracy magisterskiej Pani 
Małgorzaty Głąbińskiej i monografii szkoły opracowanej przez 
Panią Krystynę Szymańską.

Zjazd Absolwentów z 4 czerwca 2016 roku przejdzie do historii  
i z pewnością dla wielu na długo pozostanie w pamięci, jako 
prawdziwa podróż sentymentalna.                                                

  Dyrektor Liceum
Mariola Mońko

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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DYREKTORZY  SZKOŁY
Halina Wernik - mgr filozofii i historii.
Przed wojną nauczycielka w Warszawie, po Powstaniu 
Warszawskim jako wysiedlona znalazła się w Mszczo-
nowie, gdzie zaczęła organizować Samorządowe Gimna-
zjum i Liceum  powstałe z tajnych kompletów. Dyrektor  
tych szkół od 15.03.1945 r. do 31.08.1947 roku.
 
Janina Tymińska
Dyplomowana nauczycielka szkół średnich, przed wojną 
dyrektor własnego gimnazjum w Warszawie; pełniła 
funkcję dyrektora liceum od 01.09.1947 do 31.08.1952 
roku. Od 1.09.1952 do 31.12.1957 roku nauczyciel – 
rencista. Za kadencji Janiny Tymińskiej liceum zostało 
upaństwowione i przeniesione do nowego budynku Szkoły 
Podstawowej przy ulicy Dzierżyńskiego 27.

Lucjan Chojnowski - mgr filologii germańskiej.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – germanistyka  i 
Uniwersytetu w Poznaniu – język łaciński.  Po wyzwoleniu  
od 01.09.1945 do 31.08.1950 roku nauczyciel języka 
niemieckiego i łacińskiego w LO w  Płońsku.   
Od  01.09.1947   do 31.08.1950 roku dyrektor  Liceum dla 
Pracujących w Płońsku, a od 01.09.1950 do 31.08.1952 
roku dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w  Garwo-
linie. Od 01.09.1952 r. do 31.08.1972 r. dyrektor LO w 
Mszczonowie.  Za jego kadencji rozbudowany został stary 
budynek liceum, a w 1966 r. szkoła została przeniesiona do 
nowego budynku przy ulicy Maklakiewicza 18.

Maria Strupiechowska - mgr geografii.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; od 1949 r. do 
1950 r. – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ołdakach koło 
Ostrołęki; w latach 1950 – 1951 kierownik Szkoły Podsta-
wowej w Wydmusach koło Myszyńca. W latach  
1951 – 1956 nauczyciel Szkoły Podstawowej w Jarnutach, 
powiat Ostrołęka; 1956 – 1958 zastępca dyrektora Liceum 
Pedagogicznego w Otwocku;  
1958-1962 wychowawca internatu Liceum Pedagogicz-
nego w Mogielnicy, powiat Grójec; 1962 – 1966 dyrektor 
Liceum Pedagogicznego w Siennicy, powiat Mińsk Mazo-
wiecki; 1966 – 1972 zastępca dyrektora w Zespole Szkół 
Mechanicznych nr 2 w Mińsku Mazowieckim. W latach 
1972-1979  dyrektor LO w Mszczonowie.

Urszula Adamczyk - mgr matematyki.
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego; pełniła obowiązki 
dyrektora w zastępstwie za dyrektor Marię Strupie-
chowską, przebywającą na urlopie zdrowotnym w roku 
szkolnym 1977/1978; później pełniła funkcję dyrektora 
Liceum dla Pracujących w Skierniewicach.

Genowefa Śledź - mgr  filologii polskiej.  
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.  
W  roku 1974 rozpoczęła pracę w Liceum Ogólnokształ-
cącym w  Mszczonowie  jako  nauczyciel  języka polskiego. 
W  latach 1979- 1983 pełniła funkcję dyrektora liceum.  
Obecnie nauczyciel języka polskiego w tejże szkole.

Halina Nowak - mgr filologii rosyjskiej.
W roku 1970  ukończyła Studium Nauczycielskie w Ostró-
dzie o kierunku filologia rosyjska i nauczanie początkowe. 
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego filologii rosyjskiej.  
Pracę rozpoczęła w 1970 roku w Szkole Podstawowej 
w Żelaznej koło Nowego Miasta nad Pilicą jako nauczy-
ciel języka rosyjskiego oraz nauczania początkowego; 
następnie od 1972 r. pracowała w Szkole Podstawowej 
w Kurzeszynie koło Rawy Mazowieckiej; a od 01.09.1976 
roku zatrudniona jako nauczyciel języka rosyjskiego w 
Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie. W 1984 roku 
ukończyła studia podyplomowe w Kijowie, a w 1986 w 
Leningradzie. Od 1983 do 1992 roku była dyrektorem LO. 
Obecnie nauczyciel języka rosyjskiego tegoż liceum.

Bogdan Laskowski - mgr pedagogiki.
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.  
Pracę zawodową rozpoczął 1.09.1961r. w Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Sochaczewie jako  nauczyciel wychowania 
fizycznego,  gdzie pracował do 30.08.1963 roku.  
Od 01.09.1963 nauczyciel wychowania fizycznego w 
Szkole Podstawowej w Mszczonowie. Przyczynił się do 
poprawy prowadzenia zajęć wychowania  fizycznego  
poprzez budowę boiska i sali gimnastycznej w Szkole 
Podstawowej w Mszczonowie.  Zastępca gminnego 

dyrektora szkół w Mszczonowie.  Działacz 
harcerski – pełnił funkcję komendanta 
hufca ZHP w Grodzisku Mazowieckim, 

organizator obozów harcerskich. Przez półtora roku pełnił 
funkcję inspektora oświaty w gminie Żabia Wola. Od 1986 
do 1990 roku metodyk w Kuratorium Oświaty i Wycho-
wania  w Skierniewicach.   
Od 01.09.1992 do 31.08.2007 roku dyrektor Liceum Ogól-
nokształcącego w Mszczonowie; obecnie na emeryturze.

Mariola Mońko - mgr filologii polskiej. 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; ukończyła 
studia podyplomowe  z zakresu :  zarządzania oświatą, 
wiedzy o  społeczeństwie,   wiedzy   o  kulturze,   oraz 
bibliotekoznawstwa i oligofrenopedagogiki. Pracę zawo-
dową rozpoczęła w 1985 roku w Szkole Podstawowej 
we Franciszkowie. W latach 1987 – 2003 pracuje jako 
wychowawca w internacie i nauczyciel języka polskiego 
w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Żyrardowie. Od 
01.09.2003r. nauczyciel języka polskiego w mszczonow-
skim liceum. Funkcję dyrektora  pełni od 01.09.2007 roku.

Grono pedagogiczne szkoły  
w latach 1945-2016

W Gimnazjum i Liceum w Mszczonowie w 
roku szkolnym 1945/1946 rozpoczęło pracę pięciu nauczy-
cieli. Oprócz ówczesnej dyrektor szkoły Haliny Wernik były 
to: Jadwiga  Świrska, Janina Grabowiecka, Elida Szarota-
-Bluthwaw,  nie jest znane nazwisko jednego nauczyciela. 

Do roku szkolnego 1952/53 w szkole praco-
wało dziewięciu nauczycieli i byli to:

1.	 Borkowska Zofia – biologia, wychowanie 
fizyczne

2.	 Chojnowski Lucjan – język niemiecki, łacina
3.	 Karliński Bogusław – wychowanie fizyczne, 

przysposobienie obronne
4.	 Stellecka Ewa – język rosyjski
5.	 Sułkowski Wacław – historia, nauka o konsty-

tucji
6.	 Szreders Aleksander – fizyka, chemia
7.	 Tchórzewski Zygmunt – matematyka, astro-

nomia
8.	 Tymińska Janina – logika
9.	 Witkowska Maria – język polski

Od roku 1953  do  września 2015 w szkole 
pracowali następujący nauczyciele:

1.	 Adamczuk Bożena – język rosyjski
2.	 Adamczyk Urszula – matematyka, fizyka
3.	 Augustyniak Anna – biologia
4.	 Banasiewicz Tomasz – informatyka, edukacja  

dla bezpieczeństwa
5.	 Baran Genowefa – język polski
6.	 Bechcicka Teresa – matematyka
7.	 Bednarek Teresa – fizyka
8.	 Bekasiewicz Józefa – biologia
9.	 Boczkowska Ewa – pedagog szkolny
10.	 Bojarska Józefa – biologia
11.	 Borkowska Zofia – biologia, wychowanie 

fizyczne
12.	 Borkowski Jan – kultura fizyczna
13.	 Boteva- Glanc Elżbieta – język niemiecki
14.	 Brański Andrzej – wychowanie techniczne
15.	 Burchardt Stanisław – propedeutyka nauki o 

społeczeństwie
16.	 Cieślak Grzegorz ks. – religia
17.	 Chalinowski Antoni – fizyka
18.	 Chatała Władysława – język polski, zajęcia 

fakultatywne
19.	 Chmielewska Ewa –  matematyka
20.	 Chmielińska Aleksandra –  matematyka, 

fizyka
21.	 Chmieliński Mikołaj – historia, przysposo-

bienie obronne, geografia, propedeutyka 
nauki o społeczeństwie

22.	 Chojnowska Maria – wychowanie techniczne, 
kultura fizyczna

23.	 Chojnowski Lucjan – język niemiecki, łacina
24.	 Cichoń Marek – język rosyjski
25.	 Czaplicka Amelia – matematyka
26.	 Czaplicka Amelia –  matematyka
27.	 Delekta Grażyna –  język niemiecki
28.	 Dębska Izabella –  język polski

29.	 Domańska Alicja – matematyka, fizyka
30.	 Donaj Maria – biologia
31.	 Drabarek Joanna –  język niemiecki
32.	 Dropińska Aneta – fizyka 
33.	 Drozdowski Jerzy – wychowanie techniczne, 

wychowanie fizyczne chłopców
34.	 Furmanik Melania –  język niemiecki
35.	 Furmanik Stefan –  muzyka
36.	 Gąsiorowski Zdzisław – matematyka
37.	 Glanc-Boteva Elżbieta – język niemiecki
38.	 Goczyński Zenon – biologia, geografia, zajęcia 

fakultatywne
39.	 Godlewska Mirosława – język rosyjski
40.	 Gomółka Ryszard – język niemiecki
41.	 Graczyk Włodzimierz – historia, wiedza o 

społeczeństwie
42.	 Grzegorczyk Grzegorz  ks. – religia 
43.	 Grzemska Bożena –  język polski
44.	 Górska Filomena –  fizyka
45.	 Gutkowski Feliks – matematyka
46.	 Iżycka Krystyna – pedagog szkolny, biblio-

tekarz
47.	 Jakubiak Renata –  matematyka
48.	 Jakóbczak Alina – język niemiecki
49.	 Jaworska Teresa –  język polski
50.	 Jurewicz-Nawrocka Eleonora – chemia, 

higiena, wychowanie plastyczne
51.	 Kaczyńska Agnieszka – podstawy przedsię-

biorczości 
52.	 Kaniuk Joanna – podstawy przedsiębiorczości
53.	 Karbowiak Józef – geografia
54.	 Karliński Bogusław – wychowanie fizyczne, 

przysposobienie obronne
55.	 Karlińska Maria – bibliotekarz
56.	 Karliński Radosław – wychowanie fizyczne
57.	 Kleszczewska Magdalena –  język angielski
58.	 Kluska Urszula –  fizyka
59.	 Kłopotowski Mieczysław –  przysposobienie 

obronne, wychowanie techniczne, wycho-
wanie plastyczne

60.	 Kołakowska Czesława –  biologia, chemia
61.	 Kołodziejczyk Anna –  biologia, chemia
62.	 Kopczyńska Elżbieta –  geografia
63.	 Koterska Zofia –  język polski
64.	 Kowalik Zofia –  biologia
65.	 Kozłowska Zofia –  historia
66.	 Krancberg Elżbieta – chemia
67.	 Krauze- Alska Marianna – fizyka
68.	 Królikowski Ireneusz –  historia
69.	 Kruk Marek – fizyka
70.	 Kruszyna Teresa –  język niemiecki
71.	 Krygier Daniela –  historia
72.	 Kryj Andrzej – chemia
73.	 Kubisz - Świdurska Halina – biologia
74.	 Laskowska Danuta – wychowanie fizyczne 

dziewcząt, przysposobienie obronne,  wycho-
wanie plastyczne

75.	 Laskowska Elżbieta Agnieszka – język angielski
76.	 Laskowski Bogdan –  wychowanie fizyczne, 

przysposobienie obronne
77.	 Leja Elżbieta – język niemiecki
78.	 Lepieszka Elżbieta –  geografia
79.	 Lewicka Alina –  język polski
80.	 Lipiński Grzegorz – język angielski
81.	 Lipska Wanda – fizyk
82.	 Lubańska Krystyna – chemia
83.	 Łapiński Wiktor – ratownictwo medyczne
84.	 Maciejewski Romuald – historia
85.	 Madzio Zdzisław ks. –  religia
86.	 Matusiak Tomasz –  religia
87.	 Matuszewska Ewa –  informatyka
88.	 Matyjas Anna – religia
89.	 Mońko Mariola – język polski, wiedza o 

kulturze, wiedza o społeczeństwie
90.	 Morawska Kazimiera –  geografia
91.	 Narożna Halina –  matematyka
92.	 Niewczas Krystyna –  geografia
93.	 Niewiadomski Marek – matematyka
94.	 Nowak Anna – język angielski
95.	 Nowak Barbara – język polski
96.	 Nowak Halina – język rosyjski
97.	 Nowak-Zielonka Joanna – pedagog szkolny
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98.	 Nowakowska Jolanta –  biologia
99.	 Nowis Anna –  język angielski
100.	 Okrasa Edward –język niemiecki
101.	 Otolińska-Klimaszewska Mariola – język 

angielski
102.	 Owczarek Monika – biologia 
103.	 Pankowski Jan –  historia
104.	 Piątkowski Grzegorz – wychowanie fizyczne
105.	 Płoska Aleksandra –  język angielski
106.	 Przygoda Marzena –  fizyka
107.	 Ptasiński Romuald –  fizyka
108.	 Puczyłowski Henryk –  język rosyjski
109.	 Rećko Stanisław –  matematyka
110.	 Redestowicz  Magdalena – biologia
111.	 Rzepkowski  Rajmund ks. – religia
112.	 Rydzewski Adam –  fizyka
113.	 Rywacka Elżbieta –  język angielski
114.	  Sałek Wacław –  chemia
115.	 Sasin Maria –  język angielski
116.	 Scisłowska Grażyna – geografia, religia
117.	 Siekierska Katarzyna –  język rosyjski
118.	 Sieroda Maria –  język rosyjski
119.	 Snopczyńska Katarzyna – biologia 
120.	 Sobiecka Danuta – język rosyjski
121.	 Sołek Wacław –  biologia
122.	 Sosińska Marianna –  język polski
123.	 Spurgiasz Joanna Weronika – religia
124.	 Stellecka Ewa – język rosyjski
125.	 Stępień- Kociołek Halina –  chemia
126.	 Strupiechowska Maria – geografia
127.	 Stusiński Klaudiusz –  wychowanie fizyczne
128.	 Suchowski Bogdan –  zajęcia fakultatywne,   
       matematyka, astronomia
129.	 Sułkowski Wacław –  nauka o konstytucji, 

historia
130.	 Sumiński Robert – religia
131.	 Szczepańska Ilona – edukacja celna
132.	 Szreders  Aleksander –  fizyka, chemia
133.	 Szwed Magdalena – język angielski
134.	 Szymańska Krystyna –  historia
135.	 Szymczak Roman –  wychowanie fizyczne, 

informatyka
136.	 Śledź Genowefa –  język polski
137.	 Tatarynowicz Marian –  język rosyjski
138.	 Tchórzewski Zygmunt – matematyka, astro-

nomia
139.	 Trzeciak Józef – język polski
140.	 Tymińska Janina – logika
141.	 Warulik Anna – język niemiecki
142.	 Wernik Halina – historia
143.	 Widuliński Jarosław – język angielski
144.	 Wierzchowska Maria – przysposobienie 

zawodowe  
  (księgowość, bilansowość)

145.	 Wiktorzak Danuta –  język polski, historia,      
             propedeutyka nauki o społeczeństwie

146.	 Witkowska Maria – język polski
147.	 Wiśniewska Joanna – chemia
148.	 Włodarczyk Marlena –  chemia
149.	 Woźniak Marianna –  biologia
150.	 Wysocki Aleksander – ratownictwo medyczne 
151.	 Zębala Stefan – język rosyjski
152.	 Zielonka Jacek –  muzyka
153.	 Złotorzyński Henryk  – matematyka
154.	 Żuchewicz Marzena – język niemiecki.

Pracownicy administracji i obsługi:
Róża Czarnecka, Hanna Adamiak, Zbigniew Grabek, 
Justyna Kowalczyk, Stefan Poświata, Sabina Wojcie-
chowska, Zofia Wojciechowska, Elżbieta Olczak, 
Barbara Lipińska, Zofia Listowska, Janina Jaros, 
Władysław Zielonka, Urszula Guzik. Ewa Kalisiewicz, 
Barbara Adamiec, Danuta Górniak, Olczak, Szustkie-
wicz, Kierlanczyk. 

KALENDARIUM 70 LECIA  
SZKOŁY
15 marca 1945 r. – Pierwsze zapisy chętnych do kontynu-
acji nauki w gimnazjum i liceum oraz powstanie oddziałów 
klasowych.  

15 maja 1945 r. – Pierwsze posiedzenie Rady Pedago-
gicznej nowopowstałej szkoły pod nazwą Samorządowe 
Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne w Mszczonowie. Z 
braku lokalu placówka mieściła się początkowo w budynku 
prywatnym przy ul. Żyrardowskiej 20 w dawnej kaflarni. 
Inicjatorami byli: Halina Wernikowa, Jadwiga Świrska, 
Janina Grabowiecka, Elida Szarota-Bluthwaw (nauczyciele 
tajnych kompletów), Józef Czarnecki (redaktor), Bronisław 
Romaszewski (Burmistrz Mszczonowa), Karol Gajewski, 
Róża Czarnecka (miejscowi obywatele) i  ksiądz  Zygmunt  
Wądołowski.

12 lipca 1947 r. – Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszaw-
skiego powierza dyrektorstwo Janinie Tymińskiej i szkoła 
nosi nazwę Samorządowe Gimnazjum i Liceum  Ogólno-
kształcące w Mszczonowie.

1 stycznia 1950 r. – szkoła zostaje upaństwowiona, a 
następnie przeniesiona do nowego gmachu szkoły podsta-
wowej przy ulicy Dzierżyńskiego 27 (obecna   Warszawska).

31 sierpnia 1950 r. – szkoła zmienia nazwę na Państwowa 
Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w  Mszczo-
nowie.

1 września 1952 r. – Kuratorium Okręgu Szkolnego powie-
rzyło stanowisko dyrektora  Lucjanowi Chojnowskiemu. 
Szkoła oprócz  kształcenia maturzystów zajmowała się 
kształceniem nauczycieli.

W roku szkolnym 1952/1953 –  odbywały się kursy peda-
gogiczne, których absolwenci otrzymali  dyplomy upraw-
niające  do nauczania w szkołach podstawowych.

1 września 1954 r. – decyzją Ministra Oświaty połączono 
liceum ze szkołą podstawową w jedną jedenastoletnią 
Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Państwowego i Liceal-
nego.

Wrzesień 1956 r. – powstaje świetlica z dożywianiem, 
gabinet lekarski  
i dentystyczny, a następnie mieszkania dla nauczycieli i 
lokal biblioteczny. Rozwijająca się szkoła potrzebowała 
coraz to nowych pomieszczeń.

29 czerwca 1958 r. – I Zjazd Absolwentów w 13 rocznicę 
powstania liceum.

10 czerwca 1959 r. – z inicjatywy dyrektora Lucjana Choj-
nowskiego został powołany Społeczny Komitet Budowy 
Szkoły, któremu przewodniczył Stanisław Konc. Postano-
wiono przystąpić do  budowy odrębnego budynku dla 
liceum.

1 września 1959 r. – decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Warszawskiego Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształ-
cące uznane zostały za szkoły świeckie. Społeczeństwo 
Mszczonowa ostro zaprotestowało przeciwko tej decyzji 
– wyrzucenia nauki religii ze szkół. W mieście doszło do 
manifestacji brutalnie rozpędzonej.

31 sierpnia 1960 r. – Miejska Rada Narodowa w Mszczo-
nowie  uchwałą   
nr 5/1960  przydzieliła pod budowę szkoły działkę o 
powierzchni 1,50 ha przy ulicy Jana Maklakiewicza.

25 czerwca 1963 r. – szkoła otrzymuje imię  Marcelego 
Nowotki – bohatera Polskiego Ruchu Rewolucyjnego, dla 
uczczenia i upamiętnienia 20-lecia Polskiej Partii Robot-
niczej oraz sztandar ufundowany przez społeczeństwo 
Mszczonowa.

Październik 1963 r. – rozpoczęto budowę nowej szkoły

30 listopada 1963 r. – Wojewódzki Komitet Koordynacyjny 
SKBS podjął uchwałę o zarejestrowaniu nowej szkoły pod 
numerem 1096 na liście szkół – Pomników Tysiąclecia 
Państwa Polskiego.

1 września 1964 r. – w wyniku reformy oświaty powstały 
dwie oddzielne jednostki  : szkoła podstawowa i liceum. 
Zgodnie z ustawą sejmową szkoła  podstawowa powoli 

przestawiała się na 8-letni system nauczania, a liceum na  
4-letni.

4 marca 1966 r. – nastąpiło wstępne przekazanie nowego 
budynku do użytku. Użytkownikiem stała się szkoła podsta-
wowa, a nie liceum. Po interwencji dyrektora Chojnow-
skiego, w kilka dni później  zapadła decyzja  zgodna  
z pierwotnymi planami i wysiłkami Komitetu Budowy Szkół 
– budynek stanie się siedzibą liceum. 

14 kwietnia 1966 r. – nastąpiła przeprowadzka. Liceum 
Ogólnokształcące zostało przeniesione do nowego 
budynku – Szkoły Tysiąclecia przy  
ul. Maklakiewicza 18, w którym mieści się obecnie.

11 czerwca 1966 r. – dzień oficjalnego otwarcia nowej 
szkoły połączony  
z wręczeniem absolwentom liceum świadectw dojrzałości.  
Została odsłonięta tablica pamiątkowa: Szkoła – Pomnik 
Tysiąclecia Państwa Polskiego.

29 czerwca 1968 r. – II Zjazd  Absolwentów Liceum Ogól-
nokształcącego  
w Mszczonowie. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci 
1000-lecia Państwa Polskiego i patrona szkoły Marcelego 
Nowotki.

31sierpnia 1972 r. –  na emeryturę odchodzi dyrektor 
Lucjan Chojnowski, funkcję dyrektora powierzono  Marii 
Strupiechowskiej. Zostały podjęte starania o podłączenie 
całej szkoły do kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej.

1 września 1976 r. – w budynku liceum rozpoczęła działal-
ność Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. W związku 
ze zwiększającą się liczbą oddziałów obu szkół, pogarszały 
się warunki lokalowe, co spowodowało,  
że w wakacje 1982 roku dobudowano kilka pomieszczeń. 

1 września 1978 r.  – na stanowisko dyrektora  powołana 
została  Genowefa Śledź.

13 grudnia 1981 r. –  w Polsce wprowadzono stan 
wojenny, uczniów zapoznano z dekretem o stanie 
wojennym. 

Styczeń 1982 r. – w związku ze stanem wojennym nie 
odbyła się tradycyjna studniówka.

11 maja 1983 r. – po odejściu na urlop macierzyński 
dyrektor Genowefy Śledź, funkcję tę powierzono Halinie 
Nowak. Dobrze układa się współpraca  
z zakładami pracy, prężnie działa harcerstwo i Komenda 
Szkolna Ochotniczego Hufca Pracy.

Marzec 1990 r. – w związku ze zmianą sytuacji społeczno 
- politycznej  
w Polsce, młodzież i Rada  Pedagogiczna podjęła decyzję o 
zmianie patrona szkoły, którym był Marceli Nowotko.

1 września 1990 r. – wprowadzona została religia do szkół, 
możliwe było organizowanie uroczystych Wigilii klaso-
wych, tradycją stało się, że klasy czwarte  co roku spędzają 
Wigilię  z gronem pedagogicznym i księdzem.

6 grudnia 1990 r. – na podstawie przepisów Zarządzenia 
Nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.05.1989 r. w 
sprawie nadawania szkołom i innym placówkom oświa-
towo – wychowawczym,  imienia patrona, sztandaru i 
godła  szkolnego,  cofnięto nadane szkole imię patrona 
Marcelego Nowotki. Z dniem 06.12.1990 r. pełna nazwa 
szkoły brzmi : Liceum Ogólnokształcące  
w Mszczonowie.

1 stycznia 1991 r.  – obsługę finansowo-księgową liceum 
prowadzi Międzyszkolny Zespół Ekonomiczno-Administra-
cyjny Szkół w Mszczonowie.

1 stycznia 1992 r. – decyzją Kuratorium Oświaty i Wycho-
wania  
w Skierniewicach  z dnia  18.12.1991 r. LO w Mszczonowie 
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przejmuje samodzielną  obsługę    finansowo-księgową  
swojej  działalności  i  staje  się samodzielną jednostką 
budżetową.

1 września 1992 r. – Kuratorium Oświaty w Skierniewicach 
na stanowisko dyrektora  powołuje  Bogdana Laskow-
skiego.

10 czerwca 1995  r. – III Zjazd Absolwentów  na jubileusz 
50-lecia szkoły.

27 września  1996 r. –  decyzją Kuratora Oświaty w Skier-
niewicach z dnia 09.09.1996 r. nadano szkole imię patrona 
„Szarych Szeregów”. Wręczono również sztandar ufundo-
wany przez Fundację Teresy i Zdzisława Knobel  
z Kanady. Co roku w tym dniu obchodzone jest Święto 
Szkoły.

1 września 1997 r. – aktem założycielskim z dnia 
30.08.1997 r. wydanym przez Kuratora Oświaty w Skier-
niewicach szkoła otrzymuje nazwę: Liceum Ogólnokształ-
cące  im. Szarych Szeregów w Mszczonowie. Obejmuje 
swoją działalnością  przede wszystkim teren Mszczonowa i 
ościennych gmin. Organem   prowadzącym  szkołę   i  
sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością   
liceum  jest   Kurator Oświaty w Skierniewicach.

1 września 1999 r. – następuje zmiana organu prowadzą-
cego z Kuratorium Oświaty w Skierniewicach na Starostwo 
Powiatowe  w Żyrardowie.

Kwiecień 2002 r. – termomodernizacja budynku szkoły ze 
środków przekazanych przez organ prowadzący.

30 sierpnia  2002 r. – Uchwałą  Nr XXXIX/235/2002  Rady 
Powiatu Żyrardowskiego nadano szkole Statut Liceum 
Ogólnokształcącego im. Szarych Szeregów w Mszczo-
nowie, ul. Maklakiewicza 18. Wykonanie uchwały powie-
rzono Zarządowi Powiatu Żyrardowskiego.

1 września  2002 r. –  przekształcono  4  letnią  szkołę  
ponadpodstawową – Liceum Ogólnokształcące im. Szarych 
Szeregów w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza 18, w  
trzyletnią szkołę ponadgimnazjalną  (zgodnie  
z założeniami II etapu reformy systemu edukacji w Rzecz-
pospolitej Polskiej).
Lipiec 2003 r. – szkoła posiada odrębną księgowość i kadry 
prowadzone przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 
w Żyrardowie (ZOPO).

1 września  2007 r. – następuje zmiana na stanowisku 
dyrektora, na emeryturę odchodzi dyrektor Bogdan 
Laskowski, a funkcję dyrektora liceum obejmuje  Mariola 
Mońko.

Luty 2008 r. – za sprawą Starostwa Powiatowego wyre-
montowano salę gimnastyczną i przyległe pomieszczenia. 

1 września 2013 r. – wprowadzono innowację pedago-
giczną –  edukację celną.

1 września  2014 r. –  poszerzono profil szkoły o nową 
innowację pedagogiczną –  ratownictwo medyczne.

Wrzesień 2015 r. – obchody 70-lecia szkoły i 20-lecia 
nadania szkole imienia  Szarych Szeregów.

Grudzień 2015 r. – dzięki staraniom Starostwa Powiato-
wego i Burmistrza Miasta Mszczonowa powstaje projekt 
kompleksu sportowego położonego na terenie obiektu 
szkoły.

Kwiecień 2016 r. – szkoła proponuje nowe oferty eduka-
cyjne – innowację pedagogiczną Ochrona Środowiska z 
Odnawialnymi Źródłami Energii oraz klasę o profilu spor-
towym (piłka ręczna dla dziewcząt i chłopców oraz piłka 
siatkowa dla dziewcząt).   

4 czerwca 2016 r. –  IV Zjazd  Absolwentów  w  70  rocz-
nicę  powstania szkoły i 20-lecia  nadania liceum imienia 

Szarych Szeregów.

Najważniejsze    wydarzenia    
oraz osiągnięcia szkoły   
od 1945  do 2016 roku
15.05.1945 r. – powstaje szkoła pod nazwą Samo-
rządowe Gimnazjum  
i Liceum Koedukacyjne w Mszczonowie.

Czerwiec 1945 r. – odbywa się tzw. „mała matura” 
kończąca naukę rozpoczętą jeszcze w konspiracji.

Maj 1950 r. – pierwsza matura – 11 uczniów.

20.11.1957 r. – spotkanie autorskie z wybitnym 
pisarzem Igorem Newerlym,
dzięki staraniom Marii Witkowskiej opiekunki kółka 
polonistycznego.

Wrzesień 1956 r. – organizacja świetlicy z dożywia-
niem z myślą  
o młodzieży dojeżdżającej do szkoły, powstaje 
również gabinet dentystyczny oraz mieszkania dla 
nauczycieli, lokal biblioteczny, gabinet przysposo-
bienia wojskowego i sportowego.

29 VI 1958 r. – I Zjazd Absolwentów w 13 rocznicę 
powstania liceum.

21.01.1959 r. – występ Hanki Bielickiej w liceum w 
Mszczonowie z okazji III zjazdu PZPR.

Październik 1959 r. – powstaje chór szkolny kiero-
wany przez panią Melanię Furmanik.

Październik 1959 r. – I miejsce dziewcząt ze szkol-
nego koła sportowego  
w zawodach międzyszkolnych, otrzymują Puchar 
Przechodni Powiatowej Rady Narodowej w 
Grodzisku Mazowieckim.

03.05.1960 r. – spotkanie uczniów i nauczycieli  z 
Władysławem Broniewskim. 

12.10.1960 r. – szkoła gości delegację kombatantów 
radzieckich z Białorusi  
i sekretarza Ambasady Rumuńskiej Republiki 
Ludowej – Emiliana Manciura.

12.10 – 2.11. 1960 r. – dyrektor LO Lucjan Choj-
nowski uczestniczy  
w Międzynarodowym Kursie Języka Niemieckiego w 
NRD w Turyngii.

30.01.1961 r. – recital słowa Jerzego Klimaszew-
skiego.

16.10.1961 r. – z okazji dnia Wojska Polskiego 
spotkanie z pułkownikiem dyplomowanym  mgr  Wł. 
Kalińskim z Akademii Sztabu Generalnego.

22.02.1962 r. – młodzież gości  pisarza  Lucjana 
Rudnickiego.

26.03.1962 r. – spotkanie autorskie z pisarzem 
Jerzym Putramentem. 

Kwiecień 1962 r. – poseł na sejm PRL  Marian 
Jaworski wśród młodzieży  licealnej.

Kwiecień 1962 r. – Hanna Ożogowska, Maria 
Kownacka – spotkania autorskie, staraniem prężnie 
działającego koła przyjaciół książki, którego opie-
kunem jest Maria Chojnowska.

Czerwiec 1962 r. – uczniowie: Jerzy Drozdowski, 
Włodzimierz Czerwiński  
i Jerzy Majewski zdobywają IV miejsce w strzelaniu 
na Wojewódzkich Zawodach Kościuszkowskich w 
Ciechanowie.

Wrzesień 1962 r. – dla uczczenia i upamiętnienia 
20-lecia Polskiej Partii Robotniczej szkoła otrzymuje 
imię Marcelego Nowotki – bohatera polskiego 
ruchu rewolucyjnego.

Październik 1962 r. – koncert światowej sławy 
barytona Ryszarda Gruszczyńskiego, niewidomego 
solisty Filharmonii Narodowej 
w Warszawie. 

24.11.1962 r. – Kazimierz Brusikiewicz uświetnia 
akademię z okazji Dnia Nauczyciela.

08.03.1963 r. – z okazji Dnia Kobiet koncert 
wokalno-muzyczny z udziałem Ireny Oltze-Wardec-
kiej, piosenki z lat 30-tych.

19.05.1963 r. – spotkanie z pisarzami : Czesławem 
Centkiewiczem, Aliną Centkiewiczową i Wojciechem 
Żukrowskim w ramach obchodów Dni Książki i Prasy.

25.05.1963 r. – Czesław Janczarski autor książek 
dla dzieci gości w liceum   i podpisuje  swe książki.

25.06.1963 r. – wręczenie sztandaru szkolnego 
ufundowanego przez społeczeństwo miasta dla 
Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Marcelego Nowotki w Mszczonowie  z udziałem 
m.in. posła  na Sejm PRL  Konstantego  Moraw-
skiego.

Październik 1963 r. – rozpoczęto budowę nowej 
szkoły w Mszczonowie przy ul. Maklakiewicza.

19.10.1964 r. – spotkanie z pułkownikiem 
Czesławem Mirowskim  
z Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie, z 
okazji Dnia Wojska Polskiego.

10.05.1965 r. – spotkanie z Elżbietą Jackiewiczową 
ulubioną pisarką młodzieży i  autorką książek 
„Tancerze”, „Dziewczęta szukają drogi”, „Wczorajsza 
młodość”,  „ Ratuj Ewo”, „ Pokolenie Teresy”.

30.11.1965 r. – szkoła zostaje zarejestrowana pod nr 
1096 na liście szkół – Pomników Tysiąclecia Państwa 
Polskiego.

15.05.1966 r. – dla uczczenia 1000-lecia Państwa 
Polskiego w nowej szkole odbywa się Rejonowy Zlot 
Młodzieży.

11.06.1966 r. – oficjalna uroczystość otwarcia 
nowego gmachu liceum –  Pomnika 1000- lecia, w 
budynku przy ulicy Maklakiewicza 18.

18.11.1966 r. – spotkanie młodzieży licealnej z Harri  
Kirsch, zastępcą dyrektora Ośrodka Kultury i Infor-
macji NRD w Warszawie, z okazji  
17 rocznicy powstania NRD.

Listopad 1966 r. – pobyt nauczycieli i uczniów  
liceum  w  NRD :  profesor J. Paczkowski z młodzieżą  
ZMS  w  górach  Harzu  i  Dreźnie,   
M. Chojnowska z uczniami w Berlinie i Poczdamie, 
profesor  S. Furmanik (muzyk) i jego żona Melania 
(nauczycielka języka niemieckiego) zostali zapro-
szeni przez nauczycielską rodzinę do Magdenburga. 

03.02.1967 r. – umiera w Mszczonowie Janina 
Tymińska (była dyrektorka liceum),  zostaje pocho-
wana na Powązkach w Warszawie.

09.03.1968 r. – młodzież liceum ze zbiórki na 
budowę Centrum Zdrowia Dziecka przekazuje 
kwotę 1200 złotych.

Maj 1968 r. – szkoła zostaje  wyróżniona  za udział  
w Rejonowym Zlocie 25-lecia PRL.

29.06.1968 r. – II zjazd Absolwentów Liceum Ogól-
nokształcącego  
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w Mszczonowie. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
ku czci 1000-lecia Państwa Polskiego i patrona 
szkoły Marcelego Nowotki.
  
18.01.1969 r. – szkoła otrzymuje wyróżnienie z 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego za 
upowszechnianie kultury i uczestnictwo  
w eliminacjach Szkolnych Zespołów Artystycznych 
z okazji Wojewódzkiej Wystawy Postępu Pedago-
gicznego w Mińsku Mazowieckim, która odbyła 
się w 1968 roku.

07.05.1969 r. – spotkanie z kandydatem do Sejmu 
PRL Igorem Łopatyńskim.

15.06.1969r. –  dyplomy  za zajęcie I miejsc w 
rozgrywkach piłki siatkowej  
i piłki ręcznej dziewcząt oraz w biegu rozstawnym 
4x100m chłopców  
w Turnieju Miast  Grodzisk Mazowiecki – Mila-
nówek – Mszczonów.
 
20.09.1969 r. – spotkanie  młodzieży z Janem 
Platerem przewodniczącym Powiatowego Zarządu 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

22.03.1970 r. – wyróżnienie  dla VI  Drużyny 
Harcerskiej im. Emilii Plater w ogólnopolskim 
przeglądzie Festiwalu Teatrów Amatorskich  
i wojewódzkich eliminacjach VI Harcerskiego 
Festiwalu Małych Form Artystycznych w Ciecha-
nowie, zorganizowanego dla uczczenia 100 
rocznicy urodzin W. I. Lenina.

10.05.1970 r. – odbywa się rejonowa konferencja, 
połączona z powiatową sesją leninowską, zorga-
nizowana przez ZMS i ZMW na temat roli obu 
organizacji w procesie wychowania ideowego 
młodzieży.

22.06.1970 r. – dyplom za zajęcie III miejsca w 
Ogólnopowiatowym Współzawodnictwie Spor-
towym w roku szkolnym 1970/1971.

11.07.1970 r. – pierwsze matury koresponden-
cyjne w liceum Mszczonowie (szkoła jest Filią 
Korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego  
w Pruszkowie dla ludzi pracujących).

25.10.1970 r. – dyplom za zajęcie I miejsca w 
konkurencji dziewcząt  
i III miejsca w konkurencji chłopców na Szkolnej 
Powiatowej Spartakiadzie Wiedzy i Sprawności 
Obronnych.

26.10.1970 r. – dyplom dla drużyny męskiej za 
zdobycie III miejsca  
w Mistrzostwach Powiatu Szkół Średnich w piłce 
siatkowej w Milanówku.

06.12.1971 r. – Czyn młodzieży szkolnej na VI 
zjazd PZPR (na odbudowę Zamku Królewskiego 
w Warszawie zebrano i przekazano kwotę 2.200 
złotych,  na budowę szkół i internatów 5.000 
złotych oraz zasadzono 10 świerków i 15 sosen na 
terenie nowej szkoły).

Grudzień 1971 r. – sukcesy sportowe : II miejsce 
w piłce siatkowej chłopców,  I miejsce w piłce 
siatkowej dziewcząt, I miejsce w piłce koszykowej 
dziewcząt oraz  I miejsce w piłce koszykowej 
chłopców  
w Powiatowych Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej 
w Milanówku.

03.06.1972 r. – na podstawie uchwały Rady Peda-
gogicznej Sylwia Włodarczyk została skierowana 
na I rok studiów wyższych bez egzaminów wstęp-
nych jako najlepsza absolwentka naszej szkoły.

15  i 17. 09.1975 r. – koncerty Filharmonii 
Warszawskiej w liceum (Jagna Sokowska i Ryszard 
Gruszczyński).

22.02.1992 r. – w wojewódzkich eliminacjach 
Olimpiady Filozoficznej   
4 licealistów : Lilianna Szadkowska, Aneta 
Niewiadomska, Jacek Koźbiał, Marcin Wachełko, 
do etapu ogólnopolskiego odbywającego się w 
marcu 1992 r. zakwalifikował się Jacek Koźbiał, 
który zostaje finalistą – zajął  
8 miejsce na 56 uczestników szczebla centralnego.      

18.04.1992 r. –  do VIII Ogólnopolskiego Młodzie-
żowego Seminarium Astronomiczno - Astronau-
tycznego zakwalifikował się Jacek Koźbiał, zajął  
7 miejsce na 48 uczestników,  był 1 z 10 finalistów.  

16.05.1992 r. – w etapie wojewódzkim konkursu 
recytatorskiego poezji  
i prozy francuskiej  dwa I miejsca zajęły Anna 
Majewska i Ewa Ceremuga, zakwalifikowały się do 
etapu ogólnopolskiego.

Marzec-kwiecień 1993 r. – Olimpiada Ekolo-
giczna, w  finale wojewódzkim  sześciu  uczniów:  
M. Ciesielski, C. Bugajczyk,  A. Stawicki, M. Melon,  
B. Brzózka i W. Szerypta. Wszyscy powrócili z 
nagrodami.

25.01.1995 r. – do Olimpiady Ekologicznej na 
szczeblu wojewódzkim zakwalifikowało się 3 
uczniów: Cezary Bugajczyk, Marcin Melon i Marek 
Ciesielski.

18.02.1995 r. – do etapu wojewódzkiego 
konkursu chemicznego im. Sfinarskiego, odbywa-
jącego się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  
w Toruniu, zakwalifikowało się 6 uczniów naszego 
liceum. W finale ogólnopolskim tego konkursu 
odbywającego się na Politechnice Warszawskiej 
Cezary Bugajczyk zajął 34 miejsce na 104 uczest-
ników.

Marzec 1995 r. – do eliminacji okręgowych  
Olimpiady Języka Rosyjskiego zakwalifikowało 
się  dwoje uczniów : Magda Kozłowska i Cezary 
Bugajczyk.

Marzec 1995 r. –  uczennica Ida Łuczak laureatką 
Olimpiady Filozoficznej  
i zostaje przyjęta na Wydział Filozoficzny UMCS 
w Lublinie.

05.04.1995 r. – liceum było gospodarzem Woje-
wódzkiej Konferencji Metodycznej z chemii dla 
nauczycieli szkół ponadpodstawowych  
z województwa skierniewickiego, z udziałem 
profesora Andrzeja Burewicza z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu.

10.06.1995 r. – III zjazd Absolwentów  na jubileusz 
50-lecia szkoły.

27.09.1996 r. – nadanie szkole imienia „Szarych 
Szeregów” i wręczenie      sztandaru przez 
Fundację Teresy i Zdzisława Knobel z Kanady.

02-03.06.1997 r. – grupa uczniów liceum udaje 
się na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II w 
Gnieźnie i nad brzegami jeziora Lednica.

06.06.1997 r. – delegacja Liceum Ogólnokształ-
cącego oddaje hołd poległemu druhowi Felkowi 
Pendelskiemu, żołnierzowi Armii Krajowej  
i członkowi Szarych Szeregów, który zginął  
6.VI.1943 roku. Pomnik poległego druha znajduje 
się na trasie Warszawa-Katowice w okolicach 
Kowies.

01.09.1997 r. – Albina Miler za wybitne osią-
gnięcia w nauce otrzymuje stypendium Prezesa 
Rady Ministrów.

19.02.1998 r. – spotkanie młodzieży z żołnierzami 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 

obwodu „ Bażant” rejonu Żyrardów. 

21.03.1998 r. – Magdalena Puczyłowska i  Albina 
Miler zostały laureatkami X Olimpiady Filozo-
ficznej w eliminacjach okręgowych. Dzięki zwycię-
stwu obie uczennice uzyskały możliwość studio-
wania na wybranych przez siebie kierunkach z 
pominięciem egzaminów wstępnych.

Kwiecień 1998 r. – Aldona Strawa wywalczyła 
awans do finału Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego, który odbywał się 1-3 maja  
w Białymstoku.

24.10.1998 r. – Ewa Chilińska zajęła III miejsce w 
kategorii młodziczek  
w Pucharze Polski w biegach przełajowych.

09.11.1998 r. – Karina Kołodziejczyk laureatką III 
Ogólnopolskiego Konkursu dla szkół średnich „Język 
angielski i ekologia”. Na 58 osób w finale zajęła  
9 miejsce.

23.12.1998 r. – Karina Kołodziejczyk i Ewa Chilińska 
otrzymują stypendium Burmistrza miasta Mszczo-
nowa.

09.03.1999 r. –  Anna Sołtysiak, Adrian Morawski 
w diecezjalnym finale Olimpiady Wiedzy Religijnej 
Katowice’99  szkół średnich „ Bóg Ojciec”.

09.03.1999 r. – Adrian Morawski laureatem II Ogólno-
polskiego Konkursu dla szkół średnich „ Język rosyjski 
i ekologia”.

16.03.1999 r. –  spotkanie autorskie z panem Toma-
szem Łubieńskim autorem książki „ M jak Mickiewicz”.

09.04.1999 r. – w szkole gości pani profesor Alina 
Kowalczykowa  
z wykładem „ Słowacki nam współczesny”.

23.05.1999 r. – Sławomir Budny zajmuje I miejsce, 
w kategorii źródła historyczne, w Ogólnopolskim 
Konkursie Historycznym „ Losy żołnierza oraz dzieje 
oręża Polskiego w latach 1921-1945 od Traktatu 
Ryskiego do Układu Poczdamskiego” pod patronatem 
Ministra Obrony Narodowej i Ministra Edukacji 
Narodowej.

14.06.1999 r. – 112 uczniów uczestniczy w spotkaniu 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Błoniach w 
Łowiczu.

29.10.1999 r. – Anna Sołtysiak otrzymuje stypendium 
Prezesa Rady Ministrów za bardzo dobre wyniki w 
nauce.

Listopad 1999 r. – po raz pierwszy odbyły się wybory 
do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mszczonowie, 
szkołę reprezentowało trzech  uczniów.

04.04.2000 r. – Aleksander Molak w etapie okrę-
gowym XII Olimpiady Filozoficznej zajmuje II miejsce.

01.09.2000 r. – Izabela Gotyńska otrzymuje stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów.
30.09.2000 r. – Robert Michałowski zajmuje III 
miejsce w Mazowieckich  Biegach Przełajowych 
„Warsa i Sawy”.

15.02.2001 r. – I miejsce w piłce siatkowej chłopców 
w Międzypowiatowej  Licealiadzie Młodzieży  w 
Pruszkowie.

21.02.2001 r. – męska drużyna siatkarska zostaje 
Mistrzem Szkół Średnich Powiatów Zachodniego 
Mazowsza.

11.03.2002 r. – Maciej Melon zdobywa I miejsce w XV 
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Olimpiadzie Filozoficznej na szczeblu okręgowym.

21.04.2002 r. – Maciej Melon zajmuje II miejsce na 
szczeblu ogólnopolskim, uzyskując tytuł laureata XV 
Olimpiady Filozoficznej.

01.09.2002 r. – Agnieszka Krawczyk otrzymuje stypendium 
Prezesa Rady Ministrów.

17.03.2004 r. – list gratulacyjny dla Moniki Ciszewskiej, 
absolwentki Liceum Ogólnokształcącego, od rektora Poli-
techniki Warszawskiej mówiący o tym, że Monika zalicza 
się do wyróżniających studentów Międzywydziałowego 
Centrum Biotechnologii Politechniki Warszawskiej.

01.09.2004 r. – Paulina Sylwia Adamczyk otrzymuje 
stypendium Prezesa Rady Ministrów.

01.09.2005 r. – Tomasz Osiński otrzymuje stypendium 
Prezesa Rady Ministrów.

20.02.2006 r. – spotkanie licealistów z byłym wokalistą 
zespołu Oddział Zamknięty – Jarosławem Waikiem,  przy-
jacielem Ryszarda Ridla z zespołu „Dżem”.

01.09.2006 r. – Anna Badowska otrzymuje stypendium 
Prezesa Rady Ministrów.

03.03.2008 r. – Ewa Adamska, Anna Badowska, Anna 
Sokołowska zakwalifikowały się do etapu centralnego  XX 
Olimpiady Filozoficznej.

11.06.2008 r. – Edyta Kociszewska zostaje laureatką Ogól-
nopolskiego Konkursu Herbertowskiego pod patronatem 
Mazowieckiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty.

01.09.2008 r. – Anna Sokołowska otrzymuje stypendium 
Prezesa Rady Ministrów.

27.10.2008 r. – I miejsce na szczeblu wojewódzkim Ogól-
nopolskiego Konkursu Krasomówczego „ Literacki Testa-
ment Juliusza Słowackiego” zajmuje Ewelina Strojek, a 
finalistami zostali  Elwira Szymańska i Adrian Dąbrowski.

18.04.2009 r. – Elwira Szymańska zostaje laureatką III 
miejsca IX Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego 
„Ortografia na medal” pod patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty.

01.09.2009 r. – Kamil Tomasz Pieniążek otrzymuje 
stypendium Prezesa Rady Ministrów.

23.09.2009 r. – spotkanie młodzieży licealnej z 
biskupem Andrzejem Franciszkiem Dziubą z Diecezji 
Łowickiej.

28.10.2009 r. – IV miejsce w Międzypowiatowej Lice-
aliadzie Młodzieży  
w piłce nożnej chłopców – Zielonki 2009.

14.01.2010 r. – w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 
Ponadgimnazjalnych „Rzeczypospolitej” i „Perspektyw” 
obejmującym najlepsze 420 szkoły z całej Polski na 251 
miejscu znalazło się nasze liceum, a w województwie 
mazowieckim uplasowało się na 29 miejscu wśród 
najlepszych 49 szkół – jedyna szkoła z powiatu żyrar-
dowskiego.

17.04.2010 r. – Ewelina Strojek i Monika Korzenecka 
zostają finalistkami  
X Konkursu Ortograficznego „Ortografia na medal” pod 
patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

01.09.2010 r. – Kamil Tomasz Pieniążek otrzymuje 
ponownie stypendium Prezesa Rady Ministrów.

08.12.2010 r. – IV miejsce w Międzypowiatowej Lice-
aliadzie Młodzieży  
w piłce siatkowej dziewcząt – Teresin 2010.

28.01.2011 r. – laureatką II miejsca, w VII 
Ogólnopolskim Konkursie Literackim „ W 

magicznym świecie Fryderyka Chopina i jego muzyki” 
pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  
zostaje  Beata Szmalec.

28.01.2011 r. – w VII Konkursie Krasomówczym 
„Duchowe Testamenty Wielkich Polaków – Fryderyka 
Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego”, pod patro-
natem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, I miejsce 
zajmuje Ewelina Strojek.

Kwiecień 2011 r. – Anna Cieślik i Wioletta Szustkiewicz 
wyśpiewały  
w konkursie „Zusammen 10”, organizowanym przez 
Instytut Goethego   
w Warszawie, stypendia warte 2,5 tysiąca euro. Uczest-
niczyły w warsztatach muzycznych i nagraniu płyty, z 
napisanymi przez siebie utworami,  
w profesjonalnym studiu muzycznym w Niemczech. 
W nagrodę również wyjechały z nauczycielem języka 
niemieckiego do Berlina na 3 tygodniowy kurs językowy.

01.09.2011 r. – Aleksandra Goś otrzymuje stypendium 
Prezesa Rady Ministrów.

21.10.2011 r. – III miejsce w Międzypowiatowej Lice-
aliadzie Młodzieży  
w piłce nożnej chłopców – Milanówek 2011.

17.02.2012 r. – Ewa Jędrzejewska i Marta Cieplak 
laureatkami  II i III miejsca     VIII Konkursu Literackiego 
„Wielcy Polscy Nobliści Maria Skłodowska- Curie i 
Czesław Miłosz” pod patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty.

01.09.2012 r. – Aleksandra Goś otrzymuje ponownie 
stypendium Prezesa Rady Ministrów.

25.01.2013  r. – w IX Ogólnopolskim Konkursie Lite-
rackim pt. „ Literacka wędrówka śladami Bolesława 
Prusa i jego bohaterów”, pod patronatem Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty, z okazji 100 rocznicy śmierci 
Bolesława Prusa, I miejsce zajmuje Konrad Sakowicz, 
laureatką II miejsca zostaje Joanna Sankowska,  a III 
Anna Stefańska.

08.04.2013 r. – spotkanie autorskie z panią Mariolą 
Pryzwan, autorką biografii Marii Pawlikowskiej – 
Jasnorzewskiej, Anny German, Anny Jantar, Zbigniewa 
Cybulskiego.

14.05.2013 r. – finalistami XXV Olimpiady Filozoficznej 
szczebla centralnego zostają : Karolina Astapkowicz 
(uczennica klasy III) i Przemysław Iżycki (uczeń klasy II) 
uzyskując indeksy na pierwszy rok studiów Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie.

01.09.2013 r. – Beata Kiełczowska otrzymuje stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów.

24.01.2014 r. – sukcesy uczniów w X Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim  
z okazji 60 rocznicy śmierci oraz 100-lecia debiutu 
Juliana Tuwima pt.  „Poetyckie zauroczenie twórczo-
ścią Juliana Tuwima” pod patronatem Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty. I miejsce otrzymuje Ewelina Trusz-
kowska,  II miejsce Przemysław Iżycki i Kamil Jabłoński, 
a III miejsce Dawid Gajda.

24.01.2014 r. – Zofia Kochan laureatką II miejsca  X 
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego „Poetyckie 
zauroczenie twórczością Juliana Tuwima” i „O tych, 
którzy zachowali się jak trzeba, czyli dzieje Polaków 
walczących o Niepodległość”. Konkurs pod patronatem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty . 

11.02.2014 r. – Anna Cieślik (absolwentka naszego 
liceum) najlepszym studentem Wydziału Prawa i Admi-
nistracji oraz całej Uczelni Łazarskiego  
w Warszawie.  List gratulacyjny od rektora uczelni dla 
pedagogów Liceum Ogólnokształcącego w Mszczo-
nowie.

04.04.2014 r. – II miejsce w  Międzypowiatowej Lice-
aliadzie Młodzieży  
w piłce ręcznej chłopców –  Sochaczew 2014.

Maj 2014 r. –  ponownym  finalistą Olimpiady Filozo-
ficznej szczebla centralnego zostaje Przemysław Iżycki 
i uzyskuje  indeks  na wybrany przez siebie kierunek 
studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

01.09.2014 r. – Kamil Jabłoński otrzymuje stypendium 
Prezesa Rady Ministrów.

13.02.2015 r. – ponowne sukcesy polonistyczne. W XI 
Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod patronatem 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty  
„O wiejskich urokach i Oskarze Kolbergu” i „Niedokoń-
czona misja Jana Karskiego”  I miejsca zajmują Anna 
Bechcicka i Aleksandra Kok, a II miejsca Ewelina Trusz-
kowska i Anna Stefańska.

13.02.2015 r. – kolejne sukcesy krasomówcze. W XI 
Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym pt. „Oskar 
Kolberg – niezwykły badacz codzienności i odświęt-
ności” i „Jan Karski – emisariusz niezłomny”, pod patro-
natem Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  I miejsce 
otrzymuje  Monika Wróblewska,  III miejsce Kamil 
Jabłoński, zaś laureatami zostają : Ewelina Truszkowska, 
Michał Pietrzyk i Przemysław Brzeziński.

Lipiec 2015 r. – umiera Maria Strupiechowska, która w 
latach 1972 – 1979 pełniła funkcję dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w Mszczonowie.

01.09.2015 r. – Paulina Szymańska otrzymuje stypendium 
Prezesa Rady Ministrów.

Wrzesień 2015 r. –  uroczyste obchody 70-lecia liceum 
i 20-lecia nadania szkole imienia Szarych Szeregów. W 
ramach tego jubileuszu :

•	 wycieczka autokarowa do Warszawy szlakiem 
„Kamieni na Szaniec”,

•	 jarmark szkolny  dla rodziców i rodzeństwa 
uczniów naszej szkoły,

•	 sejmik uczniowski i konkurs wiedzy o historii  
i patronie szkoły,

•	 Msza Święta  i uroczystości w Mszczonow-
skim Ośrodku Kultury.

15.12.2015 r. – I miejsce na szczeblu okręgowym  Olim-
piady Historycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 
zajmuje Norbert Michalski.

22.01.2016 r. – sukcesy uczniów w XII Ogólnopolskim  
Konkursie  Krasomówczym  pt. „ Henryk Sienkiewicz – 
geniusz skupiający  w sobie ducha narodu, pełen wyjąt-
kowych zasług jako pisarz epicki” i „Adam Chmielowski 
znany jako święty Albert – założyciel  zgromadzenia alber-
tynów i albertynek, powstaniec, malarz, święty” , pod 
patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty: II miejsce 
zajmuje Norbert Michalski, III Katarzyna Jóźwiak  
i Magdalena Perzyna, zaś laureatami zostają  Natalia Giec i 
Aleksandra Osińska.

22.01.2016 r. -  laureatką III miejsca  w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim pt. „ O wybitnym Polaku – Henryku 
Sienkiewiczu – mistrzu powieści historycznej” i „Ksiądz 
Jan Twardowski – poeta paradoksu, poeta sumień” , pod 
patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zostaje 
Klaudia Sadowska.

04.06.2016 r. – IV Zjazd Absolwentów z okazji 70 –lecia  
szkoły i 20 rocznicy nadania liceum imienia Szarych 
Szeregów.

Opracowanie biuletynu:   Krystyna Iżycka

BIULETYN ZJAZDU 70-LECIA LO
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Od 30 maja do 6 czerwca 2016r. uczniowie z Gimnazjum im. 
Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie i  Gimnazjum im. Jana 
Maklakiewicza w Mszczonowie będą uczestniczyli w polsko-
-niemieckiej wymianie młodzieży.  Projekt wymiany finanso-
wany jest z funduszy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w 
Warszawie, funduszy Gminy Mszczonów oraz wpłat uczestników. 
    Głównym celem tych spotkań jest poznanie historii dwóch 
narodów, ale też pozytywne rozwijanie partnerstwa i przyjaznej 
współpracy między obu krajami: Polski i Niemiec. Wzmocnienie 
i zintensyfikowanie spotkań między gimnazjum w Erding i szko-
łami partnerskimi w Osuchowie i Mszczonowie przyczyni się z całą 

pewnością do korygowania i odrzucania możliwych uprzedzeń. 
     Ten wspólnie spędzony tydzień z całą pewnością przyczyni się do 
zmniejszenia ciężaru relacji między obu krajami, których przyczyną była 
dyktatura nazistów.
     To już 10 spotkanie młodzieży z dwóch zaprzyjaźnionych miast:  
Mszczonowa i Erding. Tym razem jedziemy do Bawarii, ale nie tylko, nasi 
niemieccy przyjaciele przygotowali dla nas wiele atrakcji.  Będziemy w  
Erding, Monachium, Salzburgu . Odwiedzimy atrakcyjne historycznie i 
turystycznie miejsca, popłyniemy  statkiem do kościoła pielgrzymko-
wego św. Bartłomieja, udamy się  kolejką linową na Jenner . Zwiedzimy  
miejsca pamięci takie jak: „Biała Róża” w Ludwig-Maximilians-Univer-
sitat, zabytki na Placu Mariackim,  Centrum żydowskie w Monachium, 
twierdzę  Hohensalzburg w Salzburgu.

Urszula Gowin

MOK

Gimnazjaliści z Osuchowa i Mszczonowa  
z wizytą w Erding w Bawarii

22 kwietnia 2016 roku grupa KOLOR z Mszczonowskiego Ośrodka 
Kultury uczestniczyła w otwarciu wystawy XIX Ogólnopolskiego 
Konkursu „Interpretacje” w MOK w Piastowie. Temat tegorocznych 
„Interpretacji” brzmiał  „Czarno na białym” .
Podczas wernisażu został ogłoszony werdykt Jury i wyłonieni zwycięzcy 
Konkursu. Zgłoszono do konkursu 110 prac a zakwalifikowanych zostało 
106 obrazów. Z Grupy Kolor wzięło udział w konkursie 9 uczestników. 
Jury  przyznało 1,2,3 miejsce oraz 3 wyróżnienia. Z Grupy Kolor wyróż-
nienie otrzymała Agnieszka Mentek oraz wyróżnienie honorowe Janina 
Noga. Cieszymy się, że przy tak dużej ilości prac biorących udział w 
konkursie - w gronie sześciu nagrodzonych artystów nieprofesjonal-
nych znalazły się dwie artystki z Mszczonowa. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

MOK

Interpretacje

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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W czwartek (12.05.2016) odbył się II Mazowiecki 
Konkurs Przyjaciół Słowa im. Wojciecha Siemiona. 
Konkurs zorganizowany został  przez Unię Poetycką Wojciecha 
Siemiona i Mszczonowski Ośrodek Kultury, patronat honorowy 
objął Burmistrz Mszczonowa oraz Związek Literatów Polskich. 
Celem konkursu było ukształtowanie wśród uczniów szkół - świadomych 
i twórczych postaw wobec  języka ojczystego, rozwijanie sprawności 
językowej oraz umiejętności wyrażania swoich emocji i uczuć poprzez 
twórczość poetycką, a także co najważniejsze upamiętnienie działal-
ności Profesora Wojciecha Siemiona- wybitnego polskiego aktora. 
W  konkursie  wzięli  udział  uczniowie  klas  IV,  V i 
VI   szkół podstawowych i wszystkich  klas  gimnazjalnych. 
Zanim jednak doszło do nagrodzenia najlepszych młodych poetów, 
każdy uczestnik musiał zgłosić jeden wiersz o dowolnej tema-
tyce. Zgłoszony utwór  musiał być w pełni samodzielny i autorski. 
Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród w postaci  Złotych, Srebr-
nych i  Zielonych  Siemionówek  nastąpiło  podczas uroczystego koncertu 
finałowego w dniu 12 maja br. w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. 
Wiersze oceniało jury w składzie: przewodniczący Andrzej Dębkowski 
(poeta, krytyk literacki, publicysta, eseista, dziennikarz i wydawca, 
autor szkiców i esejów krytycznoliterackich, redaktor naczelny 
„Gazety Kulturalnej”), Jerzy Łazewski (polski aktor teatralny i filmowy) 
oraz Magdalena Podsiadły (reprezentująca gminę Mszczonów). 
Werdykt:
Kategoria - Szkoła Podstawowa
I miejsce- Złota Siemianówka- Szymon Wierzbicki, kl. IV, 
Szkoła Podstawowa nr 4 z Grodziska Maz.,opiekun: p. 
Iwona Dobiesz, Godło- rysunek pieska, wiersz- Brutus 
II miejsce – Srebrna Siemianówka – Sandra Pawłowska, kl. V, 
Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego w Jasieńcu, opiekun-
-p. Krystyna Merska, Godło- artystka, wiersz – Domowy Teatr 
III miejsce – Zielona Siemianówka – Weronika Bogusz, kl. IV, 
Szkoła Podstawowa im. Juliana Suskiego w Jasieńcu, opiekun-
-p. Krystyna Merska, Godło- Kotek, wiersz- Podwórkowe Sceny 
 
Trzy wyróżnienia równorzędne dla uczennic ze Szkoły Podsta-
wowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej 
- Paulina Rusek- godło Paula, wiersz „Moje odkrycie”, opieka -p. Elżbieta 
Błażejewska
- Karolina Bugajska – godło Buga, wiersz „Obrazy Kossaków”, opieka -p. 
Elżbieta Błażejewska
- Dominika Dziekańska – wiersz „Miłość”, opieka p. Ewelina Kamińska.

Kategoria - Gimnazjum 
I miejsce Złota Siemianówka – Lara Fornal z Zespołu Szkół Publicz-
nych nr 4 w Żyrardowie, Godło- Laraxmidnight, wiersz „Kat Katom” 
II miejsce – Srebrna Siemianówka –Julia Kowalska z Gimna-
zjum im. J. Chełmońskiego w Józefinie, opiekun – p. 
Monika Przyborowska, godło- Julietta, wiersz- „Panika” 
III miejsce – Zielona Siemianówka – Magdalena Kremska z Gimnazjum 
K.I. Gałczyńskiego w Jaktorowie, opiekun p. Maria Szymańczak, godło- 
Galeon, wiersz „Drugie dno”.

Trzy równorzędne wyróżnienia dla:
- Klaudyny Wieteskiej z Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie, 
opieka p. Agata Grzybowska, godło: GOK, wiersz: „Jak żołnierz” 
- Aleksandry Nowak z Gimnazjum im. J. Chełmońskiego w Józe-
finie- opieka- p. Stella Batory, godło- Nowa Ola, wiersz „Kobieta” 
- Jakuba Pałka z Gimnazjum im. K.I. Gałczyńskiego w Jaktorowie, 

opieka p. Maria Szymańczak, godło- Krasnal, „Fraszka na kucharkę”. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Łukasz Nowakowski

MOK

II Mazowiecki Konkurs Przyjaciół 
Słowa im. Wojciecha Siemiona

KULTURA
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Wiesława Piotrowska - urodziła się 
w Andrespolu.Ukończyła WSGA w 
Akademii Sztuk Pięknych im. Włady-
sława Strzemińskiego w Łodzi na 
Wydziale Grafiki i Malarstwa,tam też 
otrzymała dyplom z wyróżnieniem 
zrealizowany w Pracowni Grafiki 
Warsztatowej prof. Andrzeja Bartczaka 
i w Pracowni Malarstwa dr Andrzeja 
Stalla.
Specjalizuje się w malarstwie, rysunku 
i grafice.Jej dorobek artystyczny to 
między innymi udział w 6 wystawach 
zbiorowych oraz w 11 wystawach 
indywidualnych. Jest laureatką licz-
nych nagród i wyróżnień, także ogól-
nopolskich.
W swej twórczości podejmuje różno-
rodną tematykę, czerpie inspiracje 
z otaczającego ją świata ludzi i przyrody. Jest członkiem Stowarzyszenia 
Marynistów Polskich w Warszawie.

     W ramach współpracy biblioteki szkolnej z Biblioteką Pedago-
giczną w Żyrardowie dnia 04.05.2016r. w bibliotece szkolnej odbyły 
się warsztaty z wykorzystaniem Teatrzyku Kamishibai. Kamishibai to 
odwołujący się do tradycyjnej japońskiej sztuki tzw. papierowy teatr. 
Jego początki sięgają czasów średniowiecza, a swoisty renesans tej 
sztuki nastąpił w początkach XX wieku. Z czasem trafił do Europy, 
 a w ostatnich latach pojawił się także w Polsce. Warsztaty poprowadziła 
pani Marta Sydry , a uczestniczyli w nich uczniowie klas II. Najpierw 
uczniowie wysłuchali baśni pt. „Legenda o Skarbniku”, a następnie 
wykonali własne karty kamishibai , które tematycznie wiązały się z usły-

szaną legendą oraz opowiadali o swoich pracach. Ponieważ prace w tej 
technice pokazuje się w konwencji teatrzyku, była to nowa, niezwykle 
cenna możliwość rozwinięcia wyobraźni dzieci. Zajęcia pozwoliły 
ponadto poznać wciąż przecież jeszcze mało znaną w Polsce nową, 
nieco egzotyczną formę połączenia książki i teatru.    

Spotkanie zorganizowały: E. Bińkowska, E. Grzybowska

Ten kto odwiedził Mszczonowski Ośrodek Kultury  11 maja w godzi-
nach popołudniowych i zdecydował się  wziąć udział w spotkaniu, jakie 
właśnie wtedy odbyło się  w sali widowiskowej ośrodka z pewnością 
nie był zawiedziony. To wydarzenie było jak prawdziwa wyprawa, gdyż  
sugestywna opowieść dawała wręcz poczucie samodzielnego zwie-
dzania i doświadczania wszystkich wrażeń,   o jakich opowiadał gospo-
darz spotkania. Podróżnik Dariusz Rusin, przesiąknięty autentyczną  
pasją, mówił o swojej miłości do Bengalu Zachodniego, a także do 
kultury całych Indii. W tej opowieści wspomagała go dwójka przyjaciół 
– Grażyna Borkowska oraz Waldemar Gerniszewski,   którzy również  
dzielili się  z obecnymi na spotkaniu mieszkańcami swoimi wrażeniami 
ze zwiedzania tego jakże olbrzymiego i odległego subkontynentu. 
Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez dyrekcje Mszczonow-
skiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Opowieść, 
jaką  snuli pasjonaci kultury hinduskiej była wspomagana -  prezen-
tacją  slajdów, quizem,  pokazem gotowania bengalskich dań, a także 
koncertem, podczas którego Dariusz Rusin mógł zaprezentować  swoją  
znajomość sanskrytu - języka literackiego starożytnych i  średniowiecz-
nych Indii. Smakowanie-  sabji, ryżu basmati  i słodkiej halawy, to była 
prawdziwie syta uczta. Po wysłuchaniu opowieści o kulturze, filo-

zofii, języku, wierzeniach, sposobie życia  i tradycjach Bengalu jak też  
całych Indii poczęstunek tradycyjnych dań hinduskich był jak deser po 
treściwej dawce wiedzy, która niewątpliwie pobudziła apetyty  mszczo-
nowian do odbycia egzotycznej podróży do kraju, który co wcale nie 
jest  wykluczone stał się   już  najliczniejszym państwem świata. 

Dariusz Rusin na co dzień jest mieszkańcem Warszawy. Przez lata upra-
wiał sport. Jego ulubioną  dyscypliną  jest kajakarstwo. W roku 1990 po 
raz pierwszy przeczytał Bhagawatapuranę. Indie, a szczególnie Bengal, 
to jego życiowa pasja. 

MM

MOK

Opowieść o szczęśliwym Bengalu 
Zachodnim 

Biblioteka

Warsztaty w bibliotece z 
wykorzystaniem „Teatrzyku Kamishibai”

MOK

Wystawa malarstwa

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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KULTURA

06.05.2016 roku (w piątek ) o godz. 800 w bibliotece szkolnej odbył się 
gminny konkurs czytelniczy dla klas drugich , pt.:
 „Elegancik - sprytny i pomysłowy pingwin” 
Aby wziąć udział w konkursie należało przeczytać książkę Aliny i 
Czesława Centkiewiczów „Zaczarowana zagroda”
W konkursie udział wzięli przedstawiciele poszczególnych szkół z terenu 
gminy Mszczonów.

Drużynę A reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej w Bobrow-
cach:
Nalej Milena
Kaźmierczak Mateusz
Jakubiak Bartosz
Drużynę B reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej w Lutkówce
Szymański Jakub
Chojnacki Jakub
Antolak Paweł
Drużynę C  reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej w Mszczo-
nowie
Kurzepa Aleksander
Smulska Olga
Tęcza Wojciech
Drużynę D reprezentowali uczniowie szkoły podstawowej w Piekarach
Malik Michalina
Gorczyca Edmund
Szpinda Kuba

W jury zasiadły: pani dyrektor Jolanta Zielonka, pani dyrektor Biblioteki 
Publicznej Anna Czarnecka, bibliotekarz Elżbieta Grzybowska.

Konkurs przygotowała i przeprowadziła Ewa Bińkowska.
Konkurs składał się z 13-tu konkurencji: dwanaście konkurencji doty-
czyło znajomości książki , trzynasta to praca plastyczna wykonana przez 
uczniów poszczególnych szkół- uczniowie mieli zaprojektować stronę 
tytułową książki „Zaczarowana Zagroda” technika dowolna. 

Pierwsze miejsce  - zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej w Mszczo-
nowie - zdobyli 100,5 punkta.
 
 drugie miejsce przypadło uczniom ze Szkoły Podstawowej w Piekarach 
- zdobywając 90,5 punkta  

   
i trzecie miejsce wywalczyli uczniom ze Szkoły Podstawowej w 
Lutkówce - zdobywając 84 punkty .

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone książ-
kami i dyplomami na spotkaniu autorskim z panią 
Ewą Chotomską które odbyło się tego samego dnia  
w bibliotece publicznej o godz. 900. Nagrody i gratulacje otrzymały z rąk 
pisarki. Zarówno nagrody w konkursie, jak i spotkanie autorskie sfinan-
sowała Biblioteka Publiczna.
 Ewa Chotomska - aktorka, pisarka, reżyserka, scenarzystka oraz 
autorka licznych tekstów piosenek dla dzieci (m. in. „Mydło lubi 
zabawę”, „Fantazja”, „Szczotka, pasta”).
Córka znanej poetki Wandy Chotomskiej jest autorką takich 
programów telewizyjnych dla dzieci jak: „Tik-Tak”, „Jedyneczka”, 
„Budzik”. Uczestnicy spotkania to uczniowie klas II - uczestnicy gmin-
nego konkursu czytelniczego.   Uczniowie doskonale orientowali  się 
w twórczości autorki – dużą wiedzą wykazali  się w licznych konkur-
sach zorganizowanych przez naszego gościa. Ewa Chotomska mówiła  
o swojej pracy w telewizji, pisaniu tekstów do piosenek, a przekazy-
wane przez nią treści dydaktyczne urozmaicone były recytacją wierszy 
oraz wspólnym śpiewaniem piosenek. Po spotkaniu, które przebiegło 
bardzo żywiołowo i w sympatycznej atmosferze dzieci mogły nabyć 
książki i otrzymać autograf od autorki.

Biblioteka

Elegancik - sprytny i pomysłowy 
pingwin

10.05.2016 r. o godz. 1100 w bibliotece szkolnej odbył się 
konkurs czytelniczy dla uczniów klas piątych.

Dotyczył znajomości nowel: „Janko Muzykant”, „Bartek Zwycięzca”, 
„Sachem”, „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela” oraz podstawo-
wych faktów z biografii noblisty.
 W roku 2016 obchodzimy wyjątkowe rocznice związane 
z Henrykiem Sienkiewiczem: 
-170 rocznicę urodzin noblisty (05.05.16)
-100-ną rocznicę jego śmierci (15.11.16) 
Drużynę A reprezentowały uczennice klasy VA 
                    Jabłońska Natalia
                     Soból Zuzanna
                     Wieczorek Paulina,

drużynę B stanowili uczniowie klasy VB:

                     Fijałkowski Piotr
                     Jakubczak Bartosz

                     Szymanowski Karol

drużynę C prezentowali uczniowie klasy VC:

          Baranek Oliwia
  Jarkiewicz Paweł
  Ziółkowska Anna
drużynę D reprezentowały uczennice klasy VD:
 
  Drozdowska Agata
  Ostrowska Paulina
  Wieszczycka Natalia

W jury zasiedli:  

wicedyrektor Szkoły Podstawowej Jolanta Zielonka  pedagog 
Jolanta Wacławek  
bibliotekarz Ewa Bińkowska
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Konkurs przygotowała i poprowadziła E. Grzybowska. 

Konkurs obejmował 19-naście różnych konkurencji: m.in. rozwiązy-
wanie krzyżówki, wyjaśnianie pojęć,  kojarzenie ułożonego z puzzli 
przedmiotu z tytułem noweli, rozpoznawanie zwierząt wiejskich po 
usłyszanych odgłosach, rozwiązywanie rebusów itp. 
Konkurencje intelektualne przeplatały dwa zadania sprawnościowe: 
„Przejście z drągiem”, „Spacer na szczudłach”. Obie konkurencje były 
na czas. 
O wynikach konkursu poinformowała zainteresowanych wicedyrektor 
Szkoły Podstawowej Jolanta Zielonka.
I miejsce zajęły uczennice z klasy VD zdobywając 
90 punktów.

II miejsce zajęli ex aequo uczniowie z klas VA i VC z ilością 
68 punktów,  zaś 

I I I  m i e j s c e  przypadło 
uczniom z klasy VB - uzbierali 
67 punktów.
Dodatkowo każda z drużyn 
miała wykonać dowolną tech-
niką przydzieloną dziecięcą 
postać bohaterów nowel. Za 
pracę plastyczną były doda-
wane punkty. Poniżej prezen-
tuję wykonane prace.
            
Zwycięskie drużyny zostaną 
nagrodzone książkami 
i dyplomami na najbliższym 
apelu. 

W dniach 4-12 maja br. Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie zorga-
nizowała szereg imprez w ramach ogólnopolskiej akcji  „Tydzień Bibliotek”, 
która wystartowała w tym roku pod hasłem „Biblioteka Inspiruje” .  
Mszczonowska biblioteka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej 
społeczności zorganizowała warsztaty teatralne z aktorami z teatru RAMPA, 
wspólne czytanie powieści Henryka Sienkiewicza w którym czynny udział 
wzięli radni Rady Miejskiej w Mszczonowie ( radna Barbara Gryglewska i radny 
Ryszard Stusiński), a także spotkanie autorskie z Ewą Chotomską, spotkanie z 

kołem łowieckim „Jenot” oraz zajęcia z duetem animacyjnym ‘Małpie Figle”, 
a także spotkanie z podróżnikiem Dariuszem Rusinem, który opowiadał 
o swojej niecodziennej pasji  w odkrywaniu dzikich zakątków świata. 
Celem ogólnopolskiego programu była promocja  czytelnictwa i bibliotek. 
W tym czasie biblioteki w całym kraju organizują różnorodne imprezy, 
mające na celu zwiększenie zainteresowania książką, popularyzację 
wiedzy o zasobach bibliotek i ofercie edukacyjno-kulturalnej. Dzia-
łania te przybierają różne formy, m.in.: spotkań autorskich, wywiadów 
z ciekawymi ludźmi, lekcji bibliotecznych, konkursów oraz  różno-
rodnych imprez przyciągających rzeszę młodych ludzi do bibliotek. 
Niezaprzeczalnie tegoroczny dobór atrakcji , zorganizowany przez Miejską 
Bibliotekę w Mszczonowie okazał się strzałem w dziesiątkę czego najlep-
szym przykładem była wzorowa frekwencja podczas każdej bibliotecznej  
imprezy .

Łukasz Nowakowski

Biblioteka

Moc atrakcji w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Mszczonowie

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEKULTURA
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23.04.2016r w Mszczonowie firma DSM Nutritional Products 
sp. z o.o. przy współpracy z LKS Osuchów oraz Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji w Mszczonowie zorganizowała bieg sztafe-
towy ENERGETYCZNA 10-tka.  
Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: biegu 4x2,50 
km (bieg kat. OPEN), 4x600m (bieg młodzieżowy), oraz w 
marszu nordic walking 5km.  
Na starcie stanęło 21 sztafet w biegu głównym, 15 sztafet 

W tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji po raz pierwszy udział wzięli 
uczniowie ze mszczonowskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 
Organizatorami turnieju byli Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie.  
Turniej na szczeblu gminnym składał się z dwóch części. W pierwszej z 
nich uczniowie mieli do rozwiązania test wiedzy z zakresu ruchu drogo-
wego. Następnie odbyła się część praktyczna w trakcie której młodzież 

musiała się wykazać się wiedzą w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
Jak informują organizatorzy akcji celem turnieju jest podnoszenie 
kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. 
Założeniem konkursu jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec 
innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejęt-
ności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru, 
jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, inspirowanie uczniów i 
nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Uczestnicy rywalizują ze sobą na szczeblu gminnym, powiatowym, 
wojewódzkim oraz ogólnopolskim, który odbędzie się w czerwcu br. 
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe.

Łukasz Nowakowski

OSiR

Ogólnopolski turniej bezpieczeństwa 
o ruchu drogowym w Mszczonowie

OSiR

ENERGETYCZNA 10-tka

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnospraw-
nych „Uśmiech Dziecka” 

składa serdeczne podziękowania za zorganizowanie  
I biegu sztafetowego dnia 23.04.2016r. firmie DSM  
i wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 

„Energetycznej 10-tki”. Zebrane środki zasiliły konto Naszego 
Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy 

brali udział w tych biegach.  
To również dzięki Państwu, nasze dzieci będą mogły wypo-

czywać nad morzem w czerwcu. 

Jest nam niezmiernie miło, że są ludzie Wielkiego Serca, nieobojętni  
na dziecięce prośby. Dzięki Państwa pomocy możemy 
oglądać uśmiech i radość na twarzach naszych dzieci.
     
 Z poważaniem 

Prezes Stowarzyszenia 
Bożena Majewska

 Mszczonów, 23.04.2016r.

 



30   maj 2016 / nr 5 (246)

      Reprezentacje siatkówki dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół w 
Mszczonowie uczestniczyły 28 kwietnia w II Turnieju o Puchar Prezesa 
UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów.
    W zawodach rywalizowały szkoły z Mszczonowa: Gimnazjum, Zespół 
Szkół i Liceum Ogólnokształcące. Reprezentacje dziewcząt i chłopców 
rozegrały turnieje, których wyniki decydowały o miejscu szkoły w 
klasyfikacji generalnej. Dla zwycięscy przewidziano puchar przechodni, 
o który rywalizować będą te same szkoły w kolejnych latach ( trzy-
krotne zwycięstwo powoduje zdobycie pucharu).
   Dziewczęta Zespołu Szkół grały bardzo ambitnie jednak nie sprostały 

rywalkom z Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego zajmując III 
miejsce.
Chłopcy wypadli dużo lepiej pokonując rywali i zwyciężając w swojej 
kategorii.
Ostateczna kolejność:
                                   - dziewczęta:                                  - chłopcy: 
I miejsce:                      Gimnazjum                                     Zespół Szkół
II miejsce:                     Liceum Ogólnokształcące            Liceum Ogólnokształcące
III miejsce:                    Zespół Szkół                                   Gimnazjum
     Drużyny wystąpiły w składach:
 - dziewczęta: Cymerman Dominika, Szcześniak Magdalena, Ziół-
kowska Daria, Oroń Natalia, Kupińska Patrycja, Winek Lidia, Kowalska 
Patrycja, Laskowska Anna, Zawadzka Weronika, Ziółkowska Patrycja
- chłopcy: Wójcik Dawid, Wojdalski Andrzej, Szymański Rafał, Lipiński 
Damian, Czerwiński Mateusz, Cymerman Krystian, Cymerman Seba-
stian, Kowalski Daniel, Mikołajczyk Jakub, Olesiński Patryk. Opiekun: 
Grzegorz Piątkowski

OSiR

Mistrzostwa Mszczonowa w siatkówce

w biegu młodzieżowym oraz 
około 30 osób w marszu nordic/
walking. 
W biegu głównym zwyciężyła 
drużyna OPOCZNO SPORT TEAM 
z czasem 30:33,  

drugie miejsce zajęła sztafeta LUKS Boguszyce z czasem 30:37, nato-
miast miejsce trzecie zajęła drużyna DOGOŃ Grodzisk Mazowiecki z 
czasem 36:27.

Michał Gliszczyński 
Termy Mszczonów

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZESPORT
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    W trakcie uroczystego zakończenia szkoły przez uczniów 
Technikum w Zespole Szkół w Mszczonowie 29.04.2016 
wśród wielu wyróżnień i podziękowań przyznano również 
nagrody za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie w 
zawodach. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
    W tym roku wyróżniono uczniów:
Wojtczak Andrzej: biegi przełajowe, lekkoatletyka, tenis 

stołowy, siatkówka.
Dąbrowski Patryk: piłka nożna.
Roziński Patryk: piłka ręczna, lekkoatletyka, siatkówka.
Kowalski Patryk: piłka nożna.
Wojdalski Andrzej: siatkówka, piłka ręczna.
Wójcik Dawid: siatkówka, piłka ręczna.
Domański Mateusz: piłka ręczna, tenis stołowy.
Orzechowski Patryk: piłka ręczna.
Krajewski Kamil: siatkówka, lekkoatletyka.
Adamska Paulina: piłka ręczna, tenis stołowy, siatkówka.
Roguska Patrycja: piłka nożna, lekkoatletyka.
Szustkiewicz Edyta: lekkoatletyka, biegi przełajowe. 

Dwie mszczonowianki, Monika Lipińska - Jeziorowska oraz 
Marta Lipińska (które naukę siatkarskiego rzemiosła rozpo-
częły pod okiem trenera Marcina Melona, właśnie we 
Mszczonowie) nie dają o sobie zapomnieć. Dziewczyny 
grające od wielu sezonów w polskich ligowych klubach siat-
karskich (Monika zeszły sezon grała także w klubie szwajcar-
skim) z mniejszym bądź większym powodzeniem odnoszą w 
tej dziedzinie sukcesy. Ich tegoroczne, chyba największe osią-
gnięcie, to tytuł Akademickich Mistrzyń Polski, wywalczony w 
długi weekend majowy, jako zawodniczki (Monika jest także 
trenerem drużyny) Akademii Leona Koźmińskiego, której są 

studentkami. Sukces jest tym większy, że dziewczyny poko-
nały m.in. zespoły takie jak Gdańsk, Krosno, Szczecin oraz 
w wielkim finale Gliwice, grające na co dzień w pierwszej 
lidze siatkarskiej. Zawodniczki drużyny AZS ALK przez całe 
rozgrywki półfinałowe oraz finałowe straciły tylko jednego 
seta, tym samym sukces smakuje jeszcze lepiej. Emocje po 
wygranej były ogromne! Śmiech, łzy radości, bo łącznie z 
samymi zawodniczkami, mało kto liczył na tak spektakularny 
sukces!!!
Obie dziewczyny są również absolwentkami Akademii 
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie i 
są trenerkami siatkówki. Marta myślała nawet o tym żeby w 
przyszłości prowadzić siatkarskie treningi we Mszczonowie, 
gdzie zamierza mieszkać. Mamy nadzieję, że jej się to uda, no 
bo któż nie chciałby trenować pod okiem mistrzyni :)

MLJ

Osiągnięcia sportowe ZS w Mszczonowie

Nagrody sportowe

Siatkówka

Akademickie Mistrzynie Polski

Siatkarki AZS ALK. Marta Lipińska (pierwsza z lewej), Monika Lipińska-
Jeziorowska (pierwsza z prawej).

foto: AZS ALK

foto: Anna Lipińska

SPORT



32   maj 2016 / nr 5 (246)

Tegoroczny Katyński Marsz Cieni  był już  IX edycją  tej jakże cennej 
inicjatywy GH Zgrupowanie „RADOSŁAW”, dzięki której czczona jest pamięć 
o polskiej elicie, wymordowanej na wschodzie przez sowieckich oprawców.  
Kolejny rok z rzędu w Marszu uczestniczy  reprezentacja  Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej „STRZELCY” im. 31 pSK z Mszczonowa. W tym roku Strzelcy masze-
rowali przez ulice  Warszawy w intencji, tych zamordowanych oficerów Wojska 
Polskiego i Policji Państwowej, którzy urodzili się  w Mszczonowie i jego okoli-
cach. Na zniczach pamięci, zapalonych przez  mszczonowskich rekonstruktorów 
widniały następujące  nazwiska: 
ppor. Zenobiusz BAZYLCZYK-PODLASKI, ur.1898-04-20, miejsce urodzenia: 
Mszczonów, mechanik, OK II, zm. 1940, 
przod. Andrzej FILUTOWSKI, ur.1896-11-06,Mszczonów, PP, zm. 1940, Mied-
noje, 
ppor. Witold STYPIŃSKI, ur.1898-01-21, miejsce urodzenia: Mszczonów, 
chemik, Inst. Tech. Uzbr., zm. 1940, Katyń.  Witold Marian Stypinski jest na liście 
z Kozielska. Był oficerem rezerwy. Widnieje w Roczniku Oficerskim z 1934 roku 
jako oficer uzbrojenia. Był inżynierem. Mieszkał w Warszawie przy ulicy Elekto-
ralnej 13, nr telefonu 223 83, 
ppor. Zenon KUJAWSKI, ur.1896-06-20, miejsce urodzenia: Mszczonów, 10 pp, 
zm. 1940, Zenon Kujawski  nie figuruje  na żadnej liście wywozowej. Figuruje 

natomiast w Roczniku Oficerskim Rezerw z 1932 roku, 
ppor. Romuald SOBCZYŃSKI, ur.1912-02-08,Gąba k. Mszczonowa, urzędnik, 18 
pp, zm. 1940, Katyń. 
Dodatkowy znicz Strzelcy zapalili w intencji: 
kpt. Wojciecha Wojsława DYMECKIEGO, ur.1906-08-11,  84 pp, zm. 1940, Katyń.

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

Orlen Maraton, to cykliczne, prestiżowe i naprawdę  duże 
wydarzenie dla pasjonatów biegania.  W tym roku stołeczny maraton 

odbył się   24 kwietnia. Był on równocześnie Mistrzo-
stwami Polski w tej dyscyplinie. Jak informuje trener 
LKS Osuchów Stanisław Zdunek - duży sukces w tym 
starcie odniósł zawodnik LKS Osuchów Karol Frelik, 
który w swoim debiutanckim starcie zajął znakomite 
9-te miejsce. GRATULUJEMY!

MM

LKS Osuchów

Nasi na Orlen Maratonie 

GRH „STRZELCY” im. 31 pSK

Mszczonowianie na Katyńskim Marszu Cieni 

SZLAKIEM NASZEJ HISTORII PO ZIEMI 
LESZNOWOLSKIEJ  

Grupa Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY z Mszczonowa oprócz kultywo-
wania pamięci o swoim patronie - 31 pułku Strzelców Kaniowskich - olbrzymią  wagę  
przykłada do propagowania wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej. Z tej przyczyny 
chętnie też  wspiera wszystkie inicjatywy u swoich bliższych i dalszych sąsiadów, które 
są  nastawione na upowszechnianie dziejów  lokalnych.  23 kwietnia Strzelcy zostali 
zaproszeni do udziału w Rajdzie Pieszo – Rowerowym „Szlakiem Naszej Historii” w 
Gminie Lesznowola. Była to XXXI edycja tego rajdu. Strzelcy obstawiali poszczególne 
punkty kontrolne rajdu, na których wspólnie z miejscowymi pasjonatami historii 
opowiadali o dziejach tej podwarszawskiej gminy. Na jednym punkcie kontrolnym 
żadne dodatkowe „wsparcie merytoryczne” nie było konieczne. Został on powierzony 
członkowi  mszczonowskiej GRH, mieszkającemu  na stałe w Magdalence. Tadeusz 
Iwan rekonstruktorem został cztery lata temu. Do uczestnictwa w Rajdzie  „Szlakiem 
Naszej Historii” im. por. hm. Jana Cieplińskiego zachęcił kolegów z GRH  już  po raz 
drugi. W poprzednim roku udział Strzelców w imprezie  był symboliczny. W tym 
roku przybyli oni na Ziemię  Lesznowolską  nawet ze swoją  kuchnią  polową, zwaną  
Aurorą, z której każdy rajdowicz mógł skosztować  pysznej grochówki. 

Tekst: Piotr Dymecki 
Foto: org. rajdu

SĘKOWA 2016 – echa Wielkiej Wojny 
Rekonstruktorów z Mszczonowa nie mogło zabraknąć  podczas renomowanej 
inscenizacji pierwszowojennej w Sękowej k/Gorlic. Widowisko, odwołujące się 
do wydarzeń z okresu I wojny światowej miało miejsce 2 maja. Uczestniczyło w 
nim ponad sześćdziesięciu rekonstruktorów. Po stronie carskiej między innymi 
stanął kilkunastoosobowy oddział z mszczonowskiej GRH STRZELCY. Zapraszamy 
do zapoznania się  w fotorelacją  z tego wydarzenia, które co roku przyciąga 
kilkutysięczną  publiczność. 

Foto: Grzegorz Witkowski 
Foto: Piotr Dymecki  
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TRADYCJA i PAMIĘĆ

STRZELCY PRZESZLI ŚLADAMI 
BOHATERÓW POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO
Mszczonowscy Strzelcy w sobotę 7 maja uczestniczyli w Rajdzie 
Kampinoskim Śladami Powstańców Styczniowych. Strzelecka grupa 
maszerowała od Kampinosu do Budek Kampinoskich, gdzie przy 
trzech krzyżach, pomniku i zwalonej sośnie, na której carscy oprawcy 
wieszali schwytanych powstańców, odprawiona została Msza Święta w 
intencji Bohaterów roku 1863. Celebrował ją ksiądz Edward Latoszek. 
Symboliczne miejsce upamiętnia członków pułku „Dzieci 
Warszawy” majora Walerego Remiszewskiego, który stoczył 
walkę i został rozbity przez Rosjan w bitwie pod Budą Zabo-
rowską. Sosna w Górkach Kampinoskich stała się miejscem 
kaźni dla wielu dzielnych powstańców, schwytanych przez 
kozaków w potyczkach, do jakich doszło po bitwie. Jak 
głosi stare podanie jej gałęzie na stałe wygięły się ciężaru 
powstańczych ciał. Drzewo runęło w roku 1984. Miało już 
wtedy około 170 lat. 
Podczas Rajdu strzelecki oddział, prowadzony był przez 
organizatorkę wydarzenia radną Annę Wieszczycką. Strzelcy 
zasilili swoją partię ochotnikami z jednostki ZSR Błonie, 
których ubrali w tradycyjne rogatywki i wyposażyli w kosy. 
Do zaciągu doszło przy kościele w Kampinosie zaraz po 
odczytaniu wszystkim tam zebranym fragmentu Manifestu 
Tymczasowego Rządu Narodowego, który jak wiadomo 
formalnie zapoczątkował wybuch Powstania Styczniowego. 

We Mszy Świętej odprawionej w Górkach Kampinoskich uczestniczył 
profesor Piotr Gliński - wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, potomek powstańca styczniowego, uczestnika Bitwy 
pod Budą Zaborowską. Oprócz wicepremiera wieniec pod pomnikiem, 
wzniesionym przy miejscu straceń powstańców złożył także Tomasz 
Zdzikot -Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i 
Administracji.
Współorganizatorami Rajdu był Związek Strzelecki Rzeczypospolitej, 
w tym komendant mazowiecki Związku Dariusz Jańczy i komendant 
jednostki błońskiej Grzegorz Olędzki. 

Foto: Małgorzata Dymecka  
tekst: Piotr Dymecki

UCZESTNICZYLI W NARODOWYM  
POŻEGNANIU NIEZŁOMNEGO 
BOHATERA 
Pogrzeb  podpułkownika Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, jaki odbył 
się  24 kwietnia stał się  wielką  demonstracją  patriotyczną. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele wielu organizacji kultywujących historię. Wśród 
nich liczną  grupę  stanowili reprezentanci grup rekonstrukcyjnych. 
Mszczonowscy Strzelcy  przybyli na warszawskie Powązki, gdyż  udział w 
pogrzebie był dla nich nie  tylko zaszczytem, ale przede wszystkim obowiąz-
kiem. Po ceremonii mszczonowianom  udało się  spotkać,  porozmawiać 
i wykonać  pamiątkową  fotografię  z profesorem  Krzysztofem  Szwa-
grzykiem, historykiem IPN-u, koordynującym  ekshumacje na „Łączce”.  

foto: Piotr Dymecki 
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Wraz z początkiem maja w Szkole Podstawowej w Mszczonowie 
zorganizowane zostały niecodzienne lekcje edukacyjne dla uczniów z 
najmłodszych klas.
,,Zielone Lekcje” bo tak fachowo nazywają się spotkania w szkołach 
prowadzone przez państwa Laskowskich –opiekunów ptaków drapież-
nych polegały na wprowadzeniu dzieci w świat dzikich zwierząt.
Uczniowie mieli możliwość nie tylko poznać i zobaczyć, ale także 
dotknąć i bezpośrednio uczestniczyć w interaktywnym występie ze 
specjalnie ułożonymi do pracy z dziećmi ptakami.
Prowadzący w ciekawy sposób opowiadali o budowie ptaków, ich 
zwyczajach i przystosowaniu do środowiska oraz czym się różnią od 
siebie. Bohaterami spotkania były sowy, sokół i jastrząb. Oswojone 

ptaki przelatywały nad głowami, siadały dzieciom na rękach (zabez-
pieczonych rękawicą) i chętnie prezentowały swoje umiejętności. 
Z pewnością ta nietypowa lekcja przyrody na zawsze zapadnie uczniom 
w pamięci.

Oprac. ŁN.

Strzelcy oddali hołd  Bohaterom Bitwy 
nad Bzurą 

Rajd Pieszo - Motorowy Śladami Bitwy nad Bzurą był dla 
mszczonowskich Strzelców niezapomnianym doświadczeniem. 14 maja 
Strzelcy w mundurach historycznych oraz współczesnych ruszyli na 
trasę usianą  mogiłami bohaterów wojny obronnej 1939 roku. Znicze 
pamięci mszczonowianie zapalili na cmentarzach  w: Leontynowie, 
Rokicinie, Budach Starych, Mistrzewicach  i Juliopolu. Odwiedzili 
ponadto  gajówkę  w Januszowie (miejsce śmierci gen. bryg. Franciszka 
Seweryna Włada, dowódcy 14 Dywizji Piechoty armii ‚Poznań’, ciężko 
rannego w bitwie nad Bzurą, zmarłego 18 września 1939 roku) oraz 
miejsce przeprawy polskich oddziałów w Witkowicach. Przez most w 
Witkowicach. 

Przypomnijmy, że Bitwa nad Bzurą, która była największym 
starciem militarnym wojny obronnej  trwała ona od 9 do 18-22 wrze-
śnia. Poległo w niej i zmarło od ran około 20 tys. polskich żołnierzy, z 
Armii  Poznań i Pomorze. Do niewoli dostało się  blisko 100 tys.  Straty 
niemieckie wyniosły  6-8 tys. poległych. 

W trakcie Rajdu, który miał niewątpliwie historyczny 
charakter  nie sposób było jednak pomijać  walory przyrodnicze. Piękno 
lasów młodzieszyńskich zaprezentował uczestnikom wyprawy  leśniczy 
Jarosław Liński, który zafundował wszystkim emocjonującą  przejażdżkę  

terenowym Honkerem. 
Majowy Rajd strzelecki należy potraktować  jako zapowiedź 

większego, podobnego wydarzenia, jakie z pewnością  odbędzie się  na 
przełomie września i października tego roku. Trasa została juz  rozpo-
znana więc teraz wyprawę  będzie można zaplanować  dla o wiele licz-
niejszej grupy. 

Piotr Dymecki (GRH STRZELCY im. 31 pSK Mszczonów) 

Wieści ze Szkoły Podstawowej  
w Mszczonowie

Stonoga Jadzia- 
spotkanie autorskie dla klas 0 - I

     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 przybyła  
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: Bińkowska Ewa iGrzybowska Elżbieta.

KONKURS LITERACKI ANDERSENADA

 Dnia 08.04.2016 r. na sali gimnastycznej odbył się konkurs literacki 
„Andersenada”.  Brali w nim udział uczniowie klas trzecich, z każdej klasy po 3 
osoby. Konkurs miał na celu przybliżenie sylwetki i twórczości baśniopisarza H. 
Ch. Andersena.

Uczniowie klas III musieli wykazać się obszerną wiedzą dotyczącą twórczości 
Andersena. Ich zadaniem było między innymi: odgadnięcie tytułu baśni na 

podstawie rekwizytu, 
ilustracji i fragmentu, 

SP w Mszczonowie

Edukacja przyrodnicza na żywo
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odpowiedzenie na wylosowane pytania, ułożenie puzzli, odnalezienie różnic 
między obrazkami.

A oto wyniki konkursu:

I miejsce -  kl. 3 a (Aleksander Kosiński, Maciej Nalej,  Łukasz Tomaszewski ) 
wych. pani Wioletta Dąbrowska

II miejsce -  kl. 3b, (Marcelina Gadomska, Mateusz Wąsiewski, Vivien 
Wiśniewska) wych. pani Małgorzata Zgórzak

III miejsce – kl.3 c, (Zuzanna Kuran, Zuzanna Nowakowska, Maria Wodnicka), 
wych. pani Małgorzata Gardzińska

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a klasy nagrody w postaci piłek oraz 
babingtona.

Na sali gimnastycznej obecni byli również koledzy i koleżanki z klas, którzy 
okrzykami, licznymi transparentami oraz chorągiewkami wspierali swoje 
drużyny. W czasie przerw między konkurencjami także publiczność wykazywała 
się swoją wiedzą ze znajomości baśni. Uczniowie za poprawne odpowiedzi 
otrzymywali nagrody.

Organizatorami konkursu były panie: Beata Szustkiewicz oraz Balbina 
Pawłowska.

Warsztaty w bibliotece z wykorzystanie „Teatrzyku Kamishibai”
     W ramach współpracy naszej biblioteki szkolnej z Biblioteką Pedagogiczną w 
Żyrardowie dnia 04.05.2016r. odbyły się warsztaty z wykorzystaniem Teatrzyku 
Kamishibai. Kamishibai to odwołujący się do tradycyjnej japońskiej sztuki 
tzw. papierowy teatr. Jego początki sięgają czasów średniowiecza, a swoisty 
renesans tej sztuki nastąpił w początkach XX wieku. Z czasem trafił do Europy, 
 a w ostatnich latach pojawił się także w Polsce. Warsztaty poprowadziła pani 
Marta Sydry , a uczestniczyli w nich uczniowie klas II. Najpierw uczniowie 
wysłuchali baśni pt. „Legenda o Skarbniku”, a następnie wykonali własne karty 
kamishibai, które tematycznie wiązały się z usłyszaną legendą oraz opowiadali 
o swoich pracach. Ponieważ prace w tej technice pokazuje się w konwencji 
teatrzyku, była to nowa, niezwykle cenna możliwość rozwinięcia wyobraźni 
dzieci. Zajęcia pozwoliły ponadto poznać wciąż przecież jeszcze mało znaną w 
Polsce nową, nieco egzotyczną formę połączenia książki i teatru.

    Spotkanie zorganizowały: p.E. Bińkowska oraz p.E. Grzybowska.

Witaj Maj, Trzeci Maj u Polaków błogi raj… 
 W Szkole Podstawowej w Mszczonowie odbył się uroczysty 
apel z okazji Dnia Konstytucji. Uczniowie dowiedzieli się, że Konstytucja 
3  Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej. Jej 
uchwalenie oznaczało wielkie zwycięstwo reformatorów nad zwolennikami 

dotychczasowego porządku. Dowodziło też, że Polacy wkroczyli 
na drogę przemian. Losy naszego kraju były różne, ale data 1050 

rocznicy chrztu Polski świadczy, że kraj nasz ma bardzo długą państwowość i 
historię, że już przeszło tysiąc lat należymy do kultury chrześcijańskiej, do 
kultury Europy.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny “Krąg”
 W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali udział w 
Ogólnopolskim Konkursie Historycznym ,,Krąg” w kategorii praca indywidualna. 
Uczniowie napisali piękne prace na temat dynastii królewskich. Ich trud został 
wynagrodzony, ponieważ uczennica klasy 6a Wiktoria Siekierska otrzymała 
wyróżnienie w ramach prac szkolnych, a uczeń klasy 6d Mateusz Jakubiak 
otrzymał wyróżnienie 2 stopnia w ramach kraju. To jest bardzo duży sukces, 
gratulujemy! Z tego powodu nasza szkoła została nagrodzona dyplomem za 
wysoki poziom wiadomości uczniów.

Dzieje historii Polski w uczniowskich projektach
 W dobie obecnej uczniowie mają zbyt małe wiadomości o historii 
naszego kraju w ostatnich dziesięcioleciach. Zbyt mała ilość godzin nie pozwala 
nauczycielom historii zagłębić się i badać dzieje naszej długiej i ciekawej historii. 
Aby przybliżyć i pogłębić wiedzę o wydarzeniach i postaciach związanych z 
działalnością NSZZ ,,Solidarność”, uczniowie klas VI wykonali projekt, na realizację 
którego mieli dwa tygodnie. Wyodrębniono cztery tematy: Bohaterowie 
,,Solidarności”, Reakcja władz na działalność Solidarności, Piosenki okresu stanu 
wojennego i Solidarności i Opór społeczny. Uczestnicy bardzo kreatywnie podeszli 
do tej pracy. Wykonali niesamowite makiety przedstawiające stan wojenny w 
Polsce, makietę Muzeum Solidarności ,księgi bohaterów,, Solidarności”, ”gdzie 
pieczołowicie opisali ręcznie prawie każdą postać i ich dokonania na początku 
lat 80. W ramach tematu Reakcja władz na działalność Solidarności uczniowie 
wykonali plansze, na których przedstawili metody represji stosowanych przez 
władze PRL , takie jak internowania, podsłuchy, kontrola rozmów telefonicznych, 
cenzura, godzina policyjna, ograniczenie wyjazdów zagranicznych. W ramach 
tematu Opór społeczny przedstawiono zachowania obywateli świadczące o 
sprzeciwie wobec działań rządzących, ukazując za pomocą dramy spacery w 
czasie nadawania wiadomości telewizyjnych, słuchania radia Wolna Europa, 
nadając audycje ze zrobionych przez siebie odbiorników radiowych lub 
przypięciu oporników do ubrania. Ale największe zainteresowanie wzbudził 
temat Piosenki okresu stanu wojennego i Solidarności. Tu uczniowie, ku wielkiej 
radości nauczyciela, przeszli sami siebie. Wykonali makiety adapterów i płyt 
barwnie przedstawiając teksty utworów oraz informacje o ich wymowie w 
okresie stanu wojennego i Solidarności i wykonujących je artystach. Wszyscy 
z zapartym tchem słuchali niesamowitych piosenek, a później włączyli się i 
chórem śpiewali, niesamowicie to przeżywając. Ten projekt pokazał jakich 
zdolnych i kreatywnych mamy uczniów i jak niesamowicie ciekawe jest badanie 
naszej historii. 
 Drugim projektem, który powstał z inicjatywy uczniów klasy 6a 
Wiktorii Siekierskiej, Szymona Wróblewskiego i Klaudii Pytel, to druga wojna 
światowa. Głównym celem tego projektu było sprawdzenie wiadomości 
wśród uczniów o największym konflikcie ludzkości. Uczestnicy przedsięwzięcia 
przeprowadzili w szkole i na mieście ankietowanie, zrobili wywiady z 
mieszkańcami Mszczonowa, którzy pamiętają te straszne czasy. Dzieci 
zmontowały filmik o tych wydarzeniach, dodając melodię i audio podkład osób 
, którzy wypowiadali się na temat wojny.

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Lekcje o pieniądzu i oszczędzaniu  
w klasach trzecich
16 maja 2016 r. w klasach trzecich Szkoły Podstawowej w Mszczonowie 
odbyły się ciekawe lekcje z udziałem pań pracujących w oddziale Banku PKO 
BP w Mszczonowie, pani Ewy Adamiak i pani Agnieszki Simińskiej. Uczniowie 
poznali historię pieniądza poprzez zabawę dydaktyczną, zapoznali się z takimi 
pojęciami jak: pieniądze, banknoty, monety, karta płatnicza, bank, bankomat i 
lokata. Najbardziej zainteresowała uczniów możliwość sprawdzenia prawdzi-
wości pieniędzy zarówno specjalną maszynką ze światłem ultrafioletowym jak 
i gołym okiem czy dotykiem. Poznali wiele zabezpieczeń które mają pieniądze i 
dzięki którym nie można ich sfałszować. Przyjrzały się z bliska pracy elektrycznej 
liczarki pieniędzy. Dowiedziały się jak należy postępować, gdy podejrzewaliby, 
że otrzymali fałszywe banknoty lub monety. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni, 
zadawali wiele pytań i na wszystkie otrzymali wyczerpujące odpowiedzi. Najbar-
dziej aktywni uczniowie otrzymali odblaski z logo SKO oraz długopisy. Opiekun 
Szkolnej kasy oszczędności w Szkole Podstawowej w Mszczonowie, pani Barbara 
Oracz zachęciła dzieci do systematycznego oszczędzania na książeczkach SKO 
a tych, którzy jeszcze ich nie mają, do założenia. Podziękowała również pani 

dyrektor Oddziału Banku PKO BP w Mszczonowie Ewie Adamiak za zorganizo-
wanie zajęć. Na koniec wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani słodkimi krów-
kami. 

Barbara Oracz

Punktualnie o godzinie 9.00, 4 maja rozpoczął się kilkutygo-
dniowy maraton maturalny, który potrwa do końca maja. 
Pierwszym egzaminem przed którym stanęli tegoroczni matu-
rzyści była matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. 
Każdy licealista niezależnie od wybranego przez siebie poziomu musiał 
odpowiedzieć na pytania do załączonego tekstu, jak również na podstawie 

wybranych fragmentów poezji lub prozy napisać wypracowanie. 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami,  abiurenci z mszczonowskiego Liceum 
Ogólnokształcącego oraz  z Zespołu Szkół przed wejściem na salę egzamina-
cyjną musieli okazać dowód tożsamości, a następnie odebrać nadany przez 
komisję kod zawierający m.in. numer PESEL oraz wylosować numer stolika. 
Po dokonaniu formalności rejestracyjnych uczniowie siedząc przy 
stolikach oczekiwali już tylko na tematy testu pisemnego z mowy 
ojczystej. Na opracowanie tematów maturzyści mieli 170 minut. 
Aby zdać maturę 2016 z języka polskiego, zdający musi uzyskać ponad 
30 proc. możliwej do zdobycia liczby punktów z części podstawowej. 
Na egzaminie pisemnym z języka polskiego sprawdzane są nastę-
pujące umiejętności: rozumienie czytanego tekstu nieliterac-
kiego, odbiór tekstu literackiego oraz tworzenie tekstu własnego 
w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu. 
Nam pozostaje jedynie życzyć tegorocznym maturzystom z Mszczonowa jak 
najlepszych wyników egzaminu dojrzałości i dostania się na wymarzone kierunki 
studiów.

Oprac. ŁN.
Poniżej zamieszczamy krótki fotoreportaż przedstawiający tegorocznych abitu-
rientów z mszczonowskiego LO oraz Zespołu Szkół.

LO oraz ZS w Mszczonowie

Egzamin dojrzałości
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                              ,, Sztuka jest ciepłym wiatrem,
                                         od którego śniegi topnieją”

                                                                                    (K.I. Gałczyński)
 

 
 Dnia 10.05.2016r. w Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego  w Jaktorowie odbył się XV Żakowski Konkurs Recytatorski.
Wzięli w nim udział gimnazjaliści powiatu grodziskiego oraz szkoły należące 
do Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona. W konkursie tym umiejętnościami 
recytatorskimi popisywali się również nasi uczniowie: Aleksandra Trójkowska, 
Karolina Wasik, Norbert Frydrysiak, Nikola Woronko, Aleksandra Woźniak i 
Paulina Witalewska. 
    W gronie laureatów znalazły się: Nikola Woronko, która zajęła pierwsze miejsce 
w kategorii klas drugich,  Aleksandra Woźniak i Paulina Witalewska- otrzymały 
wyróżnienia. Nikola Woronko zdobyła również Nagrodę Publiczności.              
 Było to wspaniałe spotkanie. Mogliśmy nie tylko podziwiać zdolnych 
recytatorów, ale również obejrzeć piękny program artystyczny poświęcony K.I. 

Gałczyńskiemu. 
   Zadowoleni z wyników i pełni wrażeń wróciliśmy do domów. 
Recytatorów przygotowały do konkursu panie: Ewa Pawłowska, Bogusława 
Jabłońska i Emilia Mirocha.
                                                                                                   B. Jabłońska

Konkurs piosenki przedszkolnej

Dnia 27.04.2016r. w przedszkolu odbył się konkurs piosenki pt. „Od 
przedszkola do Opola”, którego organizatorkami były wychowawczynie gr. 
Słoneczka : p. Hanna Kozłowska i p. Agnieszka Kasprowicz. W konkursie brały 
udział dzieci, wcześniej zgłoszone i przygotowane przez rodziców w domu. Na 
występy zostały zaproszone dzieci z wszystkich grup wiekowych wraz z wycho-
wawczyniami. Na konkurs przybyli niektórzy rodzice dzieci występujących. 
Małym artystom przyglądało się jury w składzie: p. Ewa Kowalczyk – przewod-
nicząca jury, p. Elżbieta Kłopotowski i p. Renata Sosnowska. Wszystkie dzieci 
bardzo ładnie zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. 
 Po występach solistów jury udało się na krótką naradę. W tym czasie 
p. Marzenka Puchała zaproponowała dzieciom zestaw zabaw ruchowych.
Jury konkursowe przyznało następujące miejsca:

•	 I Miejsce 
Ani Jankowskiej
Klaudii Królikowskiej
Agatce Kasprowicz
Łukaszowi Kośnik

•	 II Miejsce
Marysia Kubiak
Julka Witczak

•	 III Miejsce
Laura Wójcik
Patrycja Kośnik

Wszystkie dzieci, które brały udział w konkursie otrzymały dyplom, 
medal i drobne nagrody.

Agnieszka Kasprowicz

Przedszkolaki z wizytą w Izbie Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów
 Dnia 22.04.2016r. dzieci z grupy „Gumisie” z Miejskiego Przedszkola 
Nr 1 w Mszczonowie odbyły wizytę w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.
   Wszyscy zostali przywitani przez gospodarza Izby panią Monikę. 
Dzieci podczas spotkania wysłuchały historię rodu Maklakiewiczów oraz 
powstania muzeum w naszym mieście. Podczas spotkania przedszkolaki z 
zainteresowaniem oglądały pamiątki rodu Maklakiewiczów znajdujące się 
w gablotach. Jednak największa niespodzianka okazała się w sali muzycznej, 
gdzie dzieci miały możliwość dotknięcia i grania na instrumentach muzycznych: 
perkusji, pianinie czy dzwonkach chromatycznych.
  Na zakończenie naszego spotkania pani Monika przekazała dzieciom 
drobny upominek oraz zaprosiła chętne osoby na uczestniczenie w zajęciach 
muzycznych, jakie odbywają się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.
   Iwona Dziuba

Gimnazjum w Mszczonowie

Sukces naszych recytatorów

Miejskie Przedszkole Nr 1 

OD PRZEDSZKOLA DO OPOLA
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 Z wielką przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa 
im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie otrzymała zaszczytne 
wyróżnienie „Szkoła Ekspercka” w Programie Szkoła z Klasą 
2.0. Spośród 186 szkół podstawowych biorących udział w tego-
rocznej edycji Programu, do dnia dzisiejszego 25 z nich otrzy-
mało tytuł Szkoły Eksperckiej, w tym 5 w województwie mazo-
wieckim. Cieszymy się, że jesteśmy w tej piątce.
Zdobycie takiego tytułu możliwe jest, gdy minimum trzy mate-
riały stworzone i opublikowane na platformie programu przez 
uczestników z danej szkoły zostaną oznaczone przez Organiza-
torów jako dobre praktyki. Do tej pory otrzymaliśmy juz siedem 
takich odznak. W I pólroczu pracowaliśmy metodą odwróconej 
lekcji oraz realizowaliśmy projekt edukacyjny. Obecnie realizu-

jemy ścieżkę „Uczymy innych”. Polega ona na bezpośrednim 
zaangażowaniu uczniów w przygotowanie i prowadzenie 
lekcji; następuje zamiana ról -to uczniowie stają się nauczycie-
lami. Zachęcamy do śledzenia działań naszej szkoły w Programie: 
https://szkolazklasa20.pl/szkoly/wizytowka/564/

E. Termena

Wizyta w Izbie 
Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej

 Dnia 20.04.2016r. dzieci z 
grupy „Gumisie” z Miejskiego Przedsz-
kola Nr 1 w Mszczonowie  udali się do  
Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej.
  Wszyscy zostali przywitani 
przez gospodarza Izby. Dzieci podczas 
spotkania oglądały autentyczne 
mundury żołnierzy z dawnych lat, a 
także broń, odznaczenia i legitymacje 
wojskowe. Dzieci miały możliwość 
założenia hełmu żołnierskiego i czapki 
wojskowej zwanej rogówką. Jednak 
największą atrakcją wśród przedszko-

laków była możliwość wystrzelenia 
z karabinu. Przedszkolaki mogły 
również zapoznać się ze starymi 
sprzętami wykorzystywanymi w 
dawnym gospodarstwie domowym i 
obejrzeniem dawnego pokoju miesz-
kalnego z pełnym wyposażeniem, 
takim jak tara, żelazko na węgiel, 
piec kaflowy czy łóżko wypełnione 
sianem.
 Na pamiątkę naszej wizyty 
każde dziecko otrzymało pamiąt-
kowe monety z wizerunkiem herbu 
miasta Mszczonów. Choć może dzieci 
nie wszystko zdołały zapamiętać to 
jednak została w nich zakorzeniona 
chęć poznawania historii naszego 
miasta i okolicy. 

Iwona Dziuba

Osuchów

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. M. 
Lipskiego w Osuchowie Szkołą Ekspercką

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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Dnia 29 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Bobrowcach 
odbyły się obchody Światowego Dnia Ziemi. Przedstawiciele klasy 
II i III pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego – Bożeny 
Bochenek przygotowali przedstawienie proekologiczne dla pozo-
stałych uczniów i nauczycieli. Miało ono na celu zwrócenie uwagi 
na problemy współczesnej ekologii. Poprzez nieprzemyślaną dzia-
łalność człowieka ubożeje nasze środowisko przyrodnicze, stale 
rosną stosy odpadów, które zagrażają także samemu człowiekowi. 
Po krótkich edukacyjnych skeczach i piosenkach o naszej planecie 
odbył się mini konkurs wiedzy ekologicznej dla wszystkich uczniów. 
Zgodnie z założeniami dzieci zostały uwrażliwione na problemy 
przyrody i wdrożone do jej ochrony. 

Bożena Bochenek

1 kwietnia w Szkole Podstawowej w Piekarach odbyła się 
uroczysta akademia poświęcona Św. Janowi Pawłowi II. Papież 
Jan Paweł II to pierwszy w historii chrześcijaństwa Polak na 
Stolicy Piotrowej. Uczniowie z klas IV-VI wraz z chórem szkolnym 
zaprezentowali program słowno - muzyczny, upamiętniający 
Pontyfikat Papieża Polaka oraz 11 rocznicę Jego śmierci. Recy-
tacjom i pieśniom towarzyszyły zdjęcia ilustrujące życie Jana 
Pawła II, a pochodzące z prezentacji przygotowanej przez uczen-
nicę Anitę Chojecką.

DOBRZE WIDZI SIĘ TYLKO SERCEM...
„Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne 
dla oczu” – to najważniejsze przesłanie utworu Antoine’a de 
Saint - Exupery’ego „Mały Książę”. O tym, co jest najważniejsze 
w życiu, mogli się przekonać uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Piekarach klas IV-VI naszej szkoły, którzy w środę, 20 kwietnia 
wybrali się do warszawskiego Teatru Buffo, aby obejrzeć spek-
takl muzyczny, zrealizowany na podstawie tej mądrej przypo-
wieści. Musical „Mały Książę” to -  jak przekonują realizatorzy 
-  półtoragodzinna opowieść o dziecku, które istnieje w każdym 
z nas. Tytułowy bohater odbywa wędrówkę po wielu tajemni-
czych planetach, by wreszcie pojawić się na Ziemi. W czasie swej 
podróży poznaje wielu zagadkowych mieszkańców planet i prze-
konuje się, że dorośli są jednak bardzo dziwni. Dowiaduje się 
również, a może przede wszystkim, co to jest przyjaźń i miłość.

W spektaklu Tomasza Smotera wystąpiło siedmioro aktorów, 
których popisy aktorskie, muzyczne i taneczne wywarły na 

młodej publiczności duże wrażenie. Zaczarowany świat muzyki, 
piosenek i sztuki aktorskiej pozwolił odkryć „Małego Księcia” na 
nowo. Po spektaklu wszyscy zgodnie orzekli, że najciekawsze 
były postacie Króla, Pijaka, Lisa, Geografa – wszystkie wykre-
owane przez jednego charakterystycznego aktora.

SP w Bobrowcach

Dzień Ziemi

SP w Piekarach

W HOŁDZIE ŚW. JANOWI PAWŁOWI II

MERKURIUSZ SZKOLNY
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Międzyszkolny Turniej Wiedzy 
Przyrodniczej
W tym roku  26 kwietnia w Szkole podstawowej w Piekarach odbył się  
jubileuszowy piąty Międzyszkolny Turniej Wiedzy Przyrodniczej pod 
hasłem  „Zielone dni”. Głównymi celami turnieju  było poszerzenie 
wiedzy na temat świata przyrody , kształtowanie postaw proekolo-
gicznych w życiu codziennym, poznanie i uświadomienie  wpływu 
człowieka na otaczające go środowisko oraz wdrażanie uczniów do 
zdrowej rywalizacji. Konkurs odbył się w dwóch  grupach wiekowych: 
kl. I - III oraz kl. IV-VI. 

W grupie młodszej udział wzięli uczniowie  ze szkół  podstawowych 
w: Bobrowcach, Lutkówce, Mszczonowie  i Piekarach. W grupie 
starszej udział wzięły drużyny ze szkół w  Lutkówce, Mszczonowie, 
Osuchowie i Piekarach. W każdej grupie wiekowej uczniowie mieli  do 
wykonania 6 zadań o tematyce przyrodniczej. Wśród nich znalazły się 
m.in.: rozwiązywanie krzyżówki,  odpowiedzi na wylosowane pytania, 
zadania typu „Prawda – Fałsz”, uzupełnienie schematów fotosyntezy 
i obiegu wody w przyrodzie, zaznaczenie na mapie państw sąsiadu-
jących z Polską, wykreślanka z hasłem i inne. Starsi uczniowie rozpo-
znawali też jadalne nasiona: fasolę, kukurydzę, ryż i grykę - po dotyku. 
Na koniec odbyły się konkurencje sprawnościowe. Młodsi uczniowie 

pokonywali slalomem  wytyczoną trasę  niosąc piłeczki pingpongowe 
na łyżce, a starsi  ścigali się w tarciu marchewki. Uczestnicy dobrze 
radzili sobie z przygotowanymi zadaniami,  przy tym świetnie się 
bawiąc. Wykazali się dużą wiedzą przyrodniczą, dobrą znajomością 
zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz sprawnością fizyczną.

Po wykonaniu przez uczniów wszystkich zadań i podliczeniu  punktów  
jury ogłosiło wyniki turnieju.

W grupie młodszej (kl. I - III):

I miejsce    - SP Piekary

II miejsce   - SP Lutkówka

III miejsce  - SP Mszczonów

IV miejsce  - SP Bobrowce

W grupie starszej (kl. IV – VI):

I miejsce     - SP Osuchów

II miejsce    - SP Lutkówka  oraz SP  Piekary

III miejsce    -SP Mszczonów

Po ogłoszeniu wyników nagrody uczestnikom wręczyła p. dyrektor 
Małgorzata Sekulska.

Każda drużyna otrzymała dyplom pamiątkowy oraz okazałe 
drzewka  w pojemnikach. Ponadto  zdobywcy pierwszych trzech 
miejsc otrzymali indywidualne nagrody książkowe, a pozostali uczest-
nicy  nagrody  w postaci kubeczków i notesów.  Nagrody w postaci 
drzewek ufundował sponsor konkursu firma „Drewsmol” z Badowa 
Górnego, a kubeczki i notesy firma „Selin” z Bialej Rawskiej.

Po konkursowych emocjach wszyscy  ze smakiem zjedli przygotowane 
kanapki i wypili herbatę. Był to też czas na  sympatyczną rozmowę i 
lepsze poznanie się. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, uczniowie 
mieli  okazję, by wykazać się swoją wiedzą na temat przyrody i 
ochrony środowiska.

Konkurs przygotowały i nad jego  przebiegiem  czuwały Małgorzata 
Wacławek i Jolanta Zdulska.

Sukces małych artystów 
      W dniu 13 maja nasza grupa teatralna „Bajeczka”z Punktu Przed-
szkolnego „Bajka” przy Szkole Podstawowej w Piekarach wystąpiła z 
przedstawieniem pt.: „Baśń o smoku wawelskim”, na V Mazowieckim 
Dziecięcym Festiwalu Teatralnym Smerfuś, który odbywał się w 
Mszczonowskim Ośrodku Kultury, w konkursie wzięło udział 10 przed-
szkoli, naszym przedszkolakom udało się zająć II miejsce, oto odtwórcy 
głównych ról:
Smok wawelski – Tosia Kurzepa,
Szewczyk – Sandra Traczyk,
Król Krak – Bartek Pawlak,
Księżniczka – Weronika Wieteska,
Rycerze – Jakub Makowski, Mikołaj Szczepański,
Mieszczanki – Zuzia Woźniak, Łucja Kamińska,
Narrator – Alicja Maciszewska,
Dwórka – Lidka Gorczyca,

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY
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„Dni dla zdrowia”
W dniach 11 – 13 kwietnia 2016r., realizowaliśmy już kolejny raz 
projekt „Dni dla zdrowia”. W tym roku zorganizowane było one pod 
hasłem Zdrowy styl życia. Celem akcji było wykształcenie wśród 
młodzieży szkolnej świadomości i potrzeby dbania o własne zdrowie 
oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i wzmoc-
nienia zdrowia poprzez:
a) rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką 
prozdrowotną;
b) prowadzenie edukacji dotyczącej czynników zagrażających zdrowiu 
oraz sposobów ochrony zdrowia;
c) kształtowanie świadomości wpływu spożywania owoców i warzyw 
na samopoczucie, sylwetkę i zdrowie;
d) inspirowanie młodzieży do podej-
mowania na terenie szkoły lub poza nią 
różnych działań promujących zdrowy styl 
życia.
   W poniedziałek w Szkole Podsta-
wowej w Piekarach,  11 kwietnia odbył 
się Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu 
dla uczniów klas II-VI, który polegał na 
indywidualnym rozwiązywaniu testu. 
Uczniowie z wielkim zapałem rozwią-
zywali zadania związane z tematyką 
zdrowia. 
Dla dzieci z Punktu Przedszkolnego 
„Bajka”, klasy „0” i klasy I został ogłoszony 
Szkolny Konkurs Plastyczny pt. „Zdrowy 
styl życia”. Z każdej grupy napłynęło 
wiele ciekawych prac, promujących 
zdrowe odżywianie, uprawianie sportu, 
dbanie o higienę. Wyłoniono zwycięzców 
a na szkolnym korytarzu została zorgani-
zowana wystawa prac.
   W drugim dniu akcji, uczniowie wszyst-
kich klas układali prozdrowotne hasło, 
które w dowolnej formie i technice 
plastycznej zaprezentowane zostały na 
szkolnej wystawie. Hasła głosiły, że warto 
spożywać owoce i warzywa, należy 
pamiętać jak ważny dla zdrowia jest ruch 
i aktywność fizyczna. Wszystkie hasła 
nakłaniały do zdrowego stylu życia oraz 
zwracały uwagę, że zdrowie jest najważ-
niejsze. Prace były bardzo kolorowe i 
ciekawe. Wystawa przyciągała uwagę 
uczniów podczas przerw.
   W środę, 13 kwietnia każda z klas wyko-
nała dla siebie zdrowe drugie śniadanie. 
Na stołach pojawiły się różnego rodzaju 
kanapki ze zdrowymi pastami wyko-
nanymi przez uczniów. Pasty zrobione 
były z różnorodnych składników: ryb, 
jajek, serów, oliwek, kiełków roślin, ziół i 
warzyw. Na stołach pojawiły się również 
warzywa i owoce. Wszystkim bardzo 
smakowało to wyjątkowe, kolorowe i 
zdrowe śniadanie.
   We wtorek, 19 kwietnia, odbył się apel, 

podczas którego nastąpiło 
podsumowanie „Dni dla 

MERKURIUSZ SZKOLNY / OGŁOSZENIA
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zdrowia”, a uczestnikom konkursów zostały wręczone nagrody.
  
Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego „Zdrowy styl życia”
Punkt Przedszkolny „Bajka” 
I miejsce – Sandra Traczyk
II miejsce – Agata Sadkowska, Karina Pieniążek
III miejsce – Natalia Stankiewicz, Wiktoria Wasiak, Mikołaj Szcze-
pański, Wiktoria Winkler
 Klasa „0”
I miejsce – Ala Maciszewska, Tosia Kurzepa, Sandra i Diana Siemiąt-
kowskie
II miejsce – Bartek Pawlak, Zuzia Woźniak, Karol Szczepański
Klasa I
I miejsce – Michał Wnuk, Wiktor Wasiak
II miejsce – Kacper Ołdakowski, Maja Borowiec, Maja Strzelecka
III miejsce – Julia Stankiewicz, Bartek Łapiński, Igor Skwara, Marcin 
Wasiak, Magda Chyła, Piotr Pieniążek

Wyniki Szkolnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu dla klas II – VI
Klasa II
I miejsce – Sebastian Michalak, Kuba Szpinda
II miejsce – Oliwia Kierlańczyk
III miejsce – Edmund Gorczyca, Blanka Suplewska
Klasa III
I miejsce – Filip Winkler, Marcin Michalczyk
II miejsce – Kuba Sielski, Pola Kamińska, Mateusz Gębski, Maja 
Tomaszewska
III miejsce – Marysia Oleksa, Oliwia Lewandowska
Klasa IV
I miejsce – Filip Lipiec, Dorota Gaik

II miejsce – Julia Wojciechowska
Klasa V
I miejsce – Michalina Petrykowska
II miejsce – Anita Chojecka, Martyna Adamczyk, Klaudia Szeląg
Klasa VI
I miejsce – Magda Michalczyk
II miejsce – Adrian Kacprzak
III miejsce – Natalia Kasprowicz 
   Dzięki działaniom podjętym w ramach akcji „Dni dla zdrowia”, 
uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat zdrowego stylu życia 
oraz zostały rozbudzone zainteresowania tą tematyką. 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBICZNA 

ORAZ
MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ WSZYSTKIE DZIECI 
W KAŻDYM WIEKU

1 CZERWCA 2016 ROKU,  GODZ. 16.00
DO PARKU PRZY ULICY SIENKIEWICZA, NA:

„DZIEŃ DZIECKA  
Z ATRAKCJAMI”

W PROGRAMIE:
•	 ZABAWY Z DJ-EM I ANIMATORAMI
•	 CHODZĄCE MASKOTKI
•	 KONKURSY
•	 MALOWANIE TWARZY
•	 SKRĘCANIE BALONÓW
•	 LOTERIA FANTOWA ZORGANIZOWANA 

PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ

•	 DMUCHANA ZJEŻDŻALNIA
•	 WATA CUKROWA
•	 POPKORN

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEMERKURIUSZ SZKOLNY / OGŁOSZENIA / REKLAMY
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NAPRAWA LODÓWEK, 
ZAMRAŻAREK,

LAD I SZAF 
CHŁODNICZYCH.

TEL. 601 344 139

PROFESJONALNE PRANIE 
TAPICEREK MEBLOWYCH, 

SAMOCHODOWYCH,
DYWANÓW, WYKŁADZIN.

TEL. 727 605 505

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 

- Lokal handlowo-usługowy  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 

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



PŁASKOSTOPKA REDAKCYJNA „MERKURIUSZA MSZCZONOWSKIEGO”
ADRES REDAKCJI:
  Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie, ul. Żyrardowska 4, 96-320 Mszczonów, 
  tel. 857 30 71, tel./fax: 46 857 11 99, e-mail: mszczonow@interia.pl,  e-mail w sprawie reklam: lukasz.nowakowski@gci.mszczonow.pl
REDAGUJE ZESPÓŁ
WYDAWCA: Gminne Centrum Informacji

DRUK:  Drukarnia Offsetowa “Alterna”, Zakład Fundacji Źródło Życia Budy Zasłona, ul. Źródlana  1, 96-320 Mszczonów

Materiałów nie zamówionych  redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania  i redagowania  tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 
ogłoszeń. Redakcja nie publikuje i nie odpowiada na anonimowe listy. Reklamy, ogłoszenia i inne teksty publikowane w MM podlegają weryfikacji przez wydawcę.

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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